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Ivana Štíbrová -
sbormistryně a pedagožka 

 
 
S usměvavou tváří PaedDr. Ivany Štíbrové se setká-
váme dnes nejčastěji jako s předsedkyní nebo člen-
kou porot domácích mezinárodních a národních 
sborových soutěží, kde zúročuje své bohaté zkuše-
nosti sborové zpěvačky, sbormistryně i dlouholeté 
pedagožky v oborech hlasové výchovy a techniky 
sborového dirigování. 11. února 2014 oslavila 
Ivana Štíbrová své významné životní jubileum, které 
obvykle nutí ke vzpomínkám i k určitému životnímu 
bilancování. Položil jsem jí tedy při této příležitosti 
několik otázek. 
 
Jaké bylo Tvé první setkání s hudbou, sborovým 
zpěvem, jak vypadalo Tvé „sborové mládí“? 
 

Říkali, že jsem dřív zpívala, než mluvila. Nebylo 
divu, u nás doma se často zpívalo a hudba zněla celý 
den. Maminka jako profesorka hudby a hry na klavír 
nikdy neměla o žáky nouzi a aby mohla se mnou a 
mým mladším bratrem zůstat doma, celé dny sou-
kromě vyučovala. Tatínek sice muzikant nebyl, ale 
hudbu měl rád a obdivně naslouchal, když maminka 
hrála. Vzpomínám na dobu, kdy ještě televize 
nebyla, na rodinné večery strávené kolem klavíru a 
jak jsme všichni zpívali. To jsme ještě bydleli v Čes-
kých Budějovicích. Zde jsem také začala chodit do 
školy a v Hudební škole O. Jeremiáše získávala první 
dovednosti ve hře na klavír. Byla jsem ještě hodně 
malá, když do Českých Budějovic přijela lední revue 
a já poprvé s úžasem sledovala ladné pohyby kraso-
bruslařek a jejich pohybové kreace na ledě. Abso-
lutně mě to nadchlo a naši se rozhodli, že to tedy se 
mnou zkusí. Dostala jsem nové brusle, boty a začala 
trénovat na zimním stadiónu. Docela rychle jsem 
postupovala, ale víc jak povinné osmičky, piruety, 
krokové variace, skoky a další akrobatické kousky 
mě bavila volná pohybová improvizace na hudbu, 
která zněla z reproduktorů na stadiónu. 
 

Po přeložení tatínka do Prahy se naše rodina pře-
stěhovala. Pokračovala jsem v krasobruslení, absol-
vovala na zimním stadiónu v Praze svou první revue, 
navštěvovala rytmické studio M. Majerové v Dej-
vicích, dál se vzdělávala ve hře na klavír, ke které 
ještě přibylo studium hry na akordeon a u prof. Jiři-
kovské – Lejčkové jsem se učila sólovému zpěvu. 
Pak se maminka seznámila s jednou paní, jejíž dcera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivana Štíbrová Foto: Karel Kašák 
 
 

zpívala v Dětském sboru Čs. rozhlasu pod vedením 
prof. Bohumila Kulínského. Sbor měl několik pří-
pravných oddělení, to nejmladší pro začátečníky ten-
krát vedl prof. Zeman (naše Sluníčko, jak jsme mu 
říkali). Byla jsem přijata a od té chvíle naplno pohl-
cena sborovým zpěvem a sborovým životem. Vět-
šinu mých sportovních činností jsem opustila, abych 
stihla všechny zkoušky, vystoupení a natáčení, pro-
tože již po půlroce jsem zpívala v koncertním Áčku. 
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Sbor se stal mým hlavním koníčkem, poctivě jsem 
se učila hudební teorii a plnila povinné otázky, učila 
se zpěvu z not a vstřebávala nový repertoár. Přestože 
sbor tenkrát nepodnikal žádné zahraniční cesty (nej-
dále jsme byli v Bratislavě), koncerty v Rudolfinu 
nebo Smetanově síni s významnými sólisty byly pro 
mne zásadní a dodnes nezapomenutelné. 
 
Zpěv v dětském sboru je samozřejmě omezen na 
určitou věkovou skupinu. Předpokláám, že ani po 
odchodu z Dětského sboru Čs. rozhlasu jsi sboro-
vého zpívání nezanechala? 
 

V rámci mého dalšího vzdělávání na Gymnáziu 
Jana Nerudy v Hellichově ul. na Malé Straně jsem 
často spolupracovala s dramatickým oddělením a 
divadelním souborem, které vedl prof. L. Novotný. 
Dnes už vím, že to byla šťastná náhoda, dostat se do 
školy Jana Nerudy, kde patřilo vždy k dobré tradici 
mít pochopení pro žáky, kteří dělali tak trochu do 
kumštu a kde tuto tradici v mé době sdíleli profe-
soři, jakými byli prof. Divíšek (Výtvarná výchova) a 
prof. Novotný (Český jazyk a literatura, dramatická 
výchova). V té době se hrály na jevišti auly celove-
černí hry i scénograficky originálně pojaté vzpomín-
kové večery, např. Večery světové moderní poezie 
se spolužáky Klárkou Jernekovou, Petrem Šporclem, 
Janem Millerem, Pavlem Spáleným ad. 
 

