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Česká hudba a hudební emigrace – té-
ma až příliš bohaté na to, aby se mohlo 
alespoň částečně vyčerpat v několika má-
lo řádcích. Hudební emigrace, čímž chá-
peme odchod českých muzikantů do za-
hraničí za prací či za slávou, je vesměs 
spojována s českými hudebními skladate-
li, kteří propagovali českou hudební tradici 
mimo hranice své vlasti. Připomeňme si 
například slavný rod Bendů, který působil 
v Berlíně, nebo rod Stamiců, působící 
v německém Mannheimu, kde byli při 
zrodu tzv. „Mannheimské školy“. Antonín 
Rejcha, fl étnista a skladatel, byl profeso-
rem kontrapunktu a harmonie na pařížské 
konzervatoři (z jeho žáků bych uvedla 
Berlioze, Gounoda, Francka a Liszta), 
Josefu Myslivečkovi Italové říkali „Il divino 
Boemo“ – Božský Čech. Bylo nesčetné 
množství českých hudebních skladatelů 
a hudebníků, více či méně známých, roz-
troušených po celé Evropě. Jedním z nich 
byl i Josef Václav Köhler, fl étnový virtuos 
a pedagog, rodák z Nového Města pod 
Smrkem.

Josef (Joseph, Giuseppe) Václav (Ven-
ceslao) Köhler se narodil 11. 9. 1809 jako 
druhý z deseti dětí novoměstského krej-
čího a veterináře Jana Josefa Köhlera 
a Doroty Heintschelové. Josef se měl 
po ukončení školní docházky vyučit u mat-
činých příbuzných krejčím. Ale chlapce to 
táhlo k hudbě, a tak z učení utekl a po ně-
kolika týdnech složil s úspěchem přijímací 
zkoušky na pražskou konzervatoř. Neví se, 
kdy Josef začal hrát na fl étnu či kdy a kde 
se s hudbou seznámil. Můžeme pouze 
předpokládat, že první styk s hudbou 
mohl mít v rodině či  kostele pod vedením 
místního kantora, který chlapci mohl snad 
nejlépe přiblížit svět hudby. Za finanční 
podpory hudebního mecenáše hrabě-
te Christiana von Clam-Gallase Josef 
Köhler s úspěchem vystudoval hru na fl ét-
nu a po šesti letech studium na pražské 
konzervatoři brilantně ukončil.

Po absolutoriu působí krátce ve Wroc-
lawi, odkud odchází do italské Modeny. 
Zde získává místo 1. fl étnisty ve vojenském 
dechovém orchestru vévody Francesca 
IV. a po několika letech místo 1. fl étnisty 
dvorního orchestru s povinností působení 
v orchestru městské Opery. Přijímá též 
místo profesora hry na fl étnu na prestižní 
modenské škole „Collegio dei Nobili“. Kro-
mě orchestrální a pedagogické činnosti se 
Köhler věnuje i sólistické kariéře. Na po-
čátku koncertuje pouze v rámci Modeny 
a jejího blízkého okolí. Po roce 1859, kdy 
se rozpouští dvorní orchestr, se však zno-
vu rozjíždí po celé Evropě a v roce 1865 se 
po třiceti letech vrací i do Nového Města, 
navštívit své rodiče. V Čechách se zdrží 

Zapomenutý rodák, virtuos a pedagog J. V. Köhler
tři měsíce a při té příležitosti se představí 
českému publiku v mnoha koncertních 
vystoupeních. Při zpáteční cestě koncer-
tuje také v Praze, Českých Budějovicích, 
Vídni, Grazi a Benátkách.

Josef Václav Köhler byl jedním z nejvý-
znamnějších fl étnových virtuosů své doby. 
Mnoho jeho italských kolegů flétnistů-
skladatelů mu věnovalo nejednu skladbu. 
Köhlerův přirozený a elegantní hudební 
projev, technická dokonalost a perfektní 
„dvojité staccato“ (technika hry dvojitého 
úderu jazyka, obvyklá při hře na dechové 
nástroje), byl známý po celé Evropě. Jak 
bylo v období romantismu zvykem, také 
Josef Köhler byl nejen virtuosem, ale také 
hudebním skladatelem, i když ne příliš 
plodným. Do dnešní doby se nám docho-
valo v archivu modenského Hudebního 
institutu a archivu milánské konzervatoře 
jen nepatrné množství skladeb, všechny 
pro příčnou flétnu, jako např. Fantasie 

na operu Gaetana Donizettiho „Lucia 
di Lamermoor“, Brilantní variace Op. 2, 
Téma a variace „Il Carnevale di Venezia“ 
aj., všechny s klavírním doprovodem a ně-
které pouze v rukopisu. Skladby jsou velmi 
technicky náročné a všechny Köhlerem 
věnované jeho nejlepším žákům.

