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Úvod 

 

     Doba mého vysokoškolského studia se nezadrţitelným tempem blíţí ke svému 

konci. Ale ještě předtím, neţ se za mnou opravdu tato „brána“ studentských let 

uzavře, stojí přede mnou několik ne příliš lehkých zkoušek a úkolů. Jedním z nich je 

také napsání diplomové práce. 

     Kdyţ jsem stála před rozhodnutím, jakého charakteru by měla má práce být, 

nemusela jsem se dlouho rozmýšlet. Mojí velkou vášní a koníčkem byla totiţ 

odjakţiva hudba. Přišlo mi tedy přirozené psát svoji závěrečnou práci na katedře 

hudební výchovy. A protoţe jsem vystudovala konzervatoř, kde mým hlavním 

oborem byl akordeon, chtěla jsem právě o tomto nástroji psát. Svoji abstraktní 

představu o obsahu, náplni a poslání mé práce jsem konzultovala se svým vedoucím, 

panem docentem Petrem Planým, který mi vţdy svým ochotným  a  laskavým   

přístupem   dokázal  poradit  a  pomoci.   Za  jeho  odborné  vedení a profesionální 

přístup mu touto cestou moc děkuji. 

     Téma „Akordeon a jeho hudebně pedagogické dimenze“ vyšlo z představy: 

a) sepsání ucelených historických faktů o tomto nástroji, 

 b)   vlastního návrhu výuky hry na melodické basy akordeonu. 

     Práce je tedy rozdělena na 2 části. Na tzv. „teoretickou“ a „praktickou“.  

     Jednotlivé kapitoly první části přinášejí celistvý přehled o předchůdcích 

akordeonu, jeho historii, postupném vývoji, začlenění i uplatnění, které se vztahuje 

především k důleţitým časovým  přelomům  českých  dějin.  

 Dostupné  literatury  o  akordeonu,  jeho   předchůdcích i vlastním vývoji opravdu 

není mnoho. Byla jsem tedy odkázána pouze na malé mnoţství výtisků knih či 

internetových stránek, z nichţ jsem posléze vybírala nosné a zajímavé informace, 

které by, podle mého názoru, neměly být opomenuty.  Nechybí zde ani 

organologický popis nástroje a grafický přehled jednotlivých  rejstříků určitých typů 

akordeonů. Za zajímavé jsem povaţovala   zmínit    informace  o   nejvýznamnějších    

výrobcích   akordeonů,   hráčích   a   samozřejmě i skladatelích. Pro jednoho, dle 

mého názoru nejpozoruhodnějšího skladatele pro akordeon, jsem vyčlenila jednu 

celou samostatnou kapitolu. 
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      První  část  mé  práce  je  tedy  „laděna“ do  stylu  přehledu a shrnutí 

nejdůleţitějších faktů o nástroji zvaném akordeon. 

     Ve druhé části samozřejmě u akordeonu zůstaneme, ale právě zde se dostáváme 

do té tzv. „pedagogické“ dimenze.  

     Na základě jiţ zmíněného vlastního studia akordeonu na konzervatoři, které mimo 

jiné také představovalo nutnost naučit se hru na pro mne zcela nové řady basů, jsem 

se z důvodu absence jakékoli „školy hry“ na tyto basy pokusila sepsat školu vlastní.  

     Tato škola je tedy určena začínajícím posluchačům konzervatoře oboru akordeon, 

kteří se s tímto systémem melodických basů na ZUŠ vůbec nikdy nesetkali. (Nebývá 

totiţ zcela běţné, aby akordeony v hudebních školách byly vybaveny právě těmito 

basy. Nejčastějším důvodem této skutečnosti bývá finanční hledisko). Při studiu na 

konzervatoři je však jiţ zcela samozřejmé a nutné vlastnit „barytonový“ akordeon      

a osvojit si zcela nový princip hry, neţ na jaký byli ţáci hudebních škol doposud 

zvyklí.  

     Předpokládám, ţe studenti přijatí do prvních ročníků konzervatoře ke studiu hry 

na akordeon, bravurně ovládají techniku hry pravé ruky. To z toho důvodu, ţe se zde 

nezabývám technickými překáţkami pro pravou ruku a nevypisuji pro ni prstoklad. 

     Hlavním cílem této školy je získání rychlé orientace v systému melodických basů. 

     Škola je rozdělena do tří kapitol. Kaţdá kapitola přichází s novou melodickou 

řadou, která obsahuje  čtyři  tóniny. Ty jsou poté dále jednotlivě rozepisovány. Za 

důleţité jsem povaţovala i vypsání stupnic, akordů i velkého rozkladu s příslušnými 

prstoklady. Ke kaţdé tónině jsou přiřazena cvičení, která by měla seznámit hráče 

s veškerými moţnostmi hry  a připravit ho tak pro hraní těch „opravdových“ skladeb 

známých autorů. 

     Postup v náročnosti skladbiček je opatrný a zejména z počátku se nemusí nikdo 

obávat obtíţnosti. Vedle svých vlastních cvičení jsem přiřadila i některé „cizí“ 

skladby – především pro kontrast a zajímavost.  

Po prostudování této školy, kdy uţ by se studenti měli v melodických basech 

orientovat, přicházejí na řadu jiţ skladbičky sloţitější. Nyní je pouze na 

posluchačích, jestli se do nich pustí či ne. Ne nadarmo totiţ nesou název „Pro 

odváţlivce“. 
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Na úplný konec této školy jsem zařadila přehled prstokladů stupnic ve všech 

řadách. Jedná se o stupnice durové a mollové – harmonické a melodické.  

Tímto počinem tato „Škola hry na melodické basy akordeonu“ končí a já bych byla 

velmi ráda, kdyby posluchačům třeba jenom naznačila pěšinku ke zvládnutí 

nesnadného, ale krásného studia hry na akordeon. 

Své návrhy, plány i celkovou realizaci školy jsem průběţně konzultovala 

s profesorkami akordeonu na konzervatoři v Českých Budějovicích, Marií Doudovou 

a Mgr. Alenou Pustějovskou. Také jim patří mé poděkování. 
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1. Předchůdci akordeonu 

 

Jiţ ve třetím tisíciletí před naším letopočtem byl v Číně vynalezen průrazný 

kovový jazýček. Ten byl vyuţit v šengu – čínském dechovém nástroji. Tento nástroj 

je i v dnešní době ve své domovině velmi oblíben. Skládal se původně z kryté 

vydlabané tykve s připevněným zobcem, kterým byl právě do této „vzduchové 

komory“ vháněn vzduch. Ze vzduchové komory vyčnívalo 13 různě dlouhých 

bambusových píšťal. V jejich spodní části se nacházel volně kmitající jazýček. Aby 

mohly být vyluzovány tóny různých výšek, bylo nutné zakrývat v horní části píšťal 

hmatové otvory. Vhánění dechu do zobce a zakrýváním hmatových dírek 

bambusových píšťal mělo za následek rozechvění jazýčků určité výšky. Takto byl 

vytvářen tón poţadované výšky.  

 

Podle Ladislava Koryčana by bylo jistě velmi zajímavé sledovat cestu průrazného 

jazýčku přes Velkou čínskou zeď aţ k dnešnímu výrobci harmonikových nástrojů, 

ale její stopy zavál čas tak dokonale, ţe se o tom po staletí nenalezne ani jediná 

zpráva. 

Ve spise „De Organografia“ (1619) od Michaela Praetoria je uveden první 

západní popis průrazného kovového jazýčku. Z tohoto popisu nám ovšem jiţ není 

známo, zda-li vývoj navazoval na domácí kořeny, nebo převzetím čínského 

průrazného jazýčku na prastaré evropské nástroje, či se jedná o vynález zcela 

samostatný. 

O skutečnosti převzetí čínského jazýčku svědčí vyobrazení šengu ve spise 

Harmonicurum libri – XII (1635) od francouzského učence Marina Mersenneho. 

Nad minulostí a vývojem tónového zdroje dnešních harmonik se stále „vynořují“ 

otazníky. Zásluhu na všeobecném povědomí o průrazném kovovém jazýčku kolem 

roku 1750 má rozšíření čínského šengu do Ruska a odtud 30 let poté do Kodaně. 

Stavitelé varhan Rackwitz, Kirsnik, P. Heinrich, Johan Nepomuk Malzel, abbé 

Georg Joseph Vogler a další patří mezi významné průkopníky průrazných jazýčků. 

Názvem „harmonika“ jsou od roku 1780 do r. 1830 označovány všechny frikční 

nástroje. Jsou to ty nástroje, jejichţ tón vzniká třením o pevné těleso, např. kovovou 

tyč, dřevo apod. 



 8 

Nejznámějším    frikčním    nástrojem    je   „terpodium“.    Vynálezcem     tohoto   

nástroje v Nordhausenu roku 1816 byl Jan David Buschmann. Ke klávesovým 

frikčním nástrojům se rovněţ řadí „melodion“. Vynálezcem melodionu byl roku 

1806 v Erichu Dietz . Tento nástroj měl obyčejně 5 a půl oktávy. Profesorem 

Petřinou z Prahy byla vynalezena česká harmonika, která se skládala ze dvou 

ţelezných tyčí, jeţ se rozechvívaly vzájemným magnetováním. 

Nejznámějším   frikčním nástrojem   je  „skleněná   harmonika“,  vynalezena    

americkým     fyzikem a prezidentem USA Benjaminem Franklinem. Tento nástroj 

se sestává ze soustavy skleněných zvonců, zasazených na společném hřídeli jeden do 

druhého. Pohon tohoto nástroje zajišťovalo jednoduché šlapací zařízení. Svému 

vynálezu dal Franclin italský název „armonica“ čili harmonický, libozvučný nástroj. 

Později docházelo k jejímu neustálému zdokonalování. Pro tento nástroj 

komponovalo mnoho významných hudebníků, kterými jsou např. Mozart, Benda, 

Haydn, Clementi, Salieri, Rosetti, Rejcha, Jírovec a další. 

Kovový jazýček byl v minulosti nástrojaři aplikován na jiţ existující nástroje. To 

vedlo ke vzniku malých přenosných nástrojů, jeţ jsou přímými předchůdci dnešní 

harmoniky. Tyto nástroje jsou nám však většinou známy pouze pod svým (mnohdy 

víceslovným) názvem, jako je např.: orgue melodium, aerophone ou aerophone, 

antiphonel harmonium aj. Dochované nástroje s průrazným jazýčkem  nesou  názvy:  

melophon  zither,  orgue  piano  melodium,  aeoli  cortier,  auto  accordeon                

a cylindre, harmonium melodium, flutina polka, polka tremleur, polka trembler, 

poikilorgue aj. 

 

Na další vývoj jazýčkových nástrojů měl nejvýraznější vliv akustik profesor 

Christian Gottlieb Kratzenstein z Kodaně. Ten vytvořil kolem roku 1780 mluvící 

stroj, který vyluzoval dětsky zabarveným hlasem slůvka „mama“ a „papa“. Jedná se 

o první akustický nástroj v Evropě, jehoţ základem jsou kovové průrazné jazýčky. 

Po několika letech spatřil světlo světa nový hudební nástroj zvaný „orchestrion“. 

Věhlasnost tohoto nástroje se šířila prostřednictvím koncertních zájezdů po celé 

Evropě. Tímto způsobem byl průrazný kovový jazýček tak popularizován, ţe se 

počátkem 19. století začala objevovat velká škála různých hudebních nástrojů, 

upřednostňujících tento tónový princip.  
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Doba     přelomu   18.   a   19.  století    představovala    doplňování,     přetváření,    

zdokonalování a napodobování jiţ vynalezených hudebních nástrojů s tím, ţe se 

ţádný nástrojař nemusel obávat nařknutí z plagiátorství. V této době totiţ vynálezy 

jednotlivců nebyly chráněny takovým způsobem, jakým se to děje dnes. 

Název orchestrion dostaly původně nástroje klávesové, jeţ napodobovaly hlasy    

a zvuky orchestru.  

Tak např. český kněz a vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš mimo jiné sestrojil    

i nástroj se 130 registry, který dokázal napodobit  téměř všechny dechové i strunné 

nástroje. Hrálo se na něj rukama i nohama. 

Roku  1790  byl  sestrojen  známým  stavitelem  hudebních  nástrojů – A. Kunzem 

– nástroj spojený s varhanami. Jeho hlas v tutti měl údajně orchestrální podobu. 

Roku   1805    Gottfried   Kaufmann  společně   se  synem   Friedrichem  pouţili   

průrazný   jazýček v nástroji s kotli. Tento nástroj otec se synem nazvali „helloneon“. 

Vyznačoval se dvěma kotli a 24 průraznými kovovými jazýčky, opatřenými nástavci 

trubkovitých tvarů. Dalším jejich nástrojem byl „salpingion“. Tento nástroj, hrající 

Alleluja z Händelova Mesiáše, se skládal ze dvou kotlů a devíti trubek. 

Fr. Th. Kaufmannem byl v Dráţďanech postaven stroj, jeţ dokázal napodobit 

veškeré dechové nástroje, talíře, bubny, triangl, kotle, celé ouvertury, pochody, tance 

a celou řadu dalších zábavných skladeb. Pro londýnskou výstavu Welto postavil 

Kaufmann velký automatofon.  Menší  podobné  nástroje  byly  vyuţívány                

v  tančírnách,  kavárnách, cirkusech a jiných místnostech určených ke společenské 

zábavě.  

Koryčan uvádí: „Harmonika je podle data svého počátku sestrou hlučných 

orchestrionů a malých kolovrátků, žebráckých i přepychových italských.“ 
1
  

Dnešní akordeony si s sebou nesou prvky dob minulých. Je to patrné při pohledu 

na pouťové   orchestriony,  hrací  stroje,  kolotoče  atd.  Souvislosti  zde lze spatřovat 

především v  ţíhaném   celuloidovém  potahu  různých odstínů, nejčastěji 

smaragdovém, modrém, zlatém a rubínovém. Dalšími prvky příbuznosti jsou zlatě 

perforované plechy příklopek a stříbrné mříţky velmi bohatých tvarů. Harmonika 

byla oblíbeným a velmi vyhledávaným nástrojem.  

                                                 
1 KORYČAN, L. Akordeony Delicia a jejich předchůdci. Hradec Králové. 
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Proto si také kaţdý výrobce dával záleţet na tom, aby svými výrobky  zaujal  na  

první  pohled. Všechna  ta  nádherná  zdobení, perleť, oslnivý lesk,  slonová bělost 

kláves a vůbec veškerý vnějškový přepych zaručoval popularitu tohoto nástroje a s ní 

související i širokou poptávku. 

 

Na principu jazýčkových hlasů vznikla kolem roku 1800 řada dalších hudebních 

nástrojů. David Buschmann přestavěl své terpodium a dále vytvořil nový nástroj 

„uranium“. U terpodia došlo k nahrazení dřevěných tyčí za kovové pásy (jazýčky), 

jeţ byly rozechvívány proudem stlačeného   vzduchu  přiváděným   měchem.           

