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POLKA. OD LIDOVÝCH KOŘENŮ PŘES 
MĚŠŤANSKÉ BÁLY AŽ K POSTMODERNÍM FÚZÍM 
ANEB Z VÝCHODNÍCH ČECH DO JIŽNÍ AMERIKY

Aleš Opekar

Polka je párovým dvoudobým tancem českého původu anebo,  chcete-
li, instrumentální skladbou nebo zpívanou písničkou v tomto typickém 
středně rychlém tanečním tempu a dvoudobém metru. Vznikla ve 
30. letech 19. století v oblasti východočeského Královéhradecka jako 
městský společenský tanec, u jehož zrodu zjevně stály jako inspirační 
zdroje mnohé tance lidové.1

Lidový základ společenského tance
Vznik, tříbení, růst poptávky a rozsáhlé šíření polky souvisí 

s celkovým rozvojem společenských tanců v první polovině 19. století. 
Společně s migrujícími venkovskými obyvateli přicházela do měst lidová 
kultura, avšak mechanické přesazení sezónně motivovaných a lokálně 
ukotvených lidových obyčejů, hudebních produkcí a tanců samozřejmě 
nemohlo fungovat, plnit nové společenské funkce. Sílící městská 
populace potřebovala vlastní formy společenské reprezentace a zábavy, 
nové prostředky k uvolnění, odpočinku, seznamování se a k odbourávání 
starších společenských konvencí ve vztahu muže a ženy. 

Novou společenskou zábavu do jisté míry inspirovaly i některé starší 
taneční formy šlechtických dvorů, např. galliarde, chaconne, allemande, 
saltarello, pavana, courante a zejména menuet (Kotek 1994: 87–88). 
Městské prostředí poskytovalo ideální platformu pro míchání vlivů, 
„vysokých“ i „nízkých“. Tance stejného typu pak snadno nacházely 
uplatnění zároveň jak ve vznešenějších podnicích, tak i v prostších 
a nuznějších lokálech: ecossaise, ländler, čtverylka, rychlý kvapík 

1. Základní pojednání o polce najdeme v každé encyklopedii specializované na hudbu 
nebo tanec, ale i v encyklopediích obecných (srov. např. Gregor – Laudová 1997, 
Laudová – Stavělová 2007). Specializované pohledy na polku můžeme nalézt jak 
v pracích věnovaných hudbě vážné (Nejedlý 1951), populární (Kotek 1994, Ostrezí 
1995), lidové (Stavělová 2006, J. Vycpálek 1921, V. Vycpálek 1961), tak i v pracích 
o umění tanečním (Horak 1990). 
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(galop) a valčík. Společenská poptávka vytvářela tlak na přechod od 
tanců skupinových a formačních k párovému držení tanečníků. Byl to 
právě valčík, který od přelomu 18. a 19. století poprvé přinášel revoluční 
novinku, již ochotně převzala i jeho mladší sestra polka: Tanečník držel 
svou partnerku v objetí! Při tanci tak docházelo ke kontaktu na svou dobu 
velmi intimnímu, sexuálně dráždivému, přitom se tak dělo v prostředí 
oficiálním a na zcela přijatelném společenském základě. Tato skutečnost 
byla přitažlivá zejména pro mladou generaci a jistě přispěla i k rychle 
rostoucí oblibě polky. 

Ve velkých evropských městech začaly vznikat veřejné taneční 
podniky, honosné taneční síně, ale tančilo se i v běžných pivnicích, 
vinárnách a barech. Prostor k šíření razily polce i ostatní společenské 
tance. Začaly vznikat taneční školy. 

Hudební složka polky příliš nevybočovala z dobové produkce 
populární hudby, častěji než jinde zde však zaznívala lidová nota. 
Z lidových zdrojů polky připomeňme tance skočná, krakováček 
(krakowiak), šotyš, strašák, břitva, maděra, nimra...2 Polka vznikla jako 
průsečík těchto tanců, zároveň povýšený o galantní prvky aktuálního 
párového společenského přístupu. 

