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Budoucí skladatel a mezinárodně uznávaný interpret (violista a dirigent) Oskar Nedbal se 

narodil v Táboře v rodině advokáta Karla Nedbala 26. března 1874. Od nejútlejšího dětství ho 

formovalo hudební zázemí dané jednak domácím prostředím, jednak intenzivním kontaktem s 

tehdejším táborským Hudebním spolkem. (Karel Nedbal stál u jeho zrodu v roce 1877. Doposud toto 

těleso existuje, nyní pod názvem Táborský symfonický orchestr Bolech). 

V roce 1885 Oskar vstoupil na pražskou konzervatoř (nedávno přestěhovanou do důstojných 

prostor Rudolfina). Zde vystudoval hru na housle u významného pedagoga a ředitele konzervatoře 

Antonína Bennewitze. Posléze se věnoval i viole, pro níž byl svou mohutnou tělesnou konstitucí a 

velikostí ruky předurčen. V roce 1891 se Nedbal dostal do kompoziční třídy Antonína Dvořáka. Téhož 

roku se ve třídě komorní hry prof. Hanuše Wihana zformoval studentský soubor, záhy pojmenovaný 

„České kvarteto“. Jeho osudům do roku 1906 (kdy byl Oskar Nedbal jeho violistou), se věnuje 

následující stať. 

  

*** 

  

Rozmach domácí profesionální kvartetní hudby se českým zemím poněkud vyhýbal až do 

sklonku 19. století. Bylo obtížné obstát v konkurenci pověstného Florentského kvarteta nebo slavného 

německého Joachimova kvarteta, těles, jež vyvíjela koncertní činnost od 60. let. Přestože pražská 

konzervatoř vychovávala vynikající instrumentalisty, ryze český kvartetní soubor se na špičkovou 

evropskou úroveň dostal až zásluhou čtyř spolužáků ze třídy komorní hry prof. Hanuše Wihana. 

Tento vynikající violoncellista začal na pražské konzervatoři vyučovat v roce 1888. Jan 

Vratislavský v knize „České kvarteto“ píše: „Vydal heslo, že diletanství musí býti z oboru hudebního 

odstraněno. […] Své krédo uplatňoval Wihan jak v Umělecké besedě, tak v Jednotě pro komorní 

hudbu (o konzervatoři ani nemluvě), kde se stal po Bennewitzově odchodu vůdčí osobností s titulem 

šéf uměleckého studia komorních čísel. […] To už se psala devadesátá léta. […] Jenže zatímco 

výtečných instrumentalistů […] bylo nemálo, orchestry se stabilizovaly a sborové pěvectví rozkvétalo, 

smyčcové kvarteto žilo stále v malých, neprofesionálních podmínkách. Naděje vkládané do Jednoty 

nedocházely naplnění, a tak se zraky naší hudební veřejnosti stále více upíraly k pražské konzervatoři. 

[…] A konzervatoř nezklamala.“ 

Hanuš Wihan byl nesmírně precizním pedagogem, dbajícím na vycizelování každého 

nepatrného detailu. S takovým přístupem pracoval od roku 1891 i se studentským kvartetem ve 

složení: Karel Hoffmann – 1. housle, Josef Suk – 2. housle, Oskar Nedbal – viola a Otto Berger – 

violoncello. Kvartetisté se navzájem tvůrčím způsobem doplňovali i po povahové stránce. Karel 

Hoffmann byl spíše rozvážný, ačkoli výrazně energický, Josef Suk byl laděn lyricky až zasněně, Karel 

Berger měl rysy životního realisty a Oskar Nedbal obohacoval soubor o bujarý temperament, 

plnokrevné muzikantství a organizační „elan vital“. 



Na veřejné pódium kvarteto studentů pražské konzervatoře vykročilo 12. listopadu 1891 na 

koncertu Jednoty pro komorní hudbu v pražském Rudolfinu. Jednalo se o záskok za stálé kvarteto 

Jednoty, neboť Hanuš Wihan (který v něm hrál), měl tou dobou povinnosti v Německu. Už tento 

koncert jasně avízoval, že na konzervatoři vyrůstá kvarteto mimořádně talentovaných mladých 

umělců.  