V  Kodani  Petr  Riffelsen  vytvořil  „melodikon“ a objevitelem „harmonichordu“ je 

Friedrich Kaufmann. V roce 1810 v Paříţi sestavil Francouz Gabriel Josef Grenié 

nástroj, který pojmenoval „orgue expressif“. Tento nástroj se lišil od jiných  nástrojů  

výhodou  regulování  síly  zvuku  šlapáním  měchů.  Vídeňský  stavitel   varhan         

i jiných hudebních nástrojů - Johan Nepomuk Mälzel, známý jako vynálezce 

metronomu, se v roce 1807 rozhodl sestrojit nový hudební nástroj – 

„panharmonikon“. Stalo se tak po jeho důkladném studiu Voglerova orchestrionu. 

S panharmonikonem poté odjel vynálezce na dva roky do Paříţe, kde se s tímto 

novým nástrojem seznámil francouzský stavitel Josef Grenié, který píšťaly 

s kovovými jazýčky jiţ pouţíval. V této době v Paříţi vystupoval se svým zvláštním 

hudebním nástrojem, zaloţeným na principu průrazných kovových jazýčků, praţský 

nástrojař A.F. Sauer. Kašpar Schlimbach a Bernhard Eschenbach v roce 1812 

sestrojili nástroj, který se podobal harmoniu. Za předchůdce harmonia je povaţována 

Hackelova „physharmonika“, sestrojena roku 1818. V tomto roce byl sestrojen také 

„melophon“, jehoţ vynálezcem je Friedrich Kaufmann. Nástroje tohoto druhu, které 

byly opatřeny Alexandrem Francoem Debainem větším počtem registrů, dostaly 

název „harmonium“. Tento nástroj si dal vynálezce i s názvem patentovat roku 1840 

v Paříţi. 

 

Nový druh harmonik, známé jako „americké varhany – cottage“, je vynálezem 

dělníka, který pracoval v dílně M. Alexandra, známého to paříţského stavitele 

harmonií. 
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V 15. století byly ve velké oblibě uţívány přenosné varhany, nazývány „regal“. 

Protoţe měly pouze jazýčkové píšťaly s ozvučnicemi, jsou povaţovány za 

vzdálenější předchůdce harmonia a harmoniky. Regal se při hře většinou pokládal na 

stůl. Obyčejně obsahoval dva klínové měchy, které byly opatřeny závaţím. 

Zvedáním směrem vzhůru tyto měchy obsluhoval Kalkant. Na úzké vzdušnici na 

konci měchů byla poloţena malá klaviatura o 3 – 4 oktávách. Vzdušnice obsahovala 

záklopky s jazýčky bez ozvučnice. Tímto nástrojem byly nahrazovány varhany při 

bohosluţebných obřadech konaných mimo prostor chrámů. Byl však znám svým 

silným a ne příliš libým zvukem. Hojně se v 16. století   objevoval   také                    

v   zámeckých   salónech.    Malý    regal    byl    pouţíván    předtím                           

i v domácnostech, stejně tak jako harmonium.  

 

V Evropě, v oblasti chrámové i lidové hudby byl tedy uplatněn zvukový princip, 

jenţ spatřil světlo světa v exotickém lidovém hudebním nástroji Číny, šengu. 

Průrazné kovové jazýčky byly tedy jiţ v 19. století  plně uplatňovány. Jazýčkové  

píšťaly s oblibou  uţívali stavitelé varhan hlavně ve Francii a Španělsku. Nástroji se 

tak dostalo mohutnosti, lesku a impozantní síly. Nadále se šířila také obliba 

harmonia. Své místo si našla ve všech vrstvách evropského obyvatelstva. Tento fakt 

je doloţen bohatou literaturou významných evropských skladatelů, jakými  byli       

B. Smetana,     Ant. Dvořák,    J.B. Foerster,   Ch.M. Widor, C. Saint-Saëns,             

C. Franck, R. Straus, J.  Evang. Zelinka, G. Mahler, F.A. Guilmant, A. Schönberg      

a další. 
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2. Historie akordeonu 

 

Nástrojař Jan David Buschmann (1775 - 1852) (stavitel terpodia a urania) zhotovil 

roku 1816 hudební hračku, nazvanou „aeolina“. Nástroj byl v rozsahu 3 a půl oktávy. 

Nad vzduchovou komorou, jeţ byla opatřena malými otvory, byly voskem 

připevněny průrazné kovové jazýčky. Dva měchy, nalézající se pod skříňkou 

vzduchové komory, drţel hráč mezi koleny a jejich stlačováním vytvářel proud 

vzduchu, který tak rozkmitával kovové jazýčky. 

Tato   nepohodlná   výroba    vzduchu    přiměla   Jana    Davida   Buschmanna      

o   pár   let   později k vytvoření mechaniky, jeţ byla v činnost uváděna šlapáním 

pedálů. Sám tvůrce tuto   zdokonalenou   aeolinu    nazval    „aeolodikon“.    Tento   

nástroj   však   vlivem    doby  a dokonce i nedostatečným zájmem svého autora padl 

velmi rychle v zapomnění.  

Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805 - 1864), který byl mladším synem 

Jana Davida, pracoval samostatně na otcových vynálezech, se kterými nebyl vůbec 

spokojen. Jiţ v 16ti letech zhotovil v Berlíně malý nástroj s patnácti průraznými 

ocelovými jazýčky, umístěnými za patnácti vzduchovody, do nichţ se foukalo ústy. 

Tento nástroj se nazýval „aura“ a je označován za předchůdce nejen harmoniky 

foukací, ale i všech harmonikových nástrojů.  

Aura  neslouţila  svému  vynálezci  pouze  pro  radost a odreagování, ale při jeho 

opravách a ladění varhan plnila také úlohu ladičky. Aby měl však mladý stavitel při 

ladění obě ruce volné, sestrojil si přístroj tvarem připomínající zápisník. Na mosazné 

destičce tu bylo umístěno v chromatickém uspořádání 20 průrazných kovových 

jazýčků s ventily. Destička byla spojena s třídílným měchem. Tomuto, na stole 

poloţenému nástroji, se za účelem nasátí vzduchu povytáhl směrem vzhůru měch, 

který po puštění  klesal vlastní vahou dolů.  

Těmito doloţenými skutečnostmi je Christian Friedrich Ludwig Buschmann 

právem pokládán za vynálezce foukací i tahací harmoniky. 

Veřejnost Buschmann seznámil aţ se značně zlepšenou a zvětšenou aeolinou, 

kterou pojmenoval  „handäeolina“. Skládala se jiţ z několikadílného měchu 

sloţeného do více záhybů, jimţ byl nasáván či tlakem vháněn vzduch do dvojitých 

hlasů takovým způsobem, který umoţňoval znělost jak při výtlaku. Později  byl 
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nástroj dovybaven  klávesnicovým  zařízením, kdy  černé  a  bílé klávesy  otevíraly  

a  zavíraly hlasy. Ke klávesám se v pozdější době přidaly i perleťové knoflíky. Takto 

zdokonalená handäeolina dostala po nějaké době jméno „concertina“. Ta je také 

povaţována za „pramáti“ dnešních moderních tahacích chromatických harmonik, čili 

akordeonů. 

  

Poprvé v historii se s názvem „akordeon“ setkáváme roku 1829. V této době si 

totiţ nechal patentovat  jistý vídeňský nástrojař Cyrillus Demian (1772 - 1847) svůj 

nový nástroj, který nazval „Accordion“. Tímto nástrojem bylo jiţ moţné zahrát na 

basovém hmatníku několik durových akordů, jednotlivě ovládaných pouze jedním 

knoflíkem. Accordion vznikl na základě zdokonalení Buschmannovy Handäoliny 

z roku 1822. Demian svým nástrojem nevědomky navázal na tradici arcicembala, 

nástroje o šesti klaviaturách umoţňující jednoduchou hru mechanicky vázaných 

akordů, jeţ roku 1561 zkonstruoval Ital Nicola Vicentino. Accordion Cyrilla 

Demiana patřil mezi diatonické, střídavětónové nástroje. To znamená, ţe kaţdý 

knoflík disponoval dvěma různě vysokými tóny, jejichţ intonace byla podmíněna 

tahem měchu. Střední část hmatníku tvořila tercie a kvarty. Klávesový pár tónů zněl 

při tahu měchu vyšším, při tlaku pak niţším tónem. Pro tento velmi populární nástroj 

byla ve Vídni roku 1834 vydána škola Adolpha Müllera s přílohou Amusement pour 

l´accordion, jenţ obsahovala, mimo jiných, především oblíbené operní melodie. 

Demianovy accordiony byly roku 1830 dovezeny do Paříţe, kde jiţ koncem 20. let 

19. století nástrojař M.C. Buffet vyráběl nástroje s průraznými kovovými jazýčky. 

Neobyčejně oblíbeným nástrojem se stala „concertina“ anglického fyzika 

Charlese Wheatstona (1802 – 1875),  kterou  vytvořil  roku  1829  a  poté  1832  

vylepšil.  Jednalo  se o stejnozvučný, plně chromatický nástroj, osázený z obou dvou 

stran knoflíky, jehoţ rozsah dosahoval aţ tří a půl oktávy. Tento nástroj umoţňoval 

pouze hru melodií, takţe akordy bylo nutné vytvářet. Concertina se mezi anglickým 

lidem rychle šířila a došlo také i k jejímu proniknutí do hudby váţné. Tradice tohoto 

nástroje je ţivá dodnes. 

Po stránce technické i hudební byla od této doby tahací harmonika stále více 

zdokonalována.   
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V Saské Kamenici roku 1834 Demianův accordion vylepšuje Carl Friedrich 

Uhlig, neboť tento nástroj jiţ nevyhovoval moţnostem, jenţ se v hudbě této doby 

rozvíjely. Roku 1840 postavil nástroj, který měl jiţ 56 tónů. V roce 1868 je jiţ tento 

nástroj vybaven osmistopovým a šestnáctistopovým rejstříkem.  Roku  1872  

přichází  s nástrojem dokonce se 78 tóny, s rozsahem E - fis v basové části a d´ - e´´´ 

v melodii. 

Německou concertinu Karla Fr. Uhliga později přepracovává Heinrich Band 

(1821 - 1860) (krefeldský učitel hudby) a nazývá ho „bandonion“. 

Tak se stalo, ţe během doby byl z Demianova accordionu vytvořen tzv. 

„vídeňský“ model tahací   harmoniky.  Naproti  tomu  vznikla  z Buschmannovy 

handäeoliny (pozdější concertina a bandonion) harmonika „německá“. 

Oba dva nástroje (vídeňský model i německá harmonika) se vyznačovaly tím, ţe 

byly střídavětónové, čili nestejnozvučné. Hrát bylo moţné pouze v jedné tónině, 

neboť se dala vyuţívat    vţdy    jen    jedna   řada   knoflíků.  S tím    také  souvisí  

označení   „jednořadová“ a „dvouřadová“ harmonika. Tóninové rozšíření nebylo 

moţné v důsledku absence chromatických mezitónů. Největšího vyuţití se v této 

době dostalo harmonice dvouřadové, nejčastěji laděné v tóninách C dur (první řada 

knoflíků) a F dur (druhá řada knoflíků). Pro dosaţení hudebně rozsáhlejších 

moţností byly obě dvě tóniny vybaveny pomocnými knoflíky, jimiţ bylo moţné 

v kaţdé řadě vybočit do tóniny horní dominanty. Pro moţnost vybočení do spodní 

dominanty B dur, byly pomocné tóny druhé řady (h – cis´) zvýšeny na cis´ - es´. 

Touto změnou byla dána moţnost hry chromatických sledů v tónovém rozsahu c´ - 

f´´. Mezi oběma nástroji je patrný vzhledový rozdíl. Vídeňský model má v melodické 

části těsnící klapky  pod  příklopkou. V basové  části  se  knoflíky  nacházejí  na 

přední straně basové postávky.
2
  

U německé harmoniky jsou viditelné těsnící klapky, neboť zde v melodické části 

chybí příklopka. Odlišný tvar basové části pak připomíná malou šachtovou 

ozvučnici. Tento – německý model se také vyznačuje dvěma táhlovými rejstříky, 

které jsou umístěny v horní části melodického dílu. Obměnou jednořadových            

a dvouřadových vídeňských modelů jsou ruská „garmoška“ a český model tahací 

harmoniky – „heligónka“. 

                                                 
2 Postávka je nosné těleso nástroje, tzv. skříň, do které se dále montují ostatní mechanické a hlasové 
části. 
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Concertina se od handäeoliny liší především vnějším tvarem a uspořádáním 

tónového systému. Zatímco má concertina obě postávky šestihranné, bandonion má 

stavbu čtvercovou. U concertiny jsou tóny rozvrstveny v horizontálních řadách, 

bandonion naopak ve vertikálních.  
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3. Další vývoj tahací harmoniky 

 

K dalšímu rozvoji tahací harmoniky bezesporu největším dílem přispěl zájmem     

o hudební folklór, k jehoţ rozšíření došlo v celé Evropě v polovině 19. století. Ve 

velké míře se začínají vydávat sborníky lidových písní, coţ nebývale vede 

k rozšiřování jejich reprodukce. Rozmach lidové písně, lidového tance a vůbec 

celého lidového umění s sebou přináší potřebu zdokonalování pouţívaných 

hudebních nástrojů. Tomuto vylepšování se věnují hlavně nadaní muzikanti 

vycházející z lidových vrstev.  

Jedním takovým lidovým muzikantem byl na ruské půdě Nikolaj Ivanovič 

Běloborodov. Narodil se 15. února 1828 ve městě Tule na Kyjevské ulici. Od dětství 

se nadšeně zabýval hudbou a i přesto, ţe byl pouze samoukem, mohl se jiţ ve svých 

11ti letech chlubit dokonalou hrou na malinkou harmoniku. Pro nepřijatelný tvar        

a omezené interpretační moţnosti vídeňské harmoniky  se  jal  tento  hudebník  

vytvořit  harmoniku  novou, která by dokonce umoţňovala  

i hru podle not. Svého cíle tak dosáhl roku 1870, kdy se mu podařil dokončit zcela 

nový model tahací harmoniky, jenţ svým systémem mnohem více odpovídal 

náročnějším potřebám hudební praxe této doby. Touto novou  harmonikou nazvanou 

„chromatická“, byla otevřena nová cesta dalšího vývoje hudby v melodické části 

tohoto nástroje. Běloborodov pro svůj akordeon vydal roku 1880 školu, určenou pro 

samouky. 