Otakar Hostinský připomněl lidový původ polky ve stati k Národopisné 
výstavě českoslovanské v roce 1895, kde se též zamýšlí nad prvními 
skladateli tohoto tance: „Zajímavé jsou styky našich lidových tanců 
s tanečním uměním světovým, modním. Jako v Čechách zdomácněl svého 
času i v poslední vísce francouzský menuet (,minet‘), tak naopak zase 
některé z tanců českého lidu vnikly v první polovici tohoto století do širého 
světa, na př. rejdovák a zejména polka. Tato poslední, jak známo, šířila se 
od let třicátých až daleko za hranice vlasti naší, brzo pak prováděna jako 
ballet na jevišti pařížského divadla ,Odéon‘ a stala se tam i oblíbeným 
tancem společenským. O jejím původu lidovém pochybnosti není; ale 
mínění rozchází se o tom, kdo pokládán býti má za prvního umělého 
skladatele polek, tedy za onoho muže, jímž tanec náš do světa se dostal: 
jedni jmenují jím Josefa Nerudu, učitele ve Vodolce († 1876), jenž složil 
prý novou notu k tanci, který prováděla poprvé služka Anna Chadimová 

2. Pro ilustraci některých lidových tanců viz http://www.youtube.com/watch?v=5fx_F428R6w 
(rychlý tanec skočná) nebo http://www.youtube.com/watch?v=TEEQCeCCw84 
(krakowiak).
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(později Slezáková) v Kostelci n. L., druzí pak Fr. Hilmara, učitele 
v Kopidlně († 1881). Není zde místo, šířiti se o podrobnostech této otázky, 
ani o četných vystavených památkách vzniku polky se týkajících; ale stůj 
zde alespoň výňatek z vyložené zajímavé vlastnoruční Hilmarovy zprávy, 
dosud tuším neznámé: ,Okolo r. 1830 panovaly v Čechách mezi jinými 
tanci také Nimra (velmi oblíbený tanec) a Ecossé (kvapík). Nimra, tanec 
mírný, volný; Ecossé, tanec těkavý, čerstvý. I napadlo mu (Hilmar podává 
zprávu o sobě v třetí osobě), aby složil tanec, který by byl o něco hybnější 
nežli Nimra, ale volnější než Ecossé, pod jménem Polka. V roce 1836 složil 
jich několik, a jedna z nich — bez jeho vědomí — dostala se do Prahy, kdež 
byvši hrána na nynějším Žofíně od kapely c. pluku Balambini, převeliké 
obliby došla pod jménem ,Esmeralda-Polka‘.“ (Hostinský [1895]: 238)

Dle vzpomínek Františka Hilmara tedy byla jeho polka vytvořena 
jako kombinace a kompromis mezi volným mírným lidovým tancem 
nimrou a živým a těkavým kvapíkem. Jisté je, že tance podobné polce 
již existovaly před jejím vznikem, avšak polka nejživotněji zobecnila 
a vytříbila jakýsi univerzální model, který nejlépe odpovídal společenské 
poptávce a všeobecnému uplatnění. 

Jeden z důležitých momentů univerzality zmíněného modelu spočívá 
v tom, že polka má velmi jednoduchý rytmický základ, skýtající ovšem 
netušené množství dílčích variant: 
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Název
Původ názvu polka má dodnes několikeré vysvětlení. Jednak 

může souviset s polským povstáním proti carskému režimu v roce 
1831. Značná část Polska byla tehdy součástí carského Ruska a česká 
společnost s povstáním velmi sympatizovala, zejména ta východočeská, 
nacházející se na jedné z tras mezi Prahou a polskými zeměmi. Dále 
může souviset základním střídavým tanečním krokem (krok-sun-krok), 
jehož druhý krok je kratší přibližně o půlku předchozího. Nebo vychází 
z 2/4 taktu tance, protože dvě čtvrťové notové hodnoty dávají dohromady 
notu půlovou – půlku. 

