
Po vystoupení komorního souboru Verner 

Collegium ve mn ě zůstává dojemný zážitek. 

Protože jsem ve vinotéce Vinný Újezd, zapíjím jej 

sklenkou červeného. Z téhle významné pražské 

rodiny vyza řuje souzn ění a radost z hudby. A 

člověk v jejich blízkosti pochopí, že nejkrásn ějším 

hudebním nástrojem je lidský hlas. Soubor vedl 

Pavel Verner, který je též sbormistrem 

Svatotomášského sboru a členem kvarteta Apollon (spolupracuje nejen se 

současnými autory vážné hudby, ale s jazzmany jako jsou  E. Viklický, K. R ůžička či V. 

Eckert) . K tomu hraje v orchestru Národního divadla a vyu čuje na Pražské 

konzervato ři violoncello… 

 

Pane Vernere, v dnešním sv ětě se málokdy vidí, že by tak široká rodina držela p ři 

sobě. Má to na sv ědomí vaše výchova (a potažmo hudba) nebo vás tak sb lížila 

především hudba? 

Soudržnost naší rodiny vnímám už od první chvíle, co tu jsem. Naším slučovacím 

elementem byla babička. Měla ráda hudbu a přes ni k sobě všechny děti stahovala. U nás je 

to také propojené duchovnem, vírou v Boha a společnými akcemi, jako jsou například 

rodinné oslavy či křesťanské svátky. Také nás spojilo, že jsme koupili chalupu, kde se nás 

scházely tři rodiny. Už jako malí kluci jsme na chalupě společně dělali muziku. Strejda hrál 

na hoboj, táta na zobcovou flétnu, já hrál na violoncello, brácha na trumpetu, bratranci na 

flétnu a housle a babička zpívala. Někdy přijel i náš rodinný přítel profesor F. X. Thuri. To se 

pak šlo i do kostela, kde jsme hráli s varhanami, což byl pro nás vždy vrcholný zážitek. 

Takhle jsme trávili celé prázdniny. 

Tradice ko řenů vaší široké rodiny sahá až do 19. století, takže s e nabízí, že vás 

vychovávala p ředevším hudba. 

Naši předci byli sedláci a sládkové na Lounsku. První doložitelný předek je Matyáš Werner, 

narozený v Děčíně 1640. Hudba nás asi nejvíc stmelovala v minulém století, zejména za 

totality, kdy se nám stala jakousi oázou. Dědeček hrál na housle a na klavír, byl to výborný 

muzikant, a babička dokonce dělala konkurs na sólistku do Národního divadla, ale nakonec 

dala přednost rodině, přestože hlasové dispozice k tomu měla. Byla totiž vychována 

v klášteře, kde se učila i hudbě. 

Katolická víra a hudba… To bylo kdysi hodn ě propojené. Je tomu tak i dnes? 

Ano, bylo a stále je to propojené. Já třeba už šestnáct let vedu chrámový sbor u svatého 

Tomáše na Malé Straně a zrovna chrámová hudba mi úžasně rezonuje v duši. Historie na 

vás doslova dýchá a to propojení s duchovnem je velice intenzivní. Navíc mi to umožňuje 

setkání s lidmi, kteří jsou vesměs ušlechtilí, i když se tam občas objeví i pár „bláznů“, kteří 

jsou trochu na okraji… 

Většina vašich členů ovládá hru na n ěkolik nástroj ů. Ovládá tak člověk lépe či snáze 

své hlasivky? 



Určitě to pomáhá. Každý, kdo má přirozený hudební sluch, může dobře zpívat, ale teoretické 

znalosti určitého instrumentu pomohou třeba k dodržování intervalů či rytmu a člověk se víc 

naučí kultivovat zvuk nebo lépe reagovat na sbormistra. 

Musím říct, že m ě až dojalo, když jste tady p řed svátky vystupovali jen pro t ři lidi a 

nijak vám to neubralo chuti nám zazpívat… Nejenom v y jste mi řekl, že vám sta čí 

zpívat i pro jednoho člověka, když ho to zasáhne. To n ěkdo m ůže chápat jen jako 

zdvo řilost… 

Já to tak doopravdy cítím. Samozřejmě, musí se to nejdřív líbit mně, a když to pak osloví 

kohokoliv, tak mě to potěší. Zvláště když u toho člověka cítím zpětnou vazbu. Také je to tím, 

že v tom našem sboru je většina amatérů, kteří jsou rádi, když se mohou jednou za týden 

sejít a zazpívat si spolu. Užijí si to. Naše kvarteto kdysi odjelo hrát do Istanbulu do sálu 

s kapacitou pro patnáct set lidí a v prvních řadách sedělo asi třináct lidí. Tak jsme na to chvíli 

koukali, ale pak jsme si řekli, že když tu už jsme, tak budeme hrát. A stálo to za to. Ti lidé 

nám pak říkali: „Vy jste hráli s takovým zaujetím… My jsme to na vás viděli. Bylo to úžasné. 