 

Ladislav Koryčan  cituje, co o chromatické harmonice napsal v časopise Tulskaja 

molva Běloborodův současník: „Místo primitivního střípku dostáváme nástroj 

bohatý na zvuky a odstíny, jehož barva a tón při zlepšení podmínek výroby mohou 

dosáhnout skvělé krásy, šťavnatosti a síly. Harmonika dovoluje libovolné 

individuální podání hudebního díla, dává možnost nemenší než housle a je nutné jí 

přiznat význam a nepohrdat jí.“ 
3
  

 

Dále Koryčan cituje popis Běloborodova nástroje, který předala Krajskému 

muzeu v Tule jeho dcera a členka Běloborodova tria, M.N. Kuvaldinová: „Podle 

                                                 
3 KORYČAN, L. Akordeony Delicia a jejich předchůdci. Hradec Králové. 
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zevnějšku se nástroj téměř neliší od obyčejné harmoniky užívané do té doby. Nástroj 

byl vykládaný slonovou kostí a skládal se ze dvou částí. V levé části byl umístěn 

doprovod a basy, v pravé partie chromatické. Měch umístěný mezi oběma částmi měl 

10 záhybů. Pravá klaviatura obsahovala dvě řady kláves. Dvanáct kláves první řady 

položené blíže k měchu připomínaly černé klávesy pianové klaviatury, třináct bílých 

kláves druhé řady mělo čtvercový tvar. Na zadní straně melodické postávky byla 

kožená smyčka, jíž se provlékal palec, aby se nástroj mohl během hry přidržovat. 

Ramenní řemeny chromatická harmonika Běloborodova neměla. Klaviatury pro 

levou ruku měla deset velkých,  do  jedné  řady  umístěných  kláves  stejného  tvaru, 

jako u dnešních harmonik  

a bajanů.“ 
4
 

 

Na konci 90. let 19. století se Běloborodova chromatická harmonika proměnila ve 

třířadový dvojhlasný knoflíčkový akordeon, jenţ měl v basové části 100 basových 

knoflíků. V Rusku byl tento nástroj, který se dodnes řadí mezi nejrozšířenější lidové 

hudební nástroje v této zemi, pojmenován „bajan“. 

 

V pozdější době vytvořil N.I. Běloborodov ještě další dva zcela nové chromatické 

nástroje a zaloţil také harmonikové trio.  

 

Ještě před Běloborodovem se stejnozvučnou chromatickou harmoniku pokusil 

zhotovit vídeňský hudebník Walter. Roku 1850 tak postavil  v rozsahu čtyř oktáv 

třířadový knoflíkový nástroj. Knoflíky, jejichţ uspořádání v melodické části bylo 

chromatické a stejnozvučné, měly čtvercový tvar.  Pro  levou  ruku  bylo  určeno  12  

basových    tónu  společně  k sobě  příslušnými    durovými a mollovými akordy. 

Tato doprovodná část měla na rozdíl od části melodické své uspořádání 

nestejnozvučné. Dnes je tento Waltrův nástroj známý jako tzv. 

„Schrammelharmonika“, jenţ svoji oblibu našel především ve vídeňských kavárnách. 

Uplatňoval se nejenom při sólové hře určené k  tanci  i poslechu, ale byl také součástí 

tzv. schrammlů („Schrammelmusik“), „kotvících“ především na repertoáru starých 

lidových rakouských písní, Straussových a Lannerových valčících, pochodech aj. 

                                                 
4 KORYČAN, L. Akordeony Delicia a jejich předchůdci. Hradec Králové. 
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Název „Schrammelharmonika“ je odvozen od bratří Johanna (1850 – 1893) a Josefa 

(1852 – 1895) Schrammlových,  jenţ  do  svého  neobyčejně populárního 

Schrammelquartettu (vedle 2 houslí a kytary) zařadili od roku 1893 místo klarinetu 

akordeon. 

Od roku 1870, kdy došlo Tauscheckem (1851 – 1924), Paulem (1841 – 1897)       

a Karlem Antonem Blauensteinerem (1841 – 1897) k  zavedení  stejnozvučných  

basů i akordů a jejich uspořádání v kvintovém kruhu, počala ve vývoji tahací 

harmoniky zcela nová etapa. Tento vývoj se od samotného začátku dělí na dva 

směry, kterými jsou: 

a) nástroje střídavětónové, vedoucí k německým „clubovým“ modelům; 

b) nástroje stejnozvučné, vedoucí k akordeonům „chromatickým“. 

Největšího rozšíření se ve druhé polovině 19. století dostalo právě akordeonům 

chromatickým, které byly hudebně mnohem dokonalejší. Tím také došlo 

k následnému vytlačení harmoniky diatonické, jeţ se mezitím vyvinula v tzv. 

Handharmoniku“ a „Club-Modell“. 

V Německu se v průběhu 19. století stalo centrem výroby harmonik město 

Trossingen. Zde si roku 1857 zaloţil hodinář a výrobce foukacích harmonik Mathias 

Hohner (1833 – 1902) svoji vlastní firmu. Druhému centru výroby harmonik dal 

v Klingenthalu svůj počátek A.E. Herold v roce 1852. 

 

Od konce 19. století se staly ve Švýcarsku modifikované německé „Club-

Modelly“ typickým lidovým nástrojem. Své vyuţití našly v harmonikových „club-

orchestrech“, které neodmyslitelně patří k švýcarskému veřejnému ţivotu. Hlavními 

švýcarskými instrumentátory, upravovateli  skladeb  a  iniciátory  takovýchto  

akordeonových  orchestrů  byli Maurice Thöni a Ernst Claude. 

 

Nejvýznamnějšími výrobci akordeonů se od počátku 20. století stali Italové. Jejich 

výroba kvalitních ocelových  hlásků  přináší  své  „plody“  v  podobě  ušlechtilého  

zvuku  akordeonu, dále se přidáním dalších  řad  diskantu  v melodické  a  mollových 

a septimových akordů v doprovodné části zaslouţili o rozšíření jeho hudebních 

moţností. V anglicky mluvících zemích nesou standardní basy svůj název „Stradella 

Basses“ podle města Stradella, coţ je jedno z italských center výroby.  
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Tyto tří a víceřadové nástroje se jiţ při hře nepřidrţovaly palcem pravé ruky (jak 

tomu bylo doposud), ale díky dvěma řemenům, pomocí nichţ se akordeon připevnil 

k tělu, tak vznikl prostor také pro „palcovou“ hru. Vedle jiných se i tato změna stala 

předpokladem pro vznik akordeonu pianového. 

 

Především pianový akordeon se po druhé světové válce dále rozšiřuje do mnoha 

zemí. Hojněji je při jeho výrobě pouţíváno plastické hmoty, pomocí níţ se sniţuje 

hmotnost nástroje a  nových  kvalit nabírá i jeho zvuk. Akordeon v této době jiţ 

přestává být nástrojem chudáků a hudebně nevzdělaných lidí, ale svoji oblibu 

nachází u hudbymilovných amatérů nejen na venkově, ale i  ve městech. Tomuto 

vyššímu a významnějšímu postavení nástroje předcházelo jeho zdokonalení, moţnost 

odborného hudebního vzdělání a akordeonová literatura, jeţ přinášela moţnost 

interpretace hudby nejen lidové a taneční, ale i skladeb váţnějšího charakteru. 

 

Charakteristickými rysy dalšího vývoje akordeonu jsou jeho zdokonalování 

především v oblasti technické, akustické, hlasové kultivovanosti, modernizaci           

a mechanizaci. Dále je zaváděno do nástroje stále větší mnoţství kombinačních 

rejstříků, v doprovodné části se zvyšuje počet řad basových knoflíků a ani melodická 

část nezůstává ve zvětšování tónového rozsahu pozadu. Směr vývoje  udává 

v nemalé  míře  také  estetická  stránka nástroje, jeho výtvarná pojetí z hlediska 

vkusu a ovladatelnosti při hře. Kolem 60. let 20. století se v ČSSR rozšířila výbava 

doprovodné části akordeonu. Vedle mechanicky vázaných (fixovaných) akordů tzv. 

„standardních basů“, se objevily basy „melodické“ v rozsahu E – c´´´, jimiţ došlo 

k obohacení akordeonu zcela novými interpretačními moţnostmi. Jejich význam je 

spatřován především v moţnosti proniknutí akordeonu, který byl do té doby 

povaţován za ryze lidový nástroj, také do hudby váţné. Největšího rozmachu se poté 

dostalo technickému vyřešení této basové části, kdy je moţné ty samé knoflíky 

standardních basů „změnit“ pomocí přepínače na basy melodické.  

Nejenţe je moţné na akordeon s melodickými basy zahrát téměř jakoukoli 

skladbu z klavírního či varhanního repertoáru  z oblasti artificiální i non-artificiální 

hudby, ale některými skladateli jsou komponovány i nové skladby přímo pro tento 

nástroj.  
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4. Zařazení a organologický popis akordeonu 

 

V současné době je ze všech jiţ zmíněných nástrojů pouţíván akordeon (angl. 

Accordion, něm. Piano-Akkordeon). 

Je to chromatický stejnozvučný nástroj. Stejnozvučný proto, ţe po zmáčknutí 

klávesy se jak při tahu tak  při  tlaku  měchu  ozve  ten  samý  tón.  Tento  fakt  je  

dán  dvěma  stejnými  jazýčky,  pojícími  se vţdy s jednou klávesou.  

Je-li pravá strana nástroje opatřena místo kláves knoflíky, pak hovoříme               

o akordeonu knoflíkovém. 

Vznik tónů akordeonu je podmíněn kmitáním průrazných kovových jazýčků  

v průřezu kovového rámečku, k němuţ jsou jedním koncem upevněny. Toto kmitání 

způsobuje proudící vzduch, nasávaný či vytlačovaný měchem, který je sloţen do 

záhybů. 

 

Z hlediska vzniku tónů primárním způsobem – chvěním jazýčku, je akordeon 

řazen k hudebním nástrojům samozvučným, vícehlasým, označovaným jako 

„idiofony“.  

Avšak sekundární zdroj výsledného zvuku je pravidelné přerušování proudu 

vzduchu jazýčkem, jenţ tímto způsobem tón zesiluje a dotváří, a právě tento způsob 

„výroby“ tónu je příznačný pro „aerofony“, tedy nástroje dechové. 

Tento neobvyklý způsob vytváření tónu poukazuje na originální specifičnost 

tohoto nástroje. 

 

Harmoniky se od akordeonů liší tím, ţe jsou to nástroje různozvučné. Na kaţdý 

knoflík tak připadají dva různé tóny podle směru pohybu měchu. 

Navíc je harmonika nástrojem diatonickým, coţ z dnešního pohledu představuje 

nízké vyuţití tohoto nástroje, které se odráţí v jeho postupném zanikání. 
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Akordeon má tyto 3 hlavní části: 

a) Diskant = melodická část, ovládaná pravou rukou, obsahuje klávesy 

nebo několik řad knoflíků, při hře je tato část statická. 

b) Bas = doprovodná část, určena pro čtyři prsty levé ruky, 

obsahuje několik řad basových knoflíků, je pohyblivá při hře. 

c) Měch – je sloţen do záhybů, spojuje předchozí dvě části. 

 

Akordeon se standardními basy a klávesami v diskantu: 

 

Melodická část akordeonu: 

Melodická část pianového akordeonu je opatřena klávesami klavírního systému 

od rozsahů malých aţ po rozsah  f – a´´´. Tohoto velkého rozsahu bylo docíleno 

zúţením kláves. Díky malé hmotnosti kláves dochází k jejich snadné ovladatelnosti   

a tím je také umoţněna hra rozličných artikulačních způsobů. Tóny mají vţdy přesný 

ozev a nesplývají v sebe ani v tom nejrychlejším tempu. 

 

Akordeon se standardními basy a knoflíkovým diskantem: 

 

Diskant je osazen knoflíkovým manuálem ve třech aţ pěti řadách, přičemţ čtvrtá 

a pátá řada jsou totoţné. 5 řad knoflíků umoţňuje výhodu stejného prstokladu pro 

všechny stupnice. Oproti pianovému akordeonu má diskant knoflíkového akordeonu 

svůj rozsah přibliţně o jeden a půl oktávy větší, je moţné hrát aţ ve dvouoktávových 

souzvucích a také se snadněji zvládají rychlé pasáţe především díky přirozenému 

postavení ruky na celém hmatníku. 

 

Rejstříky diskantu: 

Umístění rejstříků melodické části je nad hmatníkem diskantu. Pomocí těchto 

rejstříků se mění barva a výška diskantových tónů zapojením a kombinací 

jednotlivých hlasů. Kaţdý rejstřík má své „stopové“ označení (převzato 

z varhanářství). 
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„Rejstříkové vybavení nástroje se 120 basy (5 hlasů): 

  

stopy: označení: zabarvení 

jako: 

8' a flétna 

8' + 8° h tremolo 1) 

8' (šachta) v flétna 

16' b fagot 

8' + 16' f bandonion 

8' + 8° + 16' i harmoniu

m 

8' + 4' e hoboj 

8' + 8° + 4' j celesta 

4' + 8' + 16' g harmoniu

m 

4' + 16' d varhany 

4' c pikola 

8' + 8° + 8o hB tremolo2) 

4' + 8' + 8° + 8o + 16' kS tutti 

   

1) Tremolo - osmistopý rejstřík s vrchním výchvěvem. Zabarvení tohoto rejstříku 

dává akordeonu specifickou barvu tónu. 

2) Tremolo - osmistopý rejstřík s vrchním a spodním výchvěvem (francouzské 

tremolo).  

8° je naladěn nepatrně výš než 8'a 8o zase nepatrně níž. Takto vzniklý tón je 

charakteristický svým výchvěvem.“ 
5
                                                                                                                                                                               

 

                                                 
5 Typy akordeonů. Dostupné na WWW: < http://akordeon.webpark.cz/typy.html> [online] [cit. 2007-
04-21]. 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/moje-pc/ÄŤka/Akordeon/knofliky.htm
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Doprovodná část akordeonu: 

Basová část akordeonu je posázena basovými knoflíky, jejichţ počet se liší 

velikostí nástroje od 32 aţ po 120 basů.  

 

Basová část akordeonu se 120 basy má těchto 6 řad, jeţ postupují od měchu ke 

kraji nástroje: 

1. řada, tzv. „pomocná“, basy postupují v terciích, umístěny jsou pod 

základními basy, s nimiţ tvoří rovněţ tercii. 

2. řada, tzv. „základní“, basy po sobě jdoucí v kvintovém kruhu, coţ také 

umoţňuje hraní všech stupnic jedním prstokladem. 

3. řada, trojzvuky durové (odvozeny od základního basu). 

4. řada, trojzvuky mollové (odvozeny od základního basu). 

5. řada, akordy septimové (odvozeny od základního basu). 

6. řada, trojzvuky zmenšené (odvozeny od základního basu). 