Expanze
Tanec se šířil z Královéhradecka nejprve do Jičína a Litomyšle, kde 

přecházel i do repertoáru venkovských muzik. V roce 1836 se dostal 
do Prahy a na konci 30. let byl hrán a tancován již skoro na všech 
českých bálech a při podobných příležitostech. Expanze pokračovala do 
Vídně, Petrohradu a Paříže. V polovině 40. let znal polku již i Londýn3 
a souběžně pronikala do amerického prostředí. Šíření tance je překvapivě 
rychlé vzhledem k omezeným komunikačním možnostem své doby. 
Tiskem byla polka poprvé vydána vydavatelstvím Marco Berra v roce 
1837.4 

Muzikolog Josef Kotek (1994: 93) i muzikolog Vladimír Gregor 
a etnochoreoložka Hannah Laudová (1997: 707) se shodují, že mezi 
prvními skladateli byli často učitelé hudby z Královéhradecka a také 
venkovští i městští kapelníci. Již zmíněný František Matěj Hilmar 
napsal například Esmeraldu, Jičínskou polku nebo Pardubickou polku. 
Mezi prvními skladateli se dále objevují např. Josef Liehmann nebo Jan 
Procházka. 

Další vývoj znamenal i rozrůzňování podob a tvarů polky, ať již 
podle lokalit a regionů, podle kulturních tradic, tempa, rytmického 
cítění či tanečních kroků. Příslušné heslo v národopisné encyklopedii 
českých zemí rozlišuje polku natřásanou, staročeskou, valašskou a další 

3. Osudy polky v Anglii srov. Brož 1947.
4. Kotek (1994: 92) se přiklání k roku 1837 s přihlédnutím k edičnímu číslu vydavatele. 

Ostatní zdroje, např. Vladimír Gregor a Hannah Laudová (1997), uvádějí rok 1838. 
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(Laudová – Stavělová 2007: 771). Zvláštních podob nabyl tanec v Rusku, 
ve Skandinávii (někde dokonce i v 3/4 taktu), v Německu (Doppelpolka, 
Zapperpolka) nebo ve Francii (tremblante). 

Polka byla přitažlivou výzvou i pro mladé skladatele klasické hudby. 
Mezi nimi proslul, již od roku 1840, tedy od svých šestnácti let, Bedřich 
Smetana (Louisina polka, Jiřinková, Ze studentského života, Vzpomínka 
na Plzeň, Našim děvám, Bettina polka). Polky se začaly stávat i součástí 
větších děl – oper a symfonických cyklů, jak dokládá např. dílo Antonína 
Dvořáka (Slovanské tance) nebo Zdeňka Fibicha (Smyčcový kvartet 
A dur). 

Polka se společně s valčíkem stala integrální základnou repertoáru 
vojenských i civilních dechovek a salónních orchestrů druhé poloviny 
19. století. Kapelníci, kteří hodně cestovali, například Josef Labitzky, 
přispívali k dalšímu šíření polky v zahraničí (Kotek 1994: 95). 

Brzy začaly vznikat polky z pera známých zahraničních skladatelů 
taneční hudby: Joseph Gungl (Maďarsko), Hans Christian Lumbye 
(Dánsko), Émile Waldteufel (Francie) a samozřejmě Johann Strauss ml. 
(Rakousko), z jehož díla připomeňme skladby Tritsch – Tratsch – Polka, 
Pizzicato Polka, Czechen – Polka nebo Heski Holki – Polka. Ohlasy 
na polku se začaly objevovat v populárních písničkách a kabaretních 
výstupech, jak ukazuje např. píseň See me dance the polka (1886) od 
anglického herce a baviče George Grossmithe (Černušák – Lamb – 
Tyrrell 2011).5

Kralování
Polka zůstávala pilířem repertoáru dechových orchestrů i ve 20. století 

(mj. připomeňme Františka Kmocha a jeho slavné směsi ze skladeb 
na lidovou notu). Stala se rovněž jedním ze základů tzv. lidovky, tedy 
populárního městského šlágru, čerpajícího z názvuků lidové a pololidové 
hudby (srov. Kotek 1997). Ukázala se též jako tvárný materiál k fúzím 
s modernějšími podobami taneční hudby. Již ve 30. letech 20. století 
vnikla tzv. foxpolka jako mix polky a foxtrotu. 

