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Knihu možno zakoupit   v prodejně  Husitského muzea v Táboře  (Žižkovo náměstí). 

 

Text knihy Táborský rodák Oskar Nedbal (204 stran) je rozčleněn do tří hlavních kapitol: 

I. Oskar Nedbal v biografické črtě; II. Oskar Nedbal a Tábor; III. Mezinárodní společnost Oskara 

Nedbala v Táboře 

 

I. 

Oskar Nedbal v biografické črtě 

 

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

Táboře v rodině advokáta Karla Nedbala 26. března 1874. Od dětství ho formovalo hudební zázemí 

rodiny i intenzivní kontakt s tehdejším táborským Hudebním spolkem. Právě Karel Nedbal stál u jeho 

zrodu v roce 1877. (Toto těleso doposud existuje, nyní pod názvem Táborský symfonický orchestr 

Bolech). 

 

Již v devíti letech Oskar nastoupil na táborské gymnázium, ale po dvou letech přešel na pražskou 

konzervatoř. Zde vystudoval housle u významného pedagoga a ředitele konzervatoře Antonína Ben-

newitze. Posléze se věnoval viole, pro níž byl svou mohutnou tělesnou konstitucí předurčen. V roce 

1891 Nedbal vstoupil do kompoziční třídy Antonína Dvořáka. Téhož roku se ve třídě prof. Hanuše 

Wihana zformovalo studentské kvarteto ve složení Karel Hoffmann – 1. housle, Josef Suk - 2. housle, 

Oskar Nedbal - viola, Otto Berger – violoncello. 

 

Tento soubor velice brzy překročil rámec školy a již v roce 1892 započal svoji dlouholetou kariéru 

pod názvem České kvarteto. Oskar Nedbal v něm působil do roku 1906. Během 14 let s ním absol-

voval přes tisíc koncertů po celé Evropě. České kvarteto bylo proslulým špičkovým souborem své 

doby. Současně při hektické koncertní činnosti kvarteta Oskar Nedbal spolupracoval s orchestry jako 

dirigent. Poprvé řídil Českou filharmonii již v roce 1896. 

 

Kompoziční tvorba Oskara Nedbala byla ve svých prvopočátcích ovlivněna uměním jeho učitele An-

tonína Dvořáka. Česká melodika se nese celým Nedbalovým dílem jako jeho typický znak. Z raných 

skladeb komorního oboru dodnes stojí v popředí zejména ceněná Sonáta pro housle a klavír op. 9, 

Romance a capriccio pro violoncello a klavír op. 12 a řada klavírních opusů. Dodnes životným raným 

dílem pro symfonický orchestr je Scherzo caprice op. 5. V roce 1902 byl v Národním divadle premi-

érován Nedbalův první balet Pohádka o Honzovi. Ten mu otevřel cestu na další divadelní pódia, na 

nichž Nedbal v průběhu příštích let uvedl celou řadu svých následujících baletů a operet. 

 

Vrchol Nedbalovy kariéry je spojen s hlavním městem Rakousko-uherské monarchie Vídní. V roce 

1907 byl Oskar Nedbal jmenován šéfdirigentem nového orchestru (u jehož založení stál) s názvem 

´Tonkünstler-orchester´. Nedbal u něho působil do sklonku roku 1918 a během této doby se vypraco-

val na jednoho z nejuznávanějších dirigentů Evropy. Současně se věnoval kompozici především je-

vištních titulů, zprvu baletů (Z pohádky do pohádky, Princezna Hyacinta, Čertova babička, Andersen), 

posléze především operet. Po prvotině Cudná Barbora přišel zásadní světový úspěch (trvající dodnes) 

Polské krve, premiérované ve Vídni v roce 1913. V těsném závěsu za ní co se popularity týče stojí 

Vinobraní z roku 1916. Další operety (Krásná Saskia, Erivan, Donna Gloria aj.)  ani jediná Nedba-

lova opera Sedlák Jakub význam těchto dvou opusů nepřekonaly. 

