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V akademickom roku 2018/2019 od 5. 12. 2018 do 4. 2. 2019 som 

absolvoval stáž v rámci Erasmus+, na konzervatóriu P. J. Vejvanovského 

v Kroměříži u pána K. Fleischlingera. Pán Flaischlinger a žiaci konzervatória si 

pripravili gitarový seminár, ktorý bol odohraný na kvalitnej úrovni. Táto stáž bola 

zameraná hlavne na obdobie klasicizmu a romantizmu, ale mal som sa možnosť 

oboznámiť aj s nástrojmi z obdobia renesancie a baroka. 

Pán Fleischlinger si pripravil prezentáciu  nástrojov. Boli mi predstavené 

rôzne repliky nástrojov vyrobených majstrom Jiřím Čepelákom, medzi ktorými  

mi bola odprezentovaná štvorzborová renesančná gitara. Oboznámil ma 

s konštrukciou nástroja, spôsobom hry, tvorby tónu. Ďalšie nástroje, ktoré  mi boli 

predstavené boli z obdobia baroka. Jednalo sa o päťzborové barokové gitary 

Stradivari (Taliansko okolo roku 1700) od anonymných majstrov. 

Ako ďalšie dobové nástroje mi boli predstavené lutna a 14zborová Theorba   

Matteo Sellas (Taliansko Benátky 1637), ktoré zhotovil Jíří Čepelák. Pán 

Fleischlinger ma oboznámil s tvorbou tónu, spôsobom hry a s historickým 

ladením. Oboznámil ma s dobovými tablatúrami (francúzska, nemecká, 

talianska), ktoré demonštroval na dobových notových zápisoch. 

Pán Fleischlinger si ďalej pripravil prezentáciu  romantických gitár, ktoré 

neboli repliky, ale originály. Boli mi predstavené nástroje z dielne Nicolasa 

Georga Risa (Viedeň okolo roku 1840), od majstra Bernarda Cabassa (Francúzsko 

Mirecourt okolo rokov 1840). Pán Fleischlinger doniesol nástroje,  ktoré ako 

tvrdil patria medzi najcennejšie v jeho zbierke  Johann Anton Stauffer (Viedeň 

1846) a Lemarquis (Francúzsko  okolo roku 1810). Tieto nástroje som mal 

k dispozícii si odskúšať, počas čoho som konzultoval rozdiely v jednotlivých 

konštrukciách nástrojov a tvorbe tónu. Oboznámil ma o správnej interpretácii 

skladieb v jednotlivých obdobiach, ako i o strunách, ktoré boli vhodné a v akom 

ladení na jednotlivých nástrojoch. Odporučil množstvo literatúry, ktorá je vhodná 

a výborne spracovaná na danú problematiku. Sám pán Fleischlinger odohral na 

jednotlivých nástrojoch a oboznamoval o podstatnej problematike hry.  



Hru na dobových nástrojoch sprevádzanú spevom demonštroval na skúške 

zo speváčkou M. Kaniokovou  v zoskupení  Duo Corde e Canto, kde sme sa 

zaoberali problematikou skladieb z obdobia renesancie a baroka. 

Na záver ma oboznámil s CD nosičmi s hudbou renesancie, baroka a 

romantizmu, ktoré sám nahral.  

- Armoniosi Toni 

Karel Fleischlinger - Baroque Guitar and Theorbo 

Italská kytarová a theorbová hudba ze 17. století 

Kaple Pozdvižení svatého Kříže, Nižbor 2014 

 

- Armonías para Guitarra 

Karel Fleischlinger - Renaissance and Baroque Guitar 

Evropská kytarová hudba z 16. a 17. století 

Kaple Pozdvižení svatého Kříže, Nižbor 2014 

 

- Souvenir Romantique 

Karel Fleischlinger - Romantic Guitar 

Skladby pro osmistrunnou kytaru (Mertz - Coste - Legnani) 

"Dřevěný kostelík", Blansko 2010 

 

  

        Stáž bola pre mňa veľkým prínosom a obohatením v oblasti starej hudby. 

Nadobudol som množstvo cenných informácii, ktoré môžem zužitkovať vo svojej 

profesii pedagóga a aj pri interpretácií skladieb spomínaných období. Pán 

Fleischlinger je umelec a pedagóg na vysokej úrovni, s veľkým srdcom, ktorý vie 

veľmi záživným spôsobom priblížiť hru na dobových nástrojoch a predostrieť 

množstvo cenných informácii, pričom využíva aj zábavnú formu interpretácie. 
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