5. Pro ilustraci viz srov. http://www.youtube.com/watch?v=XQuXdZUGebY.
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Kulminačním bodem popularity byla pro polku v Československu 
30. a 40. léta 20. století. Tehdy nastoupila svou cestu do světa píseň 
Škoda lásky,6 nejslavnější polka všech dob. Po druhé světové válce 
již obliba polky v Československu nevzrůstala, nicméně v rámci 
standardního společenského života stále zůstává dodnes jedním 
z nejčastěji praktikovaných společenských tanců, přístupných všem 
generacím. Někteří skladatelé poválečných masových písní polku 
využívali i jako jednu z možností vyjádření budovatelského úsilí 
a všeobecného komunistického nadšení (Polka míru Václava Dobiáše, 
Údernická polka Rudolfa Kubína nebo Zemědělská polka Karla Vacka).7 
Polka se každopádně stala součástí české národní kultury, společného 
povědomí, a tak se s ní můžeme setkat i jako s námětem obsahu většího 
díla: skladatel Jaroslav Křička složil operetu Polka vítězí (1954), která 
je oslavou fenoménu (Gregor – Laudová 1997: 708), o deset let později 
vzniklo na stejné téma televizní pásmo Polka jede do světa (1965) 
s hudbou Jarmila Burghausera a Petra Hapky. 

Polka je dodnes důležitou součástí repertoáru jak velkých orchestrů, 
tak i malých instrumentálních souborů včetně populárních klezmer 
bandů.8 Najdou se dokonce i kolektivy, které na polce stavějí základy 
celé své tvorby. Takovýmto souborem jsou od roku 2001 berlínští 
Polkaholix, kteří mají mimo jiné ve svém repertoáru i různé polkové 
úpravy rockových skladeb.9 

6. Jak uvádí např. Josef Kotek (1998: 99), kapelník Jaromír Vejvoda zveřejnil svou 
polku Škoda lásky nejprve pod názvem Modřanská polka jako instrumentální skladbu 
v roce 1929. Syn skladatele, jazzový bubeník Josef Vejvoda, v osobním rozhovoru 
s autorem této statě dne 3. 5. 1999 upřesnil, že skladba byla nejprve zkomponována 
bez dnes charakteristické úvodní basové figury, a to již v roce 1927. Josef Kotek (1998: 
100) pak zdůvodňuje otextování melodie požadavkem vydavatelství Jan Hoffmann 
vdova. Autorem textu Škoda lásky se stal Václav Zeman a polková píseň byla poprvé 
vydána tiskem v roce 1934. Do zahraničí se dostala především díky licenci, prodané 
Hoffmannovým nakladatelstvím společně s dalšími skladbami ještě krátce před 
začátkem druhé světové války americkému vydavatelství Shapiro Bernstein. Do 
Evropy se pak vrátila s anglickým textem Beer Barell Polka a v Německu se zpívala 
jako Rosamunde. Zjazzovanou verzi skladby v podání TOČRu srov. http://www.
youtube.com/watch?v=JF1xP5aSKVs. 

7. Viz např. Gregor - Laudová 1997: 707. 
8. Viz např. skladba A Luftmentsch z alba Out of Sight (2009) polské kapely Kroke. 
9. Pro ilustraci srov. http://www.youtube.com/watch?v=iAXgUE6X8KA. 
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Severní Amerika 
Díky imigrantům z Evropy se polka dostávala již od 19. století 

v hojné míře do Spojených států amerických a do Kanady.10 Všude 
vytvářela lokální podoby a adaptace. Od 20. let 20. století sílil vliv 
rozhlasu i gramofonových desek. Americké kapely tvořené Čechy, 
Poláky, Slovinci, Němci a příslušníky dalších národů se stávaly součástí 
rozvíjejícího se hudebního průmyslu. 

