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K onzervatoř hudby v Praze byla institucí, v níž došlo 
v souvislosti se vznikem Československé republi-
ky velmi záhy k zestátnění. Než se budeme blíže 

zabývat okolnostmi, důvody a průběhem této změny, je 
třeba pro pochopení daného vývoje přiblížit předchozí 
historii školy, její organizační strukturu, způsob jejího 
založení a vedení i její postavení v tehdejší společnosti, 
které se od doby vzniku konzervatoře za více než století 
podstatně změnilo.

Dnes existuje pražská konzervatoř nepřetržitě 207 let 
a patří k nejstarším ve střední Evropě, resp. byla první 
institucí k výchově mladého hudebního dorostu ve střed-
ní Evropě vůbec.1

Vzorem pro pražskou školu se stala nejstarší konzer-
vatoř zřízená mimo Itálii, tj. v Paříži (1784), a pražská 
konzervatoř hudby se stala později vzorem pro konzerva-
toř hudby v Lipsku, založenou zásluhou Felixe Mendels
sohna Bartholdyho v roce 1843.

Praha tak oficiálním ustavením tohoto svého učiliš-
tě, resp. zahájením výuky na něm roku 1811, předběhla 
hlavní město rakouského mocnářství Vídeň. V té byla 
otevřena konzervatoř pod vedením Antonia Salieriho až 
o šest let později, roku 1817.2

K historii školy v letech 1808/11-1918
Podobně jako řadu jiných kulturních a vědeckých insti-
tucí v Čechách založila i pražskou konzervatoř v Čechách 
žijící šlechta (zemská), jež hovořila převážně německy. 
V rámci tehdejšího úzu a předpisů rakouské (a pozdě-
ji rakouskouherské monarchie) byla úředním jazykem 
i v této nově založené škole němčina. Tou se vyučovalo 
od založení školy do roku 1918, čili do převratu, tedy do 
rozpadu RakouskaUherska. Žáci se naopak rekrutovali 
většinou z českého venkova a hovořili původně převážně 
česky, ačkoliv nemálo posluchačů přicházelo i z dalších 
míst rakouské (následně rakouskouherské) monarchie, 
kde se mluvilo převážně německy.

Pedagogové konzervatoře byli od počátku vybírá ni 
především podle prokázaných uměleckých a hudeb ně 
pedagogických kvalit. Museli ovládat němčinu jako sa-
mozřejmý oficiální jazyk; přicházeli z různých částí mo-
narchie, většina byla však z Čech. Čeští pedagogové se 
svými žáky hovořili (a vyučovali je) jak německy, tak 
česky. Němečtí pedagogové vyučovali v němčině. Postup-
ně od sedmdesátých let 19. století se stávala škola utrak-
vistickou, avšak s převahou němčiny. V průběhu prvých 
107 let své existence byla škola vedena a také převážně 

1 Hallová, Markéta: 200 let Pražské konzervatoře – nejstar-
ší konzervatoře ve střední Evropě, Praha: Pražská konzervatoř, 
2010, 111 s. – Výstava, k níž byla vydána tato doprovodná 
publikace, je dlouhodobě umístěna ve foyer koncertního sálu 
Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1. V několika jazy-
kových mutacích byla představena na třiceti místech doma 
i v zahraničí převážně v letech 201011. K příležitosti oslav 
vznikla také série článků autorů z Pražské konzervatoře pro 
Hudební rozhledy v letech 20082011 a Harmonii v roce 2011.

2 Konzervatoř ve Vídni byla součástí Gesellschaft der Musik
freunde, roku 1817 byla otevřena její pěvecká třída pod vede-
ním Antonia Salieriho. – V roce 1815 vznikla na území Rakous-
ka, tudíž dříve než ve Vídni, konzervatoř hudby v Grazu.

Nationalisation of the Prague Conservatoire 
of Music and the fate of its director Jindřich 
Kàan z Albestu (Heinrich Kàan von Albest)
The Conservatoire of Music in Prague (where instruction 
began in 1811) was placed under state administration 
in the newly established Czechoslovak Republic by Act 
No. 648 Coll. dated 4 December 1919. The conservatoire 
was thereby declared to be a state institution effective 
from 1 January 1920, and by Act No. 179 Coll. dated 
19 March 1920, it was made into a vocational school 
with instruction in the Czech language. The school was 
divided into intermediate and advanced departments 
(the successor to the latter was the Academy of Perform-
ing Arts, founded in 1946). Before the origin of Czecho-
slovakia 1918, the school had already been developing 
successfully for 107 years.

Like a number of other cultural and scientific institu-
tions, the conservatoire was established by educated no-
bility living in Bohemia, a province of the Austrian (later 
AustroHungarian) Empire. For this purpose, they joined 
forces, leading in 1810 to the establishment in Prague 
of a German and eventually GermanCzech society called 
the Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen (So-
ciety for the Advancement of Music in Bohemia, herein-
after the “Society”). The Society’s activities ceased under 
its last chairman, Ferdinand Lobkowicz (18501926), on 
30 December 1918 after the founding of Czechoslovakia. 
At that time, the Society handed over its assets to the 
Czechoslovak state for the school’s future needs. 

The present study explains the circumstances and 
background of the school’s last years under the manage-
ment of the Society and also the course of the revolution 
at the school in connection with the founding of the 
Czechoslovak Republic in 1918. At the Praguebased 
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financována členy spolku založeného za účelem zřízení konzervatoře hudby, a to především 
z řad šlechty (až na výjimky – viz dále). 

Impulsem k otevření konzervatoře se stalo provolání osmi šlechticů vyzývající ke zlepšení 
stavu hudby a hudebního vzdělávání v Čechách s datem 25. dubna 1808.3 Podepsaní pánové 
v něm oznamovali, že se spojili, aby hudbu v Čechách opět povznesli, »[…] poněvadž hudba, jež 
v Čechách kdysi tak kvetla, tak hluboko poklesla, že dokonce v Praze […] je nesnadno sestavit 
v plném počtu dobrý orchestr […]«. Navrhovali angažovat na základě smlouvy na několik roků 
pro každý jednotlivý nástroj umělce, jenž by byl povinen nejen hrát v orchestru, ale také vy-
učovat několik žáků. K uhrazení výloh se podepsaní zavázali platit po dobu šesti let příspěvky 
a vyzývali všechny milovníky hudby, aby se připojili a přispěli k dosažení vytčeného cíle.4

Na základě zmíněného podnětu byl pak 31. března 1810 založen spolek Verein zur Beför-
derung der Tonkunst in Böhmen (název byl užíván po celou dobu jeho existence v nezměněné 
podobě), který byl do češtiny oficiálně překládán buď jako Jednota pro zvelebení hudby v Če-
chách, nebo též Jednota pro povzbuzení hudby v Čechách.5

3 Toto provolání nese podpisy Františka Josefa hraběte z Wrtby, Františka hraběte ze Šternberka, Jana 
a Bedřicha hrabat z Nostitzů (Nosticů), Kristiána hraběte ClamGallase, Karla hraběte a pána na Firmianě, 
Jana hraběte z Pachty a Františka hraběte z Klebelsberku. Dokument je dochován v Knihovně Pražské 
konzervatoře (dále jen PK), psán je v němčině. Citace je uvedena podle překladu v knize BranBerger, 
Jan: Konservatoř hudby v Praze. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu, Praha 1911, s. 173. 
Tato publikace vyšla souběžně německy: BranBerger, Jan: Das Konservatorium für Musik in Prag. Zur 
100 Jahrfeier der Gründung im Auftrage des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen, Prag 1911.

4 Jména ostatních šlechticů, kteří se na základě výzvy postupně přidávali k podpoře myšlenky vzni-
ku školy a posléze ji podporovali, viz http://www.jzhc.cz/90634942876299018/90634942871051720/
historie.html.

5 Blíže viz slovníkové heslo Černušák, Gracian: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, in: Českosloven-

conservatoire, the oldest institution of its kind in Central 
Europe, instruction originally was primarily in the German 
spirit, in accordance with the established regulations of 
the Imperial and Royal Austrian Monarchy, but most of 
the teachers and especially the students claimed Czech 
nationality. This gradually led to a GermanCzech dual 
management of the institution, but in connection with the 
national ‘rebirth’ in Czech society during the nineteenth 
century, the demands of the authorities in Vienna were in 
conflict with increasing frequency with the demands of the 
Czechs for territorial autonomy.

The discovery of heretofore unpublished memoirs of the 
pianist and composer Jindřich Kàan z Albestu (Heinrich 
Kàan von Albest, 18521926), director of the Prague Con-
servatoire from his appointment by the Society in 1907 
until 1918 – the last director during the period of the 
AustroHungarian Empire – has allowed us to gain a more 
indepth picture of the situation at the school. In the mem-
oirs, Kàan describes among other things the difficulties 
of his predecessors – the directors Anton Bennewitz and 
Karl Knittl – with maintaining discipline among not only 
the students, but also the teachers, and especially in the 
conservatoire’s orchestra, and the way they managed the 
school (Knittl’s efforts at reform and Kàan’s own efforts 
following up on them). It shows the thanklessness of the 
role of management in negotiating with the Viennese 
authorities over state subsidies, plans for a new school 
building, and attempts at nationalisation. Because the 
number of students (and proportionally of teachers) at 
the Prague school had increased by nearly a factor of ten 
between 1811 and the First World War, the Society had 
begun to feel the need for a degree of financial security for 
the institution’s future, so it was already promoting the 
school’s nationalisation by 1909 with the authorities of 

the AustroHungarian monarchy, as had also been the case 
with the conservatoire in Vienna.

Kàan’s aforementioned memoirs (in the holdings of the 
Blata Museum in Soběslav) contain interesting opinions 
and experiences from his thirty years of work at the Prague 
Conservatoire (he began there in 1889 as lead teacher 
for piano students, having been highly respected in his 
field at the time), but they are also a sad commentary on 
how the majority of his Czech colleagues and later Czech 
society cast him aside without acknowledging his previ-
ous objectively and indisputably meritorious service, and 
how he was hurriedly forced to abdicate as director and to 
leave Prague. During those stormy days, he was criticised 
mainly for excessive pedantry, for not being Czech, and for 
his aristocratic origins, something that was considered a 
fault given the trend towards democratisation at the time.

The text of this study is also based on other still unpub-
lished materials kindly provided by Kàan’s descendants. 
These materials bear witness to his friendly relations with 
Antonín Dvořák, otakar Ševčík, oskar Nedbal, and Karel 
Hoffmeister, among other persons.

only posthumously did Kàan receive a certain degree of 
satisfaction, first in his obituaries and then when a com-
memorative concert of his works was given by the State 
Conservatoire of Music in Prague on 26 october 1926. Many 
of his reforms – including some that had originally been 
unpopular – found a place in the teaching at the State 
Conservatoire in the new Czechoslovak Republic.

Key words: history of music; music education; Bohemia; 
Czechoslovakia; Prague Conservatoire; Kàan von Albest, 
Heinrich; Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen; 
musical institutions; Dvořák, Antonín
Number of characters / words: 117 836 / 17 688
Number of figures: 31
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Konzervatoř hudby v Praze vznikla v čase, kdy byla Evropa zubožena napoleonskými vál-
kami, kdy scházeli vyškolení hudebníci, a šlechtici, kteří dříve ve svých sídlech vydržovali své 
orchestry, neměli dostatek financí ani hudebníky pro vlastní kapely/orchestry. Bylo známo 
(viz již Charles Burney), že se v českých zemích rodilo hodně hudebně nadaných dětí, a tak se 
rozhodla šlechta tento potenciál využít a dále talentovanou mládež vzdělávat. Snaha vytvořit 
společný orchestr v Praze k polosoukromým i veřejným produkcím vedla z tomu, že se na škole, 
kde výuka započala 24. dubna 1811, začalo učit výhradně hře na nástroje, které se daly využít 
v orchestru (posléze, tj. od roku 1815, byla zařazena také výuka zpěvu), neučilo se však hře na 
klavír6 či varhany ani kompozici.7

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách volila svůj výbor a svého prezidenta. Měla členy 
přispívající (platící), od roku 1841 byli jmenováni také členové činní (hlavně z řad hudebníků), 
zvaní ke konzultacím, a pak členové čestní. 

Prvním prezidentem Jednoty se stal hrabě Jan Nostitz (1810),8 posledním princ Ferdinand 
Lobkowicz (st.).9 I členové přispívající patřili až na výjimky mezi šlechtice, teprve později mezi 
nimi nalézáme i »neurozené« osobnosti, jako architekta a mecenáše Josefa Hlávku, podnikatele 
Vojtěcha Lannu,10 c. k. dvorního dodavatele klavírů Vincence Micka, velkostatkáře Václava 
Šulce, nebo JUDr. Josefa Tragyho, dlouholetého činovníka jak v Jednotě pro zvelebení hudby 
v Čechách, tak ve Spolku pro pěstování hudby církevní v Čechách (založeného 1826, viz níže).11 
Jednota měla i korporativního člena: Pražskou obec, jež škole přispívala na chod a činnost vůbec 
(viz níže). Mezi čestnými členy nacházíme zvučná jména, s nimiž byla Jednota/škola aktivně 
v kontaktu, jako např. Hector Berlioz, Hans von Bülow, Josef Joachim, Jan Křtitel Václav Kali-
voda, Franz Liszt, Anton Rubinstein, Klára Schumann(ová), Richard Wagner ad. V posledních 
letech existence Jednoty byli jmenováni čestnými členy např. Max Bruch, František ondříček, 
členové Českého kvarteta12 (souboru, který vznikl na konzervatoři a byl záhy žádán nejen po 
celé Evropě), emeritní ředitel ústavu Antonín Bennewitz nebo ředitel varhanické školy Fran-
tišek Skuherský.

Jak řečeno, Jednota pro zvelebení hudby v Čechách založila (po obvyklých schvalovacích 
procedurách mocnářství) školu, v níž byla výuka započata 24. dubna 1811. Ta měla od svého 

ský hudební slovník osob a institucí, 1 (dále jen ČSHS), Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 584. 
Nadále je v této studii užíván pouze tento název spolku (tj. překlad oficiálního německého názvu do 
češtiny). Dále ke vzniku Jednoty viz pozn. 4 a 13.

6 Klavír se tehdy v orchestru neužíval, fungoval pouze jako nástroj sólistický, proto se prvých sedm-
desát let existence pražské konzervatoře tento obor, tj. klavírní hra, nevyučoval, resp. vyučoval se pouze 
klavír obligátní (povinný) pro posluchače hry na jiné nástroje.

7 K výchově varhaníků se záměrem vyučit je pro praxi kostelů a chrámů vznikla v Praze tzv. varha-
nická škola, na které se učilo hře na varhany a také skladbě – viz níže. 

8 Jan Nepomuk Nostitz (17681840), jenž mj. složil řadu komorních i orchestrálních skladeb – viz 
BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 4041 –, stál v čele Jednoty od jejího založení 
31. 3. 1810 do 17. 4. 1833, kdy se na vlastní žádost po 23 letech vzdal vedení.

9 Maria Ferdinand Jiří August Melchior z Lobkowicz (18501926) byl prezidentem Jednoty poprvé od 
31. 5. 1885 do 8. 1. 1909 (kdy odešel na vlastní přání, protože se stal v letech 19071913 předsedou zem-
ského sněmu, a tudíž nejvyšším maršálkem Království českého), následně znovu působil v čele Jednoty po 
smrti dalšího jejího prezidenta Josefa hraběte Wallise (18571915) až do rozpuštění Jednoty 31. 12. 1918. 
Jméno Lobkowicz užívám v této dnes (i samotnou rodinou) používané formě, ačkoliv v dobových, zvláště 
německých dokumentech nalézáme i podobu »Lobkowitz«. – Přehled prezidentů Jednoty viz http://www.
jzhc.cz/90634942876299018/90634942871051720/historie.html. 

10 Jenž byl ovšem později povýšen do šlechtického stavu – stal se »svobodným pánem«.
11 Advokát a později prezident advokátní komory JUDr. Josef Tragy (18301914), absolvent varhanické 

školy, působil od roku 1864/5 ve funkci jednatele tzv. církevního spolku (viz níže pozn. 28) a následně 
též 26 let v předsednictví Jednoty spravující konzervatoř (18861912). Jeho přičiněním došlo ke spojení 
obou škol, resp. k připojení varhanické školy ke konzervatoři – viz níže. K jeho osobnosti viz Hallová, 
Markéta: K okolnostem vzniku Slavnostního zpěvu, op. 113, Antonína Dvořáka, in: Hudební věda 52 (2015), 
č. 34, s. 343364, dále Černušák, Gracian: s. v. Tragy Josef JUDr., in: Československý hudební slovník osob 
a institucí, 2 (dále jen ČSHS), Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 787, kde je však v hesle tis-
ková chyba: předsedou Spolku pro pěstování hudby církevní v Čechách se stal JUDr. Tragy nikoliv v roce 
1846, ale 1864. 

12 Vedle tehdy žijících hráčů prvního obsazení Českého kvarteta Karla Hoffmana, Josefa Suka, oskara 
Nedbala (tehdy již ředitele Tonkünstlerorchester Wien) a Josefa Suka byli posléze jmenováni čestnými 
členy Jednoty i jeho pozdější členové Hanuš Wihan, Jiří Herold a Ladislav Zelenka.
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založení až do konce působnosti Jednoty (tj. do konce roku 1918) název jediný, a sice Das 
Konservatorium für Musik in Prag / Konzervatoř hudby v Praze.13

Počátky byly velmi skrovné, problémy se získáním pronájmu vhodné budovy dokonce způso-
bily, že zpočátku vyučovali první pedagogové své posluchače (označované jako chovanci) doma. 
Posléze byly získány prostory v dominikánském klášteře sv. Jiljí – ač po celou dobu nedostateč-
né – na Starém Městě v Praze,14 kde zůstala škola celých třiasedmdesát let, tj. až do dostavění 
pražského Rudolfina, kam se postupně konzervatoř přestěhovala ve školním roce 1884/85.15

Teprve v Rudolfinu, jehož stavbou chtěla dát Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna) najevo 
své hospodářské úspěchy, získala škola důstojnější prostory. Přípravy k takovému využití se dě-
ly od samého počátku stavby. V Rudolfinu jako Domu umění byla část věnována hudbě (proto 
nabídnuto Konzervatoři hudby) a dále umění výtvarnému (nabídnuto Uměleckoprůmyslovému 
muzeu a Společnosti vlasteneckých přátel umění pro obrazárnu).16 o potřebách konzervatoře 
došlo k četným jednáním nejdříve mezi řediteli školy, tj. nejprve Josefem Krejčím (v čele ústavu 
od roku 1865), později Antonínem Bennewitzem (od roku 1881), a Českou spořitelnou, která 
si chtěla ponechat k reprezentaci velký sál (dnes Dvořákova síň), v němž ale měla konzervatoř 
možnost pořádat veřejné orchestrální koncerty. V budově Rudolfina bylo umístěno též ředitel-
ství školy (s výjimkou pozdějších let) a některé učebny;17 škole byl dán k dispozici malý koncert-
ní sál (dnes Sukův), hlavně pro interní koncerty posluchačů, využívaný však také pro přijímací 
a absolventské zkoušky. Česká spořitelna nebyla českou, ale zemskou institucí (»Böhmisch« 
označovalo místo působení spořitelny) a svým charakterem byla převážně německá.18 Jako 
investor, jejž stála stavba včetně reprezentativních interiérů velké prostředky, vznášela proto 
požadavky na dramaturgii zahajovacího koncertu při otevření budovy 7. února 1885 (opakova-
ném 8. 2.). To ovšem česká veřejnost nesla nelibě, očekávala program český s českými umělci, 
nejlépe výhradně z absolventů pražské konzervatoře.19 Některé kritiky zahajovacího koncertu 
a jeho obsazení byly v českém tisku a také širší kulturní národnostně smýšlející veřejnosti 
proto až rozhořčené. A tak se otevření Rudolfina obrátilo vlastně i proti konzervatoři.