Po odchodu z dětského sboru jsem se stala členkou 
hned dvou dalších hudebních těles – v Souboru S. K. 
Neumanna jsem hrála na akordeon a ve Vycpálkově 
souboru zpívala ve smíšeném sboru. Po krátkém 

 
 
 
 
 

Se smíšeným sborem PedF UK (1997) 
 
působení ve sboru jsem byla přijata do Dívčí desítky 
téhož tělesa, vedené Dagmar Ledečovou. Komorní 
Desítka mi umožnila seznámit se s jiným způsobem 
pěvecké práce, spočívající na harmonickém, dyna-
micky a barevně vyváženém spoluznění všech hlasů. 
 
Při výběru budoucího povolání se někdy rozhodu-
jeme mezi dvěma i více oblastmi. Jak obtížná byla 
Tvá volba vysokoškolského studijního zaměření? 
 

Od malička jsem věděla, že budu učitelkou. Stu-
dium na tehdejším Pedagogickém institutu v Praze, 
později Pedagogické fakultě, mi nabízelo mož- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před vystoupením Smíšeného pěveckého sboru PedF UK (1997) 
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Na Mezinárodní sborové soutěži v Tours se sborem Iuventus paedagogica (2002)  
 
nost propojit hudební výchovu v širším rozměru 
se studiem druhého předmětu. Přiznám se, že jsem 
vycházela z tehdy nabízených možných kombi-
nací s hudební výchovou. Druhý předmět tedy pro 
mne byl spíš výzvou a nutnou volbou. Líbila se mi 
měkkost a zpěvnost ruského jazyka, moc ráda jsem 
zpívala v ruském originále, možná proto zvítězila 
ruština. Nikdy jsem této volby nelitovala a mnohé 
z osobností katedry ruského jazyka (Mlej, Dlouhý, 
Krestovskij, Pacovská, Kout) patří dodnes svou 
odbornou erudovaností a morální bezúhonností mezi 
mé lidské a pedagogické vzory. Stejně tak s láskou 
vzpomínám na osobnosti katedry hudební výchovy, 
zejména prof. Plavce, Petra, Bartoše, Štěpku, Ston-
jeka, Jůzlovou, z nichž někteří později patřili k mým 
kolegům po mém nástupu na katedru. V rámci studia 
jsem hrála ve školním orchestru a zpívala ve fakult-
ním sboru pod vedením K. V. Štěpky. Fakultu jsem 
absolvovala již se dvěma malými syny a nemít oporu 
v rodině, především v rodičích, pravděpodobně bych 
studium nikdy nedokončila. 
 

Učila jsem na několika základních školách, zaklá-
dala školní pěvecké sborečky, účinkovala s dětmi na 
nejrůznějších akcích a soutěžích a v hudební výchově 
stále hledala nové cesty. V roce 1974 jsem se opět 
setkala s fakultou. Formou postgraduálního studia 
jsme byli dále vzděláváni, abychom mohli získat 
vyšší platové ohodnocení. I přes počáteční nevoli byl 
tento vstup na půdu katedry hudební výchovy pro 
mne osudový. Znamenal nejenom setkání s novými 
osobnostmi (Sedlák, Kolář, Herden, Laburda, Mar-
tinovský), které v době mého studia působily na 
Pedagogickém institutu v Brandýse nad Labem, ale 
i s moderním pojetím hudební výchovy. Na konci 

prvního ročníku postgraduálního studia Hv jsem 
byla vyzvána, zda bych na katedře nechtěla učit, a 
tak jsem byla na základě konkurzního řízení přijata 
tehdejším vedoucím katedry doc. F. Sedlákem na 
katedru hudební výchovy jako odborná asistentka. 
 
Působení na Pedagogické fakultě UK v Praze před-
stavuje jistě nejvýznamnější období Tvého života. Na 
co z těchto let nejvíce a nejraději vzpomínáš? 
 

Nejdříve jsem vedla semináře hudební výchovy pro 
studenty základní školy a speciální pedagogiky na 
interním i dálkovém studiu a v individuální výchově 
hru na klavír a sólový zpěv. V rámci katedry jsem se 
pak zapojovala do řešení různých vědeckých úkolů. 
Velmi brzy po nástupu na fakultu jsem se dozvěděla 
o existenci vynikajícího fakultního dívčího sboru 
Iuventus paedagogica pod vedením Jiřího Koláře a 
záhy se stala jeho členkou, sólistkou, později jeho 
hlasovou poradkyní a ještě později druhou dirigent-
kou. Ale to je již úplně jiná kapitola a další vysoká 
škola mého života, a opět musím poděkovat osudu, že 
jsem se potkala s Jiřím Kolářem. V době, kdy jsem do 
sboru přišla, měl Iuventus od svého vzniku za sebou 
již sedm let úspěšné činnosti. Z původního komorního 
počtu se rozrostl asi na 40 -50 členné těleso, ve kterém 
kromě studentek zpívaly již i absolventky. Vzpomí-
nám, s jak silným zážitkem jsem odcházela z mé první 
zkoušky. Kromě nádherné barvy sboru mě ohromil 
styl dirigentské práce s právě nacvičovanou sklad-
bou, práce na detailech a postupné ztvárňování jejího 
obsahu. Postupně jsem si uvědomovala, jak podstatná 
je role sbormistra, jeho pohybová kultura, schopnost 
správně uchopit a emotivně ztvárnit a předat obsah 
skladby tak, aby dokázala vytvořit nesmazatelnou 
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Členka poroty „Slovakia cantat“ (2014) 
 