Typickou oblastí pro pěstování české polky v USA je stát Nebraska, 
kde vznikl v roce 1961 ve městě Wilber Czech Festival. Každoročně 
se sem v srpnu sjíždějí desetitisíce návštěvníků, z nichž většina jsou 
původem Češi, a polka zde zní na každém kroku.11 

Také Chicago (Illinois) se stalo americkým centrem se silnými skupinami 
usedlíků ze střední a východní Evropy, a tudíž i s ohlasy jejich hudby. 
Popularita polky se zde rozrostla během 40. a 50. let 20. století a byla 
podpořena činností zejména dvou osobností. Byli to hudebník a zpěvák 
Li’l Wally (Wladziu Jagiello), potomek přistěhovalců z Polska, a zpěvák 
a trumpetista Marion Lush, který přispěl k rozvinutí tzv. dvoutrubkového 
stylu polky s více dynamickou rytmickou sekcí. Od 60. let pak nesl 
další generační štafetu věrozvěstů chicagské polky Eddie Blazonczyk se 
souborem Versatones. Chicagská polková scéna ovlivňovala také hudební 
scénu dalších měst (Pruter – Oliver 2005: 193).12 Postupnou modernizaci 
polkového základu přinášel i Whoopee John Band z Minneapolisu 
(Minnesota), který mixoval swingovou hudbu s evropskou lidovou 
hudbou a německými polkami a valčíky, podobně jako formace dalšího 
minnesotského kapelníka Hanse Wilfahrta, který spojoval polkové a další 
taneční nápěvy s jazzem a hillbilly music (Leary 2003: 53).

10. V americké literatuře existuje řada časopiseckých i knižních titulů, které se tématem 
polky a jejího uplatnění na americkém kontinentě zabývají podrobněji, např. Besman 
1998, 1999; Greene 1992, 2004; Keil 1992; Leary 1990, 2006; March 1998 nebo statě 
původem německého historika tance Artura Michela (1944). 

11. V roce 1987 bylo město dokonce oficiálně vyhlášeno jako „Czech Capital of the USA“. 
Srov. http://en.wikipedia.org/wiki/Wilber,_Nebraska nebo http://www.letspolka.
com/2007/08/checking-in-at-the-wilber-czech-festival/ anebohttp://www.barnasdrug.
com/history.html.

12. Srov. http://www.youtube.com/watch?v=z0FLimfxQNw (Li’l Wally), http://www.
videosurf.com/video/marion-lush-1982-134867004 (Marion Lush), http://www.
youtube.com/watch?v=G9c7llJy9t8  (Eddie Blazonczyk a Versatones). 
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Několik dalších podobně významných center polky se nachází také 
v Texasu. V Austinu pěstovaly německé a východoevropské komunity 
polky, valčíky a hru na knoflíkový akordeon. V San Antoniu nebo v El 
Pasu sbližovaly ex-evropské komunity polku s mexickou lidovou hudbou 
a s vlivy Tex-Mex music, stylu conjunto a podobných projevů (Burr 2005: 
309). V neposlední řadě je tu také městečko Ennis, kde se každoročně 
koná National Polka Festival s účastí kolem 50 000 krajanů.13

Velmi silná východoevropská komunita se usadila také v Milwaukee 
(Wisconsin), kde každá národnostní skupina vyvinula trochu jiný styl – 
Češi s označením Bohemian, Němci s názvem Dutchman (zřejmě podle 
slova Deutsch) a podobně i Poláci nebo Slovinci v čele s akordeonistou 
a skladatelem Louiem Bashellem (srov. Wenzel 2005: 248–249). 

