UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA HISTORIE

Bc. Barbora Scholzová

JAKUB A OTAKAR VONDROVICOVÉ
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PODĚBRADSKÉHO
LÉKAŘSKÉHO A HUDEBNÍHO ŽIVOTA

Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce: PhDr. Karel Podolský

Poděbrady - Olomouc 2012

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jsem předloženou magisterskou diplomovou práci
vypracovala zcela samostatně a veškeré materiály použité k jejímu napsání uvádím
v seznamu použitých pramenů a literatury.

Dne 3. května 2012

……………………………………...
Bc. Barbora Scholzová

2

Poděkování

Na tomto místě chci za pomoc, ochotu a vstřícnost poděkovat odborným
pracovníkům Polabského muzea v Poděbradech PhDr. Heleně Lipavské, MgA. Aleně
Šeberlové a Mgr. Petru Šormovi, archiváři Státního okresního archivu Nymburk se
sídlem v Lysé nad Labem Bohumilu Tuzarovi, dcerám Otakara Vondrovice Jitce
Obereignerové a Elišce van Lakwijk, neteři Otakara Vondrovice Zdeně Stránské,
předsedovi Společnosti Otakara Vondrovice prof. Jiřímu Navrátilovi a studentkám
Otakara Vondrovice MgA. Svatavě Střelcové a MgA. Vandě Jandové.

3

OBSAH

Úvod..................................................................................................................................5
1. O literatuře a pramenech .........................................................................................10
2. Pohled do historie města...........................................................................................15
3. Poděbrady a počátky lázní .......................................................................................18
4. Jakub Vondrovic .......................................................................................................24
4.1 Dětství a doba studií..............................................................................................24
4.2 Příchod do Poděbrad .............................................................................................25
4.3 Lékařské povolání .................................................................................................26
4.4 Spolková činnost ...................................................................................................29
4.5 Rodinný život ........................................................................................................31
4.6 Za první republiky.................................................................................................33
4.7 Poslední cesta ........................................................................................................35
5. Otakar Vondrovic .....................................................................................................37
5.1 Dětství a studentská léta........................................................................................37
5.2 Dvě povolání .........................................................................................................39
5.3 Poválečná doba......................................................................................................41
5.4 Proměny v lékařské profesi...................................................................................42
5.5 Umělecká kariéra ..................................................................................................43
5.6 Pedagogická dráha ................................................................................................49
5.7 Ocenění .................................................................................................................55
5.8 Závěr života...........................................................................................................57
5.9 Vzpomínky na Otakara Vondrovice......................................................................58
Závěr...............................................................................................................................60
Anotace...........................................................................................................................62
Seznam použitých pramenů a literatury.....................................................................63
Resumé ...........................................................................................................................71
Přílohy ............................................................................................................................72

4

ÚVOD

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“
Marcus Tullius Cicero1

Kterákoliv společnost či sociální skupina (např. rodina, školní třída, pracovní
skupina, náboženská skupina, národ) si o dějinných událostech a osobnostech vytváří
své vlastní povědomí. Z historického dění si vybírá a zapamatovává ty okamžiky, které
s ní souvisí, které se jí nějakým způsobem (do)týkají a ovlivňují ji. Z množství
vzpomínek se do popředí sociální (kolektivní) paměti skupiny dostávají ty, které jsou
spojeny s největším počtem jejích členů.2
Každý člověk si pochopitelně tvoří svou dílčí historii, ale to, co si z ní následně
pamatuje, určuje víceméně společenství. Rekonstrukce vzpomínek, které jsou v myslích
jedince a skupiny zároveň, se odehrává právě na základě sdílených myšlenek
a informací.3 Můžeme tedy říci, že jednotlivec se ztotožňuje s takovými událostmi, které
jsou významné pro danou skupinu.
Sociální paměť je zachovávána za určitých podmínek. Závisí přitom na jejím
vlastním vývoji, času, prostoru a formě předávání dalším generacím. Jak již bylo výše
naznačeno, společnost si z minulosti uchovává to, co je z ní stále živé nebo co je ve
společenském vědomí schopno žít. Paměť společnosti dosahuje tam, kam sahají paměti
jednotlivých skupin. Pokud společenství zapomene na nějaké události či osobnosti,
důvodem není lhostejnost, odpor nebo zlost, ale skutečnost, že sociální skupiny, které je
měly v paměti, odešly. Tento jev souvisí s důležitým faktorem času. Ve chvíli, kdy se
skupina určitým způsobem promění, nastává pro ni nový čas, období, ve kterém odvrací
svou pozornost od toho, co bylo a co již není.4

Přenos sociální paměti mladším generacím může probíhat několika možnými
způsoby: ústní tradicí, psanými záznamy, obrazy, jednáním a prostorem.

1

SVOBODA, M.: Citáty slavných osobností [online], dostupné na: http://citaty.net/autori/cicero/?page=2,
cit. [2011-11-10].
2
HALBWACHS, M.: Kolektivní paměť, SLON, Praha 2009, s. 72n.
3
Tamtéž, s. 61-64, 79.
4
Tamtéž, s. 125, 128, 176.
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Díky vyprávění se prožitky a vzpomínky z minulosti předávají těm, kteří v dané
době ještě nežili. Síla vztahových (rodinných, přátelských, pracovních…) pout, ale také
sdílených tradic udržuje tyto události v živé paměti – jsou proto součástí i našeho
života. Nesmíme ovšem zapomínat na úskalí orální tradice (např. subjektivitu,
zkreslenost, časový odstup), kterým bude věnován náležitý prostor později.
Psané záznamy (memoáry), které přitahují největší pozornost, rovněž skýtají
problémy. Byly napsány s určitým záměrem, ideou, prostupující jejich vyprávěním,
tudíž bychom k nim měli přistupovat s obezřetností. Nadto si musíme uvědomit, že je to
forma vyprávění určitým způsobem transformovaná, nikoliv paměť samotná.
Obrazy byly s uchováním kolektivní paměti spojovány již od doby klasického
starověku, nejprve ve formě nehmotné, „imaginární“. Záhy se však začaly vytvářet
rovněž hmotné obrazy (sochy, náhrobky, medaile atd.), aby se na důležité vzpomínky
nezapomínalo.
Dalším způsobem přenosu sociální paměti je jednání. To sice mnohdy
nezanechává žádné důkazy, které by se staly později předmětem zkoumání, nicméně
některá jednání, např. rituální, jsou často zaznamenána v písemné podobě. Zmíněné
rituály svým způsobem nejenže interpretují minulost, čímž utvářejí paměť, ale zároveň
přispívají k rekonstrukci společenské identity.5
Prostor hraje v zachování vzpomínek též značnou roli – neexistuje totiž sociální
paměť, která by nebyla ukotvena v prostorovém rámci. Mnohé dějinné události
a osobnosti jsou spjaty s určitým místem, jež daná sociální skupina utváří podle svých
představ a zároveň se mu částečně podřizuje. Ve chvíli změny prostředí nastává pro
jednotlivce či skupinu období nejistoty a ztráty pocitu jistoty, po dlouhé odluce též
zapomnění.6

Dokud vzpomínky zůstávají živé, nezbytnost jejich záznamu je minimální.
V okamžiku, kdy se struktura společnosti změní, se jednotlivci rozptýlí do jiných
sociálních skupin, které se o minulost nezajímají. S cílem zachránit paměť původní
skupiny nastává potřeba historii zaznamenat písemně. Zatímco slova a myšlenky
pomíjí, písmo zůstává.7

5

BURKE, P.: Variety kulturních dějin, CDK, Brno 2006, s. 54n.
HALBWACHS, M.: Kolektivní paměť, s. 185-200.
7
Tamtéž, s. 124.
6
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Předchozí odstavce, které se věnují zachování povědomí (zvláště pak sociální
paměti) o historických událostech a osobnostech, se zdají být na první pohled
nepatřičné. Jejich význam však tkví v myšlence zachovat písemné svědectví o určité
době, událostech, osobnostech, na které by budoucí generace neměly zapomínat. Tato
idea vedla k samotnému sepsání diplomové práce, pro kterou byly vybrány dvě
osobnosti poděbradského lékařského a hudebního života konce 19. a velké části 20.
století, otec a syn Vondrovicové. Jejich výjimečnost a význam pro Poděbrady nejsou do
dnešní doby značně doceněny.

V první řadě zmiňme zásluhy Jakuba Vondrovice, povoláním obvodního
a lázeňského lékaře, který se významně podílel na formování podoby Poděbrad od
konce 19. století až do druhé světové války. Do historie města se zapsal též jako aktivní
člen

městského

zastupitelstva,

politického

spolku,

Sokola,

Umělecké besedy,

divadelního či národopisného spolku a dalších.
Syn Jakuba Vondrovice, Otakar, se stal po vzoru svého otce lékařem, nejprve
obvodním, posléze si z vlastní iniciativy doplnil specializaci pro obor oftalmologie.
Zároveň s medicínou vystudoval hudbu a byl znám (i za hranicemi Československa)
především jako klavírní virtuóz. Tato dvě náročná povolání vykonával současně na
profesionální úrovni téměř třicet let. Ve chvíli, kdy začal pedagogicky působit na
Janáčkově

akademii

múzických

umění

v Brně,

lékařské

profese

zanechal.

V Poděbradech ho dnes připomíná pouze pamětní deska na rodném domě a občanské
sdružení Společnost Otakara Vondrovice, které organizuje a podporuje koncertní
činnost ve městě.

O Jakubu a Otakaru Vondrovicových nebyla dosud napsána žádná souhrnná
odborná práce.

Pokud

pomineme životopisné novinové

články publikované

v souvislosti s významnými životními jubilei či úmrtím jmenovaných, encyklopedická
hesla o Otakaru Vondrovicovi8, nalezneme pouze jediné dílo, které se alespoň ve
zkratce věnuje tomuto klavírnímu virtuózovi. Eva Šlapanská se ve své publikaci9,

8

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek druhý M-Ž; Instrumentalisté: čeští koncertní
umělci [Díl 2] N-Z; KOZÁK, J.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory: sborník; TOMEŠ,
J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, III. díl, Q-Ž. Úplné citace viz Seznam pramenů a literatury.
9
ŠLAPANSKÁ, E.: Jak jsem je znala: Vzpomínky na významné osobnosti kulturního života spjaté
s Brnem, SVAN, [Brno] 2001.
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představující medailony významných umělců spjatých s Brnem, zabývá rovněž životní
cestou Otakara Vondrovice, obzvláště pak jeho působením na JAMU.

K diplomové práci bylo přistupováno s vědomím, že literární produkce
k zadanému tématu nebude příliš bohatá. Po pečlivém průzkumu nebyla nalezena
prakticky žádná odborná a populárně naučná literatura k vlastnímu předmětu zájmu.
V širším kontextu byla literatura využita v případě nástinu dějin města, charakteristiky
a vývoje lékařského povolání a encyklopedických hesel pro ověření informací.
Následující kroky vedly k archivním fondům Polabského muzea v Poděbradech
a Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Po bližším
probádání archivních kartonů vyšlo najevo, že převažují prameny profesního
charakteru, které jsou sice zajímavé, bohužel většinou torzovité. Posloužily tedy jako
podklad pro základní orientaci v životních událostech obou osobností, práce však nadále
obsahovala velký počet bílých míst.
Dalším logickým místem, kam byla z hlediska pramenné základny pozornost
autorky směřována, byla Janáčkova akademie múzických umění v Brně, kde je uložen
osobní spis Otakara Vondrovice. V případě existence kádrového spisu i spisu
o profesním řízení by byla diplomová práce rozšířena o velký počet cenných informací.
Profesní i osobní údaje však nebyly z důvodu ochrany citlivých osobních údajů
zpřístupněny, což se bohužel na předložené práci negativně projevilo.
V některých případech pomohly mezery zaplnit články z denního a regionálního
tisku a odborných časopisů, přesto bylo nezbytné navázat kontakt s žijícími rodinnými
příslušníky a dalšími pamětníky. Vzhledem k nevýhodám metody orální historie
(především subjektivnosti ze stran narátorů a nepřesnosti informací), bylo přistupováno
k rozhovorům s určitými obavami, které se ale brzy vytratily. Dotazovaní ochotně
spolupracovali, pokud si nebyli v něčem jistí, snažili se informace dohledat či odkázat
na další pamětníky. Kooperace s nimi byla pro diplomovou práci klíčová. Pomohli
svými výpověďmi nejen při rekonstrukci osudů sledovaných osobností, ale též přispěli
fotografiemi a dalšími osobními materiály.

Přes veškerou snahu se však nepodařilo veškerá bílá místa zaplnit z důvodu
torzovitosti či nedostatku archivních pramenů nebo absence pamětníků, kteří by mohli
podat bližší informace k nezodpovězeným otázkám.

8

Úvodní kapitola předložené diplomové práce nazvaná Prolog se věnuje dějinám
města Poděbrad a vytváří tak obraz o historické tradici a kontinuitě místa působení obou
sledovaných osobností. Historie Poděbrad sice sahá až do dob pravěkých, počáteční
odstavce se však věnují vývoji od dob vrcholného středověku, kdy byla s jistotou
potvrzena existence sídla, až do druhé poloviny 19. století, kdy město začalo měnit svůj
dosavadní vzhled a charakter. Na Prolog plynule navazuje kapitola Poděbrady
a počátky lázní, která představuje Poděbrady na konci 19. a v průběhu 20. století (až do
konce druhé světové války) v souvislosti se založením lázní, které se význačně
podepsaly na charakteru města. Zabývá se nejen politickými a hospodářskými aspekty
vývoje, ale vytváří též společenský a kulturní obraz tehdejší doby.

Jádro diplomové práce prezentuje osobnosti Jakuba a Otakara Vondrovicových jak vykonávali svou profesi, jakým způsobem vystupovali na veřejnosti, ale také jaký
vedli soukromý život. Dále zasazuje jejich osudy do dobového kontextu a posuzuje
jejich význam pro obec a region. Současně je věnována pozornost charakteristice
a proměně lékařského povolání od konce 19. a v průběhu 20. století právě na příkladu
těchto dvou zvolených osobností.

Závěrečná kapitola shrnuje předešlé poznatky a zároveň se snaží najít odpověď na
otázky, proč jsou jména zmíněných osobností v dnešním povědomí poděbradských
občanů převážně cizí, proč jejich osudy a význam pro město a okolí zůstávají široké
veřejnosti skryty. Uplynul příliš dlouhý čas na to, aby jejich jména a činy zůstaly
v paměti druhých? Nebo se jednoduše proměnila struktura společnosti, kterou již
minulost nezajímá? Či snad prostě není nikdo, kdo by vzpomínky předal dál mladším
generacím?

Poděbrady jsou známy nejen jako město krále Jiřího, ale také jako lázeňské město,
ve kterém hráli a hrají lékaři důležitou roli. Z tohoto důvodu by se na ně a jejich zásluhy
nemělo zapomínat. A proto vznikla tato práce, jejímž cílem není podat přesné detailní
životopisy, ale připomenout významné osobnosti, které se zasloužily o podobu
a rozkvět Poděbrad ve 20. století.
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1. O LITERATUŘE A PRAMENECH

Jak už bylo výše napsáno, jediná publikace věnující se Otakaru Vondrovicovi
pochází z pera Evy Šlapanské (Jak jsem je znala: Vzpomínky na významné osobnosti
kulturního života spjaté s Brnem). Vyprávění o jeho životních osudech, zaměřené
na prostředí Janáčkovy akademie múzických umění, dokresluje svými vzpomínkami,
poznatky a dojmy. Odkrývá tedy nejen profesní, ale též osobní rovinu sociálních vztahů.
Publikaci a její význam je nutné vyhodnotit pozitivně, na druhé straně nelze
zapomínat, že k jednomu střípku se musí přidat mnoho dalších, aby byla požadovaná
mozaika v co největší míře kompletní.
Heslovité údaje o klavírním virtuózovi přinášejí rovněž encyklopedické slovníky:
Československý hudební slovník osob a institucí, svazek druhý M-Ž; Instrumentalisté:
čeští koncertní umělci [Díl 2] N-Z; Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory:
sborník a Český biografický slovník XX. století, III. díl, Q-Ž.

Co se týče literatury k dějinám města a založení lázní, nejvíce bylo čerpáno
z dvoudílné odborné publikace Evy Šmilauerové Poděbrady v proměnách staletí
(vydáno v letech 2001 a 2005). Autorka prostudovala veškeré archivní prameny
týkajících se Poděbrad, tudíž uvedené informace mají doložitelný historický podklad.
Kniha se věnuje dějinám místa chronologicky od jeho osídlení až do roku 1948, a to
v komplexní šíři – zabývá se politickými, ekonomickými, sociálními i kulturními
událostmi a souvislostmi. Pár upřesňujících poznámek doplnila Šmilauerová v článku
Ještě ke starším dějinám Poděbrad ve Vlastivědném zpravodaji Polabí.