 

Základní basy a basy terciové nikdy nezní jako tóny jedné oktávy, ale vţdy 

zaznívají ve více oktávách najednou. 

Při  hraní  melodie  lze  hrát  pouze  v rozsahu  velké  septimy.  Poté  se  melodie 

opět  lomí o oktávu níţ. Avšak tím, ţe zbylé hlasy stoupají stále vzhůru, máme pocit 

poslechu nekonečné oktávy. 

 

Rejstříky doprovodné části: 

Tyto rejstříky, na rozdíl od rejstříků melodické části, nemají s přeměnou barvy 

tónů nic společného. U těchto registrů jde o vypínání oktávového spojení. Tímto 

dochází k různým kombinacím. Zapojena zůstává vţdy alespoň jedna z přiznávek, 

jenţ umoţňuje stisknutím knoflíku akordovou hru. 

Těmito kombinačními postupy je měněna místo barvy tónů jejich hlasitost. 
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„Rejstříky akordeonu se 120 basy (5 hlasů): 

  

rejstříky: 

 

 

 
 

  

zní: 

 

                                             3. přiznávka        3. přiznávka        3. přiznávka 

                                            2. přiznávka        2. přiznávka        2. přiznávka 

1. přiznávka     1. přiznávka                                     1. přiznávka        1. přiznávka 

dvojbas                dvojbas                  dvojbas                                          dvojbas 

bas                                                                                                           bas“ 
6
 

 

                                                                                                                                                

 

 

Akordeon s melodickými basy a klávesami v diskantu: 

I přesto, ţe systém standardních basů přináší hráčům mnoho výhod, jako např. 

zahrát celý akord stisknutím pouze jednoho knoflíku, patří k jeho velkým 

nevýhodám jiţ zmíněný basový rozsah velké septimy, jenţ znemoţňuje „tvorbu“ 

jakýchkoli akordů a jejich obratů v různých polohách. Na takto „standardně“ 

vybavený nástroj je tudíţ prakticky vyloučena interpretace náročné artificiální či 

non-artificiální hudby. Proto bylo nutné právě z těchto důvodů vyvinout akordeony 

s melodickými (barytonovými) basy. 

V Československu se melodické basy začaly vedle basů standardních objevovat 

od roku 1956. 

 

 

 

                                                 
6 Typy akordeonů. Dostupné na WWW: < http://akordeon.webpark.cz/typy.html> [online] [cit. 2007-
04-21]. 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/moje-pc/ÄŤka/Akordeon/knofliky.htm
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Akordeony s melodickými basy jsou vyráběny ve dvou variantách: 

1. Free Bass Systém – v doprovodné části vedle standardních basů je směrem 

k měchu umístěn manuál se třemi řadami melodických (barytonových) basů. 

Knoflíky jsou zde uspořádány po půltónech v rozsahu od E – c´´´.  

„Tento manuál tedy umožňuje hru melodií a libovolných akordů a obratů v tomto 

rozsahu. Tento samostatný manuál se ovládá 3 rejstříky: 

 

stopy: rozsah: označení: zní jako: 

8' E - c''' x 8' v diskantu 

4' E - c'''' y 4' v diskantu 

8' + 4' kombinace z 8' + 4' v 

diskantu 

 

 

Manuál s melodickými basy je osazen samostatnými hlasy, což dovoluje použít 

oba systémy (standardní basy a melodické basy) současně.“ 
7
                                                         

 

 

 

 U  těchto  nástrojů  bývá  diskant  často  vybaven  rejstříky &nbsp2'  nebo 2 2/3' 

(varhanní mixtura) a dále rejstříky bradovými. Navíc je rozšířen rozsah na e – c´´´´. 

 

2. Converter Bass System –  v doprovodné části se nachází basy standardní 

s přepínačem – rejstříkem, pomocí něhoţ se celé řady oktávově spojených akordů 

přemění na basy melodické.  

Tento typ nástroje neumoţňuje pouţití obou systémů najednou. 

Akordeony s melodickými basy jsou uplatňovány jako koncertní sólové nástroje, 

jenţ umoţňují interpretaci nejnáročnější klasické i soudobé hudby. Proto je v dnešní 

době právě pro tyto akordeony komponována  většina skladeb. Snad jedinou 

nevýhodou těchto nástrojů je jejich značná hmotnost, která se pohybuje kolem 16ti 

kilogramů. 

                                                 
7 Typy akordeonů. Dostupné na WWW: < http://akordeon.webpark.cz/typy.html> [online] [cit. 2007-
04-21]. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/moje-pc/ÄŤka/Akordeon/knofliky.htm
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Význam měchu: 

U akordeonů lze význam měchu porovnat např. s významem smyčce u houslí. 

Měch ve společné kombinaci se stiskem kláves umoţňuje nasazení, vytváření       

i ukončení tónů různé délky a síly. Kvalita zvuku je z velké části závislá právě na 

kvalitě tahání měchu. 

Není moţné vytvořit neomezeně dlouhý tón, neboť změnou směru tahu měchu se 

tón vţdy přeruší. Souvislost hlasitosti tónů se spotřebou vzduchu je spatřována 

v přímé úměrnosti. Tedy, čím více tónů ve větší síle je nutné zahrát, tím je také nutné 

zvýšit spotřebu vzduchu. 

Pomocí    měchu    hráč  vytváří   dynamiku   tónů,   která    probíhá    paralelně    

pro     melodickou i doprovodnou část, a proto tyto části od sebe není moţné 

dynamicky odlišit.  

Prostřednictvím   měchu   lze   také   jednotlivé   tóny   nasazovat,  akcentovat,  

provádět  crescenda a decrescenda i je zakončovat. Specifická měchová technika, 

tzv. „bellows shake“ – střídavý měch, jímţ se dá v rychlém tempu docílit aţ vibráta. 

Širokou    paletu     zajímavých    moţností     pak     přináší    spojení   měchové  

artikulace  s  prstovou a prstoměchovou. Zahrát  lze  také  čtvrttóny  a drobná 

glissanda, to kdyţ hráč prudce tahá měchem a současně nedomačkává klávesu. 
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5. Přehled technického vývoje akordeonu 

 

Vývoj technického stavu akordeonu je rozdělen do čtyř časových úseků: 

 

1. 1830 – konec 19. století.  Jedná se o dobu vzniku akordeonu, jeho 

rozšíření po celé Evropě a jeho hudební uplatnění především v oblasti 

folklóru. 

2. Konec 19. století – 20. léta 20. století. Dochází k uplatnění 

chromatického knoflíkového akordeonu především k reprodukci náročnější 

taneční hudby. V této době akordeon proniká kromě  jiných  zemí  i do 

Severní Ameriky, kde se stává oblíbeným nástrojem lidí ve městech i na 

venkově. 

3. 20. léta 20. století – 1945. Ve spojitosti s módním hitem tango – 

orchestrů dochází k prosazování akordeonu s klávesovým diskantem. Pro 

tento nástroj si akordeonoví virtuosové skladby z oblasti artificiální i non-

artificiální hudby nejen upravovali, ale také sami komponovali, a to zejména 

k předvedení svojí precizní techniky. 

4. 1945 – současnost. Soudobí skladatelé pro akordeon komponují své 

skladby výhradně pro akordeony s melodickými basy, jenţ jsou největším 

technickým převratem nástroje v tomto období. Dochází ke standardizaci 

notopisu a dalším novým moţnostem hry. V současnosti je uplatnění 

akordeonu prakticky neomezené. 

 

Tato periodizace je pouze přibliţná, neboť se vývoj akordeonu, jeho rozšíření       

a význam v jednotlivých zemích liší. 
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6. Akordeon v hudbě lidu českého a slovenského 

 

Harmoniky,  i  přesto,  ţe  to  není  podloţeno  přímými  důkazy,  pronikly  do 

českých zemí z Vídně i z Německa nejspíše zcela záhy po svém vynalezení.  

Podobně  jako  jinde  se  i  u  nás harmoniky a akordeony nejdříve uplatnily 

v hudbě lidové a zábavné. 

Jan Vičar (1981) dělí celkový vývoj akordeonu a jeho hudebního uplatnění na tři 

období: 

1) Od počátků vlastní výroby do 20. let 20. století byla harmonika 

uplatňována pouze v hudbě lidové. Ve velmi malém mnoţství dokumentů 

z této doby nalézáme informace hlavně z oblasti nástrojové výroby.  

2) Od 20. let 20. století do roku 1945 se šířil akordeon, který své 

uplatnění našel také v hudbě zábavné a jazzové. Akordeon a harmonika se na 

Slovensku staly jedním z nejoblíbenějších hudebních nástrojů. 

3) Období po druhé světové válce je pro akordeon velice příznivé. Jeho 

uţívání je takřka masové.  Význam  tohoto  nástroje  vzrůstá   především  

zásluhou    objektivních   podmínek       a odborného školství. Objektem 

zájmu se stal akordeon také pro skladatele artificiální  hudby, kteří pro něj 

v tomto období začínají komponovat. 
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7. Akordeon v českých zemích do 20. let 20. století 

 

Na našem území byli prvními výrobci Němci. V Kraslicích (tradičním centru 

výroby hudebních nástrojů) působili v roce 1846 společně se třemi tovaryši dva 

výrobci harmonik. V katastru Kraslic pak po čtyřiceti letech roku 1886 pracovalo jiţ 

patnáct výrobců, jejichţ celková   roční  produkce  harmonik  sahala  do  výše  aţ  

5050  nástrojů.  Vedle  německých a vídeňských typů se vyráběly také německé 

koncertiny. Mezi kraslickými výrobci akordeonů a koncertin dosáhl největšího 

uznání Johann Köstler, jehoţ nástroje „Rigoletto“ pronikly i do zahraničí. 

Se zhotovováním harmonik začali čeští nástrojaři aţ v 60. letech 19. století. Není 

ale moţné určit, v jaké míře jednořadové aţ třířadové nástroje byly jejich vlastním 

výrobkem, a nebo výrobkem  sestavovaným  jiţ  z  hotových  součástí,  které jim 

byly dodávány z Kraslic, Vídně a Německa. 

V Praze  působil  kolem  roku  1860  „továrník  a  učitel na harmoniky“  František  

Machts a „hotovitel harmonik“ Josef Wolf, proslulý také především výrobou 

plechových dechových nástrojů. V otcových šlépějích kráčel Josef Augustin Wolf. 

Ţivnost, kterou vedl od roku 1889, zakončila aţ jeho smrt v roce 1924. 

Roku 1891 byly na zemské výstavě oceněny harmoniky, vyráběné praţskou 

firmou Johann Müller-Karl Kabeláč, jenţ byla zaloţena roku 1878. 

Výrobců  harmonik  na  českém  území  existovalo,  podle dochovaných pramenů, 

na konci 19. století přes dvacet. Z tohoto mnoţství byla českých asi polovina. Ve 20. 

letech 20. století byl  jiţ  tento   počet   dvojnásobný.   Někteří   výrobci   však   

harmoniky   pouze  sestavovali  z  dodávaných  součástí a nebo se věnovali jejich 

opravám. Majitelé těchto firem se ohlašovali jako „Harmonika-Erzeuger“. 

Samostatnou firmu v Červené Vodě roku 1880 ohlásil Wilhelm Lubich, 

v Lounech Josef Hlaváček v roce 1885 a Jan Hlaváček v roce 1888. Je 

pravděpodobné, ţe harmoniky vyráběl v 80. letech 19. století  také  Karel  Slavík      

v  Hořovicích. V Kutné  Hoře  zaloţil  firmu  roku  1890 Adolf  Bartůněk a v České 

Třebové roku 1892 Josef Vavřín. Známá je také výroba v Hořicích, patřící Wenzelu 

Duchoňovi,  dále  pak  v  Německém   Brodě   firma   Josefa   Šturmy,  v   Děčíně  

Josefa   Korbela a v Českých Budějovicích Antona Pitelky. Dále zde byli známí 

výrobci jako např. Václav Hrubeš, Václav Langmajer, Josef Wolf či Ignác Kajovský. 
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Z praţských výrobců a opravářů harmonik se  začátkem 20. století proslavil 

František Táborský.   Náchodská   firma   Františka  L. Duchoně   byla  poslední,   

která  vznikla   před 1. světovou válkou, a to v roce 1912. 

V Brně byla zaloţena firma nejspíš jiţ roku 1865 Jakubem Kupským. Dalším 

brněnským výrobcem harmonik byl Polák Stanislaw Budziarski, který se touto 

činností zabýval od roku 1904 do roku 1943. 

Hlavní záznamy o tom, jaké druhy harmonik se vyráběly, jaká byla moţná úroveň 

hry, způsoby uţívání těchto nástrojů či svědectví o jejich repertoárech, dokládají 

především dochované školy. 

Tou nejstarší dochovanou školou, rozmnoţenou jako rukopis, je česko-německá 

z roku 1860 od Františka  Machtse,  určena  pro  vídeňský  typ harmoniky, 

jednořadovou, s osmi aţ deseti klapkami a dvěma basovými knoflíky. 

První teoretická část školy obsahuje autorovo vysvětlení vlastního systému 

označování diskantových tónů prostřednictvím čísel, dále písmeny označených basů 

a akordů, také zde zařazuje krátké pojednání o taktu, pomlkách a jejich značení, 

délkách tónů atd. 

Praktická část školy nabízí v notách zapsány české písně jako Na tom praţským 

mostě, Na tý louce zelený, Kdyţ jsem já ty koně pásal a 4 skladby německé. 

František  Machts  vydal  roku 1860 soubor pro devatenáctiklapkovou harmoniku 

se šesti basovými a akordovými knoflíky, obsahující 40 nejoblíbenějších skladeb 

s teoretickým, německy psaným poučením. První písní je Kde domov můj, poté 

následují lidové písně české a německé, Straussovy skladby, árie z Rigoletta a Marty, 

Radeckého pochod a rakouská hymna. 

Roku  1864   byly  tiskem   vydány   neznámým  autorem  (pod  monogramem    

E. K.)   školy  české a německé, určené pro jedno a dvouřadové harmoniky. 

V praktické části těchto škol byly obsaţeny umělé české vlastenecké písně, operní 

árie a jiné skladby. 

Ve druhé polovině 19. století byli za nejvýznamnější vydavatele povaţováni Josef 

Wolf se synem  Josefem  A. Wolfem. Jejich  školy  byly určeny pro jedno, dvou       

a třířadové harmoniky a obsahově navazovaly na školy E. K. V jedné ze svých škol 

v roce 1884 Josef Wolf propaguje na inzertní stránce také chromatické a pianové 

harmoniky, čímţ bylo doloţeno svědectví uţívaných typů harmonik v této době. 
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Naproti tomu je na obálce školy přibliţně z roku 1890 seznam i s ceníkem 517 titulů  

zahrnující  písně, polky, valčíky, pochody, úryvky z  oper a to vše určené pro jedno, 

dvou a třířadovou harmoniku. 