Nemáte nějaká cédéčka?“ Pak to člověku dává smysl. Někdy však hrajeme pro plná 

auditoria, která si zaplatí většinou velké firmy, ale není to ono. Samozřejmě dostaneme 

dobře zaplaceno, ale zpětnou vazbu tam mnohdy nenajdete. Dlouho jsem nevěřil tomu, když 

herci hovořili o kontaktu s publikem, ale pak jsem to mnohokrát také zažil. I když ten ohlas 

publika máme přece jen pokaždé trochu jiný. 

Kde jste zažil nejsiln ější kontakt s publikem? 

Jednoznačně v Japonsku. 

Je známé, že Japonci umí ocenit evropskou klasickou  hudbu. Snad víc než 

Evropané… 

Ano, třeba v Nagoji (kde jsme hráli s kvartetem v sále jen pro komorní hudbu) mají klasiku 

velmi rádi, ale chovají se jinak. Klidně si vezmou s sebou partitury a společně s orchestrem 

sledují třeba Janáčka. 

Což je dost náro čná hudba… 

Těžká, ale jeden z vrcholů české klasiky. Oni takhle poslouchají i árie od Smetany, Dvořáka 

a dalších. Ale při našem koncertě jsem měl ten pocit, že kdyby tam v tu chvíli spadl špendlík, 

bylo by to slyšet. Ti lidé s námi doslova dýchali a my z nich cítili, že vědí, co za chvíli přijde, a 

že si to umějí užívat. V životě jsem nic takového nezažil. 

Nepřijde vám zvláštní, že my Evropané japonskou hudbu n emáme šanci pochopit, 

zatímco oni tu naši dokážou vnímat velmi intenzivn ě? 

Je to zvláštní, ale oni mají hudbu postavenou na pentatonickém systému, který je nám 

vzdálený. Mají celotónové stupnice, kdežto my to máme dělené na půltóny, které oni 

dokážou cítit. Jsou v tom oproti nám, řekněme, přemýšlivější a empatičtější. My máme trošku 

pocit, že jsme pupek světa, tak si hrajeme na to svoje, kdežto oni ne. Uvědomují si, že tu 

kulturu mají jinou a jsou inteligentně pokornější. 

Jsou ve vnímání hudby d ůsledn ější? 



Jsou, a proto se tam také spousta českých či světových muzikantů jezdí učit. Dobře jim 

zaplatí a na oplátku od Evropanů či Američanů získávají muzikálnost a na jejich přístupu 

k hudbě je to pak znát. 

 

 

Existuje tam také snobárna, jak ji u klasické hudby  známe t řeba tady? 

Samozřejmě je i tam. Když přijede světový sólista, i když už je dávno za zenitem, jsou 

schopni řvát nadšením. V sále ale musí být znát souznění s muzikanty, často je autentický 

poslech jiný než ten z přenosu. To už jsem zažil několikrát. V autě jsem poslouchal z 

rozhlasu houslová Capriccia od Paganiniho, slyšel jsem spoustu falešných tónů, fůru 

skřípanců - a pak jsem potkal lidi, kteří z toho koncertu odcházeli a byli z něj úplně odvázaní. 

Je prostě něco jiného, když slyšíte zvuk sejmutý z mikrofonu, než když se v sále díváte na 

„divokého“ houslistu s dlouhými vlasy, jak lítá prsty po hmatníku. Pak jste ovlivnění i 

optickým projevem. On si to prostě užíval, možná trochu přeháněl, a ti lidé si to užívali s ním. 

Takže vám ty manýry u n ěkterých houslist ů nevadí? (uvědomuji si, jak se hudba podobá 

vínu právě třeba v těch manýrech – příliš bariku na úkor vína) 

Jak kdy, ale pokud si to opravdu užívá a není to moc, tak ne. 

Před pár lety jsem se, také p ři víně, bavil o n ěčem podobném s naším dirigentem 

Liborem Peškem. A vypráv ěl mi, že mu n ěkteré manýry japonských dirigent ů připadají 

až odporné….  

Vím, o čem mluví, ale já se s tím téměř nesetkal. 

Tanec, zpěv a víno… Tohle byla nejradostn ější lidská činnost.  