Populárně-naučnou literaturu k historii města reprezentuje několik publikací
z pera Jany Hrabětové (Poděbrady: Procházky městem; Poděbrady: Průvodce po
přírodních a historických zajímavostech města a okolí, po muzeích a místech,
vztahujících se k významným osobnostem; Poděbrady: Město mého srdce: Z alba
minulých časů a Zmizelé Čechy – Poděbrady) a také dílo Petra Váchy a Jiřího
Stegbauera Poděbrady: Město mého srdce, které svým srozumitelným a čtivým
jazykem seznamují veřejnost s nejdůležitějšími mezníky v historii města. U posledních
třech jmenovaných publikací je nutno vyzdvihnout též obrazovou přílohu, skládající se
z dobových pohlednic a fotografií. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o odborné
10

historické publikace, knihy postrádají poznámkový aparát a uvádějí pouze hlavní zdroje,
které byly při jejich psaní použity. Samotný text víceméně odpovídá historickým
skutečnostem, ovšem vyskytuje se zde pár nepřesností, zpravidla v letopočtech
a číselných údajích, proto bylo nutné jednotlivé údaje konfrontovat s další literaturou.

Ve výčtu pramenů a literatury nelze opomenout spis Kronika poděbradských lázní
od jejich založení až na dnešní časy samotného Jakuba Vondrovice. Dílo uvádí čtenáře
do Poděbrad na konci 19. století a následně popisuje počátky lázní a jejich rozvoj až do
roku 1939. Ačkoliv autor neuvádí zdroje svých informací (patrně jsou to jeho vlastní
zápisky, které zaznamenával jako lékař pro svou potřebu a přednášky), práce je cenná
zvláště pro dobové vnímání historické skutečnosti.
Vznikem a vývojem lázní se v delším časovém úseku zabývá též dílo Antonína
Robka Lázně Poděbrady 1908-1978: Historický nástin, které vychází především
z archivních pramenů Polabského muzea a regionálního tisku. Útlá brožura též výstižně
shrnuje nejvýznamnější události v dějinách města od konce 19. století a neopomíjí ani
společensko-ekonomické změny, které se na charakteru města a lázní podepsaly.
Jednoznačným přínosem práce je bibliografická příloha, vztahující se k Poděbradům
a lázním, jež je tematicky rozdělena.
V diplomové práci jsou dále použity následující tituly, které se vztahují
k charakteristice, postavení lékařů ve společnosti a také k proměnám jejich povolání:
Dějiny lékařství v českých zemích, Lékaři, stát a zdraví lidu: Z historie zdravotní služby
v českých zemích, Nástin sociálního vývoje v českých zemích 1781-1914, K dějinám
českých mediků a další drobné studie a články.10

Stejně jako literatura, ani pramenná základna k zadanému tématu není příliš
rozsáhlá. V práci byly využity především archivní fondy Polabského muzea
v Poděbradech, Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem,
rozhovory s pamětníky a jejich osobní archivy.

Polabské muzeum má k dispozici tři archivní kartony o Jakubovi i Otakarovi
Vondrovicových, které získalo darem od rodiny. Jejich obsah je rozmanitý – od osobní
korespondence, výstřižků z novin, odborných přednášek, přes fotografie, koncertní

10

Kompletní bibliografické záznamy jsou uvedeny v Seznamu pramenů a literatury.
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plakáty, pracovní smlouvy až k nekrologům či projevům soustrasti. Pramenný materiál
je sice svým charakterem zajímavý, ovšem víceméně torzovitý a poskytující jen
základní informace o obou osobnostech.
Z Polabského muzea práci dále posloužil fond poděbradského Sokola, který
obsahuje pamětní knihy, zápisníky jednoty, pokladní knihy, fotografie, novinové
články, vzpomínky členů atd. Významným a dlouholetým členem Tělovýchovné
jednoty byl i Jakub Vondrovic, který v letech 1904-1932 dokonce zastával funkci
starosty. Tento fond umožnil představit Jakuba Vondrovice ve společensko-kulturních
souvislostech.

SOkA v Lysé nad Labem disponuje jedním archivním kartonem týkající se Jakuba
Vondrovice, který zahrnuje převážně jeho odborné poznámky k přednáškám, osobní
poznámky, úřední korespondenci a účty. Tyto pramenné materiály posloužily víceméně
pro doplnění a upřesnění informací hlavního příběhu.

Dalším místem, které mohlo poskytnout informace o Otakaru Vondrovicovi, je
archiv Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde dvě desetiletí působil jako
řádný profesor klavíru. Ačkoliv autorka náležitě požádala vedoucí archivu JAMU
a následně též rektora JAMU o povolení nahlédnout do osobního spisu bývalého
zaměstnance, přístup k důležitým informacím jí byl odepřen. Tento postup plyne z § 15
zákonu č.101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů, dále z § 11 an. občanského
zákoníku, který zajišťuje ochranu osobnosti zemřelého a především z § 312 zákoníku
práce, který upravuje vedení osobního spisu zaměstnance. Ten uvádí výčet osob11, jež
jsou oprávněny do osobního spisu nahlížet. Podle něj autorka diplomové práce
oprávněnou osobou není ani nemá k zpřístupnění osobních údajů právní důvod.
Absence studia osobního spisu, spisu o profesním řízení a především kádrového
spisu se zjevně negativně podepsala na konečném výsledku bádání.

Pro hlubší a detailnější výzkum bylo nutné přistoupit k využití metody orální
historie. Tato metoda spočívá ve zjišťování informací pomocí ústních sdělení osob,
které se zkoumaných událostí účastnily nebo byly jejich svědky. Postup při práci

11

Jedná se o daného zaměstnance, jeho nadřízené vedoucí, orgán inspekce práce, Úřad práce České
republiky, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad
a zpravodajské služby.
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s pamětníky byl zachován jednotný: nejprve bylo ponecháno dotazovanému volné pole
působnosti, ať o dané osobnosti řekne vše dle svého uvážení. Pro výsledek byly důležité
i chvíle ticha, kdy dotazovaný vzpomínal, srovnával si myšlenky či uvažoval, jak
smysluplně na dříve řečené navázat. Ve chvíli, kdy byly podněty z jeho strany
vyčerpány, následovaly doplňující otázky, které byly buď připravené dopředu nebo
které přišly na mysl během rozhovoru. Pokud z kontextu vyplynulo, že zpovídaná osoba
má i po ukončení rozhovoru co říci nebo bylo nutné některé informace upřesnit,
rozhovor se uskutečnil opakovaně. Atmosféra byla vždy přátelská, nekonfliktní,
oslovení jedinci se do práce zapojili s velkým zaujetím a nadšením.
V případě dcery Otakara Vondrovice Elišky van Lakwijk byla zvolena forma
elektronické korespondence, protože dotazovaná žije se svou rodinou od roku 1968
v Nizozemsku. Metodický postup se ale nijak nelišil od výše popsaného - nejprve byl
ponechán dostatečný prostor pro vlastní výpověď, posléze bylo přistoupeno
k doplňujícím otázkám.

Autentické výpovědi pamětníků poskytly důležitý osobní rozměr, který
u tištěných pramenů schází. Každý dotazovaný vnímal skutečnost odlišným způsobem
v závislosti na pohlaví, věku, vztahu ke sledovaným osobnostem, sociálním a kulturním
zázemí, čímž bylo umožněno podívat se na zadané téma z více úhlů.
Rozhovory s dcerami Otakara, respektive vnučkami Jakuba Vondrovice,
Otakarovou neteří, předsedou Společnosti Otakara Vondrovice a několika žáky Otakara
Vondrovice tímto způsobem pomohly dotvořit mozaiku příběhu jedné rodiny. Bez jejich
spolupráce by výsledný obraz nebyl úplný.
Na druhou stranu s sebou orální historie nese určitá úskalí, jak již bylo naznačeno
výše. Často je tento metodologický postup zpochybňován z důvodu subjektivního
stanoviska a možnosti vymýšlet si ze strany narátora. Další potíže v podobě nepřesných
informací jsou způsobeny selektivním charakterem lidské paměti a také časovým
odstupem od doby, která je předmětem zájmu.

Rodinní příslušníci též laskavě poskytli své soukromé materiály: konkrétně
rodokmen rodiny Klementa Slavického staršího (tchán Otakara Vondrovice), Kroniku
poděbradských lázní od jejich založení… z pera Jakuba Vondrovice, sešit s třiceti
stránkami vystřižených novinových recenzí koncertů klavírního virtuóza, jeho koncertní
programy a především téměř čtyři desítky rodinných fotografií. Tyto jedinečné prameny
13

byly použity pro vykreslení hlavní dějové linie, fotografie přispěly k její názorné
ilustraci a dotvoření atmosféry.

Významnou měrou přispěl k rozšíření obzorů též regionální tisk, jmenovitě Lázně
Poděbrady, Poděbradské noviny a Nezávislost, uložený v knihovně Polabského muzea,
který byl využit především pro vykreslení dobové atmosféry města a lázní. Důležitý byl
též ve chvílích, kdy prezentoval důležité osobnosti a také události, do kterých se oba
Vondrovicové zapojili.
Odborné hudební časopisy Opus musicum a Hudební rozhledy, kterými disponuje
Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, pomohly
dotvořit hudební obraz o Otakaru Vondrovicovi díky dobovým kritikám a recenzím.
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2. POHLED DO HISTORIE MĚSTA

Malé město Poděbrady s přibližně čtrnácti tisíci obyvateli12 leží v Polabské nížině
50 kilometrů východně od Prahy. Ačkoliv se o původu jeho názvu nedochovaly žádné
historické zprávy, jméno je spojováno „s „podie brady“, obyvateli, kteří odhodili brady,
tedy chodili oholeni.13 Další možná vysvětlení vznikla na základě lidové etymologie, jež
je zaznamenána především v Kronice Poděbradské místního učitele a lidového
kronikáře Matěje Minideho (1776 – 1842).14
První nesporná písemná zmínka o Poděbradech pochází z roku 1223, kdy je na
listině pražského biskupa Peregrina podepsán jako svědek Hroznata z Poděbrad, ale
s Poděbrady jako s novým šlechtickým sídlem se setkáváme již přibližně na konci 12. či
na počátku 13. století.15 Po smrti syna Hroznaty Viléma (1262) přešly Poděbrady jako
odúmrť do rukou českého krále Přemysla Otakara II.16 Ten nechal v místě opevněného
sídla postavit kamenný vodní hrad, středisko vrchnostenské správy a sídlo majitele
panství.17 Po Přemyslu Otakaru II. hostily Poděbrady také Václava II. a Jana
Lucemburského.18
Největšího rozkvětu však dosáhlo panství za doby pánů z Kunštátu a Poděbrad.19
Bezpochyby nejvýznamnějším představitelem rodu se stal Jiří z Poděbrad, který se měl
dle tradice narodit přímo na zdejším hradu (tuto domněnku stvrzuje ve své kronice již
zmíněný Matěj Minide).20 Za vlády Jiřího bylo k Poděbradům připojeno 14 okolních

12

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Počet obyvatel v obcích k 1.1.2011 [online], dostupné
na http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/760029E11D/$File/13011103.pdf, cit. [2011-07-10].
13
PROFOUS, A.: Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl III, M-Ř, Česká
akademie věd a umění, Praha 1951, s. 393.
14
Polabské muzeum v Poděbradech (dále jen PmP), Archiv Polabského muzea, fond Matěj Minide, sign.
H 36044.
15
Ten se vyskytoval jako svědek na listinách krále Václava I. až do roku 1236 – vždy mezi
nejváženějšími velmoži a zemskými úředníky.
16
ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 1. díl (do roku 1850), Scriptorium, Praha 2001,
s. 12n.
17
ŠMILAUEROVÁ, E.: Ještě ke starším dějinám Poděbrad, in: Vlastivědný zpravodaj Polabí 38, 20052006, Polabské muzeum v Poděbradech, Poděbrady 2006, s. 5.
18
VÁCHA, P. – STEGBAUER, J.: Poděbrady: Město mého srdce, Nakladatelství Ostrov, Praha 2006,
s. 6.
19
Panský rod z Kunštátu (přesněji Boček z Kunštátu) zdědil poděbradské panství po Jindřichu
z Lichtenburka a ze Žleb. Listinu o držení Poděbrad jako dědičného léna získal od Karla IV. roku 1352.
(Opět byla potvrzena o deset let později.) ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 1. díl,
s. 18-19.
20
PmP, Archiv Polabského muzea, fond Matěj Minide. Podle nových výzkumů se však budoucí český
král pravděpodobně narodil v Hořovicích.
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vesnic, čímž vzniklo konsolidované a rozšířené panství, jehož centrem se staly právě
Poděbrady.21
Jiří učinil z Poděbrad organizované a životaschopné poddanské město, které se
mohlo srovnávat i s některými královskými městy. Poděbrady získaly práva, výsady,
svobody a také městský znak. Většina výsad byla však písemně potvrzena až syny
Jiřího z Poděbrad dekretem ze čtvrtého března roku 1472. Ten je považován za
zakládací listinu města. Po smrti Jiřího z Poděbrad zdědili jeho majetek čtyři synové panství Poděbrady připadlo Hynkovi. Nakonec bylo po různých peripetiích22
postoupeno králi Vladislavu Jagellonskému (1495).23

Období jagellonské vlády se nepodepsalo na Poděbradech právě nejlepším
způsobem. Město bylo několikrát zastaveno bohatým šlechticům a mimo jiné se stalo
místem popravy deseti kutnohorských havířů.24
Až Ferdinand I. v roce 1542 vyplatil bohaté panství Poděbrady a začlenil jej mezi
tzv. královská komorní panství (tímto způsobem bylo spravováno ještě v první polovině
19. století).25 Poděbradský hrad začal být přestavován na renesanční zámek, město se
rozrůstalo a zažívalo další rozkvět.26 Za třicetileté války však přišly těžké rány v podobě
vpádů švédských i saských vojsk a také požárů - při největším z nich r. 1681 vyhořela
s městem i radnice (ušetřen zůstal jen zámek, kostel, fara a několik domů). Po
následující desetiletí se Poděbrady vzpamatovávaly jen pozvolna.27 Do poloviny 18.