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách od počátku své existence až do ukončení činnosti, 
souvisejícího s rozpadem monarchie a vznikem Československé republiky, chod školy organizač-
ně řídila, a jak již bylo řečeno výše, i ekonomicky zajišťovala. Postupně se jí dostávalo podpory 
vládní, zemské, města Prahy a České spořitelny. Počet platících členů Jednoty postupně klesal, 
ale počet žáků, a tudíž i pedagogů konzervatoře, se zvyšoval. Příspěvek členů Jednoty poskyto-
vaný na udržení školy činil roku 1917 už pouhých 6 %.20

13 Dosud nejobsažněji o prvém století školy viz BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), 
passim, a rutová, Milada: Pražská konservatoř hudby v letech 1900-1920, dipl. práce (nepaginovaný 
strojopis), Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1956; dále Černušák, Gracian: s. v. Státní kon-
servatoř hudby v Praze, in: ČSHS, 2 ( pozn. 11), s. 607608, k založení školy Bachtík, Josef: K jubileu 
pražské konzervatoře, in: Hudební rozhledy 14 (1961), č. 8, s. 320322, dobově tendenční polemická stať 
volek, Tomislav: Založení konzervatoře – velký dar šlechty národu?, in: Hudební rozhledy 14 (1961), č. 20, 
s. 878879, a některé části v publikaci 150 let pražské konzervatoře. Sborník k výročí ústavu, Praha: Státní 
hudební vydavatelství, 1961.

14 Plán druhého poschodí dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí s vyznačením částí určených pro 
konzervatoř je dochován v Knihovně PK pod sign: AIIIb382, nákres podle tohoto plánku viz BranBer-
ger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), obr. za s. 24.

15 Budova postavená Českou spořitelnou byla otevřena slavnostními koncerty 7. a 8. února 1885, 
ačkoliv původně se její otevření plánovalo na 24 a 25. ledna za účasti korunního prince Rudolfa Habsbur-
ského (18581889), po němž je budova pojmenována. Ten se však nedostavil ani na zahajovací koncert 
po posunutí termínu na 7. únor, viz níže pozn. 19.

16 Plán rozmístění prostor v Rudolfinu pro Konzervatoř hudby a výtvarníky (včetně místností pro 
uměleckoprůmyslové muzeum) před otevřením budovy viz Knihovna PK, sign. AIIIb383 ab.

17 Učebny byly umístěny především do suterénu budovy. 
18 Blíže k historii spořitelen v Čechách, na jejichž počátku se také silně angažovala šlechta, s. v. Česká 

spořitelna, https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_spořitelna.
19 Vystoupil na něm orchestr posluchačů pražské konzervatoře řízený A. Bennewitzem, Josef Förster 

(varhaník, pedagog varhanické školy a pražské konzervatoře, otec skladatele Josefa Bohuslava Foerste-
ra), sbory obou zemských divadel rozšířené o sbor chovanek pěvecké třídy konzervatoře, dále interpreti 
z Drážďan a Vídně: varhaník August Fischer a zpěvačky Therese Malten(ová) a Antonia Schlaeger(ová). 
V programu zazněly vedle c. k. rakouské hymny skladby Beethovena, J. S. Bacha, Wagnera, Mendelssohna 
Bartholdyho a jediná skladba českého autora: Dvořákova druhá Slovanská rapsodie.

20 Souhrn finančních příspěvků na chod školy viz přehled uvedený v diplomové práci rutová, Pražská 
konservatoř hudby ( pozn. 13). 
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Škole vypomáhala i řada podpůrných fondů, které vznikaly odkazy zemřelých příznivců 
z kruhu hudebníků (např. organizátora a dirigenta Antonína Apta) nebo škole nakloněných 
dárců. Peníze nadací/fondů byly užívány k vylepšení finanční situace posluchačů hradících si ve 
své většině bydlení v Praze, ošacení a další životní náklady. Poskytovaly se na základě žádostí 
formou stipendií podmíněných dobrými studijními výsledky. Prezident spolku a jeho výbor 
zajišťovali potřeby ústavu, tj. finance na chod školy, včetně získávání prostředků na přestavby 
některých budov.21 Později o finanční akvizice usiloval jednatel Jednoty – tj. od doby působení 
dr. Tragyho – a postupně i ředitel školy (Jindřich Kàan).

Prezident Jednoty jmenoval od počátku založení školy ředitele i pedagogy (na základě 
jednání spolkového výboru, kam byli někdy přizváni i poradci, např. v prvých létech existence 
školy dr. August Wilhelm Ambros, někdy na základě vypsaného konkurzu). Konkurzem byl 
např. vybrán ředitel Josef Krejčí (18211881)22 nebo Antonín Bennewitz (18331926). Před tím 
a později ředitele jmenoval spolek přímo, jako v případě Bedřicha Diviše Webera (17661842) 
a Jana Bedřicha Kittla (18061868), později Antonína Dvořáka (18411904), Karla Knittla (1853
1907) nebo Jindřicha Kàana (18521926).

Kritizovaným momentem bylo, že Jednota zakazovala vystupování posluchačů na veřejnos-
ti (souhlas se zákazem podepisovali rodiče chovanců hned při přijetí do školy). Z nedodržení 
tohoto zákazu byly nemilosrdně vyvozovány důsledky – následovalo vyloučení. (Požadavek na 
zrušení tohoto ustanovení ve Stanovách Jednoty se objevil v roce 1918 v rámci prvých popře-
vratových návrhů pedagogů konzervatoře.)23

Spolek měl nad školou moc téměř neomezenou. Jmenovaný ředitel příliš pravomocí neměl, 
resp. konal podle rozhodování výboru Jednoty, jeho úkolem bylo zajišťovat uměleckou úroveň 
ústavu. Ta byla navenek prezentována – zvláště v počátku – hlavně veřejnými koncerty or-
chestru posluchačů školy, jež ředitel (až na výjimky) také dirigoval. Tato dirigentská povinnost 
platila u všech ředitelů vyjma Antonína Dvořáka; v období jeho ředitelování (19011904) řídil 
koncerty posluchačů Karel Knittl.24

Výborových jednání Jednoty se směl ředitel školy účastnit teprve po 74 letech existence 
ústavu na základě přání prezidenta Ferdinanda Lobkowicze (předneseném na jednání výboru 
Jednoty 21. 11. 1885). I pak měl ředitel pouze poradní hlas. 

S veřejnými orchestrálními koncerty započala škola, jakmile byli první posluchači schopni 
vystupovat na pódiu (1815). Koncerty vzbuzovaly naděje na dobrý vývoj hned po prvých třech 
vystoupeních (známé jsou pochvalné výroky Karla Marii von Webera, který byl tehdy ředitelem 
a kapelníkem německého divadla v Praze).25 Pořádalo se většinou 45 orchestrálních koncertů 
ročně (vyjma období první světové války) a tyto produkce znamenaly pro Prahu značné obo-
hacení uměleckého života. Místa na nich si předplácela – zvláště v počátku – většinou šlechta 
(nejen z členů Jednoty) a přispívala tím na náklady s nimi spojené, a tudíž i na školu vůbec. 
Většina žáků se učila hrát na několik nástrojů současně, aby mohl posluchač v orchestru 
případně zastoupit dalšího. Zváni k vystoupení byli průběhem let i velmi významní hosté, jak 
interpreti, tak skladatelé (jejichž skladby byly hrány v některých případech i ve světové pre-
miéře), např. Franz Liszt, Richard Wagner, Hector Berlioz, Hans von Bülow, Josef Joachim, Klára 
Schumann(o vá), později Tereza Carreño. Postupně se do nich vraceli i absolventi konzervatoře, 

21 Po prvním pronájmu části dominikánského kláštera u sv. Jiljí, ale i později, tj. po sloučení konzer-
vatoře s tzv. varhanickou školou, musela Jednota/konzervatoř získané prostory nechat stavebně upra-
vovat (a tyto úpravy hradit). Jednalo se o prostory po varhanické škole v Konviktu, tak po jejich ztrátě 
v pronajatém objektu v Křižovnické ul. čp. 60I. Náklady spojené s prostorem pro konzervatoř v Rudolfinu 
hradila Česká spořitelna.

22 Do konkurzu se tehdy hlásil také Bedřich Smetana – jeho německy psaná žádost, datovaná 23. dub-
na 1865, je dochována v Knihovně PK. Vybrán nebyl, ředitelem se stal Josef Krejčí, který do té doby vedl 
tzv. varhanickou školu.

23 K vystupování posluchačů mimo školu mohlo dojít výjimečně a jen po povolení od prezidia Jedno-
ty; později ředitel Kàan prosadil, že v případě, kdy posluchač vystupoval mimo konzervatoř za honorář 
a polovina z něho byla odevzdána do pokladny školy, došlo k souhlasu snáze, povolení mohl vydávat on.

24 Výjimkou byla velká interní oslava sedmdesátin jednatele/referenta Jednoty JUDr. Tragyho 29. květ-
na 1900, kdy zazněla Dvořákova kantáta Slavnostní zpěv op. 113 (napsaná k této příležitosti) pod autoro-
vých vedením. Dvořák ji dirigoval ve velkém sále Rudolfina, hrál orchestr posluchačů konzervatoře a další 
část žactva tvořila velký sbor. Viz knittl, Karel: Zum heutigen Festtage des Prager Konservatoriums, in: 
Politik 1900, č. 147 (29. 5.), s. 6 (rubrika Kunst und Literatur). 

25 WeBer, Karl Maria von: Hinterlassene Schriften, 2, Dresden – Leipzig: Arnold, 1828, s. 131; srov. Pra-
žák, Přemysl: Světoví mistři hudby v naší vlasti, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, s. 4561.
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kteří získali věhlas doma i v zahraničí, např. František ondříček, otakar Ševčík, Berta Lautere-
rová, Jan Kubelík, Magda Dvořáková, Jaroslav Kocian aj. 

Dosud, dle mého názoru, ne dostatečně doceněným kladem studia na pražské konzervatoři 
bylo, že mladí chovanci neplatili školné, a to od založení školy do roku 1888. Rodiče každého 
budoucího posluchače museli sice složit kauci, ta byla ale po dokončení studia vrácena. V pří-
padě, že chovanec opustil ústav předčasně vyloučením z důvodu kázeňských nebo studijních 
prohřešků, kauce propadala ve prospěch Jednoty. To, že byli přijímáni chlapci a jen málo dívek 
(zpěv, později harfa), není asi nutno zdůrazňovat.26

Díky tomu, že prvých 77 let nehradili posluchači školné, mohla konzervatoř vybírat adep-
ty podle jejich talentu, což se potvrdilo jako vynikající rozhodnutí, které přineslo své ovoce. 
Většina žáků přicházela do školy ve věku 1112 let z velmi chudých poměrů. osvobozením od 
školného dostali (nejen) hudební vzdělání děti zvláště z rodin s více potomky, jejichž rodiče by 
jim studia nemohli platit. Protože přicházeli ke vstupním zkouškám i žadatelé chatrného zdra-
ví, držela si škola od roku 1813 lékaře. Ten nastupující adepty prohlédl a ke studiu doporučil 
ty, u nichž byl předpoklad, že investice spolku vložené do jejich vzdělávání nebudou marné. 
Případně doporučil odklad pro tělesnou slabost (dochován je mj. zajímavý záznam z protokolu 
přijímacích zkoušek pražské konzervatoře o Josefu Sukovi z roku 1885 s poznámkou: »[…] 
gesund, schwächlich […]« s uvedením věku 10 let, ač mu bylo 11 roků; i tak byl však přijat).27 

od roku 1890 se rozšířila konzervatoř o zmiňovanou školu varhanickou, založenou a ve-
denou zásluhou jiného spolku: Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen (česky 
Jednota k zvelebení kostelní hudby, později též Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách, 
tzv. církevní spolek).28 Spojením s varhanickou školou získala konzervatoř i její prostory v Kon-
viktu na Starém Městě.29

Studium na konzervatoři (hra na nástroje, ev. zpěv) trvalo podle oborů od 3 do 7 let. Kro-
mě hlavního oboru a dalších hudebních disciplín se vyučovaly také tzv. literní předměty, cca 
v rozsahu tzv. reálných škol. Nástrojová hra se učila v hodinách ve skupinkách. K individuální 
výuce se přistupovalo postupně až s počátkem 20. století. 

Za dobu vedení školy Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách měla tato instituce (po sobě) 
7 ředitelů,30 kteří zůstávali ve svých funkcích – až na výjimky – často dlouhá léta, a lze říci, 
že každý z nich vtiskl tomuto uměleckému ústavu osobitý charakter (např. v dramaturgii or-
chestrálních koncertů, zaváděním komorních koncertů a přehrávek, postupným rozšiřováním 
výuky na další nástroje nebo preferováním některých předmětů a naopak potlačováním dalších 
atd.). Průkazným ukazatelem úspěšnosti byla ale především kvalita končících absolventů.

V roce zahájení výuky (1811) začalo na konzervatoři učit 13 pedagogů a školilo se 39 žáků 
(z nichž ukončilo školu v roce 1817 celkem 14).

Do roku 1918 se počet vyučujících navýšil na 46 a počet posluchačů na 336.31 Škola průbě-
hem let získávala na renomé, a proto se počet studentů (a tudíž i vyučujících) pochopitelně 
navyšoval. Školu absolvovaly v období 18111918 stovky posluchačů.32

26 Poprvé absolvovaly 2 dívky v roce 1823 (ve zpěvu), zatímco roku 1910 už bylo 13 absolvujících 
dívek z celkového počtu 35 absolventů (tj. obou pohlaví). Rozšíření instrumentální výuky i pro dívky 
bylo umožněno až za ředitele Jindřicha Kàana.

27 Knihovna PK, archivní karton r. 1885. 
28 Církevní spolek vznikl v roce 1826, jím založená tzv. varhanická škola pak roku 1830 – užíván je 

též název Jednota pro církevní hudbu. V této škole se vyučovalo na rozdíl od konzervatoře i skladbě. 
Jejím absolventem byl Antonín Dvořák, později Leoš Janáček, předtím Karel Bendl, Josef Tragy a také 
Jindřich Kàan. Více viz Černušák, Gracian: s. v. Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách, in: ČSHS, 2 
( pozn. 11), s. 580581. Varhanická škola přešla pod křídla pražské konzervatoře na základě vzájemné 
dohody a poté vzájemných smluv z 23. ledna 1890 a konečné smlouvy z 28. 1. 1890.

29 Konviktská č. p. 293I.
30 Bedřich Diviš Weber (ředitelem v letech 18111843), Bedřich Kittl (18431865), Josef Krejčí (1865

1881), Antonín Bennewitz (18811901), Antonín Dvořák (19011904), Karel Knittl (za A. Dvořáka byl 
administrativním správcem a poté administrativním ředitelem: 19011904; po smrti A. Dvořáka samo-
statným ředitelem – jediným – do své smrti v roce 1907), Jindřich Kàan z Albestu (19071918). Křestní 
jména jsou zde uvedena jednotně v českém jazyce.

31 Viz BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 2122, a Výňatek z protokolu valného 
shromáždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 20. června 1918, Praha 1918, s. 4 (počet 
k datu 18. 4. 1918).

32 V období 18111918 bylo zapsáno ke studiu na 30 000 posluchačů, což udával poslanec Národního 
shromáždění československého Karel Jonáš ve své řeči ve prospěch postátnění konzervatoře pronesené 
v parlamentu 4. 12. 1919, viz plné znění jeho proslovu in: Blažek, Vlastimil (ed.): Sborník na paměť 
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Řada absolventů se stala známými a četní i slavnými.33 Žádaní byli v orchestrech, vystu-
povali v komorních souborech i jako sólisté, někteří z nich se stali vyhledávanými pedagogy, 
později sbormistry, dirigenty, skladateli. 

Mnozí absolventi školy nacházeli uplatnění také v cizině, tj. vedle c. k. rakouské a později 
rakouskouherské monarchie (zvláště Vídně) odcházeli do Německa, Polska, na Ukrajinu, do 
Ruska, ale i do Velké Británie, Švédska, Ameriky. Někteří z nich se později do Čech vraceli. 
A také působili na pražské konzervatoři a vyučovali další generace hudebníků. 

Jako nejvýznamnější byla v etapě vývoje školy pod Jednotou hodnocena éra ředitele An-
tonína Bennewitze (označována jako »zlatá«). Tehdy byl hybnou osobností Jednoty, a tudíž 
i konzervatoře JUDr. Josef Tragy.34 Jeho zásluhou byly získány do pedagogického sboru výrazné 
osobnosti jako Antonín Dvořák (vyučující skladbu od roku 1891), nebo houslista a ojedinělý 
metodik otakar Ševčík (na škole od roku 1892). 