Zpěv a víno si spojuji. Ten tanec já už osobně tolik ne, ale rád se na něj dívám… 

Zmiňuji se o tom kv ůli tomu, že mladou generaci ovládají jiná pokušení,  než si 

spole čně zazpívat nebo ovládat n ějaký hudební nástroj. P řipadá mi, jako by byli sami 

ovládáni… Mobily, iPody, tablety… 

Je to způsobené technikou, která je stále dokonalejší a podmanivější. A nedá se vypnout. Dá 

se tomu vyhnout jenom jinou aktivitou, aby jim pak nezbyl čas u toho počítače sedět. Já 

mám třeba patnáctiletého syna Michala, který hraje na piano, chodí do skautu, zpívá 

v chlapeckém sboru a absolvuje střední školu. Takže moc času na sezení u počítače nemá. 

To neznamená, že se mu vyhýbá, ale není na něm závislý. Je totiž obohacen jinými 

možnostmi trávení volného času.  

Musíte ho n ěkdy nutit k hraní na piano? 

Někdy ho nutíme, někdy to dělá rád - a vlastně dost často to dělá rád. Navíc je v některých 

věcech dobrý (třeba zpěv), takže ho těší úspěch a to ho motivuje. 

Co je pro vás krom ě hudby nejradostn ější činnost?  

(vedle nás sedí jeho manželka, která pochopiteln ě zareaguje: „No p řece já!“) 

Kromě manželky a vína? To je fakt těžké. Měl jsem rád sport. Hrál jsem fotbal - 

Hanspaulskou ligu. Za mlada jsem závodně běhal… Ještě teď s manželkou běhám. 

Samozřejmě mám rád společenská setkání, zejména s rodinou, a k tomu patří kromě hudby i 

dobré víno. 



Hudba a víno. Hrát na hudební nástroj, zpívat a opr oti tomu kochat se barvou, v ůní a 

chutí vína. Um ěl byste najít podobné konstanty, v čem si to je blízké? 

Každý to má jinak. Musí k tomu mít vztah. Jsou lidé, kteří pijí víno jako vodu a stejně tak 

poslouchají hudbu. Já osobně bych rád nacházel ve víně nějaké podobnosti s hudbou, ale 

upřímně řečeno, nemám na to tak čas. Ale když to můžu spojit, tak se mi to strašně líbí a 

lepší spojení neznám. Ale protože mě hudba živí, musím ji před vínem preferovat. Kdybych 

preferoval víno, nemohl bych hrát (úsměv). 

Co vám osobn ě víno nejvíc p řináší? 

(chvíli přemýšlí) Neustálé objevování něčeho nového. Mám samozřejmě svá oblíbená vína, 

jako je třeba Rýnský Ryzlink, který jsme před chvílí ochutnávali. Dále preferuji francouzská 

červená vína a dnes objevuji i italská vína. Tuhle jsem strávil pět dní v Itálii v Chianti a velmi 

mě oslovila jeho příroda, kultura, architektura i vinařství… 

Na co se u vína soust ředíte zejména? Je t řeba ta architektura? 

Není to vždy stejné. Jsou dny, kdy dávám přednost lehčím vínům, záleží na atmosféře dne. 

Když třeba svítí sluníčko, mám chuť na růžové. Ovlivňuje mě v tom i kraj a lidé. Nedávno 

jsem pil ve Francii fantastické růžové, přivezl jsem je domů a už to nebylo takové. Pokud si 

koupím víno a nevím, odkud je, nechutná mi tak jako víno, u něhož znám tu či onu oblast. Je 

to trochu alchymie. 

Pijete n ěkdy sám? Je to podobné, jako když hrajete pro n ěkoho, kdo není duchem 

s vámi p řítomný? 

V té hudbě to mám trochu jinak. Když se mi daří, dokážu si ji opravdu užívat sám. Ale když si 

ji mohu užívat s někým, je to lepší. A zvláště u vína je dobré si s někým o víně povídat, než 

ho pít sám. 

Přiznám se, že si dokážu užít víno i sám. N ěkdy to pro mne bývá nejp říjemnější 

spole čník. Nikdy mi nelže, nem ůže mi nic p ředstírat… 

Tak to já taky. Někdy má žena se mnou víno otevře a já jej pak sám dopiji. 

Co myslíte, m ůže víno sdružovat podobn ě jako zp ěv, hudba? 

To naprosto jednoznačně. To opravdu funguje. 

Vaše kvarteto absolvovalo turné po Anglii, Japonsku , Španělsku, Turecku, Švédsku, 

Francii, Spojených arabských emirátech… Úmysln ě jsem vybral tak odlišné kultury. Je 

také publikum v n ěčem odlišné? 

Když je to publikum vzdělané a opravdu chce hudbu slyšet, pak je jedno, jestli hrajeme 

v Turecku nebo ve Francii. O Japonsku jsme už mluvili. Když hrajeme pro firmy nebo na 

Hradě pro pana prezidenta, tak to je většinou taková snobárna… Lidé za vámi chodí, jak se 

jim to strašně líbilo, a vy tušíte, že vás nikdo moc neposlouchal. I když pan prezident Klaus 

vždy tvrdil, že to poslouchá… Vy ale víte, že většina se baví bůhví o čem, než že by se bavili 

hudbou. 