21

ŠMILAUEROVÁ, E.: Ještě ke starším dějinám…, s. 8.
Panství chtěl pro svého nemanželského syna Jana získat Matyáš Korvín. Roku 1489 byla objevena
listina, podle které Hynek postupuje Poděbrady králi Matyášovi. Hynek obsah listiny popřel a považoval
zápis za neplatný. Toto pochybné právo Jan Korvín později postoupil Vladislavovi Jagellonskému,
přestože dědic Hynkova majetku Jindřich starší z Minstrberka nesouhlasil. Spor byl vyřešen smlouvou
mezi Jindřichem a Vladislavem, ve které bylo panství Poděbrady postoupeno králi výměnou za knížectví
ve Slezsku a finanční odměnu. Ke zmatkům kolem převodu Poděbrad za knížete Hynka viz ŠANDERA,
M.: Majetek Poděbradů v Čechách a na Moravě od Jiřího z Poděbrad do odchodu dynastie do Slezska,
in: FELCMAN, O. - FUKALA, R. a kol.: Poděbradové: rod českomoravských pánů, kladských hrabat
a slezských knížat, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 325-326. O vyrovnání mezi knížetem
Jindřichem a králem Vladislavem II. tamtéž, s. 314-316.
23
ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 1. díl, s. 26, 39n.
24
O vzpouře havířů se dochovalo množství dobových svědectví, poprava havířů se objevila i v lidových
pověstech. Na místě popraviště byl po dvaceti letech postaven malý dřevěný kostelíček. PmP, Archiv
Polabského muzea, fond Matěj Minide. Nejnověji viz JANKOVÁ, Z.: Exekuce kutnohorských havířů
u Poděbrad roku 1496: Zrod historického mýtu, in: Miscellanea ze semináře starších dějin, Univerzita
Palackého, Olomouc 2005, s. 91-119.
25
ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 1. díl, s. 45.
26
HRABĚTOVÁ, J.: Poděbrady: Průvodce po přírodních a historických zajímavostech města a okolí, po
muzeích a místech, vztahujících se k významným osobnostem, Polabské muzeum v Poděbradech,
Poděbrady 1999, s. 12.
27
VÁCHA, P. – STEGBAUER, J.: Poděbrady: Město mého srdce, s. 8.
22
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století město kvůli vysokým daním a úpadku obchodu a řemesel stagnovalo a dostávalo
zemědělsko-řemeslnický charakter.28

Obrat k lepšímu nastal ve druhé polovině 18. století za panování císaře Františka
Štěpána Lotrinského a jeho manželky Marie Terezie. (Pár se dokonce při objížďkách
svých panství v letech 1748-1750 zastavil také v Poděbradech.) V důsledku velkých
stavebních akcí (mj. renesanční zámek získal dnešní barokní podobu) i provozu
panského hospodářství se město utěšeně rozrostlo o nové obyvatele a dostávalo se na
svou bývalou úroveň.29

Následující vývoj Poděbrad negativně ovlivnily v první polovině 19. století
pobyty spojeneckých armád za napoleonských válek, dále rovněž požáry, záplavy
i epidemie cholery. Počet obyvatel rostl jen pozvolna a město si udržovalo zemědělskořemeslnický ráz (žádná manufaktura nebo rozsáhlejší obchod ve městě ani na panství
neexistoval, řemeslníci pracovali jen na objednávku zákazníků). Určité modernizace
ovšem nelze opominout: stavbu erární silnice vedoucí z Prahy do Hradce Králové,
kamenného inundačního mostu (1831), řetězového mostu přes Labe (1842), využívání
železnice, konkrétně Severní dráhy z Prahy do Olomouce, či zvelebování veřejných
prostor (např. vydláždění podloubí domů na náměstí, renovace soch mariánského
sloupu, kamenné kašny na náměstí, stržení Kostelní brány, snahy o zlepšení
hygienických podmínek apod.).30

Nové časy nastaly pro město s rokem 1839 – královské komorní panství bylo
dáno do dražby, ve které ho koupil vídeňský bankéř a podnikatel baron Jiří Sina (on ani
jeho syn Šimon Jiří Sina zde však trvale nebydleli, zámek se stal sídlem pro úředníky
velkostatku, okresní hejtmanství a okresní soud). Až jeho pravnučka princezna
Chariclea, rozená Ypsilanti, se v Poděbradech natrvalo roku 1883 usadila se svým
chotěm, bavorským knížetem Filipem Arnoštem z Hohenlohe-Schillingfürstu.31

28

ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 1.díl, s. 130.
HRABĚTOVÁ, J.: Poděbrady: Průvodce…, s. 13.
30
ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 2. díl (1850-1948), Scriptorium, Praha 2005,
s. 178-189.
31
HRABĚTOVÁ, J.: Zmizelé Čechy – Poděbrady, Paseka, Praha – Litomyšl 2011, s. 12.
29
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3. PODĚBRADY A POČÁTKY LÁZNÍ

Obecně lze říci, že Poděbrady zůstávaly v druhé polovině 19. století poklidným
maloměstem venkovského rázu. Obyvatelstvo ovšem stále více aktivně reagovalo na
akce a podněty, které probíhaly v českém národním a politickém životě. V této
souvislosti se výhodnou ukázala blízkost Prahy, kde studovala poděbradská mládež - po
kulturní stránce tak bylo město velmi na výši. Charakteristickým jevem se stalo
zakládání různých spolků. Sloužily jako místo setkávání, kde lidé se stejnými zájmy
trávili většinu svého volného času, fungovaly jako prvek formující společnost a také
jako prvek identifikace s novodobým českým národem. Jako jeden z prvních vznikl
pěvecký spolek (1861), následován Spolkem divadelních ochotníků Jiří, Měšťanskou
čtenářskou besedou či Studujícími Poděbradska. Dobovou atmosféru dotvářel též Sokol,
Řemeslnická beseda, Sbor dobrovolných hasičů a další. Do roku 1892 vzrostl počet
spolků v Poděbradech na šestnáct.32
Kulturní aktivity místních obyvatel (obdobně jako v jiných městech českých
zemích) se zaměřovaly na povznesení českého jazyka, umění a národa obecně. Městská
rada, spolky i jednotliví občané například posílali finanční příspěvky na stavbu
Národního divadla či se zasloužili o vybudování jezdeckého pomníku Jiřího z Poděbrad
na náměstí.33 Neopominutelné bylo i působení Poděbradských při přípravách Zemské
jubilejní výstavy a Národopisné výstavy českoslovanské. Nepatrná část zapůjčených
exponátů spolu s významným darem soukromých sbírek poděbradského lékárníka Jana
Hellicha se následně staly základem Musea Poděbradska, které vzniklo roku 1902
z iniciativy muzejního spolku.34

Hospodářská a sociální situace druhé poloviny 19. století však zůstávala obdobná
jako v době předbřeznové. Převážnou část obyvatelstva i nadále tvořili drobní
živnostníci, řemeslníci a obchodníci. Průmysl, důležitý činitel v utváření charakteru,
vzhledu a sociální stratifikace města, jakoby Poděbrady obcházel. K panskému
a městskému pivovaru a podzámeckému mlýnu, jediným větším podnikům, které
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fungovaly již od středověku, přibyl sice cukrovar, lihovar, sklárny, parní pila a cihelna,
ale ani jedna z živností nebyla příliš výnosná. Řemeslo taktéž neprosperovalo.35

Velký problém pro město představoval nedostatek kvalitní pitné vody.
Poděbradské povrchní studny obsahovaly vodu měkkou, výjimku tvořila zámecká
studna na druhém nádvoří, kterou využívalo mnoho obyvatel. Kníže Hohenlohe si byl
daných problémů spojených s veřejnou hygienou a čistotou vědom; rozhodl se proto pro
město vybudovat řádný vodovod. Před realizací plánovaného projektu se však seznámil
s pruským statkářem baronem Karlem Bülowem z Bothkampu, který bavil společnost
vyhledáváním vody pomocí virgule. Knížete metoda zaujala a pozval Bülowa na
poděbradský zámek.36 První vrtání začalo na druhém nádvoří v roce 1904. Po
počátečních nezdarech vytryskl na konci července 1905 z hloubky téměř 96 metrů silný
pramen. K překvapení a zklamání přítomných se nejednalo o obyčejnou pitnou vodu,
ale o zkalenou vodu minerální s vysokým obsahem kyseliny uhličité. Po usazení
a vyčištění vody však bylo shledáno, že její chuť je lahodná – od té doby navštěvovali
místní občané zámek stále častěji. První objevený pramen byl pojmenován podle svého
objevitele, tedy Bülowův.37
Další pramen minerální vody byl nalezen v zámeckém valu a pojmenován po
samotném knížeti; po kněžně pak dostal název pramen třetí, objevený v lesmistrovské
zahradě, dnes v Lázeňské ulici. Právě zde byly po chemických a bakteriologických
rozborech, které zjistily léčivé účinky minerální vody, postaveny díky rozhodnutí
knížete Hohenlohe malé, knížecí lázně.38 Měly šest kabin, na tehdejší dobu s luxusním
vybavením, místnosti pro lékaře i malé čekárny. V červnu roku 1908 byly
královéhradeckým biskupem Josefem Doubravou posvěceny a zahájily tak první
sezónu. Ta dopadla úspěšně – Poděbrady uvítaly 126 pacientů, 660 pasantů
(přechodných hostů) a bylo zaznamenáno 3993 koupelí.39

35

K určitému oživení došlo až na přelomu 19. a 20. století, kdy se v Poděbradech natrvalo usídlil kníže
Hohenlohe se svou rodinou a také v souvislosti se založením lázní. ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady
v proměnách staletí: 2. díl, s. 14, 16, 18-22.
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2008, s. 135-137.
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Na tomto místě je třeba poznamenat, že tradice poděbradských lázní sahá
mnohem hlouběji do minulosti, až do první poloviny 18. století. V blízkosti havířského
kostelíčka Nanebevzetí Panny Marie se roku 1624 ve studni objevila červená voda,
která měla dle pověsti symbolizovat krev kutnohorských havířů. Podle výkladu Jana
Ámose Komenského voda představovala krev obětí nepravostí Jednoty bratrské.40 Její
léčivé účinky (především při bolestech očí a ženských problémech) lákaly mnohé
poutníky. Doprava vody do města však byla spojena s nemalými náklady, proto byly
u kostelíka téměř o sto let (1722) později postaveny primitivní lázně. Ty se sice dočkaly
dvojího rozšíření (1832 a 1881), ovšem jejich obliba a výkonnost začala postupně
upadat. Definitivní tečku za jejich existencí udělaly ve 20. století prosperující uhličité
lázně ve městě.41

Založení lázní na počátku 20. století znamenalo pro Poděbrady velkou změnu –
z poklidného zemědělského městečka se stávalo vyhledávané a oblíbené město, které
cítilo v přílivu hostů příležitost k obchodu a službám a snilo o lázních světového
věhlasu (od této doby musíme brát v potaz souvztažnost mezi děním ve městě
a lázeňským podnikem). Hlavním úkolem bylo Poděbrady zvelebit, zmodernizovat,
a tím přilákat více návštěvníků.42
Náklady spojené s úpravami byly vysoké, a tak se kníže Hohenlohe rozhodl
vybudovat

velké

akciové

lázně

s podporou

německého

kapitálu

(jmenovitě

Curhausgesellschaft v Berlíně). Částečně se měla na akciové společnosti podílet také
městská rada. Poděbradská obec ovšem nedisponovala dostatečnými prostředky, aby
mohla participovat na tak nákladném projektu, a nadto neměla v úmyslu podporovat
německý kapitál. Raději knížeti navrhla odkoupení lázní. Kníže vyšel obci vstříc a po
vzájemné dohodě byly lázně v letech 1910 a 1913 postupně odkoupeny (pro obec za
velmi výhodnou cenu).43 Následně městská obec realizovala opravy silnic, výstavby
hotelů, lázeňských zařízení a budov podle plánů architekta Františka Jandy. Nechyběla

40
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ani restaurační zařízení, hudební pavilon či cukrárna. Historické jádro Poděbrad získalo
secesní styl, zároveň bylo propojeno s lázněmi, okolní přírodou i železnicí.44
Poděbrady ožily. V parku denně zněla hudba v podání lázeňského orchestru,
České filharmonie či vojenských kapel, která lákala nejen místní obyvatelstvo
a pacienty, ale také hosty z blízkého i vzdálenějšího okolí. Promenáda a místní
restaurace tak byly tradičně naplněny.45 Pozornost dále přitahovala divadelní
představení místního ochotnického spolku nebo hostujících ansámblů, koncertní večírků
pěveckého spolku Hlahol, výstavy Musea Poděbradska, taneční zábavy, kabarety, pouti
a veletržní slavnosti. Vysoké obliby dosáhly výlety po okolí, ať již byly provozovány
pěšky, na kole, povozem, autem či loďkami. Výlety spojené se společenskými hrami,
zpěvem a zábavou často pořádal spolek Studujících Poděbradska.46 Pro milovníky
sportu bylo k dispozici letní cvičiště Sokolovny, tenisové hřiště; k oblíbeným činnostem
patřily vyjížďky po Labi, ať už na loďkách či motorových člunech. Zkrátka nepřišli ani
milovníci rybolovu, honitby či cyklistiky.47
Jak sami vidíme, ve městě bylo o všestranné vyžití obyvatelstva dobře postaráno.
Ale ani po lázeňské sezóně, která trvala od poloviny května do poloviny září, město
nezapomínalo na zvelebování veřejných prostor – již se přemýšlelo o přípravách
a vylepšeních na sezónu novou.48

Rozkvět města však přibrzdila první světová válka. Život lázní byl pozvolna
obnovován až díky nutnosti ošetřit navrátivší se raněné vojáky, pro které byl v zámku
zřízen lazaret. Dodávky minerální vody Poděbradky na frontu zajistily nejen slušné
zisky, ale také stálou oblíbenost města i během válečného konfliktu. Přesto trvalo až do
roku 1921, než se počet hostů ustálil a zaznamenal pravidelný přírůstek.49
Ke konci Velké války nastala další změna ve správě podniku: městský
poděbradský výbor za pomoci České banky v Praze vytvořil z lázní akciovou společnost
pod názvem Akciová společnost Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech.50 Ta si jako
hlavní úkol předsevzala udržet lázeňskou sezonu celoročně, i v zimním období. Nejprve
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se přistoupilo ke stavbě tzv. „Zimních lázní“ v budově plnírny, které disponovaly devíti
kabinami s uhličitými koupelemi a zároveň také ubytováním.51
V období první Československé republiky zažívaly Poděbrady největší rozkvět ve
své historii, za což vděčily především prosperujícím lázním. K rozmachu lázní pomohla
mimo jiné národní agitace, kdy byly vyzdvihovány české lázně s maloměstskou
klientelou v protikladu k „cizím“ lázním, s převažujícím německým obyvatelstvem.
V Československu v té době existovaly pouze dvoje větší české lázně: Poděbrady
a Luhačovice.52
K původním Poděbradům přibyly během dvaceti let nové městské čtvrti,
penziony, hotely, byl vybudován nový městský vodovod a kanalizace, postavena nová
budova pošty, nádraží a radiotelegrafická stanice. Stranou nezůstával ani zájem
o společenské aktivity – nadále se obecenstvo těšilo tradičním koncertům v parku,
divadelním inscenacím, biografu, společenskému tanci či muzejním výstavám
a odborným přednáškám. Životem oplývala také plovárna, fotbalové hřiště, tenisové
kurty, hojnými návštěvami se pyšnily chodecké závody či koňské dostihy….53 Lidé se
potkávali při různých slavnostech, ale také například při předvádění cvičených psů či
módních přehlídkách, které neodmyslitelně dotvářely dobovou atmosféru (ať již na
přehlídkových molech nebo na stránkách lázeňských novin, které pravidelně přinášely
nejnovější trendy v oblékání).54

Další zásadní okamžik v historii poděbradských lázní přišel v roce 1926. Na návrh
profesora Václava Libenského, pražského kardiologa, byl založen první vědecký
léčebný a vyšetřovací ústav se specializací na léčení srdečních a oběhových chorob.55
Odtud pochází známé, dodnes používané heslo „Na srdce jsou Poděbrady“, vyjadřující
hlavní program lázní.
„V přítomné době zařizuje se zcela nová a svého druhu ojedinělá budova k léčbě
nemocí srdečních; také jiné nemoci léčí se zdatnými lékaři, z nichž někteří jsou docenty
na pražské univerzitě. Ale je také pečováno o zábavu, především o procházky na
čerstvém vzduchu v krásném parku a v lese, projížďkami po Labi úrodnými lučinami
51

Poděbradské noviny, 14. prosince 1923, číslo 50., ročník IX., Poděbrady, s. 6.
BUCHAROVIČ, S.: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri,
Praha 2001, s. 215, 267. Viz též SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Dějiny lékařství v českých
zemích, TRITON, Praha 2004, s. 141.
53
ŠMILAUEROVÁ, E.: Poděbrady v proměnách staletí: 2. díl, s. 130, 136-138, 144-152.
54
Lázně Poděbrady, 28. června 1924, číslo 6., ročník XV., Poděbrady.
55
VONDROVIC, J.: Kronika poděbradských lázní, s. 20-21.
52

22

nebo lesem a koncerty, kde slovanská divuplná hudba se předvádí prvotřídní kapelou.
Ba, dobře je v Poděbradech, dobře – a úžasně levně. Za každého, kdo tam přijde jeden
rok, přijdou jistě následující rok dva nebo tři; neboť každý, kdo tam byl, bude přísahati
na poděbradskou vlajku, na město s otevřenou rukou a s otevřeným srdcem.“56

Poděbrady se staly místem setkávání, konferencí a kongresů, ve dvacátých
a třicátých letech hostily významné lékaře, politiky, mezi jinými například starostu
Chicaga, československé prezidenty Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše
s chotí, Emila Háchu, umělce či sportovce. Těžily z cestovního ruchu blízké Prahy,
tudíž často vítaly Němce, Rakušany, Maďary, Poláky, Angličany, Američany
a Francouze.57 Konaly se tu též taneční soutěže, závody ve střelbě, letecké dny,
lampiónové průvody, regaty na Labi s ohňostroji atp.58

Prosperita lázní vyvrcholila na sklonku třicátých let. V důsledku ztráty
pohraničního území, dané mnichovskou dohodou, staly se Poděbrady největšími
českými lázněmi v Československu.59 Následující období však nevěštilo nic dobrého.
Po 15. březnu 1939 převzali Němci správu lázní do svých rukou, o dva roky později se
pak staly Poděbrady jedním ze středisek Kinderlandverschickung. Německé děti
obsadily nejen školy, ale také zámek, lázeňské hotely i soukromé domy (v roce 1943
jich bylo v Poděbradech ubytováno již 3000). Investice do lázní a výstavba města tak
nemohly být realizovány.60
V květnových dnech roku 1945 začal působit v Poděbradech Revoluční národní
výbor pod vedením kardiologického odborníka Ladislava Filipa, který převzal správu
lázní.61

Po

osvobození

republiky

přešla

akciová

společnost

pod

národní

správu. S vítěznou euforií se město začalo připravovat na letní lázeňskou sezónu.62

Poválečný vývoj se však značně odlišoval od představ většiny současníků…
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4. JAKUB VONDROVIC

„Byl vyšší a štíhlé postavy, vždy vzpřímený.
Chodil delším, ale rychlým krokem. Hlas měl
sympatický, baritonový. Dobře přednášel, v řeči
obsah zdůrazňoval opakováním slova a přikývnutím
hlavou. Obličej měl oválný, vlasy tmavé, na temeni
prořídlé, tvořící se pleší, která se věkem stále
zvětšovala, že mu na konec zbyla z vlasů kolem
hlavy jakási obroučka. Vousy pod nosem měl do
stran zahrocený knír, jak se to tehdy nosilo a na
bradě měl pečlivě zastřiženou bradku.“63
Jakub Vondrovic na počátku 20.
století. Uloženo v Polabském muzeu
v Poděbradech.