Důležitým momentem ve výuce na pražské konzervatoři se stalo (též za Tragyho) rozšíření 
nástrojové hry o dlouho žádaný obor: klavírní hra v hlavním oboru. Za prvního vyučujícího tzv. 
vysoké klavírní hry byl na základě konkurzu vybrán Jindřich Kàan z Albestu.35

Kàan nastoupil na školu v roce 1889 nejprve jako jediný vyučující klavíru,36 později převzal 
po řediteli Bennewitzovi výuku komorní hry a za následujícího ředitele Karla Knittla také 
dirigování koncertů školního orchestru (tj. v době jeho onemocnění). Knittla také často zastu-
poval ve vedení ústavu; po jeho smrti byl Kàan jmenován Jednotou ředitelem školy (od 27. 11. 
1907). Za něho proběhly i velkolepé oslavy 100. výročí vzniku školy v roce 1911, na nichž se 
významně podílel a za něž obdržela jak škola, tak on i někteří pedagogové ocenění od města 
Prahy.37 V této ředitelské funkci zastihlo Kàana v roce 1918 vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky a události, které překotně následovaly, se mu staly ve funkci, jíž zastával 
jedenáctým rokem, osudnými.

Jednota a její snahy o zestátnění38

Následkem politické změny, tj. rozpadu Rakouskouherského mocnářství a vyhlášení Českoslo-
venské republiky k 28. říjnu 1918, se stala Jednota pro zvelebení hudby v Čechách nežádoucím 
spolkem, jenž byl chápán v očích české veřejnosti jako německý, a tudíž cizí, navíc vedený 
šlechtou, které nová republika nepřála, odňala jí tituly a výjimečné společenské postavení. 
Zlomový okamžik, jenž nastával v podzimním čase roku 1918, si očividně představitelé Jednoty 
a zpočátku ani pedagogové konzervatoře ( obr. 12) neuvědomovali. 

Z dochovaných zápisů jednání výboru Jednoty (4. a 11. listopadu 1918) je patrné, že peda-
gogové pouze žádají,39 aby ve výboru měli zastoupení jedním členem (přesně jedním členem 
zastupujícím zájmy českých a jedním členem zájmy německých pedagogů). Výbor sice souhla-
sil, ale rozhodl, aby tito měli – stejně jako ředitel [!] ústavu – pouze hlas poradní. Výsadní 
postavení představitelů Jednoty je z jejich stanoviska – tehdy ještě – patrno. Výbor Jednoty, 
jenž svolal mimořádnou schůzi na 11. listopad, přijal vznik Československé republiky jako fakt 
a rozhodl se vyslat deputaci k Národnímu výboru, jenž stál v počátečních měsících republiky 
v roli vládnoucí, »složit mu hold«, podat žádost o státní subvenci namísto do Vídně zdejšímu 
orgánu a připravovat postupně zestátnění konzervatoře, o němž již jednal s vídeňskými úřady 

125 let konservatoře hudby v Praze, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1936, s. 182184. Jonáš pravděpodobně 
do tohoto počtu zahrnul i posluchače bývalé varhanické školy, jak uvádí také BranBerger, Konservatoř 
hudby v Praze ( pozn. 3), s. 240 ad. Samozřejmě, že počet absolventů do roku 1918 byl oproti množství 
zapsaných posluchačů podstatně nižší, ale i tak úctyhodný.

33 Nejnověji viz Hallová, 200 let pražské konzervatoře ( pozn. 1).
34 Viz výše pozn. 11.
35 Kàanova přihláška ke konkurzu viz obr. 14ab a níže pozn. 68.
36 Nejprve byl Kàan jediným pedagogem klavíru v hlavním oboru, v roce 1900 se zvýšil počet profe-

sorů klavíru na pět a roku 1913 jich škola potřebovala deset, viz Výroční zprávy školy a rutová, Pražská 
konservatoř hudby ( pozn. 13). Později jako exponovaný ředitel už vyučování klavíru na škole zanechal.

37 Město Praha udělilo pražské konzervatoři zlatou medaili, ředitel Jindřich Kàan obdržel medaili stří-
brnou a profesorům Adolfu Königovi, Karlu Steckerovi a Josefu Kličkovi bylo uděleno právo měšťanské. 
viz rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola III. 

38 Podrobněji níže v části o Kàanovi, srov. též níže Přílohu č. 1: Chronologický sled událostí na pražské 
konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 1918-1920.

39 Citace z žádosti adresované nadřízenému orgánu, tj. Jednotě (datované 4. 11. 1918), zde doslova 
uvedeno: »Kruh českých profesorů při pražské konzervatoři hudby, který zdvořile žádal […].«
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v předcházejících devíti letech (leč do té doby neúspěšně) 
především prostřednictvím ředitele Jindřicha Kàana.

Ještě dříve, než deputace s výše zmíněným »holdem« 
a žádostmi mohla vyrazit, vyšla v tisku 26. listopadu 
zpráva, že bylo Národnímu výboru doručeno memoran-
dum (plné znění viz Příloha č. 2) s žádostí o znárodnění 
a zdemokratizování pražské konzervatoře. V ní ještě nebyl 
zpochybněn »vlastnický« vztah Jednoty vůči konzervato-
ři, ale byly vzneseny zásadní požadavky na národní »očis-
tu« ústavu (od vlivu rakouskéhoněmeckého), nastolení 
demokratického způsobu vedení (namísto autokratického) 
a na výměnu osobností ve výboru Jednoty a ředitele.

Reakce ve formě abdikací členů výboru na sebe ne
nechala dlouho čekat: následujícího dne abdikoval jako 
prvý z výboru Jednoty prof. MUDr. Pečírka.40 Krátce na 
to došlo do školy oznámení s datem 2. prosince od Mini-
sterstva školství a národní osvěty (dále jen MŠANo), že 
byl řízením konzervatoře pověřen komisař, poslanec Sta-
nislav Karel Sokol. List podepsal ministr Gustav Habrman 
( obr. 3).41

S Jednotou předem o tomto aktu nikdo nejednal. Z jejího 
vedení záhy odstoupili zástupci rakouskouherské vlády, resp. 
zemských institucí – místodržitelský rada Rudolf Procházka a zá-
stupce zemské správní komise Království českého otmar Kvěch. 
odešli též dosavadní zástupci České spořitelny (Böhmische Spar-
kasse) dr. Julius Jentsch a prof. dr. Jindřich Rietsch (viz Příloha 
č. 1: Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři … v letech 
1918-1920).

Tlak na Kàanovo odstoupení započal ze strany pedagogů. 
Delegací vedenou Františkem Spilkou byl přinucen podepsat re-
zignaci, jíž se vzdal svého ředitelského úřadu.42 Tento krok však 
Kàanovi záhy vytkl prezident Jednoty Ferdinand Lobkowicz st. 
( obr. 4) s upozorněním, že je v úřadu ředitele vázán vzta-
hem k Jednotě, nikoliv k profesorům školy.43 A tak kárán z obou 
stran, tj. nadřízeným i podřízenými, sepsal svou žádost o odchod 
adresovanou Jednotě s datem 30. listopadu (1918), zažádal o ne-
placenou dovolenou do konce školního roku a o důchod. Jednota 
mu 12. prosince vyhověla a Kàan ze školy definitivně odešel po 
téměř třiceti letech, které této instituci věnoval. Vzhledem k to-
mu, že užíval s rodinou naturální byt v Křižovnické ulici čp. 60I 
( obr. 5),44 odchod z pracovního vztahu se školou znamenal 
pro něho i nutnost opustit tuto pražskou adresu a hledat si 

40 MUDr. Ferdinand Pečírka, univerzitní profesor, c. k. vládní rada, byl členem výboru Jednoty a též 
»důvěrným lékařem ředitelství [pražské konzervatoře] (z ochoty)«, viz Výňatek z protokolu valného shro-
máždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 23. června 1917, Praha 1917, s. 30, srov. též 
obr. 12. Ve své česky psané abdikaci zaslané prezidentovi Jednoty Lobkowiczovi 27. 11. 1918 (doručena 
o den později) se vzdal všech funkcí i řadového členství v Jednotě, později ji však vzal zpět (viz její verso). 
Dnes uložena v Knihovně PK, archivní karton 191820.

41 Gustav Habrman (18641932) byl ministrem MŠANo v letech 191820. Zmiňovaný dokument 
z 2. 12. 1918 je uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.

42 Srov. novák, Vítězslav: O sobě a o jiných, Praha: Editio Supraphon, 1970, s. 225: »Státní převrat měl 
svou odezvu i na konzervatoři. Zasloužilý, ale neoblíbený ředitel Jindřich z Kàanů donucen vzbouřenci 
vzdát se svého úřadu. Vedením ústavu pověřen poradní sbor se mnou jako předsedou, jemuž dán k ruce 
administrativní správce, profesor Spilka.« V těchto vzpomínkách V. Novák také popisuje, kde a jak zažíval 
bezprostřední převratové události v Praze i vliv událostí na vznik některých jeho skladeb, viz tamtéž, 
zvláště s. 223225.

43 Viz vrkoČová, Ludmila: Jindřich Kàan, diplomová práce, Praha: Filosofická fakulta Univerzity Kar-
lovy, 1960, strojopis, 195 s.

44 Tj. v nejvyšším patře budovy, v níž po opuštění Konviktu pražská konzervatoř sídlila. 

 Obr. 1a-b:
Přehled zaměstnanců 
pražské konzervatoře, 
Výňatek z protokolu 
valného shromáždění ... 
20. června 1918, 
Praha 1918, s. 36-38 
(Knihovna PK)

 Obr. 2:
Direktorium Jednoty 
pro zvelebení hudby 
v Čechách, Výňatek 
z protokolu valné-
ho shromáždění ... 
20. června 1918, 
Praha 1918, s. 33 
(Knihovna PK)

Obr. 3: Gustav Habrman, 
portrét od Antonína Brunnera 
z roku 1919 (Knihovna PK)

Obr. 4:
Prezident Jednoty 

Ferdinand Lobkowicz 
(Knihovna PK)
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Obr. 5:
Budova v Křižovnické 
ulici čp. 60-I, užívaná 
konzervatoří po roce 
1910 (Knihovna PK)

ubytování jinde, což po konci první světové války nebylo (nejen) v Praze jednoduché. Nakonec 
se rozhodl Prahu opustit vůbec.

Ustavení komisaře nad konzervatoří dekretem z 2. prosince 1918 se Jednoty pro zvelebení 
hudby v Čechách, která školu založila a po více než sto let vedla, značně dotklo. Po tomto odnětí 
práva na vedení ústavu neshledávala Jednota smysl své další existence. Svolala valnou hroma-
du svých členů na 30. prosince 1918 a dne 1. ledna 1919 vydala německé a české prohlášení 
o ukončení své činnosti ( obr. 6ac), podepsané (ex)prezidentem Ferdinandem Lobkowiczem 
st., rozpustila se a své jmění předala Československé republice »jakožto nynější živitelce kon-
servatoře hudby«.45

45 Viz prohlášení nadepsané »Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách«, s. 2 (citováno z české 
verze, doslovný text viz Příloha č. 4). obě jazykové verze prohlášení jsou uloženy v Knihovně PK, archivní 
karton 191820.
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Obr. 6a-c:
Německé prohlášení Ferdinanda Lobko wicze 
o rozpuštění Jednoty s českým přípisem 
(Knihovna PK)
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Mezidobí a škola státní46

Právně došlo k prohlášení školy za státní ústav s platností od 1. ledna 1920 zákonem (č. 648 
Sb.) dne 4. prosince 1919 a pozdějším zákonem z 19. března 1920 (č. 179 Sb.). Její název byl 
jednoznačný: Státní konservatoř hudby v Praze. V mezidobí (od 1. 1. 1919 do 1. 1. 1920) vedla 
školu Komise pro zestátnění konservatoře. 

První Výroční zpráva Státní konzervatoře byla vydána až po ustálení poměrů roku 1924. 
Nalezneme v ní shrnutí veškerých změn souvisejících s přechodem školy od soukromé Jednoty 
k československému státu. Mj.:

»[…] rozhodnutím ministerstva školství [tj. ustavením komisaře] učiněn první krok k pře-
vedení konservatoře do správy státní, ovšem za okolností zcela neočekávaných. Bylo po 
státním převratu, utvořil se československý stát, a bylo přirozeno, že nový státní ústav mu-
sí býti český, dosavadní utraquistický ráz konservatoře musí býti odstraněn. To přinášelo 
s sebou nacionální ráz převratu. Tento revoluční duch národnostně zbarvený projevoval se 
též uvnitř konservatoře v náladě české části učitelského sboru i žactva. Výsledkem tohoto 
tlaku vnějšího i uvnitř ústavu byla resignace dosavadního ředitele konservatoře Jindřicha 
Kaána z Albéstů.47 […] Dosazením komise pro sestátnění konservatoře končí krátké revoluč-
ní období na ústavě, celkem dosti klidné, a další události plynou již klidným tokem řízeny 
střízlivými úředními výnosy.«48

Dne 12. prosince 1918 byl vydán výnos, jenž upravoval všechny záležitosti ústavu (č. j. 
1169) a podle něho začala pracovat zmíněná Komise pro zestátnění konservatoře. Jejím předse-
dou se stal poslanec Karel Stanislav Sokol,49 jeho zástupcem JUDr. Jaroslav Šafařovic.50

Komise se skládala: 
a) z členů zvolených výborem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách,51

b) z profesorského sboru konzervatoře (Vítězslav Novák, František Spilka) 
c) a zástupce Ministerstva školství a osvěty (dřívější tajemník školy dr. Jan Branberger byl 
jmenován ministerským tajemníkem MŠANo dne 31. 12. 1918 se zpětnou platností od 10. 12.). 

Správu konzervatoře vedl prozatímně sedmičlenný poradní sbor složený z nejstarších pe-
dagogů, zástupců jednotlivých oborů. Byli to prof. Romeo Finke, Josef Jiránek, Josef Klička, Jan 
Mařák, František Reitmayer, František Spilka, předsedou se stal prof. Vítězslav Novák. Spilka byl 
ustaven administrativním správcem ústavu, podřízeným tomuto poradnímu sboru.52 

Vítězslav Novák o svých nových povinnostech na konzervatoři píše ve svých Vzpomínkách:
»Tím začíná moje několikaletá úmorná a později zapomenutá práce účastí na všech po-
radách zestátňovací komise, předsedáním v poradním sboru, konferencích a konkursech, 
pochůzkách na ministerstvo školství i financí, reprezentací ústavu, zejména však sestavo-
váním a vyposloucháním programů žákovských večerů […].«53

Pedagogové konzervatoře složili slib republice podle předpisu MŠANo dne 13. prosince 1918 
( obr. 7ac).54

46 Podrobněji viz Příloha č. 1: Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři … v letech 1918-1920.
47 Jméno J. Kàana tištěno v uvedené podobě.
48 Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923. Výroční zpráva za školní rok 

1923-24, Praha: Státní konservatoř hudby v Praze, 1924, s. 1011. 
49 Karel Stanislav Sokol (18671922), novinář, spisovatel a poslanec, sympatizant radikálního křídla 

mladočechů blízký Aloisu Rašínovi, posléze jeden z »mužů 28. října 1918«, kteří jako představitelé Národ-
ního výboru československého vydali zákon o zřízení samostatného československého státu.

50 JUDr. Jaroslav Šafařovic (18661937), český správní úředník, od roku 1902 tajemník intendance praž-
ského Národního divadla, po odchodu G. Schmoranze v sezóně 1921/22 ředitel Národního divadla. Srov. 
též heslo v ČSHS, 2 ( pozn. 11), s. 673. – Zmiňovaný dokument č. j. 1169 se nepodařilo dohledat, je však 
citován doslovně v práci léBl, Vladimír: Vítězslav Novák. Život a dílo, Praha: Nakladatelství Česko slovenské 
akademie věd, 1964, s. 343344 (kapitola Novák na pražské konzervatoři, s. 342347), a ve výroční zprávě 
Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923 ( pozn. 48), s. 1011. 

51 Zástupci Jednoty byli tudíž vzati následně také k jednání. Dokumenty užívají název Jednota ku 
povznesení hudby v Čechách. Ve stati ale nadále užívám název dle ČSHS.

52 Viz léBl, Vítězslav Novák ( pozn. 50) a Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 
1918-1923 ( pozn. 48).

53 novák, O sobě a o jiných ( pozn. 42), s. 225. Pravděpodobně vzpomíná i na dobu, kdy působil na 
škole jako její rektor (v letech 1920/21, 1921/22 a následně 1927/28).

54 Prezenční listina přítomných z 13. 12. 1918 a znění slibu věrnosti republice jsou uloženy v Knihovně 
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Osobnost posledního předrepublikového ředitele Jindřicha Kàana z Albestů
Jindřich Kàan ( obr. 8) se po svém odchodu z čela konzervatoře dalšího dění ve škole ani 
v pražské kultuře neúčastnil; odstěhoval se do ústraní, do svého domu v Roudné u Tábora 
( obr. 9), kde psal v hořkosti své vzpomínky. Ty byly částečně publikovány roku 1922 v ča-
sopisu Zvon.55 Dosud téměř neznámá a nevydaná zůstala však část druhá nadepsaná Třicet let 
na pražské konzervatoři, uchovaná v Blatském muzeu v Soběslavi v několika rukopisných a též 
strojopisných exemplářích s poznámkami a vpisky autora v české a také německé verzi.56

PK, archivní karton 191820. – K bližšímu studiu vývoje odkazuji na Chronologický sled událostí na pražské 
konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 1918-1920 v Příloze č. 1 níže.

55 kàan, Jindřich: Z mých vzpomínek, in: Zvon 22 (1922), č. 7, s. 8891; č. 8, s. 105106; č. 9, s. 121123; 
č. 10, s. 133134. Strojopisná předloha je uložena v Blatském muzeu v Soběslavi, strojopis první části 
vzpomínek má 23 stran. 