Josef Wolf vydal kolem roku 1884 sbírku s názvem „Dítě Vlasti“, ve které je 

zaznamenáno sto českých národních písní. 

O velké oblibě harmonik v 2. polovině 19. století svědčí nejenom stále se 

rozvíjející výroba těchto nástrojů, ale také narůstající počet vydávaných skladeb        

a škol. I přesto, ţe byly pro harmoniku upravovány významné skladby jako například 

známé árie z oper či operet, nejčastěji se na ni hrávaly (kvůli  její  jednoduché  

výbavě,  která  umoţňovala  hru nanejvýše ve dvou tóninách) folklórní útvary           

a městské popěvky. 

Ve své době patřil k velmi populárním hráčům praţského lidového prostředí Josef 

Kučera (1853 - 1932). Jeho „útočištěm“ se  staly  pověstné  lidové  šantány  

Františka  Leopolda  Šmída  „Batalion“ a „Z praţského zákoutí“, kde kolem roku 

1890 hrával pravidelně k tanci, ke zpěvu i poslechu. Jeho největším „hráčským“ 

konkurentem byl údajně Václav Číţek. Ten také nahrál ještě před 1. světovou válkou  

některé  lidové  písně  na  gramofonovou desku. Dalšími harmonikáři byli např. 

Karel Šnábla, Pepík Hájek aj. 

Kvůli velmi nízkému celkovému postavení harmoniky (neboť hudebně vzdělaná 

veřejnost odmítala začlenit harmoniku do hudebních nástrojů), byli také harmonikáři 

společensky zařazováni  do  skupin  potulných  hudebníků,  harfeníků  a  flašinetářů.  

Z  těchto důvodů jsou o tomto nástroji k nalezení poskrovné zmínky pouze v dobové 

literatuře, která je zaměřena na lidové vrstvy. Jan Vičar (1981) cituje stanovisko, 

charakteristické pro dobu kolem roku 1900: „Na tahací harmoniku, tento ďábelský 

nástroj, který má každý ševcovský učeň, koncertuje kde kdo. Kluci od patnácti let 

nemají jiného ideálu, než mít tahací harmoniku. Říká se, že vymyslel ji Satan, když 

byl před tím vyzkoušel všechny možné prostředky na trápení lidstva. Svatá pravda. 

Kvikání tahací harmoniky může z kůže vyhnat boha i člověka, jak pěje Havlíček.“ 
8
 

 

 

 

 

                                                 
8 VIČAR, J. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panton, 1981, s. 67 – 68. 
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Není s podivem, ţe akordeon patřil kvůli svému nedokonalému zvuku                   

a omezeným moţnostem hry mezi méně hodnotné nástroje. Do společností 

uznávaného okruhu nástrojů se dostal aţ mnohem později díky svým četným 

technickým vylepšením. 

Od 80. let 19. století se centrem české harmonikářské výroby stávaly Louny. 

Kolem roku 1885 zde zaloţil vlastní firmu Josef Hlaváček (1864 – 1944). Vyráběly 

se tu především harmoniky s tzv. heligonovými basy. Těmto originálním 

Hlaváčkovým českým „heligonkám“ se dostalo uznání od celého světa. Po 

Hlaváčkově smrti se vedení dílny aţ do jejího znárodnění ujali jeho synové. 

 

Roku 1888 zaloţil Jan Hlaváček (1869 – 1895) (bratr Josefa Hlaváčka) svoji vlastní 

firmu. Tu po jeho předčasném skonu vedla jeho matka Antonie Hlaváčková do roku 

1990. V tomto roce se podniku ujal nejmladší z jejich synů, Antonín Hlaváček (1881 

– 1936). S celou rukodílnou se Antonín Hlaváček i se svými dvaceti dělníky 

přestěhoval do Prahy a svoji výrobu v Lounech přenechal z Vídně přicházejícímu 

Janu Kláskovi. 

Lounská harmonikářská výroba závisela zprvu značně na dodavatelích. Moravští 

výrobci harmonik jako např. Jan Klásek a Bedřich Pospíšil z Vídně dodávali 

postávky. Firmy Reinhard Glier a Gebrüder Dix v Geře „zásobovaly“ lounskou 

výrobu svými hlasovými jazýčky.  Samotná  firma  v Lounech  se  specializovala  na 

zhotovování měchů, ladění jazýčků a provádění  konečné  montáţe.  Běţná  byla v té 

době výroba jednořadových, dvouřadových a třířadových diatonických harmonik 

vídeňského modelu s tzv. bombardonovými basy.
9
 Na přání zákazníků byly 

harmoniky vybavovány dvěma či třemi rejstříky. 

Na konci 19. století se lounská harmoniková výroba (aţ na dovoz strojově 

vyráběných neopracovaných jazýčků dodávaných z Gery) jiţ značně osamostatnila. 

Právě v této době započali  Josef a Antonín Hlaváčkové výrobu svých 

nejvýznamnějších nástrojů s heligonovými basy. Postupně tyto basy začali oba bratři 

propagovat téměř ve všech svých harmonikách.  Heligonky   začali   později   

vyrábět   i   jiní    čeští   nástrojaři.   Byli  to  např.  K. Stibitz, J. Vavřín,  J. Kebrdle,  

W. Lubich a další. 

                                                 
9 Bombardonové basy byly podobné dnešním, avšak v menším spřaţení. 
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Heligonky si svoji oblibu vydobyly především svým nosným zvukem, 

připomínajícím dechový orchestr. Jednou z výhod tohoto zvuku bylo především to, 

ţe byl jasně slyšitelný i při hře v přírodě. Mohutný zvuk basů byl docílen jejich 

dvojitým spřaţením v kontra a velké, popřípadě velké a malé oktávě. Na kaţdý 

jednotlivý bas se vázaly dva jazýčky.  Jeden velký, sahající aţ do délky 10 cm, 

zatímco druhý jazýček byl oproti prvnímu téměř poloviční. Durové a popřípadě 

mollové akordy se od vídeňských harmonik nelišily. Poněvadţ byl zvuk 

heligonových basů příliš silný, muselo dojít také k zesílení diskantových tónů. Toho 

bylo dosaţeno po zavedení dalších rejstříků. Vybavení heligonek tak představovalo 

minimálně dvojhlas – tremolo 8´ + 8°, nebo také trojhlas – ostré tremolo 8´+ 8° + 8o 

či 8° + 8´+ oktávový rejstřík.  

 

Především český venkov dával přednost nosnějšímu zvuku heligonek a jejich 

rozsáhlejším schopnostem a moţnostem hry před harmonikami vídeňskými. Právě na 

venkově se lidé s tímto nástrojem seznamovali prostřednictvím potulných muzikantů, 

kramářů a majitelů kolotočů. Harmonika se tak stala prostému lidu jediným 

hudebním společníkem. Na heligonky se hrávalo v hospodě, na návsi, v přírodě, 

k tanci i ke zpěvu. Její vyuţití bylo takřka neomezené.  

I kdyţ se heligonky (stejně tak jako vídeňské harmoniky) rozšířily i ve městech, 

stále zůstávaly ve stínu silných konkurentů, jakými byly klavír, kytara či citera. 

Tímto zůstává heligonka nástrojem patřícím do horších lokálů a neodmyslitelným 

druhem slepých hudebníků a pouličních zpěváků. 

Začátkem 20. století se staly heligonky známým nástrojem po celém světě. 

Vyváţely se do Ruska, Francie, Německa, Bulharska, Rakouska, Uher, do Severní 

Ameriky, Mexika, Argentiny, Brazílie, na  Kanárské  ostrovy,  do  Austrálie              

a  jinam.  Původně   se  do   těchto   zemí  dostaly  s  českými a slovenskými 

emigranty, kterým tyto nástroje připomínaly vzdálený domov. Mezi původním 

obyvatelstvem se tak začal šířit nástroj s krásným silným zvukem, dech tajícím 

vzhledem a vysokou kvalitou. V této době byly všechny nástroje zhotovovány ručně 

a vybavovány byly na přání zákazníků. 

Bratři Hlaváčkové přikládali ke svým nástrojům i vlastní, nezávisle vytvořené 

školy pro samouky. 
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Josef  Hlaváček  vydal svoji první školu jiţ před rokem 1900. Jeho školy byly 

určeny jednořadovým a dvouřadovým harmonikám a kromě jiných se zde objevovaly 

i drobné skladby samotného autora. 

Antonín Havlíček vydal kolem roku 1910 školy podrobnější. Určené byly všem 

třem typům diatonických harmonik. 

Ve školách vydaných Hlaváčkovými je vyuţívána tradiční číslová notace, určena 

především pro tzv. hudební amatéry a jejich mechanickou hru na diatonickou 

harmoniku. Většinou se ale stejně hrálo především podle sluchu. 

Antonín Hlaváček se na rozdíl od svého bratra Josefa, který aţ do 30. let 20. 

století vyráběl diatonické harmoniky a heligonky, jiţ před rokem 1910 zaměřil svoji 

výrobu na chromatické akordeony, které měly třířadový knoflíkový diskant a 36 

knoflíků v doprovodné části. Basy byly rozděleny do tří řad, kde se nacházely vedle 

basů základních i akordy durové a mollové. Později byla  k těmto  třem  řadám  

přidána  i řada čtvrtá basů s akordy septimovými. Hlaváčkové ještě před 1. světovou 

válkou vyrobili také chromatický akordeon, v jehoţ diskantu byly dvě řady knoflíků 

stejného uspořádání jako na klavíru bílých a černých kláves. Pro tyto akordeony před 

rokem 1914 Antonín  Hlaváček  vydal  školu. V její  teoretické  části  autor  poprvé  

vede hráče  ke  znalostem not a rytmů, následující cvičení jsou i nadále proloţena 

teoretickými poučkami a nechybí zde ani přehled stupnic i s prstoklady. Poslední část 

školy obsahuje nejrůznější skladby populárního charakteru upraveny pro akordeon.  

Jednořádková  notace  pro   pravou   ruku  je  doplněna  písmeny  označující  tóny      

a akordy ruky levé. Roku 1925 vyšly jako doplněk školy Hudební obrázky pro 

chromatickou harmoniku upravené Josefem Endrštem, synovcem Gustava Endršta, 

který byl známým vojenským hudebníkem. Tento doplněk obsahuje další oblíbené 

skladby, včetně Dvořákovy Humoresky. 

Díky výrobě a rozšiřování chromatických akordeonů se i význam těchto nástrojů 

posunul mnohem kupředu. 
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8. Akordeon v českých zemích od 20. let 20. století do roku 1945 

 

I kdyţ byla po první světové válce ještě hodně silná tradice harmonik 

diatonických, obzvláště heligonek, stále většího významu však nabývaly především 

akordeony chromatické. Zásluhou neutuchajícího vlivu hudby taneční a salonní došlo 

k výraznému rozšiřování také akordeonů pianových. 

V této době si výsadního postavení mezi firmami udrţují v Lounech Josef 

Hlaváček jiţ asi s třiceti zaměstnanci, jejichţ roční produkce činila 500 – 600 

harmonik, a v Praze jeho bratr Antonín se stejně úspěšnou výrobou. 

V roce 1920 vznikla nová a také nejvýznamnější firma v Hořovicích. Stalo se tak 

zásluhou Josefa Kebrdleho (1892 – 1941), jenţ se vyučil nástrojařskému řemeslu ve 

Vídni u K. Slavíka a do roku 1922 i u jeho spolupracovníka Antonína Kavečky. Josef 

Kebrdle vloţil do výroby veškeré své úsilí. Podařilo  se  mu  získat  i  další  velmi  

zručné  nástrojaře, jakými byli František Tvrdý,  Rudolf Kalina a Bohumil Zbořil. 

Kebrdle  neváhal  investovat  značný kapitál a zanedlouho   se    mohl    pyšnit   

moderní   tovární   výrobou.  Roku  1935   zde   pracovalo 42 zaměstnanců a jejich 

počet se i nadále zvyšoval. Kebrdleho ostraţitost ve sledování zahraničního 

nástrojového vylepšování vedla k tomu, ţe po italském vzoru začal od roku 1927 

pouţívat při výrobě celuloid.  

Josef Kebrdle velmi dbal na kvalitu výroby všech druhů harmonik a akordeonů    

a své nástroje dokázal  také  dobře propagovat. K těmto účelům směřovala výroba 

obřích akordeonů. Putovní Kebrdlova cena, kterou sám vytvořil, byla udělována 

Králům harmonikářů.
10

 

 Jeho věhlasné nástroje se mohly srovnávat s výrobky za hranicemi a vlastně se 

jednalo uţ v podstatě o dnešní standardní akordeony. Dokonce jiţ v roce 1933 došlo 

v Hořovicích k výrobě akordeonů se třemi řadami barytonových basů (tehdejším 

názvem „cellová figura“). Stalo se tak podle italské značky Setimio Soprani. 

Zatímco Kebrdlovy nástroje byly k dostání na domácích trzích, Hlaváčkové 

dodávali své výrobky především do zahraničí.  

Vedení hořovické firmy se po zakladatelově smrti ujal jeho mladší bratr Ladislav 

Kebrdle. Roku 1948 však došlo ke znárodnění podniku a roku 1950 se tato bývalá 

                                                 
10 Titul Král harmonikářů byl udělen vítězům 1. kategorie v prvních dvou ročnících z pěti ročníků 
soutěţí, pořádaných Svazem československých harmonikářů v Praze od roku 1934. 
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továrna stala národním podnikem „Harmonika Hořovice“, centrum československé 

poválečné výroby akordeonů. 

 

Kromě velkých podniků na výrobu akordeonů, jako byly firmy Hlaváčkových či 

Kebrdleho, působili na českém území mezi dvěma válkami ještě menší rukodílny. 

 

V Lounech působící Jan Klásek byl u nás prvním výrobcem, který samostatně 

zhotovoval harmonikové hlasy. Jeho pozdější nástupci ve vedení firmy se stali Jan 

Pospíšil, František Hlaváček (pouhá shoda jmen s bří. Hlaváčkovými) a Rudolf 

Kalina (1888 – 1963). Ten se několikrát v Lounech a ve Zdicích  mezi lety 1920 – 

1936 osamostatnil a jeho výroba produkovala opravdu kvalitní nástroje. 

František Zíma, který od roku 1910 působil v podniku svého švagra Antonína 

Hlaváčka, zaloţil v Praze roku 1929 svoji vlastní firmu, jejíţ provoz byl v roce 1959 

ukončen.  

Další  firma,  kterou  v  Praze  od  roku  1930  provozoval  Ludvík  Hrneček,  

produkovala  pianové a knoflíkové akordeony pod značkou „Luhr“. 