 



Nedbal stál ve Vídni u mnohých zakladatelských počinů. Jedním z nich bylo zřízení Nové vídeňské 

konzervatoře v roce 1909, pokrokové školy s moderními vyučovacími metodami, na které působili 

mimo jiné i Nedbalovi ve Vídni žijící čeští přátelé, např. skladatel Josef Bohuslav Foerster  a světový 

houslový virtuoz František Ondříček. Nedbal sám pro mimořádné pracovní vytížení profesuru v obo-

rech dirigování a hra na violu odmítl. Absence pedagogické praxe byla v politickém kontextu v nové 

Československé republice po roce 1918 zneužita v situaci, kdy se Nedbal v Čechách dlouhodobě 

neúspěšně ucházel nejen o místa umělecká, ale i učitelská. 

 

Patrně nejznámější melodií Oskara Nedbala je Valse triste (původně z baletu Pohádka o Honzovi), 

existující v nesčetných aranžmá pro  různá obsazení. I samotný skladatelův životní příběh lze sym-

bolicky přirovnat ke „smutnému valčíku“. V Nedbalově životě se dramaticky střídaly epizody ryze 

šťastné a úspěšné s řadou tragických zlomů, z nichž poslední vyvrcholil umělcovou sebevraždou. 

 

Nedbalovo první manželství s táborskou rodačkou Josefinou roz. Setunskou skončilo po čtyřech le-

tech. Mladá manželka zemřela na tuberkulózu počátkem roku 1903. Jedinému potomkovi Oskárkovi 

ml. byly dva roky. Pro Nedbalovu rodinu v mužské linii byly charakteristické suicidní tendence. Se-

bevraždou  zemřel Oskarův otec v roce 1899 a starší bratr Rudolf v roce 1913 (oba v pražském ústavu 

pro choromyslné). Nešťastný milostný cit ´vyřešil´ sebevraždou i další Oskarův bratr Vilém, a to již 

v roce 1898, v době, kdy se Oskar oženil. Osudová rána, z níž se umělec již nikdy nezotavil, přišla 

na sklonku 1. světové války, kdy se při výkonu strážní služby v bratislavské vojenské přípravce za-

střelil jeho sedmnáctiletý syn Oskar. Skladatel tento tragický čin vnímal jako důsledek svého osob-

ního selhání v roli otce, protože jako umělec působící ve Vídni a koncertující po celé Evropě se synovi  

nedokázal patřičně věnovat. 

 

V roce 1919 se Nedbal vrátil do rodné vlasti. Ve Vídni již jako Čech nebyl vítán, a to i proto, že 

systematicky propagoval českou symfonickou tvorbu. Avšak ani v nové Československé republice 

resp. v Praze nenašel místo hodné jeho uměleckého standardu. Ve vlně českého nacionalismu bylo 

zneužito Nedbalova úspěšného působení v hlavním městě monarchie – Vídni. Našly se i staré ́ hříchy´, 

zejména ten z roku 1906, kdy Oskar opustil Čechy s manželkou kolegy – primária Českého kvarteta 

Marií Hoffmannovou. Umělcova druhá choť Marie Nedbalová byla nesmírně oddaná manželovu 

umění a zastávala roli jeho osobní sekretářky, manažerky, jednala s agenturami i novináři a na všech 

koncertních cestách Nedbala doprovázela. 

 

Po několika letech neúspěšného hledání Nedbal nalezl místo v Bratislavě v nedávno založeném Slo-

venském národním divadle, kde  působil jako dirigent, šéf opery a člen managementu od roku 1923. 