56 Verze druhé části vzpomínek o pražské konzervatoři (zdá se, že měla být definitivou k publikování 
ještě za Kàanova života, k čemuž však nedošlo) má 23 strojopisných stran, autorská zkrácená verze pak 
8 stran. Děkuji tímto za její poskytnutí vedoucímu Blatského muzea v Soběslavi RNDr. Danielu Abazidovi 
a paní Mgr. Monice Vlasákové. Tyto vzpomínky měla k dispozici též Ludmila Vrkočová, která pro svou 
diplomovou práci ( pozn. 43) zpracovala i další materiály z Kàanovy pozůstalosti (korespondence, 

Obr. 7a-c:
Text pedagogického slibu Česko slovenské republice podle 
MŠANO a prezenční listina ze schůze pedagogů pražské 
konzervatoře 13. 12. 1918 (Knihovna PK)
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Obr. 8:
Jindřich Kàan 
(Knihovna PK)

Obr. 9:
Kàanův dům 
v Roudné u Tábora 
(jedna z dam stojících 
na balkóně je Kàanova 
manželka Božena), 
cca. 1925 (foto 
v soukromém držení)

Vzhledem k tomu, že je dnes osobnost Jindřicha Kàana téměř 
zapomenuta a že se mi dostaly do rukou laskavostí jeho rodi-
ny i další nepublikované materiály, které s jeho pedagogickým 
působením a ředitelováním na pražské konzervatoři souvisejí, 
budu se mu věnovat detailněji, zejména při vědomí toho, že 
hlubší zhodnocení jeho osobnosti je velkým dluhem české mu-
zikologie.57

Jindřich Kàan byl všestranným hudebníkem, jenž se cítil 
v Praze doma, a přestože jeho předkové pocházeli z různých 
evropských míst, stal se koncem 19. století významnou součástí 
české kultury. V této souvislosti připomeňme známou fotografii 
( obr. 10), na níž je zachycen vedle Karla Bendla, Antonína 
Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Josefa Bohuslava Foerstera a Karla Ko-
vařovice a která je často publikovaná s titulkem »Čeští sklada-
telé 1885«.58 

Jako ředitel konzervatoře byl v počátku vítán, nejen proto, 
že už byly jeho kvality od nástupu na školu v roli pedagoga 
(1889) prověřené, ale že byl též vhodnou osobou, protože ovlá-
dal jazyky a byl velmi precizní (což projevil i jako upravovatel 
a vydavatel děl Bedřicha Smetany) a odpovědný, navíc, jak ře-
čeno, zastupoval už ředitele Knittla v době jeho nemoci, a to 
včetně dirigentských vystoupení. Uznání si získal – již v době 
své ředitelské éry – za zdárné zvládnutí velkých oslav stého 

soupis jeho skladeb, rodinné dokumenty), které jí byly tehdy poskytnuty Kàanovým vnukem Jindřichem 
Bubnem. Roku 1963 byla část těchto materiálů z pozůstalosti předána Kàanovými potomky do Muzea 
v Soběslavi (bohužel bez bližší evidence, takže dnes není jasné, o co se přesně jednalo). Jindřich Buben 
s rodinou emigroval roku 1968 do Švýcarska a dnes je existence řady materiálů nejasná i z tohoto dů-
vodu. V Blatském muzeu byla dohledána jen malá část, nezvěstné jsou i údajně do muzea odevzdané 
skladby J. Kàana včetně jejich rukopisů, pravděpodobně i část cenné korespondence.

57 Jak již bylo řečeno, nejvíce informací nalezneme v diplomové práci Ludmily vrkoČové z roku 1960 
Jindřich Kàan ( pozn. 43), která má 195 stran. Vzhledem k tomu, že je dnes řada materiálů, s nimiž 
autorka pracovala, nezvěstná, asi nebude snadné ujmout se tohoto tématu znovu a hlouběji v blízké 
budoucnosti. Srov. slovníková hesla štědroň, Bohumír: Kàan, Jindřich z Albestu, in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), 
s. 621622; Boleška, Josef: Kàan z Albestu, in: Ottův slovník naučný, 13, Praha: J. otto, 1898, s. 710; ště-
Pán, Václav: Kàan, Jindřich z Albestu, in: Ottův slovník naučný. Dodatky, 3/1, Praha 1934, s. 293, helfert, 
Vladimír: Kàan, Jindřich z Albéstů, in: Pazdírkův hudební slovník naučný, 2, Část osobní, 1, Brno: Pazdírek, 
1937, s. 511512; tyrrell, John: Kàan, Jindřich z Albestů, in: The New Grove, 9, London etc.: Macmillan 
Publisher Limited, 11980/1995, s. 760; 13, 22001; hilscher, Elisabeth Th.: Kaan von Albest, Familie, in: 
Österreichisches Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Kaan_Familie.xml.

58 Foto archiv Společnosti Antonína Dvořáka, titulek: Čeští hudební skladatelé, in: Československá 
vlastivěda, 9: Umění, sv. 3: Hudba, Praha: Horizont ve spolupráci s Československou akademií věd, 1971,
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výročí založení pražské konzervatoře v roce 1911, na nichž měl značný podíl jak organizační, 
tak dirigentský. Jeho zásluhou byla také v roce 1909 otevřena první mistrovská třída, třída 
kompoziční, do níž Kàan angažoval Vítězslava Nováka ( obr. 11), Dvořákova žáka, jenž do 
té doby vyučoval skladbu pouze soukromě a adepti kompozice jej hojně vyhledávali. Ve svých 
vzpomínkách V. Novák později napsal:

»[…] s radostí zde zaznamenávám své jmenování profesorem skladby na konservatoři, za 
něž vděčím jejímu řediteli Jindřichu z Kàanů.«59

V těchže vzpomínkách Vítězslav Novák pak popisuje, jak sám převzal ústav po převratu, 
poučen chybou Kàanovou:

»Ten [Kàan] v přesvědčení, že každý profesor je lenoch a každý žák darebák (jeho slova 
v důvěrném hovoru se mnou), zavedl na ústavě tuhou kázeň, dohlížel na dodržování 
a návštěvu vyučovacích hodin, ba vyžadoval přítomnost profesorů nejen na koncertech, 
nýbrž také na veřejných hudebních večerech. Po jeho násilném odstranění mluvili strůjcové 
povstání, že konservatoř nepotřebuje ředitelskou kaprálskou hůl [...].«60

Jak ale Novák záhy sám shledal, řada pedagogů tuto toleranci [rozuměj Novákovu] zneužívala, 
až dospěl k názoru, že:

»[u] všech těch živlů jak ve sboru učitelském, tak mezi žactvem zavládla pod heslem 
demokracie přílišná svobodomyslnost. Neschopného nebo liknavého žáka bylo možno se 
zbavit vyloučením – s takovým profesorem bylo těžší pořízení.«61

Kàanovu povahu charakterizuje roku 1926 v nekrologu – poněkud odlišně – jeho žák, poz-
dější jeho následovník v roli pedagoga klavíru na Státní konzervatoři hudby, Karel Hoffmeister 
(18681952), zvolený v pozdějších letech (dokonce šestkrát) rektorem školy.62 Zde najdeme toto 
obsažné shrnutí:

s. 221. otištěna je rovněž v doprovodné publikaci k souboru 5 CD pod titulem Antologie české hudby (ed. 
Bajgar, Jindřich), Praha: Divadelní ústav 2004 (na přebalu a na s. 77). 

59 NoVáK, O sobě a o jiných ( pozn. 42), s. 171.
60 Tamtéž, s. 249.
61 Tamtéž, s. 250.
62 Karel Hoffmeister byl zvolen rektorem v letech 1923/24, 1930/33, 1935/36, 1937/38. Ve výše uve-

dených vzpomínkách V. Novák hodnotí Vítězslav Novák Hoffmeisterovo rektorské období velmi kladně, 
na rozdíl od uvolněnosti posluchačů za vedení školy rektorem J. B. Foersterem či za rektorátu mírného 
Josefa Suka.

Obr. 10:
Čeští skladatelé 1885: 

zleva Karel Bendl, 
Antonín Dvořák, Josef 

Bohuslav Foerster, 
Jindřich Kàan, 

Karel Kovařovic 
a Zdeněk Fibich 

(Archiv Společnosti 
Antonína Dvořáka)

Obr. 11:
Vítězslav Novák
(Knihovna PK) 

/15



42 M a r k é t a  H a l l o v á

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 27-62 © association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

»V letech sedmdesátých vstoupil v české kruhy hudební mladý šlechtic oslnivého zjevu 
i ducha, získávající sobě naráz přízeň i nejnepřístupnějšího svého okolí. Oblíbil si ho, svého 
žáka ve skladbě, ředitel varhanické školy, krajně upjatý a stejně geniální jako podivínský 
autokrat Skuherský. Jako nejlepšího svého žáka klavírního vážil si mladého virtuosa, plné
ho lisztovských ideálů, Vilém Blodek. A nedůvěřivý venkovan Dvořák a Emanuel Chvála, 
soudící se stejnou prozíravostí duše [skladby a lidi], oba krajní demokraté i vlastenci 
starého poctivého rázu, spřátelili se s tím aristokratickým kosmopolitou, že v jich kruhu 
[…] přilnul zcela a splynul s českým národem.
 Kàan byl z oněch, kdož dovedou uvědomiti si cíle svého života; byl nadán nejjemnějším 
citem povinností, jež život mu ukládal, a nejtvrdší energií i železnou vůlí v plnění povin-
ností těch […].
 Kàan mínil započít jako virtuos. Příliš citlivé nervy mu podium znemožnily. Obrátil se 
ke klavírní pedagogice. A zde vyrostl tou měrou, že staré Rakousko nemělo lepšího. […] Bylť 
právě hudebníkem nejširšího, světového rozhledu. Neúmorná pracovitost a svědomitost až 
úzkostlivá, spojeny s prozíravou bystrostí postřehů psychologických – rysy, které Kàana 
občas dovedly činit žáku i poněkud nepohodlným – doplňovaly bytost dokonalého instru-
mentalisty a jemného umělce [a] pedagoga zcela mimořádného. Klavírní umění zdvihlo se 
jeho zásluhou v Praze a po Čechách nesmírně […].
 Po smrti ředitele Knittla nebylo pochybností, že ředitelem nemůže být jiný než Kàan. 
Ztráta, již utrpěla [naše klavírní škola] tím, že ujal se 1908 ředitelství, […] vyrovnala se 
plně ziskem, který přineslo vedení jeho celku ústavu. […] Zejména koncerty konservatorní, 
kde pořady voleny bývaly se zřením k nejvýznamnějším dílům světové literatury, přinášely 
pod Kàanem výkony skvělé. […] mělť Kàan, třeba dirigent trochu úporný a nepružný, vedle 
své hluboké hudebnosti, smysl pro zvuk a jeho lesk […].«63

Jestliže se jevil Kàan veřejnosti až jako školometský pedant, Antonín Dvořák a jeho rodina 
jej znali zcela jinak. o tom svědčí Dvořákův dopis ( obr. 12ab) psaný v New Yorku 28. ledna 
1895,64 z něhož cítíme vřelost i to, jak měl Dvořák Kàana rád. Je dochován v rodině Kàanových 
potomků, jimž děkuji za povolení k otištění ve faksimilní podobě. Připojujeme jeho úvodní část 
v diplomatickém přepisu:

»Milý Kaane 
 Tvé psaní jsem dostal a potěšil jsem se a zasmál dost a dost. Ty jseš a zustaneš přec 
jen pořád ten špasovitej chlap[,] jak jsi vždy býval – ale nejen špasovitej[,] ale take dobrej 
člověk a to je to hezké, a proto jsem Tě měl vždycky tak rád a mám dosud. Věř mi[,] 
Kaane[,] často na Tebe myslím, a často si o Tobě povídáme.
 Kolikrát, když mám hodně trampot v hlavě, říkávám žene, poslouchej, jen kdyby tady 
byl Kaán, ten by mi pomohl. Ty víš[,] že jsem si Tobě vždy rád postěžoval, a Tys mi vždy 
dával kuráže[,] ale take útěchy, a já byl pak vždy zase klidnejším. Jenom take tak zůstaň 
a buď mi vždy dobrým přítelem[,] jak si býval. [...]«65

Dopis, na který Dvořák reagoval, poslal Kàan do Ameriky Dvořákovi téměř o měsíc dříve, 
tj. 30. prosince 1894.66 Česky v něm podával mj. zprávu o pokrocích Dvořákovy dcery otylky 
(*1878), jež byla Kàanovou soukromou žákyní ve hře na klavír a která své rodiče za druhého 
Dvořákova pobytu v USA už nenásledovala. 

Kàan byl spřátelen s Antonínem Dvořákem (o 11 let starším) řadu let, doprovázel jej mj. 
na Dvořákově prvé cestě do Anglie v březnu 1884 (5.29. 3.). Kromě otylky vyučoval na klavír 
i mladší dceru Dvořákových, Annu (*1880). A vypomohl i jako skladatel, pro Dvořáka vytvořil 
úpravu jeho hymnu Dědicové Bílé hory op. 30 (B 134) a kantáty Svatební košile op. 69 (B 135) 
pro klavír.

63 hoffmeister, Karel: Jindřich Kàan, in: Výroční zpráva za školní rok 1925-26 Státní konservatoře 
hudby v Praze, Praha 1926, s. 1821. Dále se Hoffmeister zaobírá Kàanovou skladatelskou činností, které 
se však na tomto místě nebudeme věnovat.

64 Na něm Dvořákem uvedené datum 29. ledna je napsáno omylem, jednalo se o 28. 1. Dopis byl 
publikován v práci kuna, Milan a kol.: Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty, 3, Praha: Editio 
Supraphon, 1989, s. 370373. Jako faksimile je zde publikován díky laskavosti Kàanových potomků poprvé.

65 V dopise, jenž tak Dvořáka pobavil, psal Kàan o pražských poměrech, mj. o tom, že při přípravách 
velkolepých oslav osmdesátin prof. Františka Blažka (bývalého profesora varhanické školy a pak i pražské 
konzervatoře, který učil harmonii a varhanní hru 56 let) vyšlo na poslední chvíli najevo, že má teprve 
79. narozeniny.

66 Dopis Jindřicha Kàana Antonínu Dvořákovi z 30. 12. 1894 publikoval poprvé kuna, Milan a kol.: 
Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty, 7, Praha: Ed. Bärenreiter, 1999, s. 325327.
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Obr. 12a-b:
Dopis A. Dvořáka 

J. Kàanovi, New York, 
28. 1. 1895, s. 1-2 

(v soukromém držení)

Dvořák s chotí navštívil také manžele Kàanovy na jejich venkovském sídle v Roudné roku 
1897, o čemž dodnes svědčí skladatelův zápis do Kàanova památníku s částmi jeho Holoubka 
s datem 19. června ( obr. 13).67

Na konzervatoři byl ustaven Kàan profesorem 28. června 1889 na základě konkursu, učit 
začal v září 1889. Byl jmenován úplně prvním profesorem klavírní hry v hlavním oboru, neboť 
po spojení konzervatoře a varhanické školy byla zavedena již po léta žádaná výuka klavíru 
v hlavním oboru (obligátní klavír se vyučoval na konzervatoři již dříve). V Kàanově konkurzní 
přihlášce se dočteme, že byl v době žádosti o místo na konzervatoři osmatřicetiletý, svobodný 
a před tím působil devět roků jako učitel klavíru u Fürstenbergů v Lánech ( obr. 14).68 

To, že místo profesora klavírní hry na pražské konzervatoři Jindřich Kàan tehdy získal, mu 
umožnilo oženit se se svou dlouholetou známostí, slečnou Boženou Leichtovou,69 zpěvačkou 
a klavíristkou, absolventkou pražské konzervatoře, s níž jej pojilo mj. i společné studium na 
Prokschově ústavu v Praze.70 V přihlášce na pražskou konzervatoř uvádí Kàan též svá studia na 
varhanické škole, která ukončil roku 1874.71

67 Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák. Thematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla, Praha: 
Bären reiter, 1996, s. 723, uvádí (s otazníkem), že Dvořákovi přijeli do Roudné 16. a odjeli 20. 6. 

68 Kàanova německy psaná přihláška, která obsahovala i řadu příloh, je datována na Křivoklátě (Pürg
litz) 22. 8. 1888, kde působil u Maxe Egona z Fürstenbergu od roku 1875. Dnes je uložena v Knihovně 
PK, archivní karton r. 1888.

69 Božena Kàanová (roz. Leichtová) absolvovala pěveckou školu pražské konzervatoře v letech 1880
1883, před svatbou působila na německých jevištích a také koncertně (srov. heslo Kàan, Jindřich z Albestu, 
in: Ottův slovník naučný, 13, Praha 1898, s. 710, a BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), 
s. 256 (v soupise absolventů).

70 Viz helfert, Kàan, Jindřich z Albéstů ( pozn. 57), s. 511, a vzpomínky vnuka Jindřicha Bubna pro 
Čs. rozhlas natočené redaktorkou Ludmilou Vrkočovou v sérii Osudy 4.8. 2. 2008.

71 Kàan navštěvoval varhanickou školu jediný rok: 1873/74, viz heslo Kàan, in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), 
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Kàan ve svých vzpomínkách Třicet let na pražské konzervatoři popsal situaci z doby jeho 
nástupu na školu v roce 1889 takto:

»Tehdy panoval na p. k. bezstarostný život. Ředitel Bennewitz byl pán velmi laskavý […]
reprezentoval také dobře konservatoř na venek. Kromě svého úřadu ředitelského vyučoval 
dále ve své houslové škole, jako professor docílil výtečných výsledků, což prokázali v ce-
lém světě jeho žáci: František Ondříček, Otakar Ševčík, Karel Hoffmann, […] Karel Halíř, 
Josef Suk, Oskar Nedbal aj. Třeba že nebyl [sám] vynikajícím hudebníkem, propracoval se 
Bennewitz během času tak, že se ústavní koncerty, jež dirigoval[,] těšily dosti skvělému 
úspěchu. – Ovšem o disciplině mohlo se na konservatoři mluviti stěží. […] Na vyučování 
nebylo dohlíženo, […] konference byly zřídka, neměly také účelu, poněvadž se mluvilo […] 
o všem možném a někdy jen hlásil některý z učitelů, že ten neb onen žák již dva měsíce 
nebo více nepřišel do hodin. ›Co pak je to s tím člověkem?‹ zvolal Bennewitz a tím věc vy-
řízena. Vynechané hodiny se vůbec nezaznamenávaly. […] S disciplinou mělo se to v klavírní 
škole v Konviktské ulici podobně jako v Rudolfinu. Často se přiházelo, že učiteli nepřišel 
do hodiny ani jediný žák.«72

Maně vyvstává Křičkův popis života v Praze na počátku 20. století slovy: »Praha byla soused-
ská…«73

s. 21, a BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 251 (zde je uvedeno, že absolvoval v roce 
1874). 

72 kàan, Jindřich: Z mých vzpomínek – část druhá: Třicet let na pražské konzervatoři, strojopis, s. 12.
73 křiČka, Jaroslav: Rozpomínky aneb Páté přes deváté, Praha 195865, nevydaný strojopis, s. 73, de-

pozitum Českého hudebního fondu o. p. s. v Českém rozhlase.