Od 19. století sehrává velmi důležitou roli v kulturním životě obyvatel 
Clevelandu (Ohio), který je díky tomu nazýván americkým hlavním 
městem polky (America´s Polka Capital). Na jeho půdě docházelo 
k propojování hudebních tradic imigrantů ze zemí střední a východní 
Evropy, zejména ze Slovinska. Hlavním hudebním nástrojem polky se stal 
akordeon (srov. Hochnauser – Horn 2005: 205). V Clevelandu kralovali 
slovinští hráči na knoflíkovou harmoniku Matt Hoyer a William J. ́ Doc´ 
Lausche, přičemž Lausche úspěšně kombinoval polku se slovinskou 
lidovou hudbou a navíc i s prvky ragtimu, jazzu a modernější taneční 
hudby. Po druhé světové válce se dalšímu pěstování polky věnovali 
hudebníci jako Johnny Vandal nebo Frank Yankovic (srov. Hochnauser 
– Horn 2005: 206).14 Cleveland je i příkladem toho, jak se v posledních 
desetiletích dostává polce v USA i institucionálního zaštítění. V roce 
1986 zde byla ustavena National Cleveland-Style Polka Hall of Fame, 
která obsahuje archiv a museum. Existují ovšem i různé další asociace 
a organizace, které se podpoře polky v USA věnují. 

Z nejmladší generace amerických hudebníků východoevropského 
původu, pro něhož je polka alespoň jedním z občasných zdrojů 
inspirace, vynikl písničkář, producent, akordeonista a herec komediant 

13. Viz http://www.nationalpolkafestival.com/ nebo sekci visitor´s guide na stránkách 
http://www.ennis-texas.com/. V květnu 2011 se 45. ročníku festivalu zúčastnil i český 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (viz http://www.top09.cz/co-delame/
tiskove-zpravy/schwarzenberg-zahajili-jsme-pracovni-navstevu-usa-6124.htm). 

14. Příklady clevelandského stylu polky reprezentované F. Yankovicem, J. Vandalem nebo 
D. Flasimanem srov. http://www.clevelandstyle.com/awards_lifetime.html. 
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„Weird Al“ Yankovic.15 Stal se pověstný zejména svými vtipnými 
parodiemi na nejrůznější jevy americké pop kultury. 

Latinská Amerika
Polka si našla svou cestu kupodivu i do kulturně i teritoriálně 

vzdálenějších oblastí Střední a Jižní Ameriky (srov. Scruggs 2005: 
152). Antropolog Rafael José de Menezes Bastos (2005: 206) dokonce 
uvádí, že do Brazílie doputovala polka vedle valčíku již po roce 1940. 
Do Latinské Ameriky se tyto vlivy zjevně nedostávaly přes USA, 
ale prostřednictvím přímých evropských, tedy zejména španělských 
a portugalských kolonizátorů. Polka pak v Brazílii v 60. letech 19. století 
mimo jiné fúzovala s místním stylem lundu a vznikl tak tanec polca-
lundu. Ten se stal následně jedním ze zdrojů žánru maxixe (Menezes 
Bastos 2005: 207). Teprve vlivem interpretační praxe polky a valčíku zde 
údajně začali tanec doprovázet hudebníci, kteří se sami tance neúčastnili. 
Po rozšíření vlivu tanga a habanery v 60. až 70. letech 19. století vznikaly 
další fúze jako habanera-tango-lundu nebo polca-tango.

V Uruguayi najdeme doklady o průniku polky již v roce 1845, kdy 
byla tancována v divadle Casa de las Comedias v Montevideu. Posléze 
nabyla rozrůzněných variant, jako například polka militar, pique, 
canaria, del pavo a další.16 

Polka v Peru (polca) má rychlé tempo a úderný rytmus, někdy však 
i 3/4 takt. Její texty obvykle komentují provinční život pasáků dobytka 
nebo oslavují statečnost bojovníků.17 Paraguajskou polkou (polca 
paraguaya) byla nazývána rychlá píseň nebo tanec v 6/8 taktu, která se 
vyznačovala souběžným uplatněním sudých a lichých akcentů. Odlišné 
akcenty v basové a melodické lince vyvolávaly synkopický dojem 
(Luzko 2005: 324). Známé jsou varianty jako pomalejší a zpívaná 
polca syryry, lehká, instrumentální a rychlejší polca kyre‘y, rychlá, pro 

15. Celým jménem Alfred Matthew Yankovic, není příbuzný s výše zmíněným Frankem 
Yankovicem. Srov např. http://www.youtube.com/watch?v=JCAt9WcCFbM. 