Tímto způsobem zachytila Jakuba Vondrovice
ve

svých

vzpomínkách

členka

poděbradské

Tělocvičné jednoty Sokol Jarmila Hellichová. Následující stránky předkládají obraz
jeho osobnosti především v rovině lékařské a kulturně-společenské, protože aktivní
profesní

a

spolková

činnost

jej

zařadila

mezi

nejvýznamnější

obyvatele

Poděbrad prvních desetiletí 20. století. Současně se zabývají rodinným zázemím Jakuba
Vondrovice a snaží se jej poznat v roli syna, otce a manžela.

4.1 Dětství a doba studií
Budoucí lázeňský lékař přišel na svět 23. září 1865 jako čtvrté dítě chudé rolnické
rodiny Jana a Markéty Vondrovicových v Nevolicích v blízkosti Domažlic. Po
gymnáziu se chtěl původně věnovat klasické filologii, ale nakonec u něj zvítězila láska
k přírodním vědám a odešel studovat medicínu (jako mnoho jiných chlapců
z rolnických rodin64) na českou část Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.65 Za tuto
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možnost byl svým rodičům velmi vděčný - v každém dopisu upřímně děkoval za jejich
lásku, dobrotu, trpělivost, obětavost, pochopení a podporu (finanční i morální - náklady
na studium lékařství a bezplatnou několikaletou praxi jsou v té době odhadovány na
dvanáct tisíc zlatých66). Jakub si uvědomoval, jak nesnadné muselo být živit syna na
studiích a zároveň se starat o další tři děti a hospodářství.

Jakub Vondrovic byl vychováván v národním duchu, o čemž svědčí mimo jiné
účast na slavnosti odhalení pamětní desky „velkého muže, chrabrého vůdce a rádce
Chodů“ Jana Sladkého zvaného Koziny na jeho rodném statku v Újezdě (srpen 1885) či
finanční příspěvek na stavbu pomníku Mistra Jana Husa.67 Nadšené vlastenectví
projevoval při zaměstnání aktivním zapojením do různých spolků, o kterých bude řeč
později.
O tom, že mu nebyla lhostejná ani kulturní složka života, svědčí dochované
plakáty z koncertů či výstav, které navštívil. Namátkou lze uvést koncert v rámci
populárních koncertů Umělecké besedy za účasti Antonína Dvořáka, konaný
v pražském Rudolfinu v únoru 1890, Obrovský vojenský koncert v prospěch
Vlasteneckého pomocného spolku zemského pro království České ve Stromovce či
Uměleckou výstavu (v obou případech v květnu 1889).68

4.2 Příchod do Poděbrad
Po promoci v roce 1889 a studiu na lékařských klinikách působil krátce Jakub
Vondrovic jako lékař v Žiželicích u Chlumce nad Cidlinou, odkud vedly jeho kroky do
Poděbrad.69 Zde v červnu 1892 vystřídal A. Stránského na postu druhého praktického
lékaře (první praktický lékař Bohumil Bouček působil v Poděbradech již od roku
1877).70
Z prvních let (1892-1894) v novém působišti se dochovaly Vondrovicovy dopisy
adresované jeho nejbližším. Jak již bylo výše zmíněno, názorně ilustrují vřelý,
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povděčný a úctyplný vztah k rodičům – „Kubík“ či „Kubín“ se jim upřímně svěřuje
s běžnými radostmi i starostmi.
„Dal jsem si Vás podle fotografie malovat na plátně v barvách – velký obraz
a dostal jsem to zrovna před svátky (…) To je Vám milá matičko obrázek k líbání. Jste
tam oba dva jako živí jen mluvit. To mám pěknýho Ježíška – dal jsem ho pěkně nad
postel a těším se s Vámi alespoň takto.“71

Dále v dopisech líčí přednosti i úskalí lékařského povolání, píše rovněž o počasí
a jeho dopadu na zemědělství, o svém zdravotním stavu, o novinkách z města a nikdy se
neopomíná optat na příbuzné a známé. Na první pohled je zřejmé, že v rodině cítil
oporu a určitou životní jistotu. Představovala pro něj jednu z nejdůležitějších mravních
hodnot.

4.3 Lékařské povolání
V červnu 1893 byl Jakub Vondrovic definitivně
jmenován

obvodním

lékařem

v Poděbradech.72

Pečoval o část poděbradského okolí, konkrétně
o obce Kluky, Choťánky, Libice, Kánín, Velké
Opolany, Sány, Račany, Kolaje, Vlkov a Odřepsy.73
Kategorii obvodního lékaře v rámci lékařské
profese a jeho kompetence stanovil zemský zdravotní
zákon o zdravotnictví z února 1888. Obvodní lékaři,
společně s obecními, představovali orgány veřejného
zdravotnictví – na obě skupiny dohlížel stát.74 Hlavní
obsah jejich práce spočíval v prevenci, ovšem lékaři
odpovídali také za veřejnou a školní hygienu,
ohledávání mrtvol či bezplatné léčení úředně
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uznaných chudých. Množství a náročnost úkolů byla téměř nezvladatelná, přesto měl
zákon zásadní význam – vytvořil hustou síť75 fyzicky dostupných lékařů i v dříve
neobsazených lokalitách. K tomu rovněž přispěl fakt, že byl stanoven lékařský plat 400
zlatých měsíčně.76
Jak podotkl Bohumil Bouček ve svých pamětech: „V době mého zahájení praxe
[1877] bylo lékařů jen málo. (…) Také v okolí byl nedostatek lékařů. Nyní jsou lékaři
i v malých místech. (…) Celkem se zlepšilo hmotné postavení lékařů, poněvadž
obyvatelstvo zbohatlo. My staří léčili jsme svého času dobrou polovinu obyvatelstva
zadarmo a zbytek za malou odměnu. Upevněním lékařské organisace, založením
lékařské komory poměry se zlepšily.“77

Platy lékařů byly sice stanovené, avšak byly na hranici životního minima, proto si
lékaři museli obstarávat další příjem - nejčastěji provozovali soukromou praxi.78 A jak
si s tímto problémem poradil Jakub Vondrovic? Potřebné finance získával z pokladen
v Libici nad Cidlinou a v Chlumci nad Cidlinou, z vesnické Besedy, ale též léčením
hasičů a pochopitelně soukromou praxí. V dubnu 1894 napsal rodičům: „Tak teď jsem
hotov s prací tady mám teď – tedy 400 [zl] okres 135 [zl] paušál 200 [zl] pokladna 150
[zl] Libice 50 zl hasiči celkem 935 mimo soudní a besedy takže na 1000 zl to dělá jistých
peněz.“79

Vondrovicova osobní korespondence dokazuje jeho trvalý zájem o vlastní
finanční situaci. Pravidelně rodiče informoval o cenách za služby, o výši svého platu,
rovněž ale sledoval i finanční transakce v rámci města apod. Tato skutečnost je
pravděpodobně dána sociálním zázemím, ve kterém vyrůstal a které ho naučilo být
šetrným. Ačkoliv se brzy vypracoval mezi významné a úspěšné lékaře a získal značné
společenské postavení, nikdy nezapomínal na prostředí, z něhož vzešel. Jeho pečlivost
se později potvrdila i v manželství, kdy do detailu zaznamenával denní domácí výdaje –
kolik peněz se vydělalo, kolik utratilo (a za co přesně – mezi položkami každodenních
útrat vévodilo mléko, pečivo, maso a pivo), kolik jich v rozpočtu zbývá.
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Souvislosti lze hledat i v proměně společnosti. Měšťanstvo si v průběhu 19. století
vytvořilo svůj vlastní životní styl, který se odlišoval od dalších společenských vrstev.
Vyznačoval se pevným rodinným zázemím, cílevědomou prací a akumulací majetku.
V popředí stála péče o zdraví, vzdělání, smysluplné naplnění volného času a také
regulace porodnosti.80 Úsilí o lepší pozice, prestiž i kulturní a sociální vzestup se staly
charakteristické pro vyšší střední vrstvy od poslední čtvrtiny 19. století.81

Roku 1888 byl vydán zákon o nemocenském a úrazovém pojištění dělnictva.
Společně se zdravotním zákonem výrazně napomohl k proměně společenského
postavení lékařů. Na programu dne totiž stanuly vztahy mezi lékaři, nemocenskými
pojišťovnami a pacienty – lékaři se náhle ocitli uprostřed požadavků a zájmů ostatních
stran. Vzniklé problémy nejprve řešila Ústřední jednota českých lékařů a od počátku 90.
let lékařské komory (vznikající na základě říšského zákona z roku 1891), které
rozhodovaly nejen o otázkách profesních zájmů a činnosti lékařů, ale rovněž o jejich
vážnosti a důstojnosti. Stát prostřednictvím komor působil na svobodné lékařské
povolání a na druhé straně se lékaři se svými požadavky a náměty obraceli na státní
instituce. Členství v komoře bylo povinné pro všechny, kteří vykonávali soukromou
praxi.82
Lékař se stal od konce 19. století pevnou součástí organizovaného lékařského
stavu, tedy jeho výkon více podléhal státu a zdravotnickému systému.83

Již výše bylo zmíněno, že založení lázní na počátku 20. století znamenalo pro
zemědělské městečko výrazný zlom. S první vývojovou etapou poděbradských lázní
jsou neodmyslitelně spjata jména lékařů Bohumila Boučka a Jakuba Vondrovice. Oba
čile zaznamenávali první léčebné výsledky - Jakub se zaměřil především na indikaci
minerálních vod a na mimořádné úspěchy v léčbě úplavice a kožních onemocnění.
Výsledné poznatky pak byly publikovány v odborných článcích (sám se podílel na
založení místního týdeníku Nezávislost), knížkách a pojednáních a přednášeny při
různých příležitostech. Základ pro rozvoj lázní viděl Jakub Vondrovic právě v lékařskoléčebné složce, proto neúnavně vkládal životní energii do svého povolání. Zasloužil se
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také o založení Vyšetřovacích a léčebných ústavů, bez kterých by byl lázeňský úspěch
nemyslitelný. Chápal zároveň, že pro návštěvníky Poděbrad je důležité nejen kvalitní
léčbu a služby, ale také vlastní pohodlí. Na základě toho nechal postavit první penzion
ve městě speciálně pro lázeňské hosty.

4.4 Spolková činnost
Nejen lékařská práce vyplňovala dny Jakuba Vondrovice - stopy jeho působení
jsou patrné v mnoha spolcích (již během studií byl členem Spolku českých mediků84),
jak bylo již výše naznačeno. V prvé řadě je nezbytné pohovořit o Tělocvičné jednotě
Sokol, která byla v Poděbradech založena roku 1863. Po počátečním vývoji došlo v 70.
letech 19. století k určitému útlumu, následující desetiletí pak bylo poznamenáno
nestabilitou, neshody a zmatky způsobenými střídáním představitelů ve vedoucích
funkcích. Ke konsolidaci poměrů došlo teprve na přelomu let osmdesátých
a devadesátých, kdy byly přijaty nové stanovy.85 A právě za této situace byl v červenci
1892 (vzápětí po příchodu do Poděbrad) přijat Jakub Vondrovic mezi sokolské členy.
Již v prosinci téhož roku se stal jednatelem místní organizace Sokola, kterým byl až do
roku 1904, kdy vystřídal Vojtěcha Kerharta ve funkci jejího starosty.86
Za jeho působení byla roku 1897 postavena první místní budova sokolovny
(o třicet let později pak nynější budova), pořádány všesokolské a župní slety, a protože
Sokol se staral nejen o tělesné, ale také o duševní blaho svých členů, organizoval různé
přednášky, večírky, zábavy či odebíral sokolskou a vzdělávací literaturu.87 V roce 1905
byl založen Vzdělávací sbor pro Poděbrady a Učňovské besídky, o tři roky později byl
ustanoven ženský odbor.88

Jakub Vondrovic se aktivně zapojoval se do všech složek činnosti Sokola:
tělocvičné, vzdělávací i zábavní. Cvičil, přednášel, staral se o organizaci zábavních akcí.
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Stal se spoluzakladatelem Vzdělávacího sboru, tehdy nejvyššího kulturní orgánu
v okrese, a po mnoho let v něm působil ve funkci předsedy. V Sokole plnil též
povinnosti zapisovatele, delegáta do župy i do České obce sokolské, menšinového
důvěrníka a zdravotníka.89 Byl vzorným příkladem sokolského bratra, který pro Sokol
žil a dýchal.
„A bratr Vondrovic všude byl hybným kolečkem, přepilným, starostlivým
a dochvilným pracovníkem! Nikdy jsme od něj neslyšeli, že „nemá času, že má mnoho
práce“… Věděl, že ti, kdož tak říkají, mají obyčejně času nejvíc a práce nejméně.“90

Jakub Vondrovic se ze zdravotních důvodů vzdal funkce starosty roku 1933,
vykonával ji tedy po dvacet devět let. Poté až do své smrti zastával úřad 1. náměstka.91
Jeho aktivní činnost v Tělocvičné jednotě dodnes připomíná jeho reliéf v sokolské
uniformě na rodinné hrobce.

Vondrovicovo občanské cítění se promítalo v městském výboru, do kterého byl
zvolen (ovšem proti své vůli) již na podzim roku 1893, či v politickém klubu, u jehož
zrodu stál. Kulturně se nadále vyžíval v městské besedě, v divadelním spolku Jiří (ač se
též původně zdráhal) a také v prozatímním výboru muzejního spolku - dokonce sám
přispěl několika dary (mezi nejvýznamnější patřily dvě vyšívané holubinky, okovaná
hůl, kapesní plechová lampička na svíčku z počátku 19. století, železné dveře z 16.
století, originální pausírovací desky z fresek na svém domě, vlastní spisy a rozličné
poděbradské tiskopisy) do sbírek vznikajícího muzea.92

Tím však výčet jeho aktivní mimopracovní činnosti zdaleka nekončí. Z jeho
iniciativy byl založena Nezávislost: lidový týdenník pro polit. okres Poděbradský, která
vycházela pravidelně každou sobotu od 1. ledna 1910. Jejím cílem bylo šířit
svobodomyslné a pokrokové myšlenky, avšak bez závislosti na nějaké politické straně.
Přinášela též historické stati, literární práce, zprávy z okresní školní rady, z nově
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vzniklých uhličitých lázní v Poděbradech a ze spolků. Neopomíjela ani různé informace
z okolních obcí.93

Jakub Vondrovic dále spoluzakládal Klub poděbradských lékařů (a byl jeho
prvním předsedou) a po vzniku první Československé republiky rovněž Náboženskou
obec Církve československé (dnešní Církev československá husitská) v Poděbradech.
Jeho osobnost přispěla rovněž ke vzniku Ligy proti tuberkulóze, Ochrany matek a dětí,
místního sdružení Červeného kříže a dalších humánních organizací.94

4.5 Rodinný život
Svým rodičům často v dopisech opakoval, že
se ženit nehodlá, že je na vše dost času: „Se
ženěním to asi ještě počká, pořád se mě do toho
nějak nechce. Totiž tak - vidím, že to je třeba, že to
kvůli domácnosti potřebuju a přece se mi to zdá tak
zbytečné. Mně bude někdo musit napřed do zad
dloubnout a pak snad do toho vpadnu. Však ono to
nějak půjde, myslím až na mě psinka sedne anebo
mě hekavá bába vomráčí věcma tak jo ale nač
takhle zle mě není a ještě nějaký trapidlo si pověsit
na krk a živit je. Nikde žádnou velkou dobrotu na
tom ženatým nevidím tak co.“95

Pravděpodobně zásnubní (svatební)
foto Jakuba Vondrovice a Anny
Horové (1901 nebo 1902). Foto:
soukromý archiv Elišky van Lakwijk.