Obr. 13:
Zápis A. Dvořáka 
z 19. 6. 1897 
v Kàanově albu, s. 9 
(v soukromém držení)
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Obr. 14a-b:
První a poslední 
strana Kàanovy  

přihlášky do konkurzu 
na profesora klavíru 
v hlavním oboru na 

pražské konzer vatoři 
(Knihovna PK) 

»[Hanuš] Trneček nepřicházíval nikdy do hodin v určený čas. Často pak nepřišel vůbec, a tu 
bylo vídati skupinu jeho žaček a ve středu jich školníka, jenž jim radíval, co si mají počíti. 
[...] Když v roce 1900 zažádal Bennewitz o pensi, byl považován Trneček s mnoha stran 
za jeho nástupce, nebyl však zvolen, nýbrž Antonín Dvořák. Karel Knittl pak ustanoven 
byl administrativním správcem ústavu. Po Dvořákově smrti zvolen byl ředitelem [jediným] 
Knittl. […] Učitelé konservatoře přáli si […] pro ústav silnou ruku. Tou se Karel Knittl [stal]. 
[…] Jako administrativní správce ústavu staral se s Karlem Steckrem svědomitě o pořádek 
a pokroky žactva. Byl pracovníkem neúmorné, železné píle. Řídil vlastně konservatoř již 
jako administrativní správce úplně, poněvadž Antonín Dvořák měl representovati konserva-
toř hlavně svým velkým jménem […]. Pro všechna oddělení a všechny ročníky sestaveny 
byly učebné osnovy. […] Zavedeny byly třídní knihy, v něž se měly zaznamenávati hodiny 
vynechané žactvem, [což] teprve ponenáhlu docílil Knittl po opětovných stížnostech a vý-
tkách […]. Mnoho zakoušel Knittl nepořádkem při vyučování jednotlivých učitelských sil. 
Přicházeli pozdě a odcházeli před skončením hodiny […]. [Z]emřel Antonín Dvořák a Karel 
Knittl byl jmenován definitivním ředitelem ústavu, […] načrtával stále nové plány, jež 
měly povznésti výkony žáků, jak po stránce technické, tak i duševní […]. Knittl žádal na 
učitelích, aby plnili přesně své povinnosti – to však byl zločin v očích některých učitelů. 
S Knittlem jsme byli přátelé. Často si mně stěžovával […]. Vždy jsem se upřímně přiznával, 
že vzor Knittlův byl mi velkým užitkem. Styk s ním byl mi poučením a jeho zásady staly 
se mi pravým podnětem mé další činnosti jako ředitele konservatoře. Karel Knittl znal svoji 
povinnost a konal ji. Proto ho většina učitelstva konservatoře neměla v oblibě. Byl snad 
v nelásce větší, než později já […].«74

Protože byly Kàanovy zásluhy přívalem dalších událostí víceméně zapomenuty, připomeňme 
pozitiva jeho ředitelování na pražské konzervatoři – kromě již zmíněného otevření první mis-
trovské školy s Vítězslavem Novákem a rozšíření výuky kompozice na čtyři roky. 

Za jeho éry se počet žáků, kteří se vyučovali ve skupinkách i na hlavní hudební nástroj, 
zmenšil ze čtyř osob na tři (stejně, jako tomu již bylo v hodinách klavírní hry); naopak 
byla rozšířena výuka obligátního klavíru na čtyři ročníky; Kàan zavedl výuku hry na anglic-
ký roh, basklarinet, kontrafagot, obligátní violu a violu d’amour a v orchestru čtení z listu 

74 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 36.
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(praktikováno zvláště za první světové války). Zavedl i dramatickou školu při pražské konzer-
vatoři (1909/10),75 mj. za pomoci ředitele Národního divadla Gustava Schmoranze a především 
již v té době na škole působící přední dramatické umělkyně otilie SklenářovéMalé (vyučující 
deklamaci a herectví posluchačů pěveckého oddělení, zvláště operního zaměření), kterou pově-
řil nově také výukou »společenského« chování.76 Prosadil výuku liturgie pro varhaníky a pro 
vyšší ročníky praktickou pedagogiku a filozofii. Pro nové zájemce o studium na konzervatoři 
zřídil přípravku (následně se stala povinnou). Ceněna byla Kàanova dramaturgie orchestrálních 
koncertů, na nichž zaznívaly i skladby do té doby v Praze neznámé. Některé koncerty dirigoval 
Kàan zpaměti. Branberger (1911) uvádí:

»Za ředitele Kàana vzrostl ústav v takové míře, o níž se předchůdcům ani nesnilo. Přičině-
ním jeho zvýšena státní subvence trojnásobně […].«77

Jak již bylo řečeno, za Jindřicha Kàana proběhly velkolepé oslavy stého výročí založení 
konzervatoře. Sám se podílel na dvou ze tří slavnostních koncertů jako dirigent studentského 
orchestru a sboru (posíleném o absolventy školy) ( obr. 15).78 Ve svých vzpomínkách odhaluje 
morálku orchestru, který přebíral průběžně od roku 1904 a 1905, takto:

»Nedisciplinovanost žactva vzdor energickému vedení byla velmi značná. Žáci stále vy-
nechávali vyučování v třídě i orchestru a v příkrém vystupování neznali hranic. Žáci ne-

75 o dramatickou výuku na pražské konzervatoři se (marně) zasazoval již ředitel Josef Krejčí, viz 
BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 166.

76 Výuka společenského chování pro posluchače pražské konzervatoře byla zavedena poprvé již za 
ředitele Jana Bedřicha Kittla, později však z výuky zmizela. Viz tamtéž, s. 168.

77 Tamtéž, s. 162.
78 Program orchestrálního koncertu 16. května 1911 dirigoval Kàan sám, program koncertu následu-

jícího (17. 5.) připravil, ale v Beethovenově Deváté symfonii přenechal taktovku bývalému žáku pražské 
konzervatoře a tehdy již úspěšnému dirigentovi oskaru Nedbalovi, v ostatních číslech Karlu Kovařovicovi. 

Obr. 15:
Kàan jako dirigent 
slavnostního prove-
dení Beethovenovy 
Deváté symfonie 
v pražském Rudolfinu 
17. 5. 1911 
(Knihovna PK)
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Obr. 16:
Ševčíkův zápis 

z 24. 8. 1918 
v Kàanově albu, s. 50

(v soukromém držení)

přinášeli si většinou z domova společenského vychování, které přece pro příští umělce 
je nezbytnou podmínkou. Výjimky mezi žactvem potvrzovaly pravidlo […]. O zmatku 
obvyklém kupř. v orchestru nemůže si učinit představu nikdo, kdo zná pořádek na jiných 
školách. Zde, kde tvořili jakýsi dav, cítili se žáci bezpečnými a dali se těžko zvládati. Ani 
v přítomnosti ředitelově nebyli k utišení. Tato bezuzdnost se sice později po opatřeních 
z mé strany zlepšila, než podařilo se mi teprve během doby zavésti úplný pořádek, až když 
na ústavě byla nová generace žactva. Pokud jde o studium orchestru, jest nezasvěcenci 
těžko si představiti, jaké vytrvalosti a jakého počtu zkoušek bylo zapotřebí, aby se připravil 
orchestrální koncert pro veřejnost […].«79

Před svými hudebními studii navštěvoval Jindřich Kàan gymnázium na Novém Městě praž-
ském, a tak mohl srovnávat disciplínu obou škol v neprospěch konzervatoře. Mj. i proto došlo 
za Kàanova ředitelování k již zmíněnému zavedení výuky společenského chování otilií Sklená-
řovouMalou. 

Kàana mrzelo, že nezískal znovu pro pražskou konzervatoř otakara Ševčíka, jenž odešel 
z konzervatoře v roce 1906 a následně se stal vedoucím mistrovské třídy na vídeňské Akademii 
hudby. V Kàanových vzpomínkách čteme:

»Byv jmenován ředitelem,80 napjal jsem všecky síly, abych opět získal pro konservatoř Ševčí-
ka, než marně. Ševčík měl již tehdy závazek ve Vídni, [dokonce mi bylo] jedním z hlavních 
činitelů spravujících nově postátněnou [vídeňskou] hudební akademii p. Karlem Wienerem 
pohroženo, že odepřena bude přímluva za subvenci pro pražskou konzervatoř, kdybych 
chtěl zvrátiti závazek Ševčíkův ve Vídni.«81

Kritika se však doma snesla na Kàana: šířila se mylná informace, že Ševčík musel opustit 
pražskou konzervatoř za Kàanova ředitelování. Jak ale dokládá mj. kniha návštěv v Roudné u 
Tá bora, byl naopak otakar Ševčík s Kàanem v nejlepších vztazích. Ve svém zápisu datovaném 
24. srpna 1918 nazývá Ševčík Kàana »starým přítelem Jindřichem« ( obr. 16).82

Kàanovu Roudnou navštívil Ševčík vícekrát a do rodinného památníku přidal vždy několik 
slov či not – tak např. 7. září 1907, s. 34 alba ( obr. 17):

»První můj výlet po »zmrtvýchvstání« do čarovné Roudné«,
nebo ještě starší přípis z 12. srpna 1904, kdy zapsal do knihy svou slavnou Holku modrookou, 
s. 26 alba ( obr. 18). Také tyto zápisy do rodinného alba Kàanových v Roudné nebyly dosud 
zveřejněny.83

79 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 7, a BranBerger, Konservatoř hudby v Pra-
ze ( pozn. 3), s. 195237 (soupis veřejných koncertů orchestru pražské konzervatoře).

80 Jindřich Kàan byl jmenován den po úmrtí Karla Knittla († 17. 3. 1907) zatímním správcem ústavu, 
tj. 18. března 1907, definitivním ředitelem byl ustanoven 27. listopadu 1907.

81 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 1011.
82 Památeční album – kniha návštěv v Roudné u Tábora, majetek rodiny Kàanových potomků, zápis 

otakara Ševčíka z 24. srpna 1918, s. 50: »Po 12 letech s potěšením pohovořil jsem v jeho růžovém zá-
mečku se starým přítelem Jindřichem v kruhu přemilé jeho rodin[y] s přáním, aby nad Roudnou vždy 
šťastná hvězda zářila.« – Ševčíkovo přání se však nesplnilo, zanedlouho obýval Kàan svou Roudnou jako 
vyhnanec z Prahy.

83 Můj dík patří PhDr. Jiřímu Benešovi za zprostředkování a zhotovení digitálních kopií tohoto alba 
a především Kàanovým potomkům, vnukovi panu Jindřichu Bubnovi a pravnučce paní Zuzaně Wirz za 
svolení ke studiu alba, jeho prezentaci a publikování.
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Album je dodnes dokladem dalších četných návštěv osob z okruhu pražské konzervatoře 
v Kàanově mimopražském domově a jejich zápisy svědčí o vstřícné pohostinnosti hostitelů. 
Tak např. 30. března 1903 zapsal svůj dojem z tamní návštěvy Karel Knittl,84 přijel sem také 
profesor fagotu Ludvík Milde (1897 a 1901), profesorka klavíru Kateřina Emingerová (1904), 
profesorka zpěvu Leontina von Dötscher(ová) (1904), 29. srpna 1907 navštívil Roudnou dr. Jan 
Branberger a do knihy (s. 33) zaznamenal ( obr. 19):

»Přijel jsem v úřední záležitosti, ale dostalo se mně v hostinné Roudné přijetí ne úředního, 
ale laskavého, přemilého, vzácného. Srdečné díky.«

Vícekrát sem přijel bývalý Kàanův žák, záhy, jak víme, renomovaný pedagog klavírní hry na 
konzervatoři Karel Hoffmeister,85 a zmiňme též dalšího žáka z Kàanovy klavírní třídy, později 
»Kàanovu pravou ruku« na škole, prof. Adolfa Mikeše, který přičinil do alba (s. 8) i vyobrazení 
statku z Kàanova sousedství s přípisem datovaným 7. června 1897 ( obr. 20): 

»V Roudné užil krásných chvil přítel domu
 Mikeš 7/6 97«

84 Památeční album – kniha návštěv v Roudné u Tábora, majetek rodiny Kàanových potomků, zápis 
Karla Knittla z 30. 3. 1903, s. 24: »Kde rámě pilné a poctivé se pojí k ruce něžné a laskavé, tam nemůže 
být jiný výsledek nežli rozkošná Roudná.«

85 Karel Hoffmeister patřil společně s K. B. Jirákem i ke smutečním hostům, kteří se zapsali do alba po 
Kàanově pohřbu 9. 5. 1926. Hoffmeister přijel do Roudné znovu po letech, aby navštívil Kàanův hrob, a to 
roku 1943 (2. 8.), tedy v době druhé světové války. Tehdy do rodinného alba přidal dlouhou vzpomínku, 
v níž vyjádřil svůj vděk bývalému učiteli (album, s. 6667). Kàan byl původně pochován na janovském 
hřbitov, teprve později byl převezen na Malvazinky do Prahy.

Obr. 17:
Ševčíkův zápis 
ze 7. 9. 1907 
v Kàanově albu, s. 34
(v soukromém držení)

Obr. 18:
Ševčíkův zápis 
z 12. 8. 1904 
v Kàanově albu, s. 26
(v soukromém držení)

Obr. 19:
Branbergerův zápis 
z 29. 8. 1907 
v Kàanově albu, s. 33
(v soukromém držení)
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Také zde pobyl žák o. Ševčíka a později profesor houslové hry na konzervatoři Štěpán Suchý 
(1915), nebo věhlasný František ondříček (1915), dále Vojtěch Bořivoj Aim (1920), navštívit 
svého profesora přijela i bývalá anglická žákyně, absolventka pražské konzervatoře a později 
úspěšná klavírní virtuoska s mezinárodní kariérou Appolonia Basche (záznam ze srpna 1921).

Nalezneme zde i zajímavé zápisy z návštěv oskara Nedbala,86 např. notový úryvek z baletu 
Pohádka o Honzovi z roku 1899 s přípisem »z vděčnosti za udělené rady« (s. 14,  obr. 21),

nebo vtipnou glosu z doby první světové války (s. 41,  obr. 22):87

»Dobrá jedna veselohra nese název ›Vojna v míru‹. Kdo chce poznati v tomto roce ›mír ve 
vojně‹, musí ke Kaanům do Roudné, nejen tato kniha, nýbrž skutečnost nejlépe dokazuje, 
že tam každý den, každý večer ten nejkrásnější!
V Roudné, 7/9 [1]915 Oskar Nedbal

Máňa Nedbalová«

86 Nedbal se zapsal do alba třikrát: poprvé v létě roku 1898, dále 9. 8. 1899 a 7. 9. 1915 s manželkou.
87 Dále se při svých návštěvách zapsali Emanuel Chvála (1898), houslistka Ella Stillerová (1915), 

tehdejší žákyně Františka ondříčka a později jeho druhá manželka, dále spisovatelka Gabriela Preissová

Obr. 20:
Mikešova kresba 

domu v sousedství 
a zápis ze 7. 6. 1897 
v Kàanově albu, s. 8

(v soukromém držení)

Obr. 21:
Nedbalův zápis

z 9. 8. 1899 
v Kàanově albu, s. 14

(v soukromém držení)

Obr. 22:
Zápis Oskara a Marie
Nedbalových ze 7. 9. 

1915 v Kàanově albu, 
s. 14 (v soukromém 

držení)
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Vraťme se však k vlastnímu převratu na konzervatoři a k myšlence jejího zestátnění.
Jak jsme zjistili, jednání o zestátnění pražské konzervatoře bylo nutné pro další existenci 

rozšiřujícího se ústavu, ale tato myšlenka nebyla v roce 1918 nová. Vzpomínky Jindřicha Kàana 
dávají také nahlédnout do vývoje zákulisních jednání ve věci zestátnění, a to – překvapivě – již 
o deset let dříve, než se tak stalo. 

Jak již bylo naznačeno, situace Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách se za více než sto let 
od jejího ustavení značně měnila v souvislosti se změnami společenského, politického a národ-
nostního charakteru. Šlechtu, která školu založila a stále prostřednictvím Jednoty vedla, sice 
rozvoj školy a navyšující se počet zájemců o studium těšil, ale současně ji sužovaly problémy 
se zvyšujícími se finančními nároky na její chod. 

Již roku 1909 se proto výbor Jednoty rozhodl žádat Vídeň (tj. vídeňské Ministerstvo kultu 
a vyučování) o zestátnění pražské konservatoře a o poskytnutí prostředků ke stavbě nové 
budovy. Prostory pro školu v Rudolfinu už nedostačovaly a Konvikt, užívaný po desetiletí var-
hanickou školou a po sloučení s konzervatoří i touto institucí, byl prodán a muselo se hledat 
nové řešení. Jako nevhodné se jevilo stálé přecházení posluchačů z jedné budovy do druhé. 
Proto byla Vídeň žádána o poskytnutí prostředků na stavbu nového objektu v Praze. Jednota 
pro zvelebení hudby v Čechách nabídla veškeré své jmění za účelem stavby nového domu 
a předložila technické podklady na možné umístění plánované budovy v centru Prahy, jejichž 
zpracováním předtím pověřila prof. Jana Kotěru.88 Ač poslanci ve Vídni zestátnění pražské 
konzervatoře podporovali, za monarchie k němu nedošlo. Důvody uvádí Kàan verbis expressis 
ve svých vzpomínkách: 

»Bylo mi dáno ve Vídni ujištění, že po sestátnění vídeňské konservatoře přichází přirozeně 
na řadu konzervatoř pražská, jakožto nejstarší a nejvýznamnější. Později po četných mých 
intervencích bylo mi řečeno, že vídeňská konservatoř stála tolik milionů, že zatím nelze 
mysliti na sestátnění pražského ústavu. Pak mi konečně bylo vyloženo, že sestátnění naší 
konservatoře nebylo by možné z důvodů politických, poněvadž by v zápětí přišly vládě také 
návrhy na sestátnění ústavů lvovského, štýrskohradeckého, krakovského atd.«89

Kàana uráželo, že pražská konzervatoř se svou tradicí a šíří výuky byla přirovnávána k těm-
to malým ústavům (ve Lvově se např. po mnoho let vyučovalo pouze houslím, klavíru a zpěvu). 