Poznáte už na dálku, jaké bude publikum, nebo to po znáte až p ři samotném 

vystoupení? 

Je to cítit už na dálku. Pokud hrajete třeba Mozarta na Bertramce, na první pohled poznáte, 

že publikum přišlo na Mozarta a nebylo tam nahnané svou firmou nebo naháněči z ulice. 



 

Může být reakce nat ěšeného publika, v řelý potlesk, podobn ě opojný zážitek jako pár 

sklenek vynikajícího vína? 

U mne to tak je. Mám to třeba i doma. Se ženou si otevřeme víno a řekneme si: „Tak teď to 

je ono.“ A když si někoho pozveme, předem víno dekantujeme, tak si to dokážeme užít jako 

pěkný koncert. Když poslouchám dobrou hudbu nebo piju dobré víno, tak u mne to je hodně 

srovnatelný pocit. A když ji sám produkuju, je to víc, než když „jen“ poslouchám. Kdybych 

víno uměl vyrábět, určitě to bude silnější, než ho jen pít. Tak si vychutnávám i svou práci. I 

když se to třeba nepovede, je to víc než jen konzumovat. 

Přečetl jsem si, že jste s kvartetem Apollon vyhledávan ým souborem domácích i 

zahrani čních popových a rockových skupin. Četl jsem jména jako Divokej Bill, Ready 

Kirken, Rod Stewart … Asi v mé hlav ě cítíte otazník? 

S těmi skupinami hrajeme, když potřebují nějaké kvarteto. A takhle nějak jsme se dostali ke 

Stewartovi, který měl turné po Evropě a potřeboval kvarteto. Řekli jsme si, proč ne? A tak 

jsme cestovali autem do Berlína, do Amsterodamu a nakonec jsme hráli v Praze. 

Jak se cítil hrá č především klasické hudby na koncertech britské popové  hvězdy? 

Byli jsme takové páté kolo od vozu, jednou dvakrát jsme si to zkusili a pak už jsme si jen tak 

hráli. Ale hrát pro plné stadiony, to je zážitek, to se nám s klasikou asi nikdy nepodaří. 

Poslední písničku jsme třeba dohráli už bez něho. On jako hlavní hvězda zazpíval úvodní 

tóny, pak odešel dozadu, kde už měl připravené auto, a my to jako doprovodná kapela 

s doprovodnými zpěváky dohráli do konce, zatímco on už mizel na hotel, aby se vyhnul 

dopravní zácpě.  

Který člen z vašeho velkého rodu to takzvan ě dotáhl nejdále? 

Byl to můj kmotr a strýc hobojista Pavel Verner. Ve své době byl světová třída. Měl tu 

nevýhodu, že se za totality nedostal příliš ven. Jedině se svým komorním souborem - s tím 

sjezdil celý svět. Dnes mu je přes osmdesát a pořád hraje nádherně. Řeknu vám o jednom z 

mých životních zážitků: učil jsem před několika lety v Soulu a vozili nás tam všude taxíkem. 

Jednou mě vezli po učení na hotel a v autě hrálo rádio. Hráli právě Bachův dvojkoncert pro 

hoboj a housle a bylo to nádherné. A já jsem si okamžitě řekl, že to hraje můj strýc. Když 

jsme dojeli k hotelu, požádal jsem řidiče, jestli si to mohu doposlechnout a pak doopravdy 

hlásili Pavel Verner - hoboj a Václav Snítil - housle, tak jsem tomu šoférovi pyšně řekl, že to 

hrál můj strýc… 

 V roce 1780 ud ělila císa řovna Marie Terezie rodu Verner ů erb, který váš soubor 

Verner Collegium používá jako své oficiální logo. C o pro vás znamená tradice a je 

ješt ě v dnešním sv ětě, který se m ění doslova ze dne na den, d ůležitá? 

Princip tradice mám velmi rád. Katolická víra ve spojení s architekturou a hudbou má pro 

lidstvo nesmírný význam. I mladí chápou, jak je tahle tradice oslovuje, kultivuje a 

zušlechťuje. Ti, co jsou věčně na internetu, vlastně nežijí v realitě, takže tradici ani nemohou 

pochopit.  

 

 



 

Co podle vás hudba sv ětu nejvíc p řináší? 

Je to uvolnění, při němž se člověk odpoutá od běžných starostí a na chvíli se někam 

povznese. V tom je to společné s vínem. Jenže s tím se to povznesení dá přehnat, kdežto 

s hudbou ne. I když… znám i blázny, kteří to s hudbou přehání tak, že se s nimi někdy nedá 

normálně bavit :-). 

 

 

V Praze 31.12.2014, Vinný sklep újezd 19 

 

 

 