Ale nakonec změnil názor. Roku 1902 Jakub
Vondrovic

pojal

za

manželku osmnáctiletou

poděbradskou dívku Annu Horovou (1883-1961),

dceru správce panství.96 Z jejich manželství vzešly celkem čtyři děti, ovšem jen dvě
z nich se dožily dospělosti. První dcera Anna, narozená rok po svatbě, zemřela po
dlouhé neznámé nemoci ve věku jedenácti let. Nedokázali jí pomoci ani lékařští
odborníci z Prahy. Naneštěstí také druhá dcera Věra, narozená roku 1904, opustila svět
93
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předčasně. Nejprve prodělala těžkou infekci krčních mandlí, načež ji schvátila sepse
(neodborně „otrava krve“). S jejími následky se organismus pětileté dívenky nedokázal
vypořádat (antibiotika v této době ještě neexistovala).97
Třetí potomek Jakuba a Anny, syn Otakar, kterému je věnována další kapitola,
přišel na svět roku 1908. O šest let později přibyla do rodiny dcera Lidmila, která
neměla vzhledem k výše popsaným smutným událostem lehké dětství (sestru Věru
nepoznala vůbec, Anna zemřela jen čtvrt roku po jejím narození). Přesto z ní vyrostla
inteligentní, sebevědomá, podnikavá a sportovně založená žena. Hudebním talentem
sice neoplývala, ale ovládala několik jazyků, ráda jezdila autem a dokonce učila bratra
Otakara řídit! Nejsou mezi nimi zaznamenány konflikty, i v dospělosti zůstávali
v kontaktu a navštěvovali se.98

Zarmoucená rodina Vondrovicova (kolem roku 1916): zleva Lidmila (Ida),
Otakar, Anna, Jakub. Foto: soukromý archiv Elišky van Lakwijk.

Manželka váženého doktora, paní Anna, byla strážkyní rodinného krbu, o který
s láskou pečovala. Starala se nejen o domácnost a děti, ale od roku 1908 též o malý
penzion Chodská, který nechal Jakub postavit pro lázeňské hosty. Jak se lázně
rozrůstaly, byl k penzionu na rohu Riegrova náměstí přistaven třípodlažní dům nesoucí
stejné jméno. Villa Chodská se během pár let rozrostla na třicet pokojů s elektřinou,
vlastním vodovodem, zahradou a terasou. Fasáda budovy je dodnes vyzdobena
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jedinečnými freskami s výjevy z lékařské ordinace od malíře Ladislava Nováka (dobové
fotografie a současný stav Villy viz oddíl Přílohy).

Villa Chodská na akvarelu Ludvíka Kuby (1914). Foto: soukromý archiv
Elišky van Lakwijk.

Vzhledem k aktivní pracovní, společensko-kulturní a veřejné činnosti Jakubu
Vondrovicovi příliš volného času nezbývalo. Přesto se s láskou a vzorností věnoval své
rodině, neustával v sebevzdělávání a neopomíjel ani své soukromé koníčky. Zajímal se
o historii, všelikou zahraniční literaturu, miloval přírodu a zahradničení.99 Pivoňky,
které osobně zasadil na zahradě „malé Chodské“, se dokonce zachovaly do dnešních
dnů. Při bourání této stavby v roce 1980 zachránila Jakubova praneteř Zdena Stránská
pár kousků, které jí zdobí zahradu i v jedenadvacátém století.100

4.6 Za první republiky
Systém zdravotnictví první Československé republiky do jisté míry navazoval na
struktury zaniklého Rakousko-Uherska. Se vznikem nového státu však bylo nutné
zdravotní správu reorganizovat - dle nově zřízeného Ministerstva veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy, které si vzalo tento úkol na svá bedra v demokratickém smyslu. Ze strany lékařů byla reforma přijímána s velkým
očekáváním, že se konečně vyřeší citlivá problematika obvodních lékařů. Vládní návrhy
99
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jednoznačně směřovaly k zestátnění, ovšem výsledný zákon přijatý po několika
novelizacích nepřinášel lepší podmínky pro obvodní lékaře. Jejich plat nedosahoval
životního minima, a proto byli nadále nuceni věnovat se soukromým praxím.101
Jakub Vondrovic byl jako státní obvodní a lázeňský lékař pacientům k dispozici
každý den od 7:30 do 10 a poté od 13 do 14 hodin.102 Neustával ve svém úsilí o rozkvět
lázní, čehož si nemohli nevšimnout vedoucí činitelé lázeňského podniku. Již před první
světovou válkou byl povolán do lázeňské rady města, v roce 1921 následovalo přijetí do
správní rady akciové společnosti. Zde působil až do května 1938, kdy přenechal své
místo mladším kolegům.103 Po celou dobu ustavičně sledoval nejnovější trendy
a pokroky v lékařství, zapisoval veškeré poznatky a porovnával je se svými zkušenostmi
z dlouholeté praxe, aby mohl co nejlépe pomáhat nemocným.

Jakub Vondrovic byl pro svou výtečnou práci, společenskou a občanskou aktivitu
v Poděbradech významnou a váženou osobností. Svědčí o tom pobyt vědeckých
pracovníků ve Ville Chodské, kterou mimo jiné navštívili jeden ze zakladatelů české
neuroradiologie, lékař Jan Baštecký, ředitel geologicko-paleontologického oddělení
Národního muzea Jan Koliha, otorinolaryngolog a profesor Lékařské fakulty MU
v Brně František Niger či historik a archivář Jindřich Šebánek.104

Jakub Vondrovic nezůstával ani na chvíli mimo společenské dění. Lékařské
povolání, aktivní spolkový život a rodina vyplňovaly téměř každý okamžik jeho života.
Ve svém zbylém volném čase rovněž nezahálel a rád se věnoval četbě a vzdělávání,
o čemž svědčí například odebírání uměleckých měsíčníků Volné směry a Dílo.
Dochovaná Pamětní kniha první vlády a národního shromáždění v Republice
Československé, fotografie Aloise Rašína, Karla Kramáře, Tomáše Garrigue Masaryka,
různé materiály k dějinám Poděbrad a účast na vítání prezidenta Masaryka
v Poděbradech (1923) jsou dokladem jeho vlastenectví a zájmu o politiku.
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4.7 Poslední cesta
Jakub Vondrovic zemřel náhle 10. srpna 1941 ve věku nedožitých 76 let, patrně
na srdeční infarkt. Poslední rozloučení se zesnulým vedl farář Šamánek o dva dny
později v kostele Českomoravské církve v Poděbradech (název Církve československé
za Protektorátu Čechy a Morava). Jakub Vondrovic byl pochován v rodinné hrobce
v Poděbradech - Kluku.
Z dochovaných projevů soustrasti můžeme vyčíst pochopitelně zarmoucení
a lítost, ale též slova váženosti, uznání a obdivu. Lidé vnímali Jakuba Vondrovice nejen
jako výborného obvodního a lázeňského lékaře, ale především jako upřímného
a přátelského člověka, který se výraznou měrou zasloužil o podobu Poděbrad své doby.

„Vážil jsem si vždy jeho staročeské
upřímnosti, jeho pracovitosti; zápalu, s jakým
studoval stále nové pokroky v medicíně - v čemž
šel daleko před řadou mladších kolegů. Měl o vše
zájem a to činný; s láskou vše posuzoval. A jaký
Sokol! (…) Jeho památka však bude s D[r]
Boučkem trvalá - zakladatelé poděbradské
medicíny.“105

Poslední fotografie Jakuba Vondrovice
(1941). Foto: soukromý archiv Elišky van
Lakwijk.

„Odpočívá tedy již bytost, jež po celý svůj život neznala oddechu, jež se celá
věnovala svému krásnému určení, pomáhati trpícím, ulevovati v bolesti a zachraňovati
lidské životy. Krásně vyplnil svůj život pan doktor, a plným právem mohl v podvečer
svého požehnaného života říci: Dost jsem již pracoval! A jistě každý, kdož jej znal, vážil
si jeho vzácné lidumilné povahy jeho krásného prostého obcování s lidmi, jeho ryzího
neokázalého vlastenectví, byl to člověk v nejkrásnějším smyslu toho slova.“106
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Jakub Vondrovic byl bezpochyby činorodý muž, který si uměl rozvrhnout svůj čas
tak, aby ho dokázal plnohodnotně využít. Tuto vlastnost po něm zdědil jeho syn Otakar,
kterému je věnována následující kapitola.

Jakub Vondrovic se synem Otakarem (okolo
roku 1918). Foto: soukromý archiv Elišky van
Lakwijk

36

5. OTAKAR VONDROVIC

5.1 Dětství a studentská léta
Světlo světa spatřil v Poděbradech 23. listopadu 1908. Již od raného dětství se
projevoval jeho hudební talent a cítění - Otakar se totiž narodil s absolutním hudebním
sluchem, kterého často využíval, ač o jeho
existenci sám neměl tušení. Se svým
spolužákem a přítelem Václavem Trojanem,
budoucím

významným

hudebním

skladatelem, například chodil na koncerty
lázeňského orchestru a po skončení společně
zapisovali

slyšené

melodie

na

notový

papír.107 Další krátký příběh o Otakarově
muzikálnosti pochází z vyprávění jeho dcery
Elišky. Malý Otakar prý často chodil za
muzikou, která procházela městem, až ho
rodiče museli kolikrát po Poděbradech
hledat, kam se zatoulal.108
Otakar Vondrovic jako osmnáctiletý (1926).
Foto: soukromý archiv Elišky van Lakwijk.

Hře na klavír se věnoval přibližně od šestého či sedmého roku.109 Po ukončení
docházky na místní obecné škole nastoupil na reálné gymnázium v Kolíně, kde
odmaturoval roku 1927. Během středoškolských let studoval klavír a hudební teorii
u Josefa Wintra, někdejšího žáka Zdeňka Fibicha. První samostatný koncert absolvoval
v 17 letech v Kolíně.110 Po kom zdědil Otakar hudební talent, není známo, dle slov jeho
dcery Jitky „nadání prostě vytrysklo“. Na tom se shodli všichni dotazovaní: byl to dar
od Pána Boha.
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Po gymnaziálních studiích vedly jeho kroky na otcovo přání na Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy. Díky hudební vyspělosti byl současně přijat ke studiu na
mistrovské klavírní škole pražské konzervatoře, kde jej vyučovali Karel Hoffmeister
a Ilona Štěpánová-Kurzová, výrazné hudební osobnosti té doby.111 Slovy samotného
Otakara Vondrovice: „Prof. Hoffmeister byl vynikajícím pedagogem neobyčejně
širokého rozhledu kulturního a ač byl svými odpůrci neprávem označován za
konservativce, živě se zajímal o soudobou tvorbu hudební, zejména ruskou.“112

Otakar zakončil mistrovskou školu (1930) jako její nejlepší posluchač provedením
Čajkovského koncertu b moll s Českou filharmonií; za odměnu získal roční stipendium
francouzské vlády na slavné École normale de Musique v Paříži.113 Zde ho vyučoval
jeden z největších klavíristů 20. století Alfred Cortot. V závěrečné soutěži školy pak
získal Otakar Vondrovic první cenu, což byla pocta udělovaná cizinci jen ve
výjimečných případech.114 První koncertní vystoupení po dokončení studií na École je
datováno 1. lednem 1932, kdy se představil jako sólista na novoročním koncertu České
filharmonie, dirigovaném profesorem Františkem Stupkou.

Otci Jakubovi se ovšem příliš nezamlouvalo, že se syn zabývá hudbou; byl by
raději, kdyby se věnoval pouze medicíně. Předání váženého zaměstnání, se kterým
souvisela společenská prestiž, a udržení rodinné tradice byly na prvním místě. Otec
chtěl pro svého syna pochopitelně to nejlepší, což v povolání hudebníka neviděl. V té
době nebylo muzikantství příliš uznávané ani výnosné.

111
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Mladý klavírista však neusínal na vavřínech a nezapomínal na své povinnosti. Při
École zároveň studoval medicínu na Sorbonně a po návratu do vlasti úspěšně
odpromoval (1933).115 Na začátku následujícího roku nastoupil vojenskou lékařskou
službu ve Vršovicích. Poté pracoval Otakar v Poděbradech jako lázeňský lékař
v soukromé praxi se zaměřením na srdeční choroby společně s otcem Jakubem.116

Otakar Vondrovic jako mladý lékař po promoci (1933).
Foto: soukromý archiv Elišky van Lakwijk.

5.2 Dvě povolání
Rok 1933 nebyl pro Otakara Vondrovice jen rokem úspěšné promoce, ale také
rokem důležitého seznámení. V květnu pořádala pražská konzervatoř koncertní turné do
Jugoslávie, kde doprovázel na klavír sopranistku Ašu (Anežku) Slavickou (1907-1993),
sestru významného hudebního skladatele Klementa Slavického. Vystupovali společně
v Záhřebu, Bělehradu a Dubrovníku. Od této doby spolu začali vystupovat pravidelně,
ať už na koncertech nebo později v živých vysíláních Československého rozhlasu.
Pracovní vztah brzy přešel do roviny soukromé a z vynikajících hudebníků se
stali životní partneři. Původně byla svatba naplánována na jaro 1939, ale kvůli
všeobecné mobilizaci Československé republiky 23. září 1938 (Otakar byl jako záložní
důstojník aktivován) se nakonec konala již 28. září 1938.117 Sen nevěsty o bílé svatbě
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vzal za své - obřad proběhl ve starých kabátech, s květinou koupenou v rychlosti na
ulici a za svědectví úředníků (fotografie viz oddíl Přílohy).118
Nakonec však ženich nenarukoval - po podepsání Mnichovské dohody
a následném postoupení Sudet Třetí říši přestali být čeští vojáci služebně aktivní
a vrátili se domů. Otakar tak strávil léta okupace v Poděbradech - nadále spolupracoval
s otcem Jakubem. Po jeho smrti v srpnu 1941 veškerou praxi převzal a byl zaměstnán
jako lázeňský a soukromý lékař až do roku 1948.119

Jak se na spojení dvou náročných povolání - lékařského a hudebního - díval sám
Otakar Vondrovic?
„Je to asi potřeba protiváhy stránky citové a rozumové, nutnost vnitřního
obohacení krásou, řádem a moudrostí hudby. Vždyť oba obory mají mnoho společného:
předpoklad citlivého srdce, které chce rozdávat dobro a krásu.“120

Otakar se však musel brzy vžít do další, pro něj
nové role, a to rodičovské. První dcera Jitka se
Vondrovicovým narodila na jaře 1939, druhá dcera
Eliška přišla na svět o čtyři roky později.
„Výkonnou moc v rodině udržovala maminka a
vařečka.“121 Paní Aša byla dobrosrdečná energická
žena, která uměla vše zorganizovat. Ráda vařila, její
specialitou byly úpravy jakéhokoliv masa. Její sestra
Zdena uměla zase péct, takže se na rodinných
oslavách skvěle doplňovaly, co se týče pohoštění.122
Otakar byl vždy laskavý, mírumilovný – děti
trestal maximálně zataháním za ucho. Pokud si
nevěděly rady ve škole, rád jim nabídl pomocnou ruku,
především v matematice a chemii. Odmalička vyrůstaly
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Jitka a Eliška Vondrovicovy
(1947). Foto: soukromý archiv
Zdeny Stránské.
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Jitka s Eliškou v kulturním prostředí – navštěvovaly opery, divadelní představení
a pochopitelně tatínkovy a maminčiny koncerty. „Na to mám dodnes krásné vzpomínky.
Když plná síň tleská tatínkovi, to vás zahřeje u srdce.“123

Obě dcery navštěvovaly hodiny klavíru; podle slov dcery Jitky to byla povinnost,
dcera Eliška naopak zastává názor, že otec je nijak do hraní nenutil. Až ve chvíli, kdy
její výkony začaly dosahovat vyšší úrovně, zajímal se otec o její hru více a poskytoval jí
užitečné rady. Vyjma klavíru rodiče podporovali své dcery také v jiných zájmech,
například v tenise, basketbalu či jízdě na koni.