Ve snahách o zestátnění konzervatoře pomáhal ve Vídni také tehdejší poslanec dr. František 
Drtina, který napsal J. Kàanovi:

»Jednal jsem již před týdnem o konservatoři přímo s panem ministrem [...]. Sdělil […] toto: 
Veliký náklad, jejž pohltilo postátnění konservatoře vídeňské a značné výlohy udržovací 
na ústavě tomto vzbudily neochotu v ministerstvu financí, aby se v postátňovací akci 
pokračovalo. Tím zatím je postátnění konservatoře pražské oddáleno.«90

Za ztracený Konvikt bylo zvoleno náhradní řešení: byly pronajaty všechny prostory v bu-
dově v Křižovnické ulici čp. 10, které ale musely být opět adaptovány, zvláště pak osazeny 
izolacemi kvůli akustice.91 K přesídlení školy z Konviktu do Křižovnické došlo po prázdninových 
stavebních úpravách (1910) bez přerušení vyučování v novém školním roce 1910/11. Pozdější 
stížnosti na zvýšené náklady kantorů na výuku v domácím prostředí Kàan ve svém textu zcela 
zavrhl a označil je za výmysl, neboť se vyučovalo ve škole kontinuálně. Později, ve válečných 

(červen 1922), lékař MUDr. Karel Chodounský, jehož ve svých vzpomínkách označil Kàan za »nejstaršího 
a nejlepšího přítele od mládí« a jenž, jak uvádí, byl »lékařem jeho těla i duše«, a také indolog, bohemista 
a velký hudebník prof. Josef Zubatý.

88 Návrhy písemné povahy na umístění školy a propočty potřebných metrů k výstavbě nové budovy 
v centru Prahy, předložené osloveným architektem Janem Kotěrou (18711923), jsou dochovány v Knihov-
ně Pražské konzervatoře. K vytvoření konkrétní kresby (architektonického návrhu budovy) však nedošlo. 

89 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 11. – Lvovská konzervatoř začala s výukou 
roku 1854, v rakouském Štýrském Hradci vedl hudební školu spolek od roku 1916 – oficiálně škola získala 
titul konzervatoře až v roce 1920; konzervatoř v polském Krakově byla založena roku 1888. 

90 Tento dopis F. Drtiny J. Kàanovi z 26. 10. 1909 je celý citován (v přepisu) v Kàanových vzpomínkách 
Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 21. – Dr. František Drtina (18611925), český filozof 
a politik, poslanec říšské rady ve Vídni 19071911, jeden ze zakladatelů (spolu s T. G. Masarykem) České 
strany lidové (realistické). V letech 191820 byl tajemníkem MŠANo a podílel se na změnách ve školství 
v nové Československé republice.

91 Toto náhradní řešení nám připomíná pozdější situaci se získanou budovou v Trojanově ulici (po 
roce 1936), kde se také musely do adaptací vložit nemalé prostředky a stejně zůstalo jen u provizoria.
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letech po roce 1914, se vyučovalo v Křižovnické ulici dokonce více než v Rudolfinu, neboť se 
tam snáze a s menšími provozními náklady svítilo a topilo.

Jindřich Kàan popisuje ve svých vzpomínkách také obtíže, s nimiž se musel naopak potýkat 
u vídeňských úřadů. Ve Vídni bylo poukazováno na velký vliv Čechů na škole a při žádostech 
o subvence vyslechl i stížnosti na utlačování Němců na pražské konzervatoři. K tomu uvádí: 

»Jedním z mých nejtěžších úkolů bylo, abych zachoval utrakvismus92 ústavu, a podařilo se 
mi, že za mé činnosti nikdy nedošlo ani mezi učiteli, ani mezi žáky k národnostním tře-
nicím. Paritní národnostní poměry byly příčinou, že se ústavu dostávalo státních subvencí 
[…]. Pokud jde o podporu v otázce zvýšení subvencí, byli mi ve Vídni vždy na ruku čeští 
poslanci, zejména prof. dr. Masaryk a prof. dr. Drtina […]. Pouze s tehdejším německým 
krajanem ministrem dr. [Gustavem] Schreinerem bylo mi postupovati těžké půtky. Vytýkal 
mi dokonce, že mluvím na konferencích česky, a prosil, že musím nahlédnouti, že za ta-
kovýchto poměrů Němci nemohou podporovati žádosti za zvýšení subvencí konservatoře. 
Jak představovali si pražští Němci stejná práva národnostní na pražské konservatoři[,] dá 
se ovšem vysvětliti […] neznalostí poměrů na ústavu. Němci si je představovali tak, že obě 
národnosti budou míti stejný počet učitelů. Za prvé to bylo nemožno proto, že žactva české 
národnosti bylo daleko více, za druhé Jednota by nebyla mohla nésti náklad na vydržování 
dvojích učitelů. [...] nastupující učitelé ovládali i druhý zemský jazyk na tolik, že jím mohli 
svým žákům vysvětlovati vše potřebné v svém oboru, a to také dosvědčovaly výsledky 
vyučování, jak se jevily na žákovských večírcích a koncertech […].«93

Jak patrno, rozdíl mezi požadavky úředníků ve Vídni a potřebami v Praze se každým dnem 
zvětšoval. A tehdejší situaci Jindřicha Kàana lze zhodnotit obrazně slovy »byl drcen mezi dvěma 
kameny«. Události následujících dní pak zažíval takto: 

»Přišel 28. říjen a s ním státní převrat […] telefonoval mi p. prof. Drtina, že k němu přišla 
deputace učitelstva konservatoře a oznámila mu, že sice nemá ničeho proti mé osobě, že 
však ho žádala, bych u výboru [Jednoty] zasadil se o uskutečnění těchto požadavků:
1. zvýšení odměny za přespočetné hodiny, 2. zrušení žádosti o povolení k účinkování na 
koncertech, 3. zastoupení učitelského sboru ve výboru [Jednoty] dvěma členy. –
 Deputace přišla i ke mně, důvěrníkem jejím byl p. Frant. Spilka, týž, který [byl předtím] 
denunciant učitelského sboru. Bylo mi jasno, že tyto požadavky nejsou souhrnem všech 
přání učitelského sboru, nýbrž jen počátkem k prosazení dalších nároků. 

Jak vzpomíná Kàan dále, následovalo vydání zprávy Znárodnění a zdemokratisování pražské 
konservatoře hudby v pražských listech,94 v níž je uvedeno, že své požadavky na vedení a smě-
řování pražské konzervatoře sepsali její profesoři (vyjma prof. Karla Hoffmeistera a Kateřiny 
Emingerové)95 i žáci, »jakož i veškeré pražské spolky a korporace hudební«, do memoranda, 

92 V dopise z 26. 10. 1909 dr. Drtina přímo píše: »[...] pan ministr vyučování s velikou pochvalou 
zmínil se o tom, že konservatoř pražská dosud byla ušetřena jakýchkoliv národnostních sporů a třenic, 
chválil zejména Vaši přísnou objektivnost a svědomitost, s jakou snažíte se vyhověti nárokům obou 
národností.« – Srov. kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 21.

93 Tamtéž, s. 1314.
94 Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby, in: Národní politika 36 (1918), č. 278 

(26. 11.), s. 4. originál tohoto memoranda je nezvěstný – vrkoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 73, 
píše, že se jí memorandum nepodařilo nalézt ani v městském archivu, ani v tehdejším Archivu Pražské 
konzervatoře, Státním ústředním archivu nebo Archivu Ministerstva školství. 

95 Jindřich Kàan do jím citovaného textu zprávy Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře 
slova »(kromě Hoffmeistera a Emingerové)« přidal. oba zmínění pedagogové memorandum nepodepsali 
zvláště kvůli nesouhlasu s výzvou k odstoupení J. Kàana. Následujícího dne bylo zveřejněno stanovisko 
K. Emingerové, jež zaslala redakci, viz Národní politika 36 (1918), č. 279 (27. 11.), s. 4; upřesnění postoje 
K. Hoffmeistera bylo publikováno na základě sdělení posluchačů konzervatoře tamtéž, č. 283 (1. 12.), s. 5. 
K situaci kolem Kàanova odvolání viz též hoffmeister, Karel: Vzpomínky, Praha (nedat.), s. 69: »Někteří 
podepsali z přesvědčení, mnozí ze solidarity. Prof. K. Emingerová a já jsme podpis odmítli. Nechtěl jsem 
podepsat obvinění nespravedlivá přes to, že jsem věděl, že Kàan za stávajících poměrů ředitelem zůstat 
nemůže. Z kruhů, jež tenkrát po převratu z rukou německého výboru ústav přejaly, stál při Kàanovi ze-
jména významným svým hlasem státní tajemník profesor dr. Drtina. Ale proud doby byl silnější. Jednalo 
se o to, měloli se předejíti násilí ze strany rozeštvaného žactva, Kàana požádat, aby sám dobrovolně 
ustoupil.« Hoffmeister dále popisuje situaci, jak na něho byl vznesen úkol požádat Kàana o odstoupení 
(s. 6970): »Bylo to o koncertě komorního spolku. Kàan tam byl se svým nerozlučným Chválou. Požádal 
jsem toho o rozmluvu a vše mu vylíčil. Byl zdrcen. Se slzami v očích těžce láme několik slov: Tedy – to – 
mu – mám – vyřídit! A za chvíli přijde Kàan, vážný a klidný a přijme mé vypravování, jakoby nebouralo 
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které předali Národnímu výboru. V závěru tohoto textu (viz Příloha č. 2) bylo požadováno mj. 
Kàanovo odstoupení.96

Kàan, byl tímto požadavkem zaskočen a v memorandu viděl nespravedlnost. Živelnou proti
rakouskou, a tudíž protiněmeckou náladu nešlo ale již ani na konzervatoři zastavit. V Kàano-
vých vzpomínkách nalézáme popis dalších událostí:

»Den po té, co vyšlo [memorandum] v denních listech, přišla ke mně deputace učitelů 
[tedy 27. 11.] v čele s profesorem p. Fr. Spilkou a předložila mi prohlášení, že se zavazuji 
odstoupiti. Maje v ošklivosti bezpříkladné jednání učitelského sboru konservatoře české 
národnosti, až na čestné výjimky, podepsal jsem a doznávám se upřímně a čestně k této 
chybě, neboť jedině výbor konservatoře, jenž vůči mně se choval vždy charakterně a přá-
telsky, a jenž v té době dosud právně trval, mohl jediný rozhodovati o mém setrvání na 
konservatoři […].«97

Jak již bylo uvedeno, 30. listopadu poslal Kàan výboru Jednoty abdikační dopis. Ten výbor 
projednal a přijal 12. 12. 1918.

Nic nepomohlo, že se Kàan snažil o navyšování subvencí i platů pedagogů, předkládal výbo-
ru tzv. požitkový plán vyrovnávající ekonomické obtíže válečné doby, že se mu podařilo vymoci 
dočasné osvobození učitelů od činné vojenské služby.98 Vzbouřencům na pražské konzervatoři 
v čele s Františkem Spilkou99 byl Kàan trnem v očích. Na závěrečná slova memoranda, kde 
mělo být uvedeno, že Kàan »ztratil pro své příliš úzké styky s vládnoucími kruhy vídeňskými 
a německo šlechtickými důvěru profesorů, žactva i veřejnosti«, reagoval dosavadní ředitel ve 
svých vzpomínkách rozhořčeně:

»Důmyslně bylo [v memorandu] vynecháno, že ředitel Kàan přímo z popudu výboru jezdil 
do Vídně, aby vymáhal zvýšení subvencí, a to hlavně za tím účelem, aby sboru professor-
skému mohly se poskytnout větší peněžní příspěvky, což bylo nezbytno zejména za doby 
válečné. Zvýšení subvence zdařilo se za dobu mého ředitelování tou měrou, že původní 
částka 40.000 K byla zvýšena na 150.000 K.100 Bylo tedy tvrzení, že jsem měl styky s ví-
deňskou šlechtou, jen lichým a ničím neprokázaným […]. Moji přátelé[,] s nimiž jsem se 
ve Vídni stýkal[,] byli Otakar Ševčík, Oskar Nedbal a přítel z mládí, klavírní virtuos Alfred 
Grünfeld.101

K další výtce, že nelze Kàana pokládat za Čecha, uveďme jeho vlastní slova:
»K porozumění dalšího mám za nezbytné poznamenati něco ze svých životních dat. Jsem 
rodem Polák, rodina mé matky byla polská. Můj otec pocházel z Uher a byl rakouským 
důstojníkem. Od r. 1857 žili moji rodiče v Praze. Po studiu na gymnasiu věnoval jsem 
se zcela hudbě. Mými učiteli byli Vilém Blodek [v klavíru] a Fr. Z. Skuherský [v] skladbě. 
[…] V r. 1873 ujal se mne Ludevít Procházka, v jeho domě jsem se seznámil s Dvořákem 
a Fibichem, téhož roku byl jsem představen v Umělecké besedě Smetanovi. Od roku 1875
1884 dlel jsem v domě Fürstenberském v Lánech jako učitel klavíru, hrál jsem a pilně 
komponoval. Tam jsem i upravil Smetanův Vyšehrad a Vltavu pro klavír. Obojí zpracování 
vyšlo ještě téhož roku u Fr. Urbánka v Praze. Roku 1884 přesídlil jsem do Prahy a hrál 
brzy na to v Umělecké besedě, kde jsem byl přátelsky přijat. Brzy pak jsem byl vyzván, 

se před ním jeho celé životní dílo; jen tu a tam, při některých jménech, sarkastická, důvod odporu s tou 
obvyklou jeho psychologickou prozíravostí komentující poznámka. Resignoval bez námitek.«

96 Srov. kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 20. Kàan zde mylně uvedl datum 
vydání zprávy 28. 11. namísto 26. 11.

97 Tamtéž s. 2021
98 Tamtéž, s. 14: »Přišel válečný rok 1914 a přinesl značný úbytek žactva. Dosud bývalo ročně přes 

400 žáků, hned v prvním válečném roce klesl počet jich na 300. Žáci vyšších ročníků byli povoláni k vo-
jenské službě a následkem toho muselo být upuštěno od koncertů [orchestrálních], než večírky žákovské 
byly pořádány i dále. Podařilo se mi vymoci dočasné osvobození učitelů od činné služby vojenské, že jich 
nelze nahraditi při odborném vyučování. Válka přešla, aniž by byla ohrozila trvání ústavu, ač mu uložila 
těžké oběti.«

99 František Spilka, který stál v čele revolučních změn na konzervatoři, vyrůstal v malém zahrad-
nickém domku v jihočeské Štěkni, kde byl jeho otec vrchnostenským zahradníkem u hraběte Alfreda 
Windischgrätze, syna generála Windischgrätze, jenž krvavě potlačil revoluční povstání v Praze roku 1848 
a byl vnímán jako tvrdý zastánce c. k. rakouské monarchie a odpůrce Čechů.

100 Srovnání subvencí získaných Jednotou v letech 19001919, tj. i za éry Kàanova ředitelování, viz 
rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola Přehled příjmů Jednoty.

101 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 20. 
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abych hrál na koncertu Měšťanské besedy. Hrál jsem mimo jiné svoji fantasii na Smetanovu 
Vlast. Poté často se dávaly mé skladby, vždy v českých koncertech. V r. 1897 byl proveden 
můj balet Bajaja v Národním divadle, byl to prvý český celovečerní balet vůbec a zůstal 
až do posledních let repertoárním kusem Národního divadla [v Praze]. V tomže roce jsem 
byl zvolen za člena České akademie pro vědy, slovesnost a umění. Roku 1889 stal jsem se 
profesorem, 1907 pak ředitelem pražské konservatoře. Na jaře 1918 podepsal jsem mani-
fest českých spisovatelů, týkající se samostatnosti českého státu [...]. Antonína Dvořáka 
provázel jsem na jeho první cestě do Londýna na jaře r. 1884. Dvořák zasazoval se velmi 
přátelsky o vydání mých skladeb v cizině a podporoval mne v každém směru, i když jsem 
přesídlil do Prahy v lednu 1884. Moje žena jest rodem Češka, jest jí i moje dcera Aurelie, 
česká klavírní virtuoska.102 Zeť můj jest rovněž Čech […].«103

Karel Hoffmeister ve svých Vzpomínkách popisuje atmosféru na konzervatoři – na rozdíl 
od Vítězslava Nováka, popř. textu ve výroční zprávě z roku 1923/24 – jako velmi dramatickou:

»Jednalo se o to, měloli se předejíti násilí ze strany rozeštvaného žactva, Kàana požádat, 
aby sám dobrovolně ustoupil.«104

Jak patrno, ocitl se Jindřich Kàan na konci své ředitelské funkce v komplikovaném postavení. 
odstoupil dobrovolně s pocitem velké křivdy za vše, co pro školu a pedagogy učinil. Závěr jeho 
kariéry na konzervatoři lze shrnout slovy, že se nacházel na tomto místě v nevhodnou dobu. 
Z dnešního pohledu by byl pokládán za »Evropana«, avšak tehdejší protirakouská a protišlech-
tická vlna se nenávistně vzedmula, smetla jej a odvrhla. 

Poslední Kàanova léta popsal Hoffmeister:
»Na venek klidný, odešel se zlomeným srdcem. Byl připjat celým svým žitím ke konserva-
toři, již tak skvěle vedl a tak pozdvihl.«105

Důvody, jež Kàanovu odchodu předcházely, lze shrnout do pěti bodů:
1) netrpěl nekázeň posluchačů a pedagogů, byl přísný, rigorózní;
2) místem narození a pro své předky nebyl Čech (ač s českým prostředím splynul);
3) byl šlechtického původu;
4) snažil se o udržení utrakvismu na konzervatoři (podle předpisů svého zaměstnavatele, tj. 

Jednoty);
5) byl neprávem obviňován z odchodu Ševčíka do Vídně.

Jindřich Kàan žil od léta 1919 v ústraní rodinného zázemí v Roudné u Tábora. V aktivním 
styku zůstal jen s Českou akademií věd a umění,106 kde byl stále členem a která jej dále pově-
řovala různými úkoly vyplývajícími z členství.107 Do Prahy zajížděl čas od času, aby vyučoval 
na klavír několik málo soukromých žáků v bytě dcery svého přítele Emanuela Chvály;108 napo-
sledy se vydal do Prahy 22. listopadu 1925.109 Po odchodu z konzervatoře se v Roudné věnoval 
včelaření, svému hospodářství, a jak již řečeno, psal v hořkosti své vzpomínky. I z provedení 
jeho již plánované opery Germinal (podle E. Zoly) v Národním divadle v Praze sešlo.110 Karel 
Hoffmeister k tomu napsal:

»Pak ten klid v krásném zátiší nad Lužnicí, v Roudné, kam se přesídlil, nebyl než dlouhým 
umíráním hrdé, ceny své si vědomé, těžce uražené umělecké duše […].«111

102 Dcera Aurelie Kàanová (provdaná Bubnová, 18921954) studovala klavír na pražské konzervatoři 
v letech 19101912 (státní zkoušku složila 1909), viz štědroň, Bohumír: s. v. Kàanová-Bubnová, Aurelie, 
in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), s. 622. Spoluúčinkovala s Českým, Ševčíkovým a ondříčkovým kvartetem, vy-
stupovala i sólově, později vyučovala a věnovala se organizační práci (předsedkyně Ústředního sdružení 
českých učitelek hudby v Praze).