Dalšími ohnisky výroby ve své době populárních akordeonů byly: firma Josefa 

Vavřína v České Třebové, Václava Kunta v Ohnišťanech u Nového Bydţova, 

Konstantina Stibitze v Českých Budějovicích a Františka Tvrdého a Antonína 

Kavečky, kteří se odpoutali v roce 1922 od hořovické výroby Josefa Kebrdleho. 

Další samostatnou firmu vlastnili: v Brně Jaromír Fišnar,  v  Plzni  František 

Trousílek,  v  Břeclavi  František Berka, ve  Znojmě Anton Spevák a v Domaţlicích 

Jakub Konrady. 

V Brně od roku 1932 přichází „na scénu“ firma Josefa Lídla s výrobou proslulých 

pianových akordeonů značek Lídl, Sonáta a Melodia. Většinou byly tyto nástroje 

sestavovány z dovezených součástí. 

I kdyţ se všichni tito menší výrobci zaslouţili o výrobu opravdu kvalitních 

nástrojů, ale nebylo  v jejich  moci  konkurovat  firmám  bří. Hlaváčků,  Josefa 

Kebrdleho  či  Hanse Rölze a Johanna Köstlera v Kraslicích, jejich hlavní význam 

lze spatřovat především v šíření akordeonů a harmonik, a to nejen ve městě, ale i na 

venkově. 
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Po první světové válce se rozšířilo uplatnění akordeonů a harmonik (do této doby 

tradičních lidových nástrojů) do poslechové hudby zábavného charakteru a pronikly 

také do jazzu. 

Akordeony byly i po první světové válce stále aţ na druhém místě. I ve městech 

nad nimi měly svoji převahu diatonické harmoniky. Přestoţe ve hře na nedokonalou 

harmoniku dokázali někteří jedinci dokonale zahrát i hudbu váţnějšího charakteru, 

uplatnění tohoto nástroje však nadále zůstávalo v oblasti hudby lidové.  

Akordeony, které se šířily neobvyklou rychlostí, si své hráče získávaly svojí 

moţností dokonalejší hry i sloţitých skladeb. Ze začátku se i na ně hrálo především 

podle sluchu, neboť „notová gramotnost“ se šířila aţ v letech třicátých, ale i přesto 

byl výsledek hry daleko lepší neţ jakého bylo moţno dosáhnout na harmonice 

diatonické. 

V Praze po 1. světové válce způsobil mezi harmonikáři neobyčejný rozruch výkon 

akordeonové hry Josefa Vrby na svém vystoupení. V letech 1901 – 1930 se zapsal 

mezi průkopníky hry na knoflíkový akordeon a i přesto, ţe neznal noty, udivoval své 

posluchače přesně nacvičenými skladbami a takřka bezkonkurenční interpretací. Jeho 

začátky na třířadový akordeon Antonína Hlaváčka vystřídal čtyřřadový akordeon 

výroby italské. Do svého  repertoáru  zahrnul  nejenom  árie  z  oper,  ale  i  skladby  

Fučíkovy, Vjezd  gladiátorů a Marinarellu. Hra Josefa Vrby se zachovala na 

gramofonové desce, jeţ byla nahrána za účelem veletrţní propagace akordeonů       

A. Hlaváčka. 

Podobným způsobem jako v cizině si i u nás ve 20. letech oblíbila akordeon 

většina populace především prostřednictvím  tanga.  Dokonce  se  o něj blíţe začali 

zajímat i hudebníci neakordeonisté a často se stávalo, ţe si akordeon přibrali jako 

svůj vedlejší nástroj.  

Jako tzv. tango – harmonika byl v tanečních orchestrech uţíván především 

akordeon pianový. Knoflíkovým akordeonům se zde nedávalo tolik příleţitosti,          

i kdyţ měly za „první republiky“ celkově značnou převahu. 

Největšího rozvoje se akordeonu dostalo ve třicátých letech. V lednu roku 1934 

došlo dokonce k zaloţení Svazu československých harmonikářů. Jeho předsedou se 

stal Viktor Nejtek, známý nejen jako bratr významného skladatele, učitele a autora 

akordeonových škol Františka Nejtka, ale především jako obchodní zástupce firmy 
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Kebrdle v Praze. Jeho nástupcem v předsednické funkci byl od roku 1936 František 

Čáp. Svaz československých harmonikářů se svými pobočkami v Kladně a v Praze 

s maximem 350 členů sice nebyl oficiálně uznáván státem, ale i přesto se ve své době 

stal hlavním centrem akordeonového hnutí u nás. Svoji činnost ukončil v únoru roku 

1939. 

Největším   přínosem  Svazu  se  staly  akce  v podobě  akordeonových  soutěţí,  

koncertů a kurzů. Od června 1934 došlo dokonce k vydávání odborného měsíčního 

časopisu s názvem Harmonikář. Pro své zajímavé informace si časopis zajistil 

spoustu akordeonu milovných předplatitelů z celého území republiky. Konec tomuto 

tisku nastal v listopadu roku 1938. 

Úroveň akordeonové hry se značně zvýšila prostřednictvím pořádaných soutěţí. 

Poţadavkem organizátorů byla interpretace povinných předepsaných skladeb. 

Soutěţilo se ve třech kategoriích, tedy ve hře na akordeony knoflíkové, pianové a na 

diatonické harmoniky. Poněvadţ byl titul „Král harmonikářů“ v roce 1936 zrušen, 

pro nejlepšího hráče zřídil  továrník Kebrdle tzv. „Kebrdlovu putovní cenu“ 

v podobě malé stříbrné pozlacené harmoniky.  

Se stále se zvyšující oblibou akordeonu stoupal i zájem o hru na něj. Ale pro 

studium hry na tento jiţ sloţitější nástroj se stával stále nutnějším dohled pedagoga. 

Hře na pianové či knoflíkové akordeony se bylo moţné naučit od učitelů ve 

Svazem pořádaných kaţdoročních kurzech a nebo u soukromých učitelů, jakými ve 

třicátých letech 20. století byli např. Václav Fixa, František Mrázek, František 

Nejtek, Karel Rottenberg, Josef Vlasák,  Václav  Pikart,  František Langer či Václav 

Kuneš. Harmonikové hře se mládeţ učila u Margit Beckové, Arne Fritscheho            

a dalších.  

Harmonikové kurzy i soukromé vyučování byly jakýmsi prvopočátkem českého 

akordeonového školství, jejichţ zásluhou stoupala nejenom úroveň hry na tento 

nástroj, ale zvýšilo se i celkové hudební vzdělání harmonikářů. 

Nadále se však většina zájemců o hru na akordeon učila ze škol pro samouky. 

Nejvýznamnějším autorem těchto škol byl zkušený učitel František Nejtek (1875 – 

1952). Své školy vydával od roku 1932. Určeny byly pro všechny druhy harmonik     

a obsahovaly učivo  od   základů  aţ  po  mistrovské  hraní   v  podobě  podrobně  

propracované  metodiky a cvičeních. Nejtek ve svých školách jiţ vyuţil dvouřádkové  
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notové osnovy. Hra  levé  ruky  byla zaznamenávána  u  jednoduché  melodie  

notami, u přiznávkového basu písmeny. 

František Nejtek zasedal také v porotě prvních dvou ročníků akordeonové soutěţe 

pořádané  Svazem  československých  harmonikářů,  jenţ mimo to také pořádal         

i soutěţe dam a mládeţe. 

Roku 1935 byla napsána K. Malkovským první česká škola pro pianový 

akordeon. Hlavním přínosem této školy je důsledně uţívaná notace levé ruky 

vypsaná na samostatném řádku v basovém klíči v poloze znějících basů i akordů. 

Hlavním vydavatelským sídlem akordeonových škol nebyla pouze Praha, ale        

i v Brně vycházely v nakladatelství J. Stoţického např. v roce 1929 škola                 

C. Hlaváčka a v roce 1939 dokonce školy dvě od Gustava Boţányho, jenţ byl 

německý brněnský skladatel. 

 

Při různých příleţitostech účinkovali na veřejnosti nejlepší akordeonisté z jiţ 

zmíněných soutěţí. V červenci roku 1935 se v Kladně a téhoţ roku v říjnu na 

Ţiţkově v Praze uskutečnily první velké „populárně laděné“ akordeonové koncerty. 

Velkému ohlasu diváků se tak mohli těšit prostřednictvím své hry „král 

harmonikářů“ Antonín Brych se svojí chotí Bety Nejtkovou (dcerou Fr. Nejtka). 

Dalšími proslulými akordeonisty byli ve své době Václav Pikart (1911 – 1969), 

velmi oblíbený písničkář (král harmonikářů z roku 1933) Franta Poupě, Jaroslav 

Pech, písničkářka Berta Stýblová, Ada  Siegl,  jenţ  ve  třicátých  letech                     

v  ostravském  rozhlasovém  studiu  uskutečnil řadu nahrávek, a slavné duo Josef 

Smetana – Vlastimil Kubelík se svým pravidelným účinkováním v letech 1936 – 

1941 v celostátním rozhlasovém vysílání. 

První ţenské akordeonové duo vešlo do historie pod názvem „Duo Victoria“. Ve 

svém obsazení Bety Nejtková a Helena Mráčková působilo v letech 1930 – 1932. 

Veřejná i rozhlasová vystoupení velmi populárních meziválečných akordeonistů 

byla provázena značným lidovým ohlasem. 

Na   gramofonových  deskách  Esta,  Odeon,  Ultraphon,  His  Master´s Voice,  

Columbia a dalších je zaznamenána hra Franty Poupěte, dua Victoria, dua Brych – 

Nejtková a jiných interpretů.  
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Podle vzoru ciziny se Svaz československých harmonikářů snaţil o společná 

masová vystoupení akordeonových souborů, kde by najednou účinkovalo aţ sto 

hráčů. K uskutečnění tohoto tzv. „monstre koncertu“ však došlo pouze jednou, a to 

v dubnu roku 1936 pod vedením Václava Kuneše v „II. pestrém večeru“ smíchovské 

odbočky Svazu. S 1. praţským sdruţením akordeonistů zde účinkoval také 

akordeonový soubor s pětadvaceti členy. 

Následkem rychle se rozvíjejícího akordeonového hnutí došlo na konci třicátých 

let k poţadavku zavedení oboru akordeon na konzervatoře. Roku 1938 o to Svaz 

poţádal dokonce i ministerstvo Národní osvěty. K tomuto kroku však, pro velmi 

nízké postavení akordeonu v hudbě v očích odborné hudební veřejnosti a vzdělaných 

vrstev, nedošlo. Hlavním důvodem byl akordeonový repertoár, ve kterém převládaly 

skladby spíše zábavného charakteru, přičemţ nejvyšší hodnotu představovaly  

upravované  populární  ouvertury.  Tato  situace   zůstávala   nezměněna také 

v období 2. světové války, kdy řada skladatelů a většinou i akordeonistů v jedné 

osobě jako např. Franta Poupě,  František   Blahník,  Gustav   Janouch,  Ada  Siegl,  

Josef  Smetana  či  J.K. Houdek,  psala a vydávala skladby populárního charakteru, 

tj. valčíky, polky, foxtroty, tangy, intermezza a jiné. 

Skladby a písně váţnějšího charakteru upravovali např. Josef Svarovský, Josef 

Kalach, Jan Votroubek, F.R. Joukl, W. Oehme. 

Pro harmoniku vycházela také různá lidová alba, jako např. Nejtkovo Album, 

Kmochovo Album, Naše česká harmonika, Harmoniko, hrej, Moje harmonika aj. 

Za války vydal několik populárních skladeb pro harmoniku německý skladatel 

Quido Masanetz.  

Pro samouky byly v roce 1941 vydány tři nové akordeonové školy. Od Dolfi 

Langra to byla moderně stylizovaná škola pro pianový akordeon. Autor se zde 

v závěrečném pojednání zamýšlí nad pouţitím akordeonu v salonních a tango – 

orchestrech a nad jeho dalšími moţnostmi uplatnění. Zbývající dvě školy, jejichţ 

autoři jsou brněnský akordeonista Rudolf Bláha a Ada Siegl, jsou určeny pro 

akordeon knoflíkový. 
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9. Uplatnění akordeonu v jazzu 

 

Od 20. let aţ do konce druhé světové války se akordeon částečně uplatňoval           

i v hudbě jazzové. Za hlavní příčinu této skutečnosti je povaţována časová totoţnost 

pronikání latinskoamerického tanga spojeného s tango-harmonikou (bandonionem)    

a rozšiřujícího se afroamerického jazzu do Evropy. 

V meziválečném období byla názvem jazz označována také moderní taneční 

hudba. Akordeon byl v orchestrech uţíván ke hře tang i k interpretaci skladeb čistě 

jazzových. 

V roce 1928 přináší E. F. Burian ve své knize Jazz (kde se, jak jiţ název napovídá, 

zabývá hudbou jazzovou) také první české teoretické pojednání o akordeonu. 

K interpretaci jazzové hudby byl jiţ ve dvacátých letech vyuţíván akordeon 

pianový. Namísto klavíru jej někdy pouţíval v Melody Makers R. A. Dvorský           

a hrával na něj i Jaroslav Jeţek. 

Mezi opravdové jazzové akordeonisty se řadí však aţ výborný hráč na třířadový 

knoflíkový akordeon, vedoucí orchestru, aranţér a významný jazzový skladatel 

v jedné osobě, Kamil Běhounek. Svoji uměleckou dráhu započal v roce 1935, kdy 

jako jazzový sólista příleţitostně hrával s orchestrm Blue music pod vedením Karla 

Slavíka. S orchestrem Gramoklubu, který vedl Jan Šíma, se proslavil svými „hot 

sóly“. Následkem jejich velkého ohlasu bylo natáčení několika takových snímků 

společně s Kamilem Běhounkem u firmy Ultraphon. 

Na gramofonových deskách značek Esta a Ultraphon je kromě hry Kamila 

Běhounka zaznamenána také  interpretace  i   méně  známějších  jazzových   

akordeonistů,  jmenovitě   P. Leden,  H. Harden a J. Vachovec. Od konce 30. let        

a v průběhu druhé světové války působili jako jazzoví akordeonisté také Jerýk Škvor, 

Rubeš a Josef Smetana. 

Aţ na výjimku Slávy Kunsta, který i po válce natočil více neţ sto gramofonových 

snímků, působil v divadélku Paravan, v rozhlase i televizi, došlo po roce 1945 

k rychlému vymizení jazzových akordeonistů. 
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10. Akordeon v poválečném období 

 

Po roce 1945 došlo v akordeonové oblasti k důleţitým změnám. Od roku 1946 

byly větší firmy převzaty národní správou a poté roku 1948 znárodněny.  

Národní podnik Harmonika se sídlem v Hořovicích s připojenými závody 

Hořovice, Hradec Králové, Písek, Kraslice, Louny a Březnice, byl ustaven k 1. lednu 

roku 1950. Pro své četné organizační změny si na nerušený rozvoj výroby musel 

počkat aţ na konec padesátých let. Tento podnik získal monopolní postavení, a to 

především proto, ţe došlo k zániku  soukromých  firem  a  byl  značně  omezen  

dovoz  nástrojů  z ciziny. Nejuţívanějším a tedy i nejvíce vyráběným typem nástroje 

se stal v několika velikostech vyráběný pianový akordeon. 