5.3 Poválečná doba
Po roce 1945 začal Otakar opět koncertovat, i se svou ženou Ašou. Jak byla tato
umělecká dvojice vnímána, vystihuje dobový novinový odstavec:

„Na písních od Rosy, Purcella, Mozarta,
Foerstera, Čajkovského, Slavického aj. vynikla
kultura hlasu pěvkyně. Její hlas je schopen
vystihnout

různé

citové

světy,

má

svěžest

a lahodnou barvu. Z jejího přednesu vyzařovala
muzikálnost a umělecká i citová vyzrálost. Dr
Otakar Vondrovic jemně a přiléhavě doprovázel
a v samostatných

číslech

znovu

prokázal

vynikající své klavíristické vlastnosti.“124
Aša Slavická a Otakar Vondrovic,
reklamní foto (1947). Foto: soukromý
archiv Elišky van Lakwijk.

V únoru a březnu 1948 zavítali Vondrovicovi díky koncertnímu turné do Francie
a Švýcarska. Na konzervatoři v Curychu oba dostali pracovní nabídku, avšak kvůli
dětem a Otakarově lékařské praxi v Poděbradech ji odmítli, nevěda, co je čeká…125
123

Z rozhovoru s Jitkou Obereignerovou ze dne 26.11.2010.
Osobní archiv Jitky Obereignerové.
125
Z rozhovoru s Jitkou Obereignerovou ze dne 26.11.2010.
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5.4 Proměny v lékařské profesi
Po únorových událostech 1948 zaznamenalo zdravotnictví v Československé
republice radikální přestavbu díky novým zákonům přijatých parlamentem. Soukromé
lékařské praxe byly zrušeny, státem budované zdravotnictví spadalo do kompetence
krajských a okresních národních výborů. Od počátku roku 1952 vznikly ústavy
národního zdraví zřizované na základě administrativního členění země (krajské, okresní,
městské). S nimi šly ruku v ruce další nařízení, zásady a opatření.126
V případě Otakara Vondrovice měla reorganizace zdravotnictví (a všeobecně
změna politického režimu) nemalé důsledky. Také jeho soukromá ordinace byla zrušena
a on musel vstoupit do služeb Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ). Otakar
nejprve příkaz k uzavření soukromé praxe neuposlechl, snažil se proti tomuto
rozhodnutí odvolat, avšak bez úspěchu. Vysokým funkcionářům v Poděbradech byl
svou výjimečností trnem v oku - pro „brnkání, za které si bere peníze“ neměli
pochopení.

„Vaše soukromá ordinace přímo narušovala linii socialistického zdravotnictví,
neboť pacienti často poukazovali na rozdílné jednání v ordinaci OÚNZ a ordinaci
soukromé. (…) Pokud se týká Vašeho úvazku v OÚNZ - 0,6, nabídl Vám ředitel OÚNZ
doplnění úvazku na jiném úseku o 0,4 což jste nepřijal, poněvadž potřebujete volný čas
pro hudbu a činnost ve Svazu hudebních skladatelů.“127

Znárodňování znamenalo v praxi nejen zrušení Vondrovicovy soukromé ordinace,
avšak rovněž zabavení rodinného pensionu ve prospěch lázní. Aša s Otakarem „směli“
zůstat ve svém bytě, ale museli platit roční nájem se zpětnou platností. Přibližně na
dobu jednoho roku jim byl zakázán vstup do zahrady, což pociťovaly i děti, které tak
byly ochuzeny o místo k hraní. Poté si představitelé komunistické moci uvědomili, že
není nikdo, kdo by se o zahradu staral, a tak byl zákaz zrušen. Otakarova matka Anna se
kvůli výše popsanému nevybíravému chování úřadů odstěhovala k dceři Idě do
Prahy.128
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SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Dějiny lékařství v českých zemích, s. 217-221.
PmP, Archiv Polabského muzea, fond Otakar Vondrovic, přír. č. 24/96.
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Z elektronické korespondence s Eliškou van Lakwijk ze dne 30.3.2012 a 16.4.2012.
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Ústrky ze strany OÚNZ nepřestávaly, bídný plat nedostačoval dosavadnímu
životnímu standardu, tudíž byl Otakar Vondrovic donucen počátkem padesátých let
prodat osobní vůz značky Praga.129 Komunističtí papaláši měli dokonce v plánu
nastěhovat do bytu, kde bývala ordinace,

nové nájemníky, se kterými by byli

Vondrovicovi donuceni sdílet sociální zařízení. Iniciativy se tedy chopila Aša, která
přemluvila svou sestru Zdenu, aby se tam s rodinou přestěhovala. A tak se také stalo.130
Přes všechny nesnáze dokázal Otakar Vondrovic po večerech studovat, doplnit si
vzdělání a získat odbornou specializaci a atestaci pro obor oční lékařství. Tato práce mu
navíc činila potěšení, protože musel využívat jemné motoriky rukou, kterou uplatňoval
také při hře na klavír.131

5.5 Umělecká kariéra
Podle mínění obou dcer, Jitky i Elišky, spočívala otcova tragédie v tom, že se
narodil do špatné doby. Po studiích, kdy začal budovat uměleckou kariéru, přišel k moci
Adolf Hitler, a po druhé světové válce, kdy byl na vrcholu, jej neměli v lásce
komunisté. Lukrativní koncerty byly vyhrazeny pro straníky. Přesto se Otakar
Vondrovic díky svému talentu, píli a vytrvalosti vypracoval na vynikajícího klavíristu.
Svědčí o tom jedinečný sešit sestavený z novinových výstřižků, které mapují koncerty
Otakara Vondrovice v letech 1944-1978.
Dobová kritika132 si cenila především Vondrovicovy vysoké technické kvality
a obdivuhodné paměti, díky nimž dokázal s jistotou a přesností zahrát velmi těžká díla.
Jeho úhoz byl pevný, avšak zároveň citlivý. Otakar Vondrovic byl nesmírně muzikální
člověk, který promýšlel každý tón, každou frázi, vnitřní stavbu díla, dbal na
vypracování jemných detailů. Neznamená to však, že by jednotlivé skladby byly pouze
strojově odehrány a postrádaly hudební výraz. Naopak. Mistrovská virtuozita šla ruku
v ruce se stylovostí, vkusem a přirozeným kultivovaným projevem, jež svědčí
o duchovní umělecké vyzrálosti. Schopností využít všech zvukových možností nástroje
se přiblížil k novému typu moderní klavírní interpretace.
129

Z elektronické korespondence s Eliškou van Lakwijk ze dne 30.3.2012.
Z rozhovoru se Zdenou Stránskou ze dne 22.4.2012.
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Z rozhovoru s Jitkou Obereignerovou ze dne 26.11.2010.
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Nejčastější novinové tituly, které reflektovaly Vondrovicovo klavírní umění: Nedělní noviny, Rudé
právo, Národní osvobození, Práce, Lidová demokracie, Svobodné noviny, Svobodné slovo, Kulturní
politika, Lidové noviny, Rovnost, Hudební rozhledy, Nová politika, Lidová obroda.
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Kritici a diváci kladně posuzovali nejen Vondrovicův herní projev, ale též
zajímavý a pečlivě promyšlený program. Jeho koncerty bývaly jedny z vrcholných
uměleckých událostí roku a není proto divu, že se publikum pravidelně dožadovalo řady
přídavků.

Celkově lze říci, že nejen články v denním tisku, ale rovněž i recenze v odborných
hudebních časopisech představují Otakara Vondrovice v tom nejlepším světle:
„Vysoce technicky, přednesově a výrazově náročný program, který by jinému
klavíristovi vystačil i na dva večery, přednesl osmašedesátiletý umělec s virtuosní
brilancí, oslnivou tónovou kulturou a velmi jemným porozuměním pro stylové potřeby
a odstíny hraných skladeb. Jeho pojetí jednotlivých skladatelů (Beethoven, Chopin,
Franck, Debussy, Smetana, v přídavcích Bach, Janáček a Kabalevskij) plně respektuje
dobový a individuálně autorský styl každého hudebního tvůrce, přitom je však vždy
něčím víc než jen dokonalou interpretací: z Vondrovicova podání vyzařuje síla
pianistovy umělecké imaginace, básnická schopnost výrazu intenzivního prožitku, spolu
s tím však i smysl pro kázeň a řád, hloubka myšlenkového zázemí, noblesnost a vysoká
kultura osobnosti. (…)

Nevšedně

bohatá

je

paleta

nástrojových tónově barevných možností,
s nimiž prof. Vondrovic jako klavírista
disponuje. Využívá ji k dokonalé výrazové
diferenciaci jednotlivých skladatelských
stylů, k barevnému odlišení doprovodu od
vůdčího melodického hlasu v homofonních
fakturách
propracování

a

konečně

k jemnému

detailních

kontrastů

a výrazových nuancí. (…)“
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Otakar Vondrovic (1947). Foto: soukromý archiv
Zdeny Stránské.
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Opus musicum: hudební revue, 1/77, roč. IX., Státní filharmonie Brno a Svaz českých skladatelů, Brno
1977, s. 21, Znamenitý klavírní recitál, Linka, A.
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Na druhou stranu lze v dobovém tisku nalézt i drobné výhrady ze strany
recenzentů, například mu vytýkali nedodržování pauz a dlouhých not, příliš rychlé
tempo či nesprávné akcenty.134 Tyto nepatrné detaily však v žádném případě neměly
vliv na celkový výborný dojem ze hry a není tak důvod nezařadit Otakara Vondrovice
do přední řady československých klavíristů druhé poloviny 20. století.

„Virtuóz v bílém plášti“ pořádal samostatné klavírní recitály, pravidelně
vystupoval jako sólista s Českou filharmonií (s níž debutoval již v roce 1932),
Středočeským symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy, Slováckou, Moravskou či Slovenskou filharmonií. Své umění předváděl
například v rámci přehlídek československého koncertního umění, koncertů Umělecké
besedy, Spolku výtvarných umělců Mánes, Přítomnosti (Sdružení pro soudobou hudbu),
různých hudebních festivalů (jako sólista vystupoval mj. na prvním Pražském jaru135) či
ve vysílání Československého rozhlasu.

Otakar Vondrovic ovšem působil nejen jako sólista, ale také jako komorní hráč.
Často spolupracoval s Pražským kvartetem, Československým kvartetem nebo
Pražským dechovým kvintetem. V padesátých letech se angažoval v klavírním triu
s houslistou Ivanem Kawaciukem a cellistou Bohumilem (Bohušem) Heranem. Hra více
hudebníků se odlišuje od sólových vystoupení především ve vnitřní kooperaci
jednotlivců, a to obzvlášť v začátcích působení. Toho si všimla i dobová kritika:
„Znamenalo-li uvedení mozartovských klavírních trií nesporný přínos do našich
pořadů komorní hudby, pak naopak jsme nemohli být tentokrát plně spokojeni
s provedením. Trio I. Kawaciuk (housle) - B. Heran (violoncello) - Dr O. Vondrovic
(klavír) nedosáhlo prozatím ještě oné vyvážené a jemné komornosti projevu, kterou
právě Mozartovy skladby nutně vyžadují. Cítíme zde stále spíše tři jednotlivce,
odehrávající - třebaže čistě a technicky celkem bezpečně - své party, než kolektiv vnitřně
pulsující. Ano, právě vnitřní kontakt jednotlivých členů zde doposud nenastal:
důsledkem toho je nervosní uspěchanost (a ne snad pouze tempová, ale především ve
smyslu nedostačujícího klidu výrazového) a zanedbání vzájemného melodického
vyvážení zvuku jednotlivých nástrojů. Rovněž po stránce dynamické diferenciace zůstal
soubor Mozartovi ještě ledacos dlužen. Pro klavíristu je zde jistě značnou omluvou
134
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Osobní archiv Jitky Obereignerové.
Stejně tak zde debutoval i budoucí světoznámý dirigent Leonard Bernstein.
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klavír, jímž sál Městské knihovny proslul prozatím až neblaze. (…) Soubor jako celek
nepůsobí ovšem dosud tak dlouho, abychom si od něho nemohli v budoucnosti slibovat
zřetelnější pokrok právě po výrazové stránce.“136

V padesátých letech účinkoval Otakar Vondrovic též s violistou a pedagogem
Antonínem Hyksou (mj. rovněž autorem etud a technických cvičení), jenž byl též žákem
Karla Hoffmeistera.137 Za svého působení na JAMU pak především s houslistou,
pedagogem a skladatelem Antonínem Moravcem, který v letech 1976-81 zastával
funkci děkana hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.138

Klavírní umění poděbradského rodáka mohli obdivovat diváci nejen na území
tehdejšího Československa, ale též v zahraničí. Již před druhou světovou válkou svou
hrou zaujal v Jugoslávii a Francii. Jak už bylo výše zmíněno, s manželkou Ašou
navštívili rovněž Francii a Švýcarsko, ale tím výčet zemí, v nichž vystupovali, zdaleka
nekončí. Otakar Vondrovic koncertoval též v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku,
Norsku, Monaku a dokonce i v Číně.

Vondrovicův mnohostranný repertoár byl zaměřen v prvé řadě na českou hudbu
19. a 20. století, jíž byl velkým milovníkem a propagátorem. Jeho pozornost poutaly
skladby neznámé, určitým způsobem průkopnické či novodobé. Mezi nejčastěji hrané
skladatele patřil Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Josef Suk,
Vítězslav Novák, Leoš Janáček nebo Klement Slavický.
Dále Vondrovic proslul jako vynikající interpret Fryderyka Chopina a Ludwiga
van Beethovena. Svou výjimečnost prokázal souborným provedením všech dvaatřiceti
Beethovenových klavírních sonát ve dvou čtyřvečerních cyklech v letech 1951-1953.
V jeho koncertním výběru nechyběla ani díla ruských skladatelů 19. a 20. století:
Alexandra Nikolajeviče Skrjabina, Sergeje Prokofjeva139, Alexandra Glazunova či
Sergeje Rachmaninova.140
136
Hudební rozhledy, 8/56, roč. IX., Svaz československých skladatelů, Praha 1956, s. 338, Trio
Vondrovic-Kawaciuk-Heran.
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Malá encyklopedie hudby, Supraphon, Praha 1983, s. 272.
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Malá encyklopedie hudby, s. 428. Koncertní život - březen 1962, Praha 1962, s. 22, Dr. Otakar
Vondrovic.
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Se Sergejem Prokofjevem se Otakar Vondrovic osobně setkal v Praze roku 1938, když hrál
v Umělecké besedě jeho II. klavírní sonátu. Samotný autor se o jeho provedení vyjádřil s uznáním
a pochvalou.
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PmP, Archiv Polabského muzea, fond Otakar Vondrovic.
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„V roce 1927 překvapil [prof. Karel Hoffmeister] mě návrhem, abych studoval II.
sonátu Sergeje Prokofjeva, jehož jméno a dílo bylo v té době v Praze málo známé. Pro
mladého adepta jako já, odchovaného Bachem, Beethovenem a romantiky, bylo toto
setkání s živou současností přímo otřesným objevem. Tato hudba dráždila, ba
odpuzovala zprvu svou nezvyklou novostí, ale neodolatelně vždy s větší silou vždy
přitahovala a posléze tak zaujala svou živelností, že jsem dílo nastudoval v neobyčejně
krátké době.“141

Sjednávání koncertů (sólových, komorních či s orchestrem), estrád a propagaci
v krajských střediscích a u pořadatelů v Československu zajišťovala v zastoupení
Otakara Vondrovice Hudební a divadelní agentura.142

Trvalým dokladem Vondrovicova talentu, osobitých interpretačních schopností
a umělecké poctivosti zůstanou gramofonové desky, které během svého života natočil
pro hudební vydavatelství Supraphon. Nahrávky se skladbami od Ludwiga van
Beethovena, Ference Liszta, Jana Ladislava Dusíka, Wolfganga Amadea Mozarta
patřily mezi nejčastější. Dále nahrál též kompozice Vítězslava Nováka, Bedřicha
Smetany, Sergeje Prokofjeva a Dmitrije Šostakoviče.143
O své zážitky z natáčení jedné gramofonové desky se s autorkou podělila paní
Svatava Střelcová, studentka Otakara Vondrovice:
„Měla jsem tu čest, že jsem v té době, když jsem studovala, že jsem byla
obracečka. Takže jsem ho měla možnost poznat při té práci na tom natáčení, a to je to,
co Vám říkám, že jsme třeba přišli do studia a tam bylo poměrně dost chladno a on
říká: no tady je teda zima. Nedovedu si představit, že bych mohla hrát nebo dobře hrát.
Ale on se tak jako otřepal a skutečně, seděla jsem vedle něj, protože jsem byla na té celé
frekvenci a otáčela jsem mu, že byl téměř jako neomylný. Když se vracelo, tak se vracelo
ne kvůli tomu, že on by udělal nějakou chybu, ale že třeba vrzala židle nebo že zavrzala
parketa nebo něco takového. Takže on byl úžasný.“144
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Hudební rozhledy, 20/57, s. 832, Zdravíme veliký říjen, Vondrovic, O.
PmP, Archiv Polabského muzea, fond Otakar Vondrovic.
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Moderní doba umožňuje poslechnout si tři dobové nahrávky Otakara Vondrovice
též na internetových stránkách youtube.com145. Dvě ukázky patří klavírní sonátě op. 61
fis moll, nazvané „Harmonická elegie“, českého hudebního skladatele a klavíristy
přelomu 18. a 19. století Jana Ladislava Dusíka. Poslední úryvek pochází z Uherské
rapsodie č.12 cis moll maďarského klavírního virtuóza a skladatele doby romantismu
Ference Liszta.146
Hudba v podání Otakara Vondrovice zaznívá nejen na gramofonových deskách,
internetových serverech, ale též v krátkém filmu Důvěřujte umělcům (1947).
K dokumentu o vzdělávání malířů a sochařů na Akademii výtvarných umění složil
hudbu Vondrovicův švagr Klement Slavický.
Jak je vidno, Otakar Vondrovic byl pilný člověk, který nedokázal zahálet.
Provozoval lékařskou praxi, koncertoval na domácí, ale též zahraniční půdě,
pochopitelně musel rovněž cvičit na klavír 4-5 hodin denně (mnohdy dlouho do noci).