Josef Köhler, který se v Modeně ože-
nil, měl tři děti, z nichž dvě pokračovaly 
v rodinné hudební tradici: Ferdinando byl 
klavíristou a skladatelem (studoval také 
u Smetany v Praze) a Ernesto byl fl étnis-
ta a sólista carské opery v Petrohradě 
(Ernesto Köhler se stal jedním z nejvý-
znamnějších fl étnistů a skladatelů fl étnové 
historie).

Josef Václav Köhler umírá 19. června 
1878 v rakouském Rotherturmu. Je po-
hřben v Miltzbichelmu.

Hana Budišová Colombo

Historie

Rodina Klingerů se nejvýznamněji zasa-
dila o rozvoj Nového Města pod Smrkem. 
O této rodině se v minulosti skoro vůbec 
nemluvilo a v povědomí většiny obyvatel 
je jméno rodiny spojováno pouze v sou-
vislosti se zdejším zaniklým textilním pod-
nikem. Na stavby Klingerů však narážíme 
po celém městě. Z některých nemovitostí 
profi tuje město ještě nyní.

Je dobře, že se pan Molák ujal tohoto 
pro něj jistě nelehkého úkolu a poodhalil 
čtenářům některá místa z historie této ro-
diny. Jsem rád, že pan Molák docenil mé 
připomínky k článku, týkající se původu ro-
diny, na které jsem redakci novin upozornil 
a zaslal fakta o rodišti. Očekával jsem však 
opravu, ale ne omluvu. Překvapila mne 
následná reakce autora článku v prvním 
letošním čísle, kde se pan Molák omlou-
vá a zároveň se, tímto pro mě nezvyklým 
způsobem, prostřednictvím tisku, na mě 
obrací s dotazem.

K dotazu na pana Huberta Klingerstorrf 
jsem redakci poskytl své znalosti a zaslal 
o něm článek.

Z článku „Klingerové a Novoměstská 
knihovna“ neměl čtenář možnost vyrozu-
mět, jaké jsou vzájemné vztahy uvádě-
ných osob k sobě, např. Oskar, Anna, 
Rosa, Ottomar... Jen krátce: Anna byla 
první manželka Oskara staršího a Rosa 
byla manželkou Ottomara, takže švagrová 
Oskara staršího.

Dále chci upozornit ještě na dvě chyby 
vyplývající z mylného překladu. První se 
týká sociální podpory rodiny Klingerů. 
Podpora jistě, ale samozřejmě ne výstavby 
jeslí nebo školky. Tady se projevila fanta-
zie pana Moláka, kdy pravděpodobně ze 
slova Krippenverein mylně přeložil „jesle 
pro děti“, správný překlad je „jesličky“. 
Zde se však jedná o podporu spolku, k je-
hož úkolům patřilo udržování a rozšiřování 
betlému v katolickém kostele.

Druhá chyba se týká stěhování knihov-
ny. Pan Molák uvádí, že místní občan 
p. Karl Knifchel knihovně nabídl tři pro-
storné pokoje ve svém domě. Musím kon-
statovat, že to s určitostí tento pán nebyl. 
Jak to vím? Jednoduše, byl to totiž dům 
mého prapradědečka. Moje babička byla 
rozená Knischek. Majitelem dnes již zbou-
raného domu č. p. 497 ve Frýdlantské ulici 
byl Karl Knischek a jeho syn Anton, můj 
pradědeček, se v tomto domě 12. února 
1873 narodil. Knihovna byla přemístěna 
z obecní školy 25. listopadu 1907.

Další opravy by jistě přesáhly rámec 
tohoto článku.

Jak byla ukončena činnost knihovny 
a kam přišly knihy, nám zatím pan Molák 
neprozradil.

Hans Liebsch

Klingerové a Novoměstská knihovna
Několik poznámek k článku
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