103 kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 19. Viz též pozn. 109.
104 hoffmeister, Vzpomínky ( pozn. 95), s. 69. Srov. vylíčení celé situace v pozn. 95. 
105 Tamtéž, s. 70.
106 Členem tehdy ještě České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění se stal 

v roce 1897.
107 Viz vrkoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 73, s odkazem na korespondenci s Českou akademií 

z let 19201925.
108 Tamtéž, s. 18 a 73.
109 Viz Kàanovo album, s. 6061, kde poslední dny Jindřicha Kàana popsal jeho zeť Jindřich Buben.
110 Důvodem měly být problémy v komunikaci s potomky Emila Zoly, viz vrkoČová, Jindřich Kàan 

( pozn. 43), s. 18. 
111 hoffmeister, Vzpomínky ( pozn. 95), s. 70.
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Kàan zemřel v Roudné ve svých 75 letech 
dne 7. března 1926 po delší nemoci v kruhu 
rodiny. Trpěl poslední měsíce depresemi, de-
chovými potížemi a vyčerpáním z nespavosti. 
Dlouhodobě zůstával v bezesných nocích, sedě 
v křesle. 

Se svým náhlým a vynuceným odchodem 
z pražské konzervatoře se nikdy nevyrovnal. 

* * *
Předmětem tohoto příspěvku není zabývat se 
érou po zestátnění pražské konzervatoře. Krát-
ce jen o důležitých změnách, které de facto 
v mnohém navazovaly právě na Kàanovy re-
formní snahy. Hlavní změnou vedle vlastního 
zestátnění bylo, že se vyučujícím jazykem na 
konzervatoři v novém státě stala pouze češti-
na.112 Někteří pedagogové hlásící se k německé 
národnosti na škole zůstali ještě po dobu, než 
dostudovali studenti němečtí (resp. německy 
hovořící), někteří vyučující pak přešli na ně-
meckou konzervatoř, resp. Německou akademii 
hudby v Praze.113 Konzervatoř byla zestátněna 
zákonem č. 648 Sb. ze dne 4. 12. 1919 s účin-
ností od 1. ledna 1920, odkdy nesla název Státní 
konservatoř hudby v Praze. Během roku 1919 
byla provedena v organizaci ústavu řada důleži-
tých změn: byly zřízeny nové školy mistrovské 
pro obor houslový (profesory jmenováni ota-
kar Ševčík a František ondříček), obor violon-
cellový (prof. Hanuš Wihan) a klavírní (Karel 
Hoff meister). Následně zřízen i varhanní odbor 
(prof. Josef Klička). A výnosem MŠANo došlo na 
konzervatoři (čili škole střední) k otevření hu-
debně pedagogického oddělení. Do čela školy byl 
volen rektor z řad profesorů mistrovské školy 
s funkčním obdobím jednoho roku. Prvním se 
stal prof. Vítězslav Novák (pro roky 1920/21 
a 1921/22), pro rok 1922/23 byl zvolen prof. 
Josef Bohuslav Foerster, který se vrátil se vzni-
kem Československé republiky nastálo z Vídně 
do Čech, stejně jako otakar Ševčík. 

Roku 1926 byl na konzervatoři schválen ná-
vrh »projeviti [Kàanovi] písemné uznání jeho 
zásluh o ústav«, jak v dopise týden po Kàanově 
smrti sděloval Jaroslav Křička ovdovělé Boženě 
Kàanové.114 K tomu pravděpodobně již nedošlo. 
Jindřich Kàan zemřel, aniž mu byla doručena 
jakákoliv zpráva tohoto obsahu.

Na Kàanovu památku uspořádala Státní konzervatoř hudby v Praze veřejný vzpomínkový 
večer z jeho skladeb 26. října 1926 ( obr. 23). Uskutečnil se v sále konzervatoře hudby Na Slo-
vanech, kam se škola přestěhovala do dalšího provizoria poté, co Rudolfinum začalo v nové 
republice sloužit jako místo zasedání parlamentu.

112 Zákonem č. 179 Sb. ze dne 19. 3. 1920 jmenována konzervatoř odbornou školou skládající se ze 
střední školy a školy mistrovské (s charakterem vysoké školy) a vyučovací řečí českou.

113 Blíže o tom rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola III.
114 Viz vrkoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 18. Tento zmiňovaný projev uznání Kàanových zásluh 

na pražské konzervatoři spadal do období, kdy byl rektorem skladatel Josef Suk.
Závěrem své práce bych ráda poděkovala PhDr. Jarmile Tauerové za cenné připomínky ke studii, paní 

Michaele Hejlové a Bc. Tomáši Hallovi za pomoc při digitalizaci a následné úpravě obrazových příloh.

Obr. 23:
Program koncertu 
na památku J. Kàana 
26. 10. 1926 na Státní 
konzervatoři hudby 
v Praze 
(Knihovna PK)
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PŘíLoHA č. 1:
Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 
1918-1920115

1918
leden – září Běžná provozní jednání výboru J e d n o t y  p r o  z v e l e b e n í  h u d b y 

v  Č e c h á c h116 (dále jen Jednota), včetně každoročně konaného valného shro-
máždění, toho roku pořádaného 20. 6. 1918.117

1. 10. Výborová schůze Jednoty (jednání provozního charakteru, k zápisu výborové 
schůze přiložen nedatovaný dopis profesorského sboru s poděkováním za usne-
sení »výboru Jednoty, jímž byl členstvu sboru povolen počátkem letošního roku 
zvýšený drahotní přídavek a tím vypomoženo na čas v zavládlých trudných po-
měrech hospodářských«, zároveň žádána úprava platů vzhledem ke zdražování 
životních potřeb).118 

28. 10. vyhlášení Československé republiky
4. 11. Mimořádná schůze výboru Jednoty: řešeny aktuální záležitosti související s novou 

politickou situací,119 mj. žádost Kruhu českých profesorů při pražské konzervatoři 
hudby adresovaná výboru Jednoty, aby byl při jeho jednání přítomen vždy jeden 
zástupce profesorského sboru český a jeden německý. Podepsali: Vítězslav Novák, 
Rudolf Černý a František Spilka.120 Žádost nebyla řešena, ale odložena na další 
jednání výboru Jednoty, tj. 11. 11. – viz níže.

7. 11. Žádost spolku posluchačů slovanské národnosti na pražské konzervatoři adreso-
vaná vedení Jednoty s osmi požadavky.121

11. 11. Konec první světové války.
 Zasedání schůze výboru Jednoty, na níž na návrh prezidenta Ferdinanda Lob-

kowicze jednáno o možnosti zestátnění konzervatoře: »K tomuto cíli usneseno 
konati přípravné práce, které v době nejbližší provede artistické komité« (návrat 
k myšlence zestátnění konzervatoře navrhované již dříve).122 Do komise pro ze-
státnění byli zvoleni z členů výboru Jednoty dr. Vogl, otmar Kvěch, Emanuel 
Chvála a ředitel pražské konzervatoře Jindřich Kàan.

 Schválena žádost Kruhu českých profesorů z 4. 11.123 (viz výše).

115 Zpracováno na základě archivních materiálů dochovaných v Knihovně Pražské konzervatoře (dále 
jen Knihovna PK), Archivu hl. m. Prahy – fond Pražská konzervatoř a dalších pramenů a literatury, zvláště 
stati Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923 in: Výroční zpráva za školní rok 
1923-24, Praha: Státní konservatoř hudby v Praze, 1924, s. 1030 (stanovisko rektorátu školy).

116 K názvu viz výše pozn. 5.
117 Viz Výňatek z protokolu valného shromáždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 

20. června 1918, Praha 1918, 38 s. Seznam členů výboru Jednoty zvolený na této valné hromadě viz obr. 2.
118 Nedatovaný dokument v češtině a němčině, podepsaný profesory pražské konzervatoře na obou 

jazykových verzích, podpisy profesorů totožné, přiložen k protokolu z jednání výboru 11. 11. 1918, doklad 
v Knihovně PK, archivní karton 191820.

119 V zápisu této mimořádné schůze výboru (uloženo v knihovně PK, archivní karton 191820) čteme: 
»Na návrh dvorního rady Kvěcha, aby pan president Jednoty společně s panem vládním radou z Káanů 
šli se představit Národnímu výboru a tlumočili žádost Jednoty za převzetí konservatoře, rozvinuje se 
delší rozhovor, při němž […] konečně usneseno na návrh pana presidenta, aby vyslána byla deputace 
Jednoty sestávající z J. J. Ferdinanda prince z Lobkowicze a z pana vládního rady [prof. dr. Pečírky], která 
by Národnímu výboru jako vládě československé republiky složila hold a zároveň podala písemnou žádost 
o zajištění státní subvence pro rok 1919 […]. Mimo to třeba též zmínku učiniti o eventuálním sestátnění 
pražské konservatoře hudby, až se poměry ustálí. Sestavením žádosti pověřen pan jednatel [Jednoty] dr. 
Vogl.« Citace zachovává původní ortografii, tj. »Káanů«.

120 Dopis adresovaný Kruhem českých profesorů hudby při pražské konzervatoři výboru Jednoty pro 
povznesení hudby v Čechách ze 4. 11. 1918, uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.

121 Žádost nedohledána, celá citována v diplomové práci vrkoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 191. 
osmibodovou žádost podepsali posluchači A. Bednář, Jar. Pekelský a Ant. Balatka. Jednota ji zařadila na 
program jednání výboru 11. 11. 

122 Viz zápis z jednání výboru Jednoty konaného 11. 11. 1918, s. 1 (uložen v Knihovně PK, archivní 
karton 191820). 

123 Viz zápis ze schůze výboru Jednoty 11. 11. 1918, kde je mj. uvedeno (s. 1): »K žádosti Kruhu českých 
profesorů konservatoře se výbor po delším rozhovoru usnáší připustiti k sezením výborovým zástupce 
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 Zamítnuta žádost posluchačů ze 7. 11. 1918.124

 Návrh ředitele Kàana zlepšit hmotné poměry profesorů pražské konzervatoře, 
tj. hlavně zvýšit honoráře za přesčasové hodiny byl předán komisi pro regulaci 
platů, aby připravila úpravu. Provedena oprava školního statutu: povoleno účin-
kovat profesorům konzervatoře na veřejnosti bez svolení ředitelství školy.

26. 11. V denním tisku (Národní politika) vychází zpráva, že profesoři a žáci pražské 
konzervatoře, »jakož i veškeré pražské spolky a korporace hudební«, podali Ná-
rodnímu výboru v Praze memorandum o znárodnění a zdemokratizování pražské 
konzervatoře (viz Příloha č. 2 a  obr. 24), v němž jsou uvedeny tři požadavky: 
1. očisty národního charakteru na škole, 2. zavedení demokratického a pokroko-
vého ducha ve správě na rozdíl od dosavadního autokratického vedení a 3. na-
hrazení tří zástupců bývalé rakouské vlády (K. Lendecke, R. Procházka, o. Kvěch; 
 obr. 2) českými zástupci Národního výboru, a dále požadavek na odstoupení 
ředitele pražské konzervatoře Jindřicha Kàana (doslovný text viz Příloha č. 2).

27. 11. Rezignace člena výboru Jednoty prof. MUDr. Ferdinanda Pečírky.125

 V Národní politice vychází prohlášení profesorky konzervatoře Kateřiny Eminge-
rové vyjadřující její nesouhlas se závěrem bodu 3 memoranda (které nepodepsa-
la), tj. s požadavkem na odstoupení ředitele Kàana.126

28. 11. V denním tisku (Národní politika, Národní listy) publikována zpráva, že ředitel 
Kàan složil toho dne úřad.127

29. 11. Rezignace člena výboru Jednoty, místodržitelského rady svobodného pána pana 
Rudolfa Procházky, zástupce c. k. rakouskouherské vlády.128

30. 11. List Jindřicha Kàana adresovaný výboru Jednoty se sdělením, že skládá ředitelský 
úřad a žádá o souhlas s přiznáním důchodu a s nástupem na neplacenou dovo-
lenou do konce školního roku s možností opustit naturální byt v květnu 1919.129 
Jeho list byl přednesen na následující schůzi výboru Jednoty 12. 12. 

1. 12. Uveřejněno sdělení výboru posluchačů konzervatoře v Národní politice,130 že prof. 
Karel Hoffmeister, který odepřel podepsat memorandum kvůli závěru jeho tře-
tího bodu (výzva k odstoupení ředitele Kàana), s jeho ostatními body vyslovil 
souhlas.

2. 12. Přípis Ministerstva školství a národní osvěty v Praze (dále MŠANo) č. j. 579 
zaslaný Jednotě131 (podepsán ministrem Gustavem Habrmanem), jímž se dává 
Jednotě na vědomí, že MŠANo pověřilo poslance Stanislava K. Sokola vedením 
všech záležitostí konzervatoře hudby (byl jmenován vládním komisařem ústavu). 

profesorského sboru, a sice jednoho českého a jednoho německého zástupce. oba budou míti pouze po-
radní hlas, stejně jako má ředitel ústavu.«

124 V textu zápisu ze schůze Jednoty z 11. 11. 1918 k tomuto doslovně (s. 1): »K žádosti Spolku českých 
konservatoristů, kteří žádají za povolení k založení spolku, se podotýká, že žáci středních škol nesmějí 
zakládati spolky«.

125 Srov. výše pozn. 40.
126 Viz Národní politika 36 (1918), č. 279 (27. 11.), s. 4, kde doslovné znění tohoto oznámení: »K Zná-

rodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby. Ke článku pod tímto titulem včera zde uveřej-
něném píše nám profesorka konservatoře sl. K . Emingerová: ›Souhlasím úplně s veškerými body projevu, 
nesouhlasila jsem pouze s formou jejich závěrku. Jen proto jsem tudíž onoho memoranda nepodepsala.‹« 
Srov. též výše pozn. 95.

127 Srov. Národní politika 36 (1918), č. 280 (28. 11.), s. 4: »Z pražské konservatoře hudby se nám 
sděluje, že prof. Jindřich z Kàanů složil dnes úřad ředitele tohoto ústavu.« Tutéž zprávu otiskly Národní 
listy 58 (1918), č. 143 (28. 11.), s. 3.

128 Procházkův dopis, napsaný na stroji česky a německy, byl projednán na výboru Jednoty 12. 12., na 
rubu připsán dodatek: »Poděkování zasláno přímo p. předsedou.« Koncept poděkování rukou F. Lobkowicze 
je spolu s abdikačním dopisem uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.

Dopis, napsaný na stroji česky a německy, byl projednán na výboru Jednoty 12. 12., na rubu připsán 
dodatek: »Poděkování zasláno přímo p. předsedou.« Koncept poděkování rukou F. Lobkowicze je spolu 
s abdikačním dopisem uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.

129 Celé znění česky psané žádosti ředitele Jindřicha Kàana z 30. 11. 1918 viz Příloha č. 3.
130 Národní politika 36 (1918), č. 283 (1. 12.), s. 5. Viz též pozn. 95.
131 Dokument uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820. Na rubu přípis, že bylo vzato na vědomí 

na schůzi výboru Jednoty 12. 12. 
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 oznámení téhož obsahu od Předsednictva zemského správního výboru (podpis 
předsedy nečitelný) adresované Ředitelství spolku pro povznesení hudby v Če-
chách.132

 Rezignace člena výboru Jednoty vládního rady otmara Kvěcha.133 
4. 12. Rezignace členů výboru Jednoty (jednatele) advokáta JUDr. Heinricha Vogla134 

a dvou zástupců České spořitelny: JUDr. Heinricha Rietsche a JUDr. Julia Jent-
sche.135 Projednání odloženo na 12. 12. 

5. 12. Ředitelství České spořitelny sděluje, že místo zástupců JUDr. Julia Jentsche a prof. 
dr. Heinricha Rietsche budou při dalším jejím zasedání zvoleni jejich nástupci.136

12. 12. Schůze výboru Jednoty, na vědomí vzat přípis MŠANo o ustavení komisaře nad 
konzervatoří z 2. 12. 1918. Projednány a přijaty byly též všechny požadavky 
ředitele Jindřicha Kàana z 30. 11. 1918 související s jeho odchodem z pražské 
konzervatoře.137

 Dopis z MŠANo č. j. 1167,138 jímž se sděluje Jednotě, že ředitel J. Kàan zažádal 
o penzionování. MŠANo jeho žádost podporuje a žádá Jednotu, aby mu byla 
vyměřena penze platná pro ředitele státních středních škol (podepsán státní 
tajemník MŠANo dr. F. Drtina).

 Na konzervatoř dosazena výnosem MŠANo ze dne 12. 12. 1918 č. 1169139 K o -
m i s e  p r o  z e s t á t n ě n í  k o n s e r v a t o ř e  (předseda Stanislav K. 
Sokol, jeho zástupce JUDr. Jaroslav Šafařovic). Blíže viz Výroční zpráva za školní 
rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze.140

132 V tomto česky psaném listu Předsednictva zemského správního výboru (č. 12 Praes. Z.S.V./18) text 
rozšířen: »zastupováním zemského správního výboru v ředitelství spolku pro povznesení hudby v Če-
chách pověřeni byli členové zemského správního výboru: pan Karel Stanislav Sokol, intendant království 
českého zemského divadla a pan Václav Rejmon«, podpis předsedy nečitelný. oba zmíněné dokumenty 
z 2. 12. uloženy v Knihovně PK, archivní karton 191820. o Václavu Rejmonovi se také zmiňuje Závěrečná 
zpráva o valné hromadě konané Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 30. prosince 1918, Praha 1918, 
s. 3. Dále již není v této souvislosti uváděn, zástupcem Stanislava K. Sokola byl jmenován JUDr. Šafařovič, 
viz přípis ze 12. 12. 1918 č. j. 1169, srov. výše pozn. 50.

133 Rezignace byla logickým důsledkem celkového vývoje, neboť c. k. vládní rada o. Kvěch byl do 
výboru Jednoty delegován jako zástupce zemské správní komise, která v souvislosti s pádem monarchie 
zanikla. Ve svém česky psaném dopise přeje Kvěch Jednotě mj. v další ušlechtilé práci »plného zdaru 
do budoucna«. Jeho rezignace byla projednána na schůzi výboru Jednoty 12. 12. (výboru byla doručena 
4. 12.). Doklad uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.