Druhý veřejný koncert, který se konal 22. října 1892 taktéž v pražském Rudolfinu, ale 

v rámci komorního večera Umělecké besedy, tento předpoklad jen potvrdil. Skladatel Josef Bohuslav 

Foerster jako tehdejší kritik Národních listů o tomto vystoupení napsal: „První koncertní produkce 

Českého kvarteta měla výsledek skvělý. […] Křišťálová čistota intonace, vroucnost melodické fráze, 

přesnost a oheň rytmu, výrazné pointování tématické práce zajišťuje mladistvým umělcům všady 

znamenitý úspěch. Tu plyne vše z jedné duše, neboť každý člen kvarteta zná do detailu nejen svůj hlas, 

nýbrž i všechny ostatní a vnikl studiem partitury k jádru skladby.“ Citovaná charakteristika 

interpretačního umění mladých kvartetistů je potvrzením nejen hudebního talentu každého z nich, ale 

též i Wihanovy mimořádné umělecko-pedagogické erudice. Je známým faktem, že dějiny českého 

kvartetního umění začínají Českým kvartetem. Stejně tak ovšem platí, že České kvarteto by nevzniklo 

a nezahájilo svoji hvězdnou dráhu bez Hanuše Wihana stojícího na úplném začátku.   

Antonína Dvořák znal tento soubor zprvu jen ze školních prostor. Již 15. září 1892 před 

svým odjezdem do Ameriky v dopise kvartetistům napsal. „Milí přátelé, oznamujete mi, že hodláte 

nastoupit uměleckou pouť po Čechách a žádáte mne, abych Vám přispěl svým doporučením. Věřte, 

že ho nemáte zapotřebí, neboť Vás bude předcházet Vaše dobrá pověst, která každým novým 

koncertem bude skvělejší. Nebylo mi popřáno s Vámi vykonat svoji uměleckou pouť po Čechách a 

Moravě, nuž jděte sami a vneste opětně do srdce našeho lidu kus pravé české hudby, a jsem jist, že 

všude budete přijati s takovou láskou, jakou byl přijat učitel Váš, a očekávám, že každý koncert Váš 

bude zdarem korunován. Pozdravuje Vás srdečně Váš Ant. Dvořák.“ 

Nedlouho poté 19. ledna 1893 České kvarteto prorazilo ve Vídni ve významném sále 

Bösendorfer. Koncert před prominentním publikem, jehož součástí byly renomované hudební 

osobnosti jako Johannes Brahms, Anton Bruckner či hudební estetik a obávaný kritik Eduard 

Hanslick, dopadl se skvělým úspěchem. Kritika přirovnala mladé kvarteto k nejlepším souborům 

tohoto druhu v Evropě. Snad k tomu přispěl i věk umělců. Je třeba si uvědomit, že Nedbalovi a Sukovi 

nebylo ještě 20 let, Otto Berger oslavil své dvacetiny 4. ledna 1893 a nejstarší Karel Hoffmann o tři 

týdny dříve. 

Po „dobytí“ Vídně se nabídky začaly množit. Během deseti příštích let se počet koncertů 

Českého kvarteta vyšplhal na číslo vyšší než 1000. Nesmírná hektičnost koncertního života čítajícího 

kolem stovky vystoupení ročně, náročné zkoušky vyžadující stoprocentní soustředěnost v těžce 

vyšetřeném čase, časté noční přejezdy od města k městu nepohodlným a pomalým vlakem či kočárem 

záhy prohloubily plicní chorobu Otto Bergera, která ho nakonec zneschopnila pro profesi aktivního 

interpreta. Ačkoli mladý violoncellista zemřel v červnu 1897, již od roku 1894 ho v souboru 

zastupoval sám profesor Hanuš Wihan (původně Bergerův violoncellový pedagog na konzervatoři). 