Zde během sedmi let svého působení udělal neuvěřitelně mnoho práce. Orchestr i baletní a operní 

soubor pozdvihl na evropskou úroveň, díky svým stykům zval k hostování  v opeře i baletu vynikající 

zahraniční sólisty. S orchestrem realizoval i velké množství koncertů symfonické hudby, čímž položil 

základ pozdější Slovenské filharmonii. Věnoval se i zahraničnímu dirigování předních orchestrů v 

řadě zemí. Zvláště dobré styky měl s Filharmonií G. Enesca v Bukurešti. V rumunském městě Jasi 

stál u zrodu tamní filharmonie a konzervatoře. V Bratislavě Nedbal spolupracoval také se Sloven-

ským rozhlasem a jako lektor i s Univerzitou J. A. Komenského. 

 

Extrémní pracovní vytížení včetně vyčerpávající administrativní práce ve vedení SND se citelně po-

depsal na jeho fyzickém zdraví i duševní kondici. Ve 20. letech téměř ustala Nedbalova kompoziční 

tvorba. Trvale komplikovaná finanční situace bratislavského divadla vygradovala v roce 1930. Ne-

dbal 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 Ne-

dbalova majetku. 

 



Zoufalý umělec vyskočil z okna záhřebského operního domu dopoledne na Štědrý den roku 1930. 

Marie Nedbalová odmítla převoz manželových tělesných pozůstatků do vlasti, která se k němu za-

chovala macešsky. Oskar Nedbal byl pochován 27. prosince 1930 na záhřebském hřbitově Mirogoj. 

Pohřeb se konal za účasti významných osobností tamního kulturního života. Až v roce 2006 byly 

Nedbalovy ostatky zásluhou houslového virtuoza Josefa Suka (vnuka Nedbalova přítele a kolegy z 

Českého kvarteta – skladatele Josefa Suka) převezeny do Prahy na vyšehradský Slavín. Z dobových 

pramenů však bylo zjištěno, že Nedbal si přál být pochován na hřbitově klokotského kláštera v Táboře, 

místa, které velmi miloval. 

 

 

II. 

Oskar Nedbal a Tábor 

 

Tato kapitola vychází především přímo z dobových pramenů uložených v Okresním archivu v Táboře, 

dále pak z rozsáhlé rukopisné Pamětní knihy Hudebního spolku (dnes Táborského symfonického or-

chestru Bolech) a z kronik táborské hudební školy. Sleduje Nedbalův průběžný styk s táborským 

hudebním prostředím způsobem, který doposud v této šíři nebyl zpracován a publikován. 

 

Od svých studentských let Oskar Nedbal spolupracoval s orchestrálním sdružením - Hudebním spol-

kem ve svém rodném městě (s většími či menšími přestávkami) jako interpret (houslista, violista) i 

dirigent. Vícekrát s tímto orchestrem prováděl v Táboře i své vlastní skladby. Zdařilá spolupráce 

probíhala zejména v době, kdy dirigentem táborského orchestru byl vynikající hudebník František 

Bolech, tedy od druhé poloviny 90. let 19. století do počátku 20. let 20. století. 

 

Spolek se podílel i na organizaci komorních i symfonických koncertů jiných těles. Koncerty slavného 

Českého kvarteta na přelomu 19. a 20. století byly významnými událostmi táborského kulturního 

života. Tento soubor využíval ke svým intenzivním zejména letním soustředěním malou vilku v Luž-

nickém údolí poblíž kláštera Klokoty. 

 

V roce 1901 Nedbal přivezl do Tábora z Prahy i mladou Českou filharmonii. O rok později rovněž, 

kdy s ní během tří večerů v Městském divadle (v rámci Jihočeské hospodářské a národopisné výstavy) 

přednesl mimo jiné celý komplet Smetanova symfonického cyklu Má vlast. 

 

V roce 1917 přivezl Nedbal z Vídně svůj špičkový Tonkünstlerorchestr, s nímž realizoval úspěšný 

koncert na Střelnici. V témže roce na témže místě vystoupil v komorním koncertu jako violista po 

boku špičkových houslových virtuozů Františka Ondříčka a Elly Stillerové. 