134 Německy psanou abdikaci H. Vogla přijal výbor Jednoty 12. 12., přiložen je koncept německé od-
povědi s poděkováním F. Lobkowicze, uloženo v Knihovně PK, archivní karton 191820.

135 Rezignační dopis obou zástupců České spořitelny psaný německy rukou JUDr. Julia Jentsche uložen 
v Knihovně PK, archivní karton 191820, tamtéž koncept odpovědí (v němčině) zaslaných prezidentem 
F. Lobkowiczem dr. Jentschovi a dr. Rietschemu (viz přípis na rubu Jentschova dopisu).

136 Dokument psaný na hlavičkovém papíru »Direktion der Böhmischen Sparkasse dat. 5. 12. č. 6618 
adresovaný výboru Jednoty k rukám F. Lobkowicze (psaný německy), podepsán: Dr.[Kiemann] a dalším 
podpisem (nečitelný); uložen v Knihovně PK – archivním kartonu 19181920.

137 Viz Referát o žádosti dosavadního ředitele konservatoře Jindřicha Kàana, přednesený na jednání vý-
boru Jednoty 12. 12. 1918 (obsahující zároveň usnesení, že mu bude výslužné vypláceno v částce 8 800 K, 
počínaje 1. 7. 1919 – do té doby, tj. do 30. 6. 1919, mu bude poskytnuta žádaná dovolená »s ponecháním 
dosavadních požitků«, a dále vyjádření souhlasu s vystěhováním Kàanových z naturálního bytu v na
vrženém květnovém termínu (1919). Dokument přiložen jako součást materiálů k jednání výboru Jednoty, 
Knihovna PK, archivní karton 191820.

138 Zmiňovaný dopis od MŠANo (podepsán státním tajemníkem tohoto úřadu Drtinou a opatřen čer-
stvým razítkem Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky) dochován v Knihovně 
PK, archivní karton 191820. MŠANo »podporuje jeho [rozuměj Kàanovu] žádost a projevuje přání, aby 
byla mu výborem Jednoty vyměřena pense dle normy doposud platné pro ředitele státních středních škol, 
tj. na základě VII. nebo VI. tř. hodnostní.« Dopis byl přinesen na jednání výboru Jednoty, které probíhalo 
téhož dne, obsah zde byl přednesen a žádosti bylo vyhověno (viz přípis na rubu). Dopis psán na stroji, 
rukou připsána eventualita i nižší hodnostní třídy (»nebo VI.«), výbor Jednoty se rozhodl přiznat řediteli 
Kàanovi vyšší, tj. VII. třídu.

139 Zmiňovaný dokument č. j. 1169 z 12. 12. 1918 nebyl dohledán. Doslovné znění uvádí léBl, Vítězslav 
Novák ( pozn. 50), s. 343344, a rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), srov. výše pozn. 50.

140 Hodnocení převratu viz Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: 
Výroční zpráva za školní rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze, Praha 1924, s. 11: »Dosazením 
komise pro zestátnění konservatoře končí krátké revoluční období na ústavě, celkem dosti klidné, a další 
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13. 12. Na konzervatoři proběhla schůze, při níž141 přítomní složili slib Československé 
republice ( obr. 7ac).

14. 12. Komise pro zestátnění konservatoře vydala první dekret a jmenovala pracovní 
odbor k vytvoření podkladů potřebných k reorganizaci konzervatoře (předseda 
pracovní skupiny: Karel Hoffmeister, členové: Štěpán Suchý, František Reitmayer, 
Jaroslav Křička, dr. Jan Branberger, Josef Klička, František Spilka).142

30. 12. Poslední valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, za předsednictví 
Ferdinanda Lobkowicze rozhodnuto o ukončení její činnosti k 31. 12. 1918.143 
K rozhodnutí MŠANo ze dne 2. 12. (o dosazení státního komisaře do školy) kon-
statováno, že se tak stalo bez jakéhokoliv předchozího jednání.144

31. 12. MŠANo (č. j. 126 praes.) jmenovalo dr. Jana Branbergera (dosud profesora a ta-
jemníka Konzervatoře hudby v Praze) ministerským tajemníkem (MŠANo) s plat-
ností od 10. 12. 1918 (list podepsán ministrem Gustavem Habrmanem).145

1919 
1. 1. oznámení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (v obou jazycích) o ukončení 

činnosti, o jejím rozpuštění a předání veškerého jmění do vlastnictví českosloven-
ského státu.146

? Rektorem pražské konzervatoře Vítězslavem Novákem vydáno nedatované Memo-
randum (nabádající k urychlení dosud neprovedeného zestátnění).147

4. 12. Zákonem č. 648 Sb. z. došlo k převedení konzervatoře do státní správy. K o n -
z e r v a t o ř  p r o h l á š e n a  ú s t a v e m  s t á t n í m  s platností od 
1. 1. 1920148 s názvem S t á t n í  k o n s e r v a t o ř  h u d b y  v  P r a z e. 
Během roku provedena v organizaci ústavu řada důležitých změn: zřízeny mis-
trovské školy pro obor houslový (profesory jmenováni otakar Ševčík a František 
ondříček), violoncellový (Hanuš Wihan) a klavírní (Karel Hoffmeister).

události plynou již klidným tokem řízeny střízlivými úředními výnosy.« Komise se skládala:
a) ze členů zvolených výborem Jednoty ku povznesení hudby v Čechách,
b) ze členů zvolených z profesorského sboru konzervatoře (Vítězslav Novák, František Spilka),
c) ze zástupce MŠANo (dr. Jan Branberger),
d) ze zástupce zemského výboru (Václav Rejmon) a zástupce vlády (dr. Malkovský).

Správu konzervatoře vedl prozatímně sedmičlenný poradní sbor z nejstarších profesorů konzerva-
toře – zástupců jednotlivých oborů: předseda prof. Vítězslav Novák, členové prof. Romeo Finke, Josef 
Jiránek, Josef Klička, Jan Mařák, František Reitmayer, František Spilka. Posledně zmíněný ustaven admi-
nistrativním správcem ústavu, jenž byl podřízen tomuto poradnímu sboru. Viz též léBl, Vítězslav Novák 
( pozn. 50), s. 344: »o něco později byl tento výnos poněkud opraven; do komise pro zestátnění byli 
dále jmenováni Ferd. Lobkovic a Em. Chvála (za výbor Jednoty), prof. Zd. Nejedlý a dr. Václav Štěpán, 
v poradním sboru jmenován místo Josefa Jiránka prof. Karel Hoffmeister.«

141 Prezenční listina přítomných při skládání slibu v pražské konservatoři hudby dne 13. prosince 
1918 ( obr. 7bc) je uložena v Knihovně PK, archivní karton 191820, k ní přiložen text slibu (strojopis) 
předepsaného ministrem MŠANo následujícího znění ( obr. 7a): »Slibuji, že budu své vychovatelské 
povinnosti podle nejlepšího svého svědomí vykonávati, mládež svěřenou k dobru, pravdě a krásnu vésti, 
že budu prospěch ústavu vždycky na zřeteli míti, že budu platné zákony a předpisy zachovávati a že 
budu na svém místě ze všech sil k povznesení československé republiky pracovati.«

142 Viz Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: Výroční zpráva za školní 
rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze, Praha 1924, s. 1112, kde dále shrnuto, jaké kroky byly 
učiněny při reorganizaci ústavu v roce 1919. Podle potřeb byl též doplněn učitelský sbor.

143 Viz Závěrečná zpráva o valné hromadě konané Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 30. pro-
since 1918, Praha: vlastním nákladem, 1918, 23 s. Uloženo v Knihovně PK, sign. 2E 4780. 

144 Viz Příloha č. 4.
145 Jmenovací dopis uložen v Archivu hl. m. Prahy, fond Pražská konzervatoř, složka dr. Jan Branberger 

(ve zmiňovaném dokumentu z 31. 12. 1918 uvedeno chybně příjmení jako »Bramberger«). 
146 oznámení o ukončení činnosti Jednoty uloženo v Knihovně PK , archivní karton 191820. Listi-

na má v němčině nadpis »An die Mitglieder des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen« 
( obr. 6ab), v češtině »Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách« (českou verzi v doslovném 
přepisu viz Příloha č. 4).

147 oboustranně tištěné, nedatované Memorandum, shrnující cca roční období od převzetí moci nad 
školou po Jednotě, je podepsáno rektorem Vítězslavem Novákem. Uvádí mj., že počet posluchačů studují-
cích v roce 1919 na konzervatoři je 565, profesorů pak 58. Memorandum je uloženo v Knihovně PK, sign. 
UP93 v archivním kartonu Učební plány.

148 Souhrn informací podle Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: 
Výroční zpráva za školní rok 1923-24, Praha: Státní konservatoř hudby v Praze, 1924, s. 1013.
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1920
31. 1. Výnosem MŠANo č. 66419/7439 zřízen na mistrovské škole obor varhanní (prof. 

Josef Klička). 
19. 3. Zákonem č. 179 Sb. jmenována konzervatoř odbornou školou s vyučovací řečí 

českou, sestávající se ze školy střední a mistrovské (s charakterem vysoké školy).
19. 8. Výnosem MŠANo č. 44499/5639 povoleno zřízení hudebně pedagogického oddě-

lení konzervatoře. 
30. 11. Výnosem MŠANo č. 45285/20 dán škole prozatímní organizační statut.

Prvním rektorem Státní konservatoře hudby v Praze byl zvolen prof. Vítězslav Novák (pro roky 
1920/21, 1921/22, 1927/28).
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PŘíLoHA č. 2:
Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby149

Národní politika 36 (1918), č. 278 (26. 11.), s. 4

Profesoři pražské konservatoře (krom Hoffmeistra 
a Emingrové), žáci téhož ústavu, jakož i veškeré pražské 
spolky a korporace hudební podali Národnímu výboru 
v Praze memorandum, ve kterém žádají změnu zřízení 
pražské konservatoře, která přes zdrcující převahu Če-
chů v profesorstvu i žactvu j e  d o s u d  ú p l n ě 
v  m o c i  n ě m e c k é,  a předkládají v tom smě-
ru tři zásadní požadavky: 1. očistiti národní charakter 
ú stavu, 2. zavésti demokratického a pokrokového du-
cha ve správě na místě dnešního čistě autokratického 
vedení, 3. pamatovati zavčas na pronikavé vyučovací 
reformy. Nežli by se mohlo přikročiti k provedení těchto 
zásadních požadavků, pokládají navrhovatelé za nutno, 
aby ve výboru Jednoty pro povznesení hudby v Čechách, 
jejíž je konservatoř majetkem, nahraženi byli tři zástup-
ci býv. rakouské vlády dv. r. Kamil Lendecke, Rud. sv. 
p. Procházka a dv. r. ot. Kvěch, třemi českými zástupci 
Národ. výboru, při čemž vedle zastoupení kruhů hudeb-
ních byl by přibrán též znalec otázek finančních a práv-
nických, a dále pak, aby nynější ředitel konservatoře 
z Kàanů, jejž nelze pokládati za Čecha a jenž ztratil pro 
své příliš úzké styky s vládnoucími kruhy vídeňskými 
a německošlechtickými důvěru profesorů, žactva i ve-
řejnosti, odstoupil.

149 originál memoranda je nezvěstný, srov. též výše pozn. 94.

Obr. 24:
Zpráva o memorandu 
v ranním vydání 
Národní politiky 
26. 11. 1918
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PŘíLoHA č. 3:
Kàanova výpověď z 30. 11. 1918 zaslaná Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách150

Slavnému výboru 
Spolku ku povznesení hudby v Čechách!

Poněvadž jsem seznal, že [se] na Konservatoři nejen v kruzích žákovských, nýbrž v učitelstvu 
čelí [= brojí] hlavně proti mně, a já maje jako dosud vždy i v této věci na zřeteli blaho ústavu 
mém[u] vedení svěřeného, svou osobou nikterak nechce býti v cestě novému uspořádání po
měrů na tomto ústavu, skládám tímto úřad ředitele konservatoře, který po deset let zastával 
jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí[,] do rukou Slavného výboru, jenž mne jím po-
věřil, a dovoluji si v důvěře, že na místě jedině kompetentním uznána a spravedlivě doceněna 
bude má bezmála třicetiletá dobrá snaha a poctivá práce učitelská a ředitelská, ku této své[,] 
třeba že bolestné, přece neodvolatelné resignaci na úřad ředitelský přičinit následující uctivé 
prosby:
1. Budiž mi po zbytek běžícího školního roku udělena dovolená a budiž mi dovoleno, abych po 
uplynutí této lhůty vstoupil do výslužby.
2. S ohledem na obtíž spojenou za stávajících poměrů s vyhledáním a najmutím vhodného 
privátního bytu budiž mi laskavě povoleno, abych dosavadního svého bytu v domě pro kon-
servatoř najatém používati mohl až do stěhovacího termínu květnového r. 1919.
3. V blahovolném uvážení mých dlouholetých věrných, a jak se domnívám, i úspěšných slu žeb 
na pražské konservatoři budiž m[i] výslužné, o němž při mém nastoupení úřadu ředi telského 
nestalo se žádného ujednání, vyměřeno tak, abych při stávající drahotě všech po třeb životních 
na sklonku svého žití s rodinou chráněn byl před nouzí. Myslím, že nedopustím se žádné ne-
skromnosti[,] prosímli, aby mi výslužné upraveno bylo dle státní normy středoškolské, kterou 
i v ohledech vychovatelských řídí se pražská konservatoř.

Děkuje při svém odchodu z úřadu ředitelského ze srdce za důvěru, kterou mne Slavný výbor 
poctil, které jsem vědomě nikdy nezneužil a které mi bude milou vzpomínkou i útěchou pro 
zbytek života, chovám přesvědčení, že Slavný výbor znaje mou povahu, mou snahu uměleckou 
a přesnost u vykonávání povinností spojených s úřadem ředitelským na ústavu utrakvistickém, 
nejlépe dovede posouditi, nakolik oprávněny a zdůvodněny byly výtky mému působení na 
konservatoři se strany zjevně nepřátelské veřejně činěné, a podnikne kroky na jejich vyvrácení, 
uználi toho potřebu.

Sám vzdávám se v zájmu ústavu, který opouštím, polemiky s těmito projevy, mně vědomě 
či podvědomě ubližujícími.

V uctivé oddanosti
Jindřich Kàan z Albestu 

V Praze dne 30. listopadu 1918.

150 originál psaný česky Kàanovou rukou uložen v Knihovně PK, archivní karton 191820.
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PŘíLoHA č. 4:
Prohlášení o rozpuštění Jednoty vydané v českém jazyce151

Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách.

Dne 30. prosince 1918 usnesla se valná hromada jednohlasně, aby byla činnost jednoty rokem 
1918 zastavena.

Pokládám za svoji povinnost, usnesení toto, jež se stalo na návrh výboru, následovně odů-
vodniti. 

Již za mého prvého předsednictví, jež trvalo do roku 1908, byli jsme všichni stejného názo-
ru, že totiž peněžité prostředky naše nadále nebudou s to odpovídati stále rostoucím požadav-
kům konservatoře. Členské příspěvky v rozpočtu našem nepadaly na váhu, a byli jsme odkázáni 
na podpory státu, země a české spořitelny. Třeba že se nám během let podařilo dosíci značného 
zvýšení těchto subvencí, přece i ty, svízelně získané nebyly schopny, aby trvale zajistily ústavu 
našemu žádoucí stupeň umělecké výše. A byloli přece možno zachovati čestného jména na 
světovém kolbišti, vděčíme [za] to v prvé řadě mnohým českým umělcům, kteří raději výnos-
nější zaměstnání v cizině zamítali, aby mohli, byť i méně honorováni, působiti jako profesoři 
na půdě domácí. Tenkráte již rozšiřoval se náhled, že sestátnění ústavu jedině by odpomohlo 
naším svízelům. Bohužel nedosáhli jsme svého cíle po celá léta.

Po nedávném státním převratu usnesl se výbor záležitost tu opět nové vládě přednésti, 
ovšem předpokládajíc, že o době a jiných jednotlivostech odevzdání našeho ústavu bude vy-
jednáváno, při čemž z naší strany nejmenší obtíže by se nebyly naskytly. Avšak z příčin m[n]ě 
neznámých vyjednáváno s námi nebylo, nýbrž konservatoř dekretem ze dne 2. 12. 1918 č. 579 
naší působnosti zkrátka odňata a vládnímu komisaři do správy odevzdána.

Vzešla otázka, můželi jednota zbavená nyní možnosti vyhověti prvnímu bodu § 1. stanov, 
tj. »Vzdělávati hudebníky a zpěváky«, dosti učiniti požadavkům bodu druhého: »Hudební smysl 
a vkus oživovati a tříbiti«. oproti tomu dlužno namítati, že bod ten neodpovídá již nynějším 
poměrům. Před 100 lety byla činnost taková zajisté závažná. Dnes, kdy vlasť naše oplývá hudeb-
ním duchem a skutečným pochopením, bylo by jistě bezvýsledným se skromnými prostředky 
našimi chtíti zápoliti s celou řadou odborných hudebních spolků bohatě založených; nezbylo 
tedy než činnost úplně zastaviti a spolek zrušiti. 

Nuže, uzavíráme svou činnost po 108 letém trvání s uspokojením, že jsme stále zachovali 
směr a věrně kráčeli v šlépějích zakladatelů našeho spolku. Jméno naší konservatoře jest nesmr-
telným, svědčí o něm přehojný počet umělců jí vychovaných, mezi nimi řada mužů152 světového 
jména; a požíváli český hudebník po celém okršku zemském největší vážnosti, vyplývá to za-
jisté předně z přirozeného nadání našich rodáků, neméně však z účelného vzdělání, kterého se 
jim jako pražským konservatoristům dostalo. Dejž Bůh, aby tomu tak zůstalo i nadále; tímto 
posledním přáním propouští odstupující jednota svou konservatoř.

V Praze dne 1. ledna 1919.153

 FERDINAND z LoBKoVIC sen.
 bývalý předseda jednoty.

151 Text byl vytištěn ve dvou verzích, německy ( obr. 6ab) a česky; exemplář uložen v Knihovně 
PK, archivní karton 191820. 

152 Na významné ženy vyšlé z konzervatoře Ferdinand Lobkowicz nevzpomněl. 
153 Činnost takto rozpuštěné Jednoty byla znovu obnovena 31. 3. 2010 (k 200. výročí jejího založení) 

na popud vedení Pražské konzervatoře. Dnes má její činnost charakter mecenáše školy.
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