Kvartetní repertoár umělci doplňovali též sólovými skladbami obvykle s doprovodem 

klavíru, u něhož pravidelně zasedal právě Oskar Nedbal, sám výborný pianista. Koncertoval ovšem i 

sólově jako violista. Taková dramaturgie koncertů činila programy atraktivními a originálními, 

dosvědčovala sólistické kvality členů souboru. Těmito slovy vystihuje Nedbala – violistu jeho přítel 

a spolupracovník (libretista) Ladislav Novák ve své knize „Oskar Nedbal v mých vzpomínkách“: 

„Nedbalova hra na violu vyznamenávala se nádechem geniálnosti, neboť nebylo to jen závratné 

ovládání nástroje po stránce technické, ale předně přednes hudebně dokonale procítěný, povznášející 

violový part k překvapující výši v oblasti hudby komorní, jako nástroje sólového.“ 



Další průlom do světa evropských koncertních síní nastal po mimořádném úspěchu v Berlíně 

10. listopadu 1894, a to i přesto, že berlínskému prostoru panovalo slavné Joachimovo kvarteto. Poté 

následoval opravdový rozlet do Evropy. Mnohá města ihned opakovala své nabídky k dalšímu 

koncertování. A tak v roce 1895 přišla první cesta do Ruska, pak následovalo turné po Itálii, poté 

přišly Francie, Anglie, Holandsko, Belgie, Dánsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Turecko, Španělsko, Portugalsko aj. Do roku 1906, kdy Oskar Nedbal z Českého kvarteta 

odešel, byl soubor proslavený v podstatě po celé Evropě. Odmítal pouze cesty do zámoří, resp. USA. 

Hlavním důvodem byla ve své době extrémní komplikovanost cestování na tak velkou vzdálenost. 

Za zvláštní zmínku stojí vazby Českého kvarteta na Rusko. V pozadí zprvu stál Hanuš Wihan, 

který miloval ruskou kulturu a umění obzvláště silně a měl s Ruskem vztahy již ve své předchozí 

kariéře sólového violoncellisty. Díky němu měli kvartetisté v repertoáru stabilně celou řadu ruských 

autorů. České kvarteto navštívilo Rusko mnohokrát, zavítalo též do pobaltských a kavkazských měst. 

Zvláštní vztah ho pojil se skladatelem Sergejem Tanějevem, žákem Čajkovského. Tento skladatel a 

klavírista šlechtického původu též s kvartetem koncertně vystupoval nejen v Rusku, ale také v mnoha 

evropských městech včetně Prahy. Později ho vystřídal jeho žák, skladatel a klavírní virtuoz Sergej 

Rachmaninov.  Díky Tanějevovi se kvartetisté osobně setkali i se Lvem Nikolajevičem Tolstým. 

Ruský tisk oplýval superlativy opěvujícími především dokonalou souhru českých kvartetistů, 

jak neopomněl připomenout ruský hudební historik Lev Ginsburg: „Díky ustavičné společné hudební 

činnosti se tak sžili, že jejich jednotlivé individuality, osobnosti jako by zmizely, spojily se jedna s 

druhou, aby společně vytvářely něco celistvého a tak harmonicky sladěného, že se čtyři instrumenty 

doslova proměnily v jeden gigantický nástroj, na nějž hrají ne čtyři jednotlivci, ale jeden jediný 

člověk.“ V jiné kritice čteme: „České kvarteto má vedle obdivuhodné souhry také vzácnou zvukovost, 

která chvílemi dospěla k varhanní plnosti. […] Pokud jde o vřelost hudebního temperamentu, 

prvenství náleží violistovi O. Nedbalovi, který je jemným hudebníkem a vyluzuje překrásný, plný 

tón.“ A na jiném místě je uvedeno: „Interpretace Českého kvarteta – dokonalost sama – vítězství 

disciplíny […] ani jediný z nich nedominuje nad ostatními […] vzniká ideální celek a vzbuzuje 

kouzelné dojmy. […] Jsou to čtyři životy, zasvěcené dosažení jediného cíle.“ 

Stěžejní součástí repertoáru Českého kvarteta byly skladby českých autorů se Smetanou, 

Dvořákem a Fibichem v čele. Zejména kvartet „Z mého života“ Bedřicha Smetany tvořil 

dramaturgickou páteř četných koncertů napříč roky a zeměmi. Nedbal jako tvůrce deníku Českého 

kvarteta poznamenal, že do konce sezóny 1902-1903 byl tento kvartet zahrán na více než polovině 

koncertů, jejichž celkový počet byl tou dobou již 1100. 