 

Naposledy Nedbal dirigoval táborský Hudební spolek na dvou koncertech pořádaných v Sokolovně 

v první půli roku 1923 před svých odchodem na Slovensko. 

 

V roce 1918 Oskar Nedbal daroval táborské hudební škole (založené v roce 1913) více než 100 000 

korun (na tehdejší dobu velmi vysokou částku) našetřených původně pro syna Oskara ml. Jeho cílem 

bylo školu postupně přetvořit na konzervatoř podle pražského vzoru. I proto ihned po umělcově skonu 

si táborská hudební škola vetkala Nedbalovo jméno do svého názvu. 

 

Na pozadí ústřední myšlenky této kapitoly – Nedbalových uměleckých styků s táborskými hudebníky 

– vystupují též dobové postavy, které významným způsobem posouvaly hudební rozkvět města ku-

předu. Příkladem jsou osobnosti zakladatele spolku, Oskarova otce Karla Nedbala, dirigenta Fran-

tiška Bolecha, zasloužilého starosty města Aloise Kotrbelce, etnografa Josefa Vycpálka, prvního ře-

ditele hudební školy Vojtěcha B. Aima a mnohých jiných. 

 



V další části se kniha věnuje péči o Nedbalův odkaz v Táboře během desítek let následujících po 

Nedbalově smrti až do přelomu 20. a 21. století. Zásluhou Hudebního spolku byla v roce 1936 na 

Nedbalově rodném domě v Palackého ulici umístěna pamětní deska. V roce 1990 bylo táborské di-

vadlo přejmenováno na Divadlo Oskara Nedbala. Příležitostně zařazoval Nedbalovy skladby do své 

dramaturgie táborský orchestr, v rámci nedbalovských výročí připomínala Nedbalův odkaz i hudební 

škola. 

 

III. 

Mezinárodní společnost Oskara Nedbala v Táboře 

 

Protože péče o Nedbalův odkaz ve skladatelově rodném městě nebyla systematická, nikterak cen-

trálně řízená a postupem času se spíše vytrácela, vyvstala potřeba tuto situaci změnit. V roce 2011 

byla proto v Táboře založena Mezinárodní společnost Oskara Nedbala z iniciativy Ludmily Peřinové, 

pedagožky Základní  umělecké školy O. Nedbala (pokračovatelky původní hudební školy, s níž Ne-

dbal udržoval styky) a Konzervatoře v Českých Budějovicích. 

 

Společnost se zabývá připomínáním Nedbalova významu a pěstováním jeho díla především  formou 

přednáškové a publikační činnosti, organizace koncertů, výstav apod., a to primárně v regionálním 

rozsahu, nicméně však také s přesahem do celostátního až mezinárodního kontextu. MSON úzce spo-

lupracuje z Husitským muzeem v Táboře, Divadlem O. Nedbala, ZUŠ O. Nedbala, Táborským sym-

fonickým orchestrem Bolech a Městem Tábor – odborem kultury a cestovního ruchu. V roce 2014 a 

2020 při příležitosti nedbalovských výročí připravila celoroční festivaly s názvem „Rok Oskara Ne-

dbala v Táboře“. 

 

Závěrečný oddíl knihy mapuje činnost Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala v Táboře za poslední 

desetiletí a nastiňuje horizonty další práce v podpoře odkazu táborského rodáka Oskara Nedbala. 

 

* 
 

Kniha ´Táborský rodák Oskar Nedbal´ je vybavena bohatým fotografickým materiálem. Ve druhé 

kapitole převažují historické fotografie ze sbírek Husitského muzea v Táboře, které pocházejí ze zná-

mého táborského ateliéru ´Šechtl a Voseček´. Čtenář je tedy uváděn do dobového kontextu i prostřed-

nictvím vizuálního materiálu, který zejména ve druhé kapitole dokumentuje i postupnou proměnu 

mnohých objektů města Tábora a oživuje jeho někdejší zajímavé obyvatele. 

 

 

 

 