Pronásledování ze strany komunistických papalášů však nebralo konce. Pocítila to
celá Vondrovicova rodina, dcery nevyjímaje. Jitka chtěla po maturitě na Jedenáctileté
střední škole v Poděbradech (dnes Gymnázium Jiřího z Poděbrad) studovat psychologii,
ovšem to v té době absolutně nepřipadalo v úvahu. Přes výborný prospěch nedostala
doporučení ke studiu. Díky dobré reprezentaci basketbalového týmu Slavia Poděbrady,
což byl klub Fakulty slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech, se mohla zapsat ke
studiu na této škole. Nebyl to ovšem směr, který by jí vyhovoval, a tak po roce odešla
na dvouletou nástavbu na rehabilitační sestru v Praze. V této profesi poté dlouhodobě
pracovala v nemocnici na Vysočanech.
Eliška si ve dnech maturitní zkoušky (též na Jedenáctileté střední škole) vyslechla
zamítavý postoj k jejímu dalšímu studiu na vysoké škole - hledání práce bylo shledáno
jako správná cesta ke „sžití s pracujícím lidem“. Eliška tedy rok pracovala jako účetní
v tehdejším hotelu Praha na Riegrově náměstí v Poděbradech. Poté získal její otec (díky
hudbě) konexe na Lékařské fakultě hygienické v Praze (dnes 3. lékařská fakulta
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Ve dvou případech je zde ovšem chybně uvedeno klavíristovo datum narození (zdroj uvádí rok 1898
místo 1908) a ve zbylém případě pro změnu příjmení (Vondrovec).
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Univerzity Karlovy), takže vysněná studia medicíny a následné povolání lékařky se
Elišce přeci jen vyplnily.147

Rodina Vondrovicova (léto 1982): spodní řada zleva Jitka,
provdaná Obereignerová, Aša Slavická-Vondrovicová, Otakar
Vondrovic. Vrchní řada zleva Eliška, provdaná van Lakwijk,
Klára van Lakwijk (dcera Elišky), Eva Obereignerová (dcera
Jitky) a Eliška Stránská (dcera Otakarovy neteře Zdeny). Foto:
soukromý archiv Elišky van Lakwijk.

5.6 Pedagogická dráha
Otakar však marně bojoval s větrnými mlýny. Jeho žádosti pracovního zařazení na
plný pracovní úvazek nebylo ze strany Okresního výboru národního zdraví vyhověno,
jako náhrada mu byl na doplnění nabídnut zkrácený úvazek na pozici tělovýchovného
lékaře. Požadavek maximálního výkonu za neadekvátní plat společně s výčitkami
ohledně koncertní činnosti způsobily, že v roce 1963 přijal Otakar Vondrovic nabídku
pedagogicky působit na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Začínal
na pozici externího pracovníka jako odborný asistent oboru hry na klavír (od roku 1965
vyučoval též kurs pracovní hygieny instrumentalistů) a do Brna dojížděl jednou týdně.
Nadále se věnoval očnímu lékařství ve službách OÚNZ. Neustálé spory ohledně
(ne)plnění lékařských povinností, zkracování pracovního úvazku a snižování platu
vedly k Vondrovicovu rozhodnutí lékařského povolání zanechat a naplno se věnovat
hudbě. Již roku 1968 získal na JAMU místo řádného profesora, kterého si velice vážil –
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dokonce více než doktorského.148 O rok později byl jmenován vedoucím katedry
klávesových nástrojů. Zároveň byl pravidelně jmenován členem Státní zkušební komise
pro státní závěrečné zkoušky na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze
v oboru klavír a varhany.

Se zážitky a vzpomínkami na nezapomenutelného vyučujícího klavíru se podělily
jeho studentky. Paní Svatava Střelcová, posluchačka JAMU v letech 1968-1973, dnes
externí vyučující hry na klavír na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého, na otázku, co se jí vybaví při vyslovení jména Otakar Vondrovic,
odpovídá:
„Vybaví se mi vždycky velice vzácný člověk, jak po lidské stránce, tak po své
profesní stránce, protože jsem ho měla možnost poznat za těch pět let velice důkladně
a předpokládám, že i on mě.
Byl to člověk, který uměl držet slovo, nepřipadalo vůbec do úvahy, abych neměla
hodinu tak, jak řekl. I když tedy musím říct, že jsem si to někdy tak jako v duchu přála,
protože ty jeho hodiny byly velmi náročné a neslevil nám vůbec nic. Ale nemohu říct, že
bych se ho obávala, to nikdy, protože on se excelentně ke svým studentům choval, i ke
mně. Já jsem od něj neslyšela jediné hrubé slovo, jedinou urážku, ale mohu Vám říct, že
nevím, jak to dělal a nepamatuju si na přesné zněné těch vět, ale řekl mi to, co
potřeboval. A jistě to mnohdy bylo důrazné. Nebylo to jenom proto, že by se mu nelíbilo,
jak hraju, ale že spíš pomalu postupuju, že bych měla víc pracovat. Důvody se určitě
našly, ale vždycky s obrovskou noblesou a hodinu zakončil podáním ruky. Já jsem
odcházela a pak jsem měla ještě čas o všem přemýšlet, co mě řekl, co mě třeba ještě
během té hodiny nedošlo.“149

Paní Vanda Jandová, studentka JAMU v letech 1975-1980, vzpomínky paní
Střelcové potvrzuje a na stejný dotaz odpovídá:
„Vybaví se mi úžasný člověk. Měla jsem to štěstí, že jsem studovala u něho pět let
na Akademii a i když jsem ho zažila už ve věku, kdy pomalu odcházel do důchodu, tak
v něm bylo stále hodně energie. Byl to nesmírně inteligentní člověk, který, kdykoliv jsem
přišla, tak mě s něčím přivítal. Třeba bylo škaredý počasí a řekl: dnešní (jak to tam
148
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vlastně ten Vančura říká) způsob léta je nějak podivný. Čili už to naznačovalo, že byl
hrozně sečtělý člověk.“150

Vzhledem k tomu, kolik měl Otakar Vondrovic povinností, měl rozvrhnut den tak,
aby veškerou práci časově zvládal. Totéž vyžadoval po svých studentech - organizaci
pracovního i volného času pokládal za nezbytnou. Tato slova potvrdila Svatava
Střelcová:
„A to, že jsme měli hodiny i ve zkouškovém období, to byla samozřejmost. Nějaké
zkouškové období nepřipadalo vůbec do úvahy. My jsme měli hodiny od září do konce
června. Jednou se mi taky stalo, a to se mi stalo v prvém ročníku, že jsem dělala
zkoušku z hudební psychologie. První moji zkoušku na vysoké škole. Tak jsem se učila
a já jsem Vám přišla druhej den do hodiny a říkala jsem, pane profesore, já jsem
neměla tolik času cvičit, protože jsem se učila na tu zkoušku z hudební psychologie.
A on říkal, Svaťko, já když jsem dělal rigorózní zkoušku v Paříži z medicíny, tak jsem se
v noci učil a ve dne jsem hrál, to si musíte zařídit. Tak jsem říkala „aha“. Takže víckrát
jsem se už neomluvila.“

Profesor Otakar Vondrovic byl vynikající hudebník, ale neměl žádné pedagogické
vzdělání. To, jak postupoval a jakým způsobem předával své zkušenosti studentům,
okomentovala Svatava Střelcová následovně:
„On celoživotně hrál, ale nikdy neučil. A my jsme to mezi sebou takto věděli,
a jelikož byl velice zdatný pianista, jak jsem říkala, a mimořádných kvalit, tak hrál
a spousta věcí mu vůbec nečinila potíže. A mně to potíže činilo a jak na to teda? Protože
on mě nevysvětloval prostě dva tóny nebo něco takového, on už tu muziku tvořil. On už
nic jiného, než tvořil, protože byl skutečně interpret. Kdežto já jsem byla prostě
studentka, která měla spoustu obtíží, ale jelikož jsem si toto uvědomovala, tak já jsem ho
pozorovala ze všech stran, když mně hrál, co dělá s tou rukou. Ne že by, on mě to
ukázal, to musíte tak a tak (gesta rukou), ale to prostě hrál úplně skvěle (úsměv). A on
taky se postupem let do té pedagogické práce dostal, on byl vynikající pedagog, to
nezpochybním, ale nikdy neučil, pro něj to byla úplně nová věc už v hodně zralém věku,
když začal učit. Takže on se musel do té pedagogické práce nějak dostat a pro něj to,
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předpokládám, někdy asi byl problém, když viděl, že někomu něco nejde, prostě jak to
udělat, protože jemu to šlo. (smích)“151
„A taky si myslím, že mě naučil nebát se klavíru. Jednou jsme se tam trumfovali,
že jsem hrála a pořád mně říkal, že to není žádný forte a hrála jsem a ne, to není žádný
forte a sedl si, zase mě dostal od toho klavíru a začal hrát a rupla struna! (smích)
Prostě chtěl mě přesvědčit, že to, co já hraju, určitě měl pravdu, ale naučil mě, abych
dokázala se i toho klavíru nebát a použít třeba skutečně sílu, kde je to zapotřebí.“152

Vanda Jandová k tomu dodává:
„On měl obrovský dar ukazovat, měl obrovskej dar trpělivosti. (…) Radil mně,
i k té technice k první etudě Chopinově, radil pohybem, jakým způsobem se ponořit
klavíru, jak to cvičit, aby to člověk nehrál v křeči. Musím říct, že radil i k technickým
věcem, ale je fakt, že na té Akademii se tím člověk tak moc nezabývá, zabývá se víc tou
hudbou a tím duchem, aby tedy vystihl toho ducha toho skladatele. Takže ta pedagogika
se moc… on byl tak inteligentní člověk, že už to ani nepotřeboval.“153

Důkazem toho je řada nadaných žáků, kteří vyšli z jeho třídy. Na prvním místě lze
zmínit Alenu Vlasákovou, významnou klavíristku a hudební pedagožku. Na JAMU
absolvovala pod vedením Otakara Vondrovice s vyznamenáním - její absolventský
koncert vzbudil nebývalý ohlas u publika i odborného hudebního tisku.154 Již od mládí
se věnovala pedagogice (Lidová škola umění v Brně, Konzervatoř Pardubice) a její žáci
pravidelně vyhrávají různé celostátní i mezinárodní klavírní soutěže. Dnes působí na
Janáčkově akademii múzických umění v Brně (zde vede Metodické centrum) a Hudební
akademii múzických umění v Praze, pravidelně vede interpretační kurzy a pedagogické
semináře v České republice i v zahraničí a pravidelně zasedá v odborných porotách
klavírních soutěží. Teoretické poznatky o klavírní pedagogice shrnula v odborných
článcích i metodických učebnicích.
Úspěšnou třicetiletou domácí i zahraniční koncertní dráhu (sólovou i v klavírním
duu s další Vondrovicovou studentkou Evou Krámskou) ukončila v roce 2000. V témže
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roce byla za svou dlouholetou práci oceněna ministrem školství Eduardem Zemanem
medailí prvního stupně za pedagogiku.155

Další významná klavíristka ze třídy profesora Otakara Vondrovice, která proslula
především na koncertních pódiích, je již zmíněná Eva Krámská. Ještě v době před
absolutoriem na JAMU si dobová kritika cenila především její technické vybavenosti,
muzikálnosti a moderního výrazu.156

Paní Střelcová závěrem shrnula:
„A víte, co jsme si říkaly právě s tou Janou Špaňhelovou (též žačka Otakara
Vondrovice, pozn. autorky), tak někdy, když na něj vzpomínáme? Já Vám to řeknu tak,
já jsem u něj studovala v době normalizace, vemte si to, co to bylo, vy jste nebyla na
světě, ale to bylo skutečně tuhý. A já jsem říkala, co se týče studia, já jsem se setkávala
s takovými skvělými lidmi a Jana mně říkala, víš, my jsme měli to štěstí, že tito lidé, kteří
nás učili a ten profesor Vondrovic, že on vyrostl v prvé republice, měl vlastně klasické
vzdělání a trošku to na nás jako dýchlo. To jeho vzdělání, to jeho chování, ten jeho
přístup k práci, poctivý a slušný. Takže já jsem si říkala, je to asi pravda, že jsme měli
v tomto směru štěstí, že jsme žili a studovali v normalizaci a že jsme měli tak úžasný lidi.
A jeho teda.“157

Otakar podněcoval mladé lidi k hudbě také v rámci lektorské činnosti. Česká
hudební společnost pořádala pravidelné letní kurzy hudby v Bechyni, kterých se
účastnili přední lektoři a profesoři – Otakar Vondrovic mezi nimi nemohl chybět. Jako
pedagog si získal velké sympatie.
„Byl velmi oblíben nejen jako pedagog, ale i jako člověk bodrý, veselý, upřímný,
který s námi při večerních besedách krásně vypravoval a užívali jsme společně buď
týden nebo 14 dní s krásnou hudbou nezapomenutelné zážitky.“158

Otakar Vondrovic uplatňoval dále své klavírní zkušenosti například jako člen
odborné poroty Smetanovské klavírní soutěže, která je dodnes mezinárodně uznávaným
155
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kláním mladých klavíristů. Z dochovaných poznámek k jednotlivým uměleckým
výkonům je patrné, že si zakládal na preciznosti, všímal si i drobných nepřesností, ať již
technického (melodie, rytmus) či přednesového rázu: „Četné překlepy, místy falešné
basy! Levá ruka zanikla, falešné noty, lapsus paměti ve střední části, zvorané. Školácké,
technicky nezvládnuté. Více barev!“ Na druhou stranu pokud se mu předvedený výkon
líbil, dokázal ho náležitě ocenit: „Zdravě rytmické, s dobrou gradací. Technicky
i stylově výborné, muzikální.“159

S mladými umělci zůstával Vondrovic v kontaktu nejen díky své pedagogické
činnosti, ale také právě na různých interpretačních soutěžích. V tehdejších odborných
porotách zasedali ti nejlepší klavíristé, složení na jednotlivých soutěžích bylo víceméně
stejné. Otakar Vondrovic jakožto jednička v Brně zastupoval mimopražské klavírní
prostředí a účastnil se všech významných celostátních hudebních soutěží.
Vedle výše zmíněné Smetanovské klavírní soutěže se účastnil například
Chopinovského festivalu, každoročně pořádaného v Mariánských Lázních, jehož
nedílnou součástí je Československá klavírní soutěž Fryderyka Chopina. Dále nelze
opomenout mezinárodní hudební festival Beethovenův Hradec, konaný na zámku
v Hradci nad Moravicí.

Svůj praktický hudební talent dokázal Otakar Vondrovic též propojit s teorií,
například ve stati Nad problémy soudobé interpretace barokní hudby, ve které se věnuje
nesnadnému úkolu interpretace staré hudby na klávesové nástroje. Z pohledu zkušeného
umělce nastiňuje jednotlivá úskalí v provedení hudebních děl a zároveň radí, jak je co
nejlépe překonat, a tím dosáhnout kvalitního výsledku.