Překotná koncertní činnost Českého kvarteta nedovolovala Nedbalovi věnovat se souběžně 

naplno kompoziční práci. Přesto v této době vznikla řada hodnotných skladeb ponejvíce pro klavír a 

komorní obor, jež mnohdy nesou vlivy výrazného skladatelského rukopisu Nedbalova učitele – 

Antonína Dvořáka. Současně Nedbal tíhnul i k dirigentské praxi a snažil se využít všech příležitostí, 

kterých se mu i v této sféře dostávalo. A tak je obdivuhodné, že při své umělecké zaneprázdněnosti 

naplno rozvinul i citový vztah. Jeho vyvolenou se stala Josefina Setunská z Tábora. Manželé 

Nedbalovi byli oddáni v srpnu 1898 v táborském děkanském chrámu. 

Oskarův dopis manželce z Petrohradu, datovaný 24. října 1899, dokládá až neuvěřitelné 

nasazení, jež mladí kvartetisté spolu s takřka o generaci starším Hanušem Wihanem vyvíjeli: „Zítra 

odsud odjíždíme do Moskvy. Včera měli jsme vlastní koncert zde, který se výborně vydařil, dnes 

hrajeme jen ruské skladatele a sice na večeru, který pořádá ruský nakladatel Belaieff. Dnes 

dopoledne hráli jsme u něj, měli jsme zkoušku – přítomni byli skladatelé věcí, které jsme hráli, a byli 

nadšeni. Od Glazunova i Rimsky-Korsakova dostanu dnes večer podobiznu s věnováním a podpisem. 

V Moskvě zůstaneme 26., 27. a 28-ho. První a poslední den máme koncerty. 29-ho v 11 hod. 40 min. 



dopoledne odjíždíme do Kieva a tam přijedeme až 30-ho odpoledne v půl páté, večer máme koncert. 

1-ho listopadu tamtéž druhý. 3-ho jest Kišiněv a 5-ho již Bukurest. 7-ho tamtéž druhý koncert. 9-ho 

máme Lvov a 10-ho Krakov. Budeme-li v Krakově včas hotovi, pak jel bych ještě po koncertu v deset 

hodin do Prahy a přijel bych již tedy jedenáctého v sobotu, tedy za necelé tři neděle se na Tebe 

podívati, arci bych musel druhý den, dvanáctého ráno do Olomouce, kde večer hrajeme. 13-ho jest 

Vratislav. 14-ho přijedu do Prahy. V Praze máme 15-ho první koncert. 17-ho pak Vídeň. Celé 

prázdniny, které trvají asi deset dní, musím stráviti v Praze, poněvadž tam, jak víš, mám zkoušky u 

Filharmonie a mimo to ještě dva koncerty komorního spolku. […] Piš, prosím, také několik řádků 

mamince mé – nemám absolutně času, bych jí psal. Bude ji dvojnásob těšiti, když se dozví o mně od 

Tebe...“ 

Maximalistická náplň profesního života Českého kvarteta byla věnčena úspěchem za 

úspěchem. Souběžně však Nedbal slavil i své dirigentské triumfy. (Jeden ze zásadních bylo řízení 

Berlínské filharmonie v březnu 1900).  Byl si stále více vědom, že žádný český dirigent dosud 

neprorazil na světová pódia. Toužil po této metě s předsevzetím propagovat českou symfonickou 

tvorbu. Stále pravidelněji Nedbal pracoval s Českou filharmonií. V desetiletí 1896-1906 s ní 

absolvoval na stovku vystoupení, a to nejen v Praze a českých městech, ale též ve Vídni, Londýně 

(10 koncertů v r. 1902), Pavlovsku – letním sídle ruské šlechty (42 koncertů v r. 1904) a Petrohradu. 

Šťastná hvězda však svítila i na cestu Nedbala jako skladatele velkých opusů. 24. ledna 1902 

se v Národním divadle v Praze konala úspěšná premiéra baletu Pohádka o Honzovi. Rok 1902 byl 

ovšem poznamenán neblahou předtuchou. Josefina trpěla podobně jako v době nedávné Otto Berger 

plicní tuberkulózou, jejíž průběh se od narození synka Oskárka (26. února 1901) stále zhoršoval. 

Zemřela 6. ledna 1903. Hudba však byla terapeutkou všech tragických momentů v umělcově životě. 