Po válce se akordeon velmi rozšířil. Zásluhu na oblibě tohoto nástroje měl ve 

značné míře bajan, jenţ byl populární v Sovětském svazu. Pro náš lid se „harmonika“ 

stala symbolem osvobození a nového ţivota. Byla neodmyslitelným společníkem 

mládeţe při svazáckých schůzích, na brigádách či estrádním pódiu. Neobyčejně 

populární se stává podle sovětského vzoru také v armádě. 

Koncem čtyřicátých let se akordeon stává typickým doprovodným nástrojem písní 

stejně jako klavír nebo kytara. Mladí českoslovenští skladatelé, jako byli Václav 

Dobiáš, Ladislav Holoubek, Miroslav Barvík, Jan Kapr, Ludvík Podéšť, Miloš 

Smatek, Jan Tausinger, Karel Reiner, Alois Palouček,  Bedřich  Bičiště,  Jan  Pöschl,  

Josef  Stanislav,  Jiří  Pauer,  Oldřich  Flosman, Arnošt Košťál, Jan Seidel a další, 

uţili akordeon jako doprovodný nástroj ke svým písním.  

V padesátých letech se velmi rozšířily i akordeonové soubory. 

K výrazné oblibě akordeonu v poválečném období a v padesátých letech značně 

přispěli někteří výborní hráči svým častým účinkováním na estrádách i v rozhlase, 

kteří tímto navázali na tradici předválečné akordeonové hudby zábavného 

charakteru. 

Byli to akordeonisté jako Franta Poupě, dua Marie Kukalová – Jiří Fábera  či  

Milan Bláha – Jiří Fábera. A právě toto akordeonové duo – Milan Bláha a Jiří Fábera 

se v letech 1948 – 1968 svojí estrádní činností i prostřednictvím rozhlasových 

nahrávek populárních skladeb  nesmazatelně  zapsalo  do  paměti  lidí  poválečné  

generace  a stali se také mimo jiné i motivačním zdrojem pro mladé začínající hráče. 



 43 

Ve virtuózní akordeonové hře skladeb zábavného charakteru dále excelovali např. 

Jaroslav Vlach, E.J. Pischela, Jan Průcha či velmi populární František Vyhnal. 

Kolem roku 1948 se pro zvýšený zájem a významné postavení ve společnosti 

začalo hře na akordeon vyučovat i na hudebních školách. Ze začátku to bylo na 

městských a spolkových hudebních školách, od roku 1953 převzaly výuku základní 

umělecké školy a od roku 1961 lidové školy umění. 

Prvními  učiteli  akordeonu  bývali  většinou  klavíristé,  kteří  si akordeon přibrali 

jako vedlejší obor, i přesto, ţe jim scházela tolik potřebná kvalifikace. Z tohoto 

důvodu byly od roku 1950 v rámci oddělení lidových nástrojů postupně zřizovány 

akordeonové třídy. Stalo se tak i na vyšších hudebně pedagogických školách a na 

konzervatořích, odkud vycházeli první kvalifikovaní učitelé. 

Začínající i pokročilí akordeonisté dříve i v dnešní době čerpají mnohé skladby 

z repertoáru klavírního. O akordeonové školy, cvičení a etudy se nejvíce zaslouţili 

Ilja Havlíček, Ján Ondruš, Adolf Langer, Josef Kroupa, Františka Machalíčková, 

Marcela Dikánová, Josef Smetana, Ladislav Castiglione a Jozef Vašica. 

Od sedmdesátých let se začíná rozvíjet také literatura určená pro melodické basy 

akordeonu.  Zásluhu  na   tom   mají  mimo  jiných  skladatelů  především  Václav  

Riedlbauch a Jaromír Baţant. 

Skutečnosti jako váţnost akordeonu a stále se zvyšující úroveň akordeonové hry 

zapříčinily rozšíření upravovaných skladeb světově uznávaných skladatelů, kterými 

byli Händl, Bach, Dvořák, Smetana, Martinů, Grieg, Chačaturjan, Čajkovskij aj. 

Myška, Raichl a Flosman upravovali tance a lidové písně, Tomšík, Stračina, 

Dikánová či Havlíček se zabývali úpravou jednodušších původních skladeb                

i náročnějších soudobých přednesů. 

Vedle „váţné“ literatury pro akordeon byla také vydávána i ta, která nabízela 

především akordeonové hře chtivým amatérským hráčům, ve své době velmi 

populární melodie a taneční písně. Největší zásluhy si v tomto směru odnášejí 

Bohumil Macák s D. Langerem. 

Zásluhou výuky na hudebních školách se akordeon v průběhu padesátých             

a šedesátých let začlenil mezi nejvýznamnější hudební nástroje, slouţící k rozvíjení 

hudebnosti ve všech vrstvách. 
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11. Akordeon v Československu po 2. světové válce 

 

V období po druhé světové válce a začátkem padesátých let neměl akordeon 

v Československu v oblasti váţné hudby takové postavení jako jiné (pro tuto oblast 

obvyklé) nástroje. Své uplatnění nalézal i nadále především v hudbě lidové                 

a zábavné. Pro akordeon upravované skladby váţnějšího charakteru  byly původně 

určeny pro zcela jiné nástroje. 

Velký zvrat v akordeonovém hnutí nastal právě aţ moţností studia oboru 

akordeon na konzervatořích a také rozsáhlá skladatelská činnost původních 

akordeonových skladeb jak pro sólo tak i v kombinaci s jinými nástroji. 

Obor akordeon bylo moţné studovat v Kroměříţi na Vyšší hudební škole jiţ ve 

školním roce  1950/51,  v Praze  na  Konzervatoři  1951/52,  v Bratislavě   na  

Konzervatoři 1952/53 a postupem času i na dalších konzervatořích. Tímto byl 

akordeon zařazen mezi nástroje, známé pro svoji velkou uměleckou tradici.  

Na počátku svého zařazení do odborného hudebního školství neměl akordeon 

nijak záviděníhodnou pozici. Bylo těţké srovnávat tehdejší nepříliš kvalitní, pouze 

„standardně“ vybavené akordeony s jinými, tzv. „mistrovskými“ nástroji. Obor 

vyučovali většinou neakordeonisté, kterým se kvalifikace a pedagogické zkušenosti 

dostávalo aţ postupem času. Průběh výuky se řídil klavírními osnovami nebo se 

postupovalo podle starých akordeonových škol. Nedostatek původní přednesové 

literatury byl nahrazen úpravami skladeb z repertoáru jiných nástrojů. 

Akordeon se jako nástroj s výraznými uměleckými předpoklady začal prosazovat 

na přelomu padesátých a šedesátých let. Na rozvoji tohoto akordeonového hnutí se 

podíleli především první akordeonoví odborníci a pedagogové. Tito lidé se často 

zabývali nejdříve jiným oborem a od něho teprve  přešli  k  akordeonu,  ale i přesto 

se z nich brzy stali významní učitelé, interpreti, upravovatelé i autoři škol.   

Na půdě akordeonového oddělení Konzervatoře v Praze si největší zásluhy za 

správnou orientaci československého akordeonového hnutí zaslouţí dlouholetý 

zástupce Československa ve světové akordeonové asociaci C.I.A. dr. Ladislav 

Vachulka, předseda první Státní zkušební komise pro akordeon (byla ustanovena 

roku 1950), významný pedagog, upravovatel  skladeb  a  autor  školy  Základy  nové  

techniky  hry  na  akordeon  dr. Josef Smetana a v neposlední řadě také významný 
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akordeonista Milan Bláha, jenţ se jako první zaslouţil o uvedení skladeb soudobých 

autorů. Jeho umění bylo zaznamenáno na tři gramofonové desky. 

Rychlý rozvoj akordeonového hnutí zaznamenaly i další konzervatoře. 

Mimořádné úspěchy sklízeli na mezinárodních soutěţích posluchači brněnské 

konzervatoře ze třídy profesora Ladislava Koryčana, který se jako první zabýval 

akordeonem teoreticky. Sérii jeho článků vydával časopis Hudební nástroje. 

Na ostravské konzervatoři působila spoluautorka nejrozšířenější akordeonové 

školy pro LŠU, Františka Machalíčková. Na konzervatoři v Plzni vyučoval hru na 

akordeon Jaroslav Vlach, který jako první interpretoval akordeonové skladby 

západočeských skladatelů. 

Největších zásluh v prosazování akordeonu v oblasti váţné hudby patří především 

vynikajícím interpretům, jakými byli Vladimír Čuchrana, Jaroslav Vlach, Milan 

Bláha, Jan Tesař, jenţ se proslavil hrou na knoflíkový akordeon, dále to byli 

Rajmund Kákoni, Ivan Koval, Ladislav Kníţe, Tibor Rácz a jiní. Jejich nevídané 

hráčské dovednosti podněcovali skladatele k tvorbě stále nových akordeonových 

skladeb.  

Akordeon se stává od roku 1967 také nástrojem „komorním“. Své místo totiţ 

nachází po boku houslí a kytary v činnosti tria „Pro musica moderna“. 

 

Postupně také docházelo ke zlepšování kvality československých akordeonů. 

V dílně Antonína Najmana v Hořovicích se od roku 1956 začaly zhotovovat 

československé akordeony s barytonovými basy. Rok 1972 se stal v oblasti výroby 

akordeonů s barytonovými basy doslova mezníkem. Od tohoto roku se datuje 

počátek výroby první velké  série  barytonových  akordeonů  značky  Delicia  Dina.  

Tyto  nástroje  udivovaly hráče i posluchače svými bohatými rejstříkovými 

moţnostmi a kultivovaným zvukem. 

Výroba těchto kvalitních nástrojů se stala opět předpokladem pro další rozvoj 

akordeonové literatury. Vedle sólových skladeb vznikala pro akordeon také velká 

koncertní díla s orchestrem. 

Akordeonová   díla    tzv.  „nadčasové  hodnoty“  vytvořili   např.  V. Trojan,   

E.F. Burian a E. Hlobil. 
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Zhruba od poloviny šedesátých let, kdy se akordeon „zapsal“ do podvědomí 

skladatelů jako   plnohodnotný  nástroj,  akordeonisté  udivovali  posluchače  svojí 

uměleckou úrovní hry a svoji činnost započala výroba akordeonů s melodickými 

basy, docházelo k rozsáhlému rozvoji akordeonové tvorby nejen po stránce 

kvantitativní, ale i kvalitativní.  

Mezi  skladateli  pro  akordeon  se v této době objevovala jména jako J. Matys,     

J. Baţant, J. Truhlář či J. Feld. 

Začala se také, především zásluhou Václava Trojana, rozvíjet i komorní hudba 

s akordeonem. 

Skladatelé začali v oblasti váţné hudby pojímat akordeon s melodickými basy 

jako specifický,  plně   vyuţitelný  nástroj,   srovnatelný  s  kterýmkoli  jiným  

hudebním   nástrojem.  

U akordeonových skladeb vymizel dosavadní rozpor ţánrového odlišení od soudobé 

tvorby téhoţ autora. 

Veřejnost, která měla moţnost sledovat vzrůstající interpretační úroveň, stále se 

zvyšující počet odborně vzdělávaných akordeonistů a neúnavná vylepšování              

a zdokonalování nástroje, začala nahlíţet na akordeon jako na umělecký nástroj. Pro 

jeho velkou oblibu byly na mnoha místech naší republiky uskutečňovány koncerty 

pořádané Svazem československých skladatelů, první akordeonové recitály                

a výchovné koncerty určené mládeţi. Akordeonisté měli    moţnost   účinkovat   také   

na   hudebních  festivalech  např. v  Karlových   Varech   či v Trenčianských 

Teplicích. 

Široké veřejnosti se tak dostávalo do povědomí bohaté akordeonové uplatnění, 

kterého se doposud vůbec nepředpokládalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

12. Průkopníci akordeonové tvorby 

 

Mezi průkopníky původní akordeonové tvorby se na první místo řadí Emil 

František Burian (1904 – 1959). Svůj vřelý vztah k akordeonu Burian získal 

především v průběhu 2. světové války.  Díky  tomuto  nástroji  tak  lépe  překonával  

nelítostný  pobyt  v koncentračním táboře v Dachau.I po skončení války zůstává 

nadále akordeon Burianovým společníkem a také velkou inspirací k skladatelově 

tvorbě. Z Burianových kompozic pro akordeon je známá např. jeho suita „O samotě    

s harmonikou" z  roku 1949. Tato  suita  obsahuje  sedm  částí,  kterými  jsou:  Úvod,  

Chlapecký  sen  o Granadě, V zamýšlení, Volání na horách, Pochod smutných 

vzpomínek, Jarní zachvívání a Na kousek od země. Další Burianovou skladbou je 

„Koncert pro akordeon a orchestr" z roku 1950. 

 Na rukopis své  partitury  skladatel   připsal  věnování,  které  ve  své  publikaci  

cituje  Jan  Vičar: 

„Z vděčnosti a k slávě lidového nástroje připisuji tento koncert všem, kteří mají 

rádi život".
11

 

Podle  Jana  Vičara (1981, s 91) chtěl  Burian  svým  akordeonovým  koncertem  

„dohnat" a tím zároveň i vyplnit mezeru, která je v oblasti tradičních hodnotných 

skladeb právě pro tento nástroj příznačná. Jednotlivé věty koncertu jsou proto psány 

v tzv. „tradičním" duchu. První věta je bachovská, sonátové Allegro rithmico, druhá 

je dvořákovská, Largo ve velké písňové formě a třetí je soudobá, Vivace, rondo         

s malou kadencí. 

Dalším autorem skladeb pro akordeon byl Rudolf Kubín (1909 - 1973). Svým 

koncertem pro akordeon a malý orchestr poukázal na rostoucí technické nároky 

akordeonové hry. 

Skladbami pro akordeon proslul také Emil Hlobil. Z jeho děl jsou známá např. 

Koncert pro akordeon  a  orchestr  op. 54,  Meditace  a  rytmy  pro  sólový  akordeon 

či Trio pro housle, kytaru a akordeon. 

František Broţ zkomponoval roku 1956 Chromatické variace pro akordeon           

a orchestr op. 24. Ve své době byly tyto variace vrcholem akordeonové virtuozity. 

                                                 
11 VIČAR, J. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panton, 1981, s. 91. 
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Jaroslav Hurt (1914 - 1967) sloţil roku 1951 Capriccia. Jedná se o soubor deseti 

menších skladeb. 

V neobarokním a neoklasicistním stylu komponoval Jaroslav Maštalíř. Do jeho 

repertoáru patří skladby sólové, komorní, souborové i koncertní s orchestrem. 