Aktivní koncertní kariéru zakončil Otakar Vondrovic ve svých sedmdesáti letech
vystoupením v Brně v Besedním domě, stejný program zahrál též v Polabském muzeu
v Poděbradech. Na průběh koncertu v Brně vzpomíná jeho studentka z JAMU, dnes
vyučující na Konzervatoři J. P. Vejvanovského v Kroměříži, Vanda Jandová:
„Hrál Beethovenovu sonátu c moll opus 10, tam se ze začátku ještě trošku
projevila jaksi nervozita, že jsme si říkali, jenom ať to všechno dobře dopadne, ale to je
normální. Potom hrál Francka, preludium, fugu, což hrál úžasně, barevně, technicky
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bezproblémově, s naprostým pochopením. Tak duchovně pochopená hudba… Potom
hrál Debussyho po přestávce, ale tak úžasně, myslím, že na to byl taky specialista. To
byl velice vydařenej koncert na to, že měl vlastně sedmdesát let.“160

Od té doby navštěvoval Otakar Vondrovic koncerty již pouze jako divák. Na
Janáčkově akademii múzických umění působil jako profesor klavíru do počátku
osmdesátých let minulého století. V zasloužilém důchodu se těšil svou rodinou
a posloucháním hudby na gramofonových deskách.

5.7 Ocenění
Mnozí místní komunističtí představitelé klavírní umění Otakara Vondrovice
zpochybňovali a odsuzovali. Jeho poctivá mnohaletá práce (především díky propagaci
současné hudby) však byla náležitě doceněna Svazem českých skladatelů a koncertních
umělců a dalšími hudebními institucemi.
Otakar Vondrovic si tak díky jejich podpoře vysloužil od prezidenta republiky
propůjčení státního vyznamenání Za vynikající práci (1969), jež převzal z rukou
ministra kultury Miroslava Galušky. Následovalo ocenění v podobě Smetanovy medaile
(1974) a Ceny města Poděbrad. Roku 1977 získal Otakar Vondrovic při příležitosti 50.
výročí úmrtí a 125. výročí narození Leoše Janáčka Pamětní medaili Leoše Janáčka za
podíl na popularizaci a propagaci génia světové hudby.
O rok později mu byl udělen čestný titul „zasloužilý umělec“. Na Pražský hrad jej
namísto manželky Aši Slavické-Vondrovicové, která se ceremoniálu odmítla účastnit,
doprovázela dcera Jitka Obereignerová. Jak sama potvrdila, vše bylo slavnostní
a noblesní, avšak otec si toho příliš nepovažoval vzhledem k tomu, že to bylo od
komunistů.161
Roku 1980 dostal Otakar Vondrovic Janáčkovu medaili a o dva roky později byl
při příležitosti oslav 35. založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oceněn
rektorem Františkem Šolcem diplomem se zlatou Janáčkovou medailí.
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Otakar Vondrovic při předávání zlaté Janáčkovy medaile
z rukou rektora JAMU F. Šolce (1980). Uloženo v Polabském
muzeu v Poděbradech.

Na otázku, jak vnímala svého otce dcera Eliška, zda spíše jako hudebníka nebo
lékaře, odpověděla: „Vnímala jsem ho především jako otce - moudrého člověka
s širokým rozhledem, s kterým se dalo mluvit o čemkoliv. Samozřejmě hrála hudba
velkou roli v našem rodinném životě, ale i medicína byla jeho velikou láskou, a když
jsem studovala [lékařskou fakultu], vedli jsme často “odborné “diskuse.“162

Otakar věnoval svůj čas hudbě, medicíně, rodině, ale tím výčet jeho aktivit
zdaleka nekončí: dále se vzdělával v jazycích - měl rád především francouzštinu, ale
hovořil rovněž anglicky a německy - v geografii, fyzice a zajímal se také o astronomii
(ve věžičce svého domu měl dokonce malou observatoř). Miloval horskou turistiku,
upřednostňoval především Tatry, radost mu však udělal i výjezd lanovkou na Mont
Blanc s dcerou Eliškou. O dovolených navštěvoval s rodinou Krkonoše a jižní Čechy.
Dokud existovala stará poděbradská plovárna, rád si zašel zaplavat do Labe, později na
poděbradské Jezero.163 Oblíbil si též cestování vlakem do Brna, kdy si mohl odpočinout
- ať už čtením knihy nebo přípravou na své náročné zaměstnání.164 Co se domácích
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zvířat týče, byl velkým milovníkem koček. Avšak na vrcholu pomyslného žebříčku si
bezpochyby hověl pes Tomík, věrný Otakarův přítel.165

5.8 Závěr života
Na jaře 1984 onemocněl Otakar Vondrovic rakovinou jícnu. Přestože podstoupil
náročnou operaci, metastázy se po několika měsících opět objevily. Zemřel 8. června
1985 v kruhu své nejbližší rodiny.166 Pochován je v rodinné hrobce na hřbitově
v Poděbradech - Kluku.

„Byl to člověk i nesmírně charakterní, ale muzikant byl, já bych řekla, že byl
fenomenální. Byl to úžasný člověk. Nikdy na něj nezapomenu a bude můj naprosto
nedostižný vzor.“167

165

Z rozhovoru se Zdenou Stránskou ze dne 22.4.2012.
Z elektronické korespondence s Eliškou van Lakwijk ze dne 16.4.2012.
167
Z rozhovoru se Svatavou Střelcovou ze dne 2.11.2011.
166
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5.9 Vzpomínky na Otakara Vondrovice

Osobnost uznávaného klavíristy dodnes připomíná občanské
sdružení

Společnost

programově

Otakara

organizuje

a

Vondrovice

podporuje

(SOV),

koncertní

které
činnost

v Poděbradech a zároveň popularizuje vážnou (klasickou)
hudbu. Vondrovicův odkaz je připomínán nejen v názvu
sdružení, ale také tím, že se každoročně mezi vystupujícími umělci objevují nadaní
mladí klavíristé (např. Lukáš Vondráček, Martin Kasík, Miroslav Sekera aj.).
Svým zaměřením navazuje SOV na Kruh přátel hudby, který vznikl z iniciativy
šéfdirigenta Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech Jana Maria
Dobrodinského na podzim 1987. Organizátorem prvních koncertů se stalo tehdejší
Kulturní a společenské středisko. Po vzniku České republiky se Kruh přátel hudby
osamostatnil a vznikla Nadace Otakara Vondrovice jako samostatný právní subjekt. Po
vydání zákona o nadacích a nadačních fondech v roce 1997 se nadace přeměnila na
Společnost Otakara Vondrovice, občanské sdružení. Následující rok schválilo
Ministerstvo vnitra jeho stanovy a Kruh přátel hudby od této doby existuje pod
uvedeným jménem. Předsedou sdružení je profesor Jiří Navrátil.168
Finance získává SOV především z příspěvků abonentů, dále pak z doplňkového
prodeje před začátkem jednotlivých koncertů. Tyto prostředky jsou využívány zejména
k úhradě nákladů spojených s nájemními prostory divadla Na Kovárně a lázeňské
kolonády v Poděbradech.
Cílem sdružení je přiblížit vážnou (klasickou) hudbu především mladému publiku,
a to prostřednictvím předních umělců, kteří vystupují za honorář odpovídající finančním
možnostem společnosti.169

V roce 2007 se zastupitelstvo města Poděbrad rozhodlo pojmenovat několik cen
v různých oblastech života po významných osobnostech města. Cena udělovaná za
výrazný umělecký přínos nesla název Křišťálový štít Otakara Vondrovice. Ocenění
bylo toho roku uděleno profesoru Jiřímu Navrátilovi, organizátorovi hudebního života
v Poděbradech a předsedovi Společnosti Otakara Vondrovice. Jelikož pak zastupitelstvo
168

Společnost Otakara Vondrovice [online], dostupné na: http://sov.pdy.sweb.cz/sov.html, cit. [2012-0127].
169
Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem ze dne 22. 10. 2010.
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v následujícím roce od svého záměru udělovat uvedené ceny města ustoupilo, zůstal Jiří
Navrátil jeho jediným laureátem.

Jméno Otakara Vondrovice mohla též nést Základní umělecká škola
v Poděbradech, jež se s touto žádostí obrátila na Vondrovicovu dceru Jitku
Obereignerovou. Ta proti podanému návrhu neměla námitek. Uvedený záměr však
nakonec nebyl realizován – proč se tak stalo, zůstává nezodpovězenou otázkou.

A tak jméno a osobnost Otakara Vondrovice (mimo SOV) připomíná pouze
pamětní deska umístěná na jeho rodném domě, který nechal postavit jeho otec Jakub.
Nápad připomínat klavíristovo jméno původně vzešel z podnětu rodinných příslušníků,
později iniciativu převzalo město Poděbrady, které nechalo zhotovit desku symbolicky
tvarovanou do koncertního křídla s nápisem „Zde se narodil, žil a zemřel Prof. MUDr.
Otakar Vondrovic klavírní virtuos 1908-1985“ (viz oddíl Přílohy). Vzhledem k velikosti
domu však tato památka příliš nevyniká, z větší vzdálenosti není téměř vidět.
K odhalení pamětní desky (2005) došlo shodou okolností ve chvíli, kdy se
v Lázeňské ulici konaly tradiční středeční trhy. Velký vítr způsobil, že slavnostní akt
„doprovodily“ kusy zde nabízeného spodního prádla…170

170

Z rozhovoru s Jitkou Obereignerovou ze dne 23.3.2012.
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ZÁVĚR

Jména Jakuba a Otakara Vondrovicových se nesmazatelně zapsala do dějin města
Poděbrad. Dva obvodní a lázeňští lékaři, kteří přispěli k šíření dobré pověsti malého
městečka, se mohli pyšnit nejen výbornými odbornými znalostmi a schopnostmi, ale
také oblibou na veřejnosti.

Jakub Vondrovic, původem z chudé rolnické rodiny ve východočeských
Nevolicích, získal po příchodu do Poděbrad místo druhého obvodního lékaře vedle zde
již působícího MUDr. Bohumila Boučka. Oba se poté významnou mírou zasloužili
o rozkvět poděbradských lázní, založených na počátku 20. století. Jakub Vondrovic se
jako erudovaný lékař podílel na veškerých společenských aktivitách ve městě – stopy
jeho činnosti jsou zaznamenány v lázeňské radě města, v tělocvičné jednotě Sokol,
v městské Besedě, v muzejním, divadelním, lékařském i politickém spolku, čímž se
zasloužil o kulturní povznesení nejen Poděbrad, ale rovněž blízkého okolí.
Neopomenutelná je též jeho činnost na poli humanitárně-charitativním a náboženském
(díky němu mj. vznikla v Poděbradech Náboženská obec Církve československé).

Přestože byl Jakub Vondrovic ve své době uznávanou a oblíbenou osobností, dnes
zůstává jeho jméno téměř neznámé. Důvodů lze najít několik: od roku 1941, kdy
zemřel, uplynulo relativně mnoho času, aby byly zpřetrhány vazby mezi pamětníky
a současnou generací. Nadto je s lázněmi a lékařskou péčí na počátku 20. století ve
všeobecném povědomí spojeno především jméno MUDr. Bohumila Boučka, který
převzal lékařskou praxi po svém otci Františku Boučkovi a dále tuto tradici rozvíjel.
Jakub Vondrovic jako nově příchozí lékař si svou pozici a renomé musel postupně
vybudovat.

Syn Jakuba Vondrovice Otakar se stal na otcovo přání též lékařem, aby mohl
pokračovat v rodinném povolání. Jeho největší láskou však byla hra na klavír, kterou
zároveň vystudoval s medicínou. Třicet let měnil takřka každodenně lékařský plášť za
koncertní frak, protože se věnoval oběma náročným profesím zároveň. Na počátku
šedesátých let minulého století začal navíc pedagogicky působit na Janáčkově akademii
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múzických umění v Brně. Postupně zanechal lékařské praxe a veškerou energii vložil do
hudby. Klavírní virtuóz, známý i za hranicemi Československa, má dnes v Poděbradech
pouze malou pamětní desku na rodném domě. Jeho jméno připomíná též místní
občanské sdružení Společnost Otakara Vondrovice, propagující vážnou hudbu hlavně
mezi mladými lidmi.

Existuje několik možných vysvětlení, proč současníkům není jméno Otakara
Vondrovice jako klavírního virtuóza známé. Svou uměleckou kariéru začal budovat za
nepříznivé politické situace ve třicátých letech minulého století a dokonce byl za
všeobecné mobilizace Československé republiky povolán jako záložní důstojník.
Nakonec strávil dobu okupace jako lékař v Poděbradech. V poválečné době nadále
vykonával obě povolání, ovšem komunistický režim jeho umělecké dráze nepřál lukrativní koncerty byly vyhrazeny zejména straníkům. Určitou roli sehrál také fakt, že
Otakar Vondrovic, ač vynikající klavírista, nepůsobil v centru uměleckého dění v Praze. Navíc Otakar Vondrovic začal pedagogicky působit až v pokročilém věku;
nestačil tedy vychovat tolik výborných klavíristů, kteří by svou hudební kariérou
přispěli k šíření jeho dobrého jména.

Cílem práce bylo připomenout životní osudy dvou významných osobností města
Poděbrad, na jejichž zásluhy se vlivem času a okolností pozapomnělo. Jejich životní
příběh sice není vinou nedostatku pramenů zcela prost bílých míst; dílčí mezery by však
zřejmě mohli pomoci zaplnit snad jen další souputníci obou mužů a další pamětníci
popisových událostí. Přesto se jedná o první souhrnnou odbornou práci o Jakubu
a Otakaru Vondrovicových, která snad bude alespoň drobným přínosem jak pro historii
Poděbrad, tak pro oblast dějin hudby.
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RESUMÉ

The master´s thesis introduces the important personalities of the city of Poděbrady
in 19th and 20th century: Jakub and Otakar Vondrovic. It is mainly concerned with
professional and social-cultural plane of their lives, however it does not ignore private
sphere either. At the same time it has a think about why these representatives of medical
and musical life of Poděbrady are marginalized nowadays and why their names remain
unknown to the general public.

Almost no literature dealing with this topic was ever written, and the sources
foundation was not very extensive. For a deeper and more detailed research a method of
oral history had to be performed. Interviews with the family members and contemporary
witnesses brought an important personal dimension that was missing in the primary
sources.

Although the final story contains few white spots, this thesis represents the first
summary professional work of Jakub and Otakar Vondrovic, which along with the
contribution to the history of Poděbrady enriches the medical and musical sphere.
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Obr. 1 Rodiče Jakuba Vondrovice: Markéta, rozená Pugnarová, a Jan
Vondrovicovi (1901).

Obr. 2 Jakub Vondrovic (vpravo) se svým otcem Janem.

75

Obr. 3 Dcery Jakuba Vondrovice: Anna
a Věra (kolem roku 1909).

Obr. 4 Anna a Jakub Vondrovicovi v lázeňském
parku (1936).
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Obr. 5 Anna Vondrovicová (1943).

Obr. 6 Roh dnešní Lázeňské ulice a Riegrova náměstí (1908). Penzion Chodská po pravé
straně. Místo dvou domů nalevo byla postavena Villa Chodská.
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Obr. 7 Villa Chodská na rohu Riegrova náměstí (1912).

Obr. 8 Villa Chodská na rohu Riegrova náměstí (2012).
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Obr. 11 Portrét Otakara Vondrovice od Oldřicha Kerharta
(1920).

Obr. 12 Otakar Vondrovic u klavíru, asi jako čtrnáctiletý (1922).
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Obr. 13 Aša Slavická (1934).

Obr. 14 Svatba Aši Slavické a Otakara Vondrovice na
Staroměstské radnici v Praze (září 1938).
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Obr. 15 Koncertní plakát Otakara Vondrovice (1947).

Obr. 16 Otakar Vondrovic a Aša Slavická (1947).

82

Obr. 17 Recenze klavírního koncertu Otakara Vondrovice z pera
Jana Trojana v časopisu Hudební rozhledy 12/76.
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Obr. 18 Koncertní plakát Aši Slavické a Otakara Vondrovice (1951).

Obr. 19 Oslava 75. narozenin Otakara Vondrovice (listopad 1983). Zleva Otakar
Vondrovic, Zdena Uhrová (sestra Aši Slavické), Vladimír Stránský (zeť Zdeny
Uhrové), Zdena Stránská (manželka Vladimíra Stránského, neteř Otakara
Vondrovice), Eliška Stránská (dcera Zdeny Stránské), Eva Obereignerová (dcera
Jitky Obereignerové), Jitka Obereignerová (roz. Vondrovicová), Aša SlavickáVondrovicová.
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Obr. 20 Tomík - oblíbený mazlíček Otakara
Vondrovice.

Obr. 21 Pamětní deska Otakara Vondrovice umístěná na Ville Chodské.
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Obr. 22 Rodinná hrobka Vondrovicových na hřbitově v Poděbradech - Kluku. Návrh
Vojtěcha Kerharta, plastika Karla Lidického.
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