Na jaře 1905 Oskar Nedbal oslavil svůj dosud největší umělecký úspěch – frenetický ohlas 

u publika slavného divadla Vittorio Emanuele v Torinu pro 3000 diváků. Dirigoval zde český 

symfonický program. Jeho vnitřní kompas začal definitivně odbočovat od dráhy kvartetního violisty 

k dráze symfonického dirigenta. 

V té době již umělec souběžně trpěl vnitřní rozpolceností – vášnivým (a stejně vášnivě 

opětovaným) vznětem k manželce svého přítele, primária Českého kvarteta Karla Hoffmanna. 

Neudržitelnou situaci milenecký pár vyřešil na jaře roku 1906. Oskar Nedbal a Marie Hoffmannová 

prchli do ciziny a po dobrodružných cestách exotickými kraji nakonec zakotvili ve Vídni. Místo 

violisty v Českém kvartetu převzal Jiří Herold. 

Je zajímavé, že zvláštní osud tragicky zachvátil všechny tři manželské vztahy kvartetistů. 

Josefina Nedbalová i Otilie Suková (dcera A. Dvořáka) zemřely několik let po svatbě, obě po sobě 

zanechaly synky ve velmi útlém věku. Vztah manželů Hoffmannových ztroskotal zanedlouho poté. 

Marie jako žena, která opustila svého manžela, se navždy musela vzdát jakýchkoli nároků na svoji 

malou dcerku. 

Město na Dunaji se stalo domovem manželů Marie a Oskara Nedbalových až do vzniku 

Československa. Oskar Nedbal zde naplno rozvinul kariéru mezinárodně uznávaného dirigentského 

esa. Jeho Tonkünstlerorchester, u něhož stál od roku 1907, byl špičkovým světovým tělesem své doby.  

Umělec pronikl do síně slávy též jako skladatel převážně jevištní tvorby – baletů a operet, z nichž 

Vinobraní a zvláště Polská krev obletěly svět. 

 

*** 

  

Poslední etapa Nedbalova života byla předznamenána drastickou událostí – sebevraždou 

jeho jediného, sedmnáctiletého syna Oskara v červnu 1918. V nově založené Československé 



republice Nedbal po dlouhou dobu nemohl nalézt adekvátní post, který by odpovídal jeho 

uměleckému rozměru. Později svůj život spojil s Bratislavou. V mladém Slovenském národním 

divadle působil Nedbal jako šéf opery a člen managementu v letech 1923-1930.  Operní a baletní 

soubor pozdvihl na evropskou úroveň, využíváním divadelního orchestru i k symfonickým koncertům 

položil základ Slovenské filharmonii. 

Extrémní pracovní záběr včetně vyčerpávající administrativní práce ve vedení SND se 

citelně podepsal na Nedbalově duševním stavu. Trvale komplikovaná finanční situace divadla 

vygradovala v roce 1930. Nedbal se dokonce zaručil i svým osobním majetkem. Pod tíhou těchto 

skutečností a zákulisních intrik, hledajících „obětního beránka“, odjel Nedbal v prosinci na svoji 

poslední zahraniční koncertní cestu do chorvatského Záhřebu. Tam ho zastihl telegram ze SND 

hrozící bankrotem divadla a exekucí Nedbalova majetku. 

Zoufalý umělec vyskočil z okna záhřebské opery dopoledne na Štědrý den roku 1930. Byl 

pochován na tamním hřbitově Mirogoj. Až v roce 2006 byly Nedbalovy ostatky zásluhou houslového 

virtuóze Josefa Suka (vnuka Nedbalova přítele a kolegy z Českého kvarteta, skladatele Josefa Suka) 

převezeny na vyšehradský Slavín. 

 

*** 

 

Ihned po umělcově skonu si táborská hudební škola vetkala Nedbalovo jméno do svého 

názvu. V roce 1990 bylo táborské divadlo přejmenováno na Divadlo Oskara Nedbala. Péče o 

Nedbalův odkaz v jeho rodném městě byla po skladatelově smrti do let nedávných upozaděná a 

nesystematická. Proto z iniciativy Ludmily Peřinové byla v roce 2011 v Táboře založena Mezinárodní 

společnost Oskara Nedbala (spolek zapsaný), která se zabývá pěstováním umělcova odkazu nejen v 

regionálním měřítku, ale též v přesahu do celostátního až mezinárodního rozsahu. 

 

 

 

 

 