stopu v prožitku zpěváků a posluchačů. Aktivně jsem 
působila ve sboru 32 let a přibližně polovinu té doby 
jsem mohla jako zpěvačka sledovat Jiřího práci a 
učit se od něj. Byla to asi má nejkrásnější léta, neje-
nom množstvím zájezdů, vítězných soutěží a festi-
valů, natáčeními v mnoha evropských rozhlasových 
studiích, úžasným kolektivem, se kterým se máme 
rádi dodnes, ale především neustálým objevováním 
něčeho nadpřirozeného v hudbě, co jsme dokázali 
v dokonalé interpretační symbióze sboru s dirigentem 
uchopit a předat. 
 

Mezi mé první a nejsilnější sbormistrovské zážitky 
patří dlouhodobé „suplování“ za nemocného Jiřího 
a v souvislosti s tím nutnost nastudovat vzhledem 
k plánovanému zájezdu na Frankfurt Feste ´89 celý 
zájezdový program a pro 35. Přehlídku českého kon-
certního umění dokončit nastudování a provedení 
pražské premiéry cyklu ženských sborů B. Martinů 
Česká říkadla (4. 10. 1989, Smetanova síň). Náhoda 
- osud a stala jsem se sbormistryní. V r. 1990 se 
podařilo na fakultě otevřít magisterský obor Sbor-
mistrovství a o dva roky později ve spolupráci 
s odbornou školou Collegium Marianum otevřít 

bakalářský studijní obor Sbormistrovství chrámové 
hudby. Výuka v těchto oborech pro mne byla další 
výzvou a jsem moc ráda, že jsem mohla být u jejich 
zrodu a podílet se i svou publikační činností na jejich 
realizaci. V r. 1993 jsme s Jiřím Kolářem v rámci 
nově koncipovaného oboru Sbormistrovství založili 
Smíšený sbor PedF UK, který jsme zpočátku stří-
davě dirigovali, a i přesto, že plnil především svou 
cvičnou roli, poměrně brzy se vypracoval také jako 
sbor koncertní. Ve cvičném sboru si studenti ověřo-
vali všechny teoretické poznatky, praktické doved-
nosti z taktovací techniky, metodické problémy 
pěvecké, intonační a rytmické výchovy ve sboru a 
seznamovali se se základní literaturou pro pěvecké 
sbory. K největším koncertním úspěchům sboru pat-
řilo vítězství v kategorii smíšených sborů, zvláštní 
cena za nejlepší provedení povinné skladby a záro-
veň absolutní vítězství na Mezinárodním festivalu 
„Pražské dny sborového zpěvu 1997“. Na 15. roč-
níku Mezinárodního festivalu IFAS 1998 v Pardu-
bicích se sbor umístil v kategorii velkých smíšených 
sborů jako druhý a získal zvláštní cenu za nejlepší 
provedení povinné skladby. Po sbormistrovském 
převzetí sboru Iuventus paedagogica jsem svou spo-
lupráci se Smíšeným sborem PedF UK ukončila a až 
do roku 2006 se plně věnovala pouze svému „mateř-
skému“ sboru. Z úspěchů své samostatné dirigent-
ské práce se sborem Iuventus paedagogica si nejvíce 
cením laureátských umístění na mezinárodních sbo-
rových soutěžích v Corku, Tours, Banské Bystrici, 
Pardubicích a Hradci Králové a možnosti reprezen-
tovat české sborové umění na kongresu sborových 
dirigentů v Rakousku a jubilejním zasedání Europa 
cantat ve Štrasburku. Za tyto úspěchy a mezinárodní 
dirigentská ocenění jsem obdržela v roce 2005 Cenu 
Ferdinanda Vacha. 
 
Kdybys měla do jediné věty shrnout výsledky své 
pedagogicko–umělecké činnosti za dobu svého 
působení na katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty UK, jak by zněla? 
 

Jsem pyšná na své bývalé studenty, z nichž mnozí 
patří dnes k našim sbormistrovským špičkám, a 
upřímně se raduji z jejich úspěchů. 
 
Děkuji za rozhovor a přeji Ti do dalších let pevné 
zdraví a mnoho radostí z úspěchů Tvých žáků a úspě-
chů českého sborového interpretačního umění. 
 

Zdeněk Vimr 