Oldřich Palkovský komponoval své akordeonové skladby ve stylu přísné 

dodekafonie. 

Mezi další průkopníky akordeonové tvorby, jejichţ skladby přispěly 

k významnému obohacení akordeonové literatury, jsou řazeni Vladimír Šrámek, 

Jaroslav Kofroň, Ivan Tylňák, Josef Bartoš, Albert Pek a jiní. 
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13. VÁCLAV TROJAN 

 

Vůbec nejvýznamnějším českým skladatelem komponujícím pro akordeon byl 

Václav Trojan (1907 – 1983). V tomto směru ho nejvíce ovlivnil Milan Bláha, 

kterému své skladby Trojan věnoval. Oblibu akordeonu podnítila technická                 

i zvuková příbuznost s Trojanovým oblíbeným harmoniem, na které hrával v době 

svých studentských let. 

Trojanovou první skladbou pro akordeon je z roku 1957 „Zřícená katedrála“. Toto 

dílo bylo napsáno pod pohnutkou, vyvolanou v Trojanově nitru při návštěvě 

Dráţďan, města, kterému se nevyhnulo ničivé počínání 2. světové války. Skladatel 

byl otřesen zejména jedním torzem z mnoha rozbombardovaných chrámů, které jiţ 

prorůstalo břízami a trávou. Atmosféra hudby je vystiţena mottem, kterým autor své 

dílo uvedl: „Kdyţ jsem viděl Dráţďany v troskách, zamyslel jsem se a bylo mi  do  

pláče.“  Jan  Vičar  píše  o  tomto  díle:  „Kompozice  je  vážnou  meditací  

v aiolském modu, s bohatou  polyfonií  i  dramaticky  působící  chromatizací  hlasů    

a  akordů.“
12

 Skladba je napsána pro akordeon s melodickým basem, ale často           

a s úspěchem se hrává také na varhany. 

V  roce 1959 vznikly  velmi  populární Trojanovy Pohádky. Jedná se o koncertní 

suitu pro akordeon a orchestr, jeţ patří k nejpozoruhodnějším akordeonovým 

útvarům světové hudební literatury. Ve více jak dvaceti minutách vystihují 

Trojanovy Pohádky svým barvitým instrumentačním vtipem celou řadu 

mimohudebních námětů. Autor zde vyuţil veškerých zvukomalebných moţností 

nejen samotného akordeonu, ale i nástrojů v malém symfonickém orchestru. Rozbor 

tohoto fenomenálního díla samotným autorem z roku 1971 cituji z knihy Jana 

Vičara: „Z motivů použitých ve filmu Kuťásek a Kutilka vznikla prvá část pod 

názvem Odtančíme do pohádky. Je to vlastně vstupní část, kterou má celá suita získat 

pohádkovou, trochu zasněnou hravost v celkovém ladění celé řady pohádek. Těchto 

pohádek je celkem šest. Proto druhá část (odpočítáme-li úvodní skladbu) je už 

vlastně pohádkovou a nazývá se Ospalá princezna, a tímto názvem je určen ráz 

hudby. Abychom neusnuli doopravdy, tak nás budí rozpustilá hudba k pohádce 

Kouzelná skříňka. 

                                                 
12 VIČAR, J. Václav Trojan. Praha: Panton, 1989, s. 167. 
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Ve čtvrté pohádce se můžeme i trochu bát, poněvadž je to pohádka O zakleté 

princezně, statečném rytíři a zlém draku. Taky se můžeme pobavit tím, že budeme 

sledovat čtyřhlavou saň, co s ní hudba provádí. Pro lítou saň jsem si vyvolil 

čtyřhlasou ponurou fugu – se strašeníma  řvaním  hlavně   akordeonu,  který má zde 

nejvíce práce, a to práce po všech stranách těžké. Vždyť ani drak nesměl zahálet, neb 

zápasil s udatným princem, který draka přemohl tím, že mu usekl všechny hlavy. To 

se mi jako skladateli do muziky velmi hodilo. Jakmile některá hlava ulítla od těla 

draka, i já ve fuze odstraňoval hlas. Podle toho tedy, jak lítaly hlavy drakovy, 

odpadaly i hlasy od těla mé fugy. A tak končí fuga račím způsobem (drak pozpátku 

zalézá do díry), hlas po hlasu ochabuje v síle, až se téma draka vytratí někde 

v hlubokých tónech akordeonu v pianissimu. Pak šťastný odjezd statečného rytíře     

a vysvobození princezny je vyjádřen kratičkou a sladkou codou v E dur. 

Další pohádka se jmenuje Rozpustilý kolotoč. Je to veselá, trochu rozpustilá          

i trochu fantazírující hudba, která nevyjadřuje žádný výrazný děj. Posluchač má 

možnost si vytvářet vlastní obrazové představy. 

I následující pohádka O námořníkovi a čarovné harmonice nemá žádnou 

předepsanou dějovou předlohu. Snad hudba zaznívá jako pomyslný orchestrion 

v nějaké námořnické krčmě. Snad jí melancholicky naslouchá některý oklamaný 

námořník. Snad se mu při zvucích hudby zjevuje před očima nějaká nyvá nymfa. 

Pohádka má jakoby tragický charakter, který dokreslí hudba. 

Abychom nezakončili smutnou pohádkou, vymyslel jsem si jakousi Akrobatickou 

pohádku, kterou se ocitáme v osvětlené manéži fantastického cirkusu s klauny, 

akrobaty a žongléry. Je to prostředí vesele zasněné, kde se můžeme místy trochu bát, 

ale i pousmát. Konec má vyznít vesele i radostně, v němž jakoby se nám děkovali 

v manéži všichni účinkující. Zatleskejte jim tedy. Tím se spojíte nejlépe s dějem 

pohádkového líčení.“ 
13

 

V otázkách akordeonové stylizace byl Trojanovým spolehlivým rádcem Milan 

Bláha. 

Popularitu si získaly i další Trojanovy skladby, a to Tarantella pro dva akordeony 

a Slepičí polka. Tyto  skladby,  jak  uvádí Jan Vičar, „vznikly  přepracováním  

                                                 
13 VIČAR, J. Václav Trojan. Praha: Panton, 1989, s. 168 – 169. 
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starších  invenčně bohatých kompozic a využívají především technických                   

a brilantních možností akordeonu.“ 
14

 

Václav Trojan stál také u zrodu „Pro musica moderna“, tj. komorního souboru 

v obsazení houslí, kytary a akordeonu. Pro toto trio skladatel zkomponoval roku 

1967 suitu „Císařův slavík“ z původně vytvořené hudby pro loutkový film Jiřího 

Trnky. O vyuţití akordeonu v této suitě pojednává Jan Vičar: „Skladatel ho užívá 

k protimelodiím a variacím linií houslí a kytary (zvláště v částech Čínská pošta         

a Obřad oblékání), využívá jeho mohutného zvuku v nízkých polohách (Císařovy 

labutě), lehkosti a brilantnosti ve střední poloze. Ve výškách se zvuk akordeonu blíží 

kantiléně houslí (Čínskou krajinou, Císař je nemocen), ve střední a nižší poloze při 

využití osmistopového rejstříku svým zvukem nahrazuje harmonii dřevěných 

dechových nástrojů (Císař je nemocen), při zapojení všech rejstříků se jasností         

a průrazností blíží fanfárám plechových nástrojů (Císařský pochod). Přitom ale 

neztrácí vlastní tvář a charakteristický zvuk.“ 
15

 

I v dalších svých skladbách pro toto trio komponuje akordeonový part 

v podobném duchu. Jedná se o suitu Princ Bajaja a Lidové písně z Čech, Moravy       

a Slezska. 

Ve skladbách Václava Trojana se dokonale snoubí tradiční česká melodičnost      

a lidovost. Dokázal vyuţít všestranné hudební, technické i mechanické moţnosti 

nástroje ke kompozici originálních, nápaditých, vtipem oplývajících, melodicky 

barevných i myšlenkově hlubokých, nenapodobitelných skladeb. 

Vysokého ohodnocení se dostávalo Trojanovi z řad nejpovolanějších. Otmar Mácha 

např. ve svém přání ke skladatelovým šedesátinám napsal: „Tvá hudba má strunu, 

která dovede učinit umění silným a sdělným, umí rozradostnit i rozplakat. Viděl jsem 

na vlastní oči, jak Tvůj Císařův slavík dokázal rozplakat i otrlé profesionály na 

rozhlasovém pracovišti. Já jsem tehdy nemohl brečet, protože jsem Ti  záviděl.         

A  často  jsem  přemýšlel,  čím  to  je,  že  když  slyším   Trojana,  zapomenu  

lektorovat a hodnotit, a jen poslouchám. A neslyším melodie, harmonie, rytmy ani 

formu, ale jen radost, která dovede dojmout až k slzám.“ 
16

 

                                                 
14 VIČAR, J. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panton, 1981, s. 93. 
15 VIČAR, J. Akordeon a jeho hudební uplatnění. Praha: Panton, 1981, s. 93. 
16 VIČAR, J. Václav Trojan. Praha: Panton, 1989, s. 118 – 119. 
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Závěr 

 

Akordeon má za sebou dlouhou historii svého vývoje. A i kdyţ tento vývoj 

jistě ještě zdaleka nedoznal svého konce, naskýtá se nám příleţitost všemi 

smysly obdivovat tento, pro mne však nanejvýše dokonalý nástroj. Je-li řečeno 

všemi smysly, pak jde především o prvotní oslnění zraku neskonalou 

honosností a leskem, coţ vzbuzuje v pozorovateli nepřekonatelnou zvědavost 

v dalším poznávání tohoto nástroje. Vezme-li pak hráč akordeon do rukou, má 

pocit, jako by měl ve své moci celý orchestr.  Neboť zvukomalebnost tohoto 

obdivuhodného nástroje a jeho rozličné moţnosti tónového zabarvení společně 

s dosaţením artikulačních, dynamických a celkově značně rozsáhlých moţností 

interpretace skladeb, přináší jak samotnému interpretovi tak i kaţdému 

posluchači nenapodobitelný hudební záţitek. Akordeon totiţ, jako jediný 

nástroj mezi všemi, vykazuje schopnost současné hry melodické linie 

s harmonicko-melodickým doprovodem, tolik potřebnou dynamikou a neméně 

důleţitou mobilitou. Jedná se tedy o nástroj s prakticky neomezeným vyuţitím. 

Široká veřejnost označuje akordeon ve většině případů jako nástroj 

„hospodský“. Je spojován s lidovou písní a neobejde se bez něj ţádná menší či 

větší oslava a svatba. Velmi často se akordeon objevuje v rukou tzv. hudby-

milovných, avšak hudební školou nepoznamenaných amatérů. Ale i přes tuto 

skutečnost, dokáţí právě tito lidé vtisknout skladbičce prostřednictvím svého 

nástroje opravdovost a tolik potřebnou duši. 

 Svoji nezastupitelnou funkci zastává akordeon především v emočně 

strhujícím francouzském chansonu. Povznášející lehkostí i melancholií zastřené 

chansonové melodie s sebou přinášejí hluboké srdcervoucí proţitky v nitru 

snad kaţdého milovníka nejenom akordeonových skladeb. 

Akordeon je nástroj, jehoţ uplatnění v jakémkoli ţánru neskýtá sebemenší 

pochyby.  

Při pedagogické činnosti v hodinách hudební výchovy jak na základních tak              

i středních školách by tento nástroj neměl v ţádném případě chybět. Doprovody 

písní mohou být, díky rozličným moţnostem akordeonové hry propojené           

s učitelovou fantazií, pokaţdé něčím ozvláštněny. Také mobilita tohoto nástroje 
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přináší učitelům značné výhody. Především se jedná o bliţší kontakt ţáků 

s akordeonem a s ním související zájem a vztah k tomuto nástroji. Pro 

pedagogy je výhoda akordeonu spatřována v neposlední řadě také v lepším 

přehledu nad celou třídou a tedy i kázní jednotlivých ţáků. Tohoto počinu totiţ 

ve velké většině případů nelze dosáhnout při doprovodu na klavír vzhledem 

k jeho umístění ve většině učeben tak, kdy pedagog sedí ke svým studentům 

zády. Tato skutečnost však není ta nejzásadnější. Klavír je zcela určitě nástroj 

„otevřený“ všem stylům hudby a jeho moţnosti hry jsou ţánrově i interpretačně 

neomezeny, avšak i přesto se u interpretace lidové hudby přikláním raději 

k akordeonu. 

Kromě klavíru je mnohými učiteli k doprovodu písní vyuţívána také kytara. 

Tento nástroj by, podle mého názoru, měl tvořit společně s akordeonem 

v hodinách hudební výchovy „nerozlučnou“ dvojici, neboť je po všech 

stránkách povaţuji za ideální a praktické, a to nejen při výuce hudby. 

I přes své rozsáhlé moţnosti hry a veškeré výhody však akordeon nadále 

zůstává v pozadí všech ostatních nástrojů. V poslední době je snad nejvíce 

vytlačován elektronickým nástrojem zvaným keyboard, který se 

prostřednictvím stále se zdokonalujících technických systémů dostal aţ na 

takovou úroveň, která od svého interpreta nevyţaduje zázračné schopnosti, ale 

oproti jiným nástrojům je schopen prostřednictvím své dokonalosti i z amatéra 

udělat hudebního génia. Není divu, proč je právě tento nástroj tolik preferován, 

kdyţ je schopen jako jediný ze všech „zastat“ celou, běţně však několika 

nástroji zastoupenou kapelu. Nic naplat, vývoj jde stále kupředu a nelze ho 

zastavit. Ale proč tomu musí být i v takovém odvětví jako je hudba? 

Je smutné pozorovat stále se zmenšující počty akordeonistů v základních 

uměleckých školách a tím pádem i na konzervatořích. I přes tyto skutečnosti 

nám však nezbývá nic jiného neţ doufat, ţe se akordeon po celá ta dlouhá 

staletí nevyvíjel a nezdokonaloval jenom proto, aby byl zatracen a zapomenut. 
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RÉSUMÉ 

 

Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretický souhrn poznatků o 

akordeonu. Jedná se zejména o jeho historii, vývoj, zařazení, organologický popis či 

nejvýznamnější průkopníky akordeonové tvorby. Druhá část práce přináší školu hry 

na melodické basy akordeonu, jejímţ cílem je snadné získání orientace v systému 

melodických basů akordeonu, která patří neodmyslitelně ke studiu akordeonu na 

konzervatoři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

The first part of my diploma thesis is oriented on the theoretical complex of 

knowledges on the accordion. It contains history, development, categorization, 

organologic description or the well known predecessors of the accordion creation.  

The second part brings the knowledges about the school music which is based on the 

melodic basses of the accordion, its aim is to get the information in the system of 

melody.  
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