16. Tento údaj uvádí web The Uruguayan Folk Ballet, dostupný z <http://www.ufb.com.
au/eng_05_a.htm> [cit. 15. 12. 2011]. Pro audiovizuální ilustraci viz např. http://www.
youtube.com/watch?v=sEvd4LTKowc.

17. Tento údaj uvádí heslo Polka v New World Encycolpedia, dostupné z: <http://www.
newworldencyclopedia.org/entry/Polka> [cit. 6. 6. 2011]. Pro audiovizuální ilustraci 
srov. http://www.youtube.com/watch?v=sEvd4LTKowc. 
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dechový orchestr vhodná polca galopa, eventuálně další typy jako polca 
popo, polca saraki nebo polca jekutu.18 

Argentinská polka má specifickou podobu díky kombinaci evropských 
(mimo jiné ukrajinských) vlivů a afrických prvků.19 Na Bahamách byly 
dokonce heel a toe polka zahrnuty mezi pět oficiálních tanců ostrova. 
S polkou se setkáme i na Venezuele, kde jsou propojeny prvky kreolské 
a afro-venezuelské hudby a místní muzikanti ji rozvíjejí spojováním 
s dalšími lokálními vlivy. 

Nesmíme zapomenout ani na Mexiko a produkci pouličních hudebníků 
zvaných mariachi. V jejich repertoáru občas můžeme pocítit i pozůstatky 
vlivu českých hudebníků, kteří do Mexika přišli společně s rakouským 
arcivévodou Maxmiliánem Habsburským v 60. letech 19. století.20 Šlo 
především o hráče na dechové nástroje. Po porážce Maxmiliánových 
jednotek a jeho popravě část hudebníků v Mexiku zůstala. Kapela a její 
hudební nástroje tak zanechaly v místní kultuře stopy, včetně polkových 
rytmů a lidových nápěvů. 

Závěrem latinskoamerického exkursu připomeňme, že v podobách 
polky ve Střední a Jižní Americe (ale i jinde mimo Evropu) je někdy 
obtížné se orientovat. Název polka bývá používán i pro hudbu a tanec, 
který s původním charakterem a podobou polky nemá nic společného. 
Používání českého názvu pro principiálně odlišné tance však také svědčí 
o velkém vlivu, jaký tento původem východočeský fenomén měl a má.

 
Závěr

Český původ polky bývá nejen v povědomí veřejnosti, ale i v zorném 
úhlu řady hudebníků, tanečníků i teoretiků, kteří se tímto tancem zabývají, 
velmi zastřen. Všeobecné mínění o původu polky ve světě směřuje 
nanejvýš zhruba do střední nebo východní Evropy, nejčastěji pak do 
Polska – vzhledem k názvu a velkosti země. Česká polka sehrála ústřední 

18. Viz např. http://www.youtube.com/watch?v=pI2t5KS6lNU&feature=player_embedded. 
19. Údaje o Argentině, Bahamách a Venezuele viz heslo Polka (viz pozn. č. 17). Pro 

ilustraci srov. např. http://www.youtube.com/watch?v=JcF0ARrKJSA. 
20. Rakouský arcivévoda Maxmilián Habsburský (bratr Františka Josefa I.) se v roce 

1863 nechal prohlásit mexickým císařem poté, co byl mexický prezident Benito Juárez 
vyhnán. V roce 1867 se však Juárezovi podařilo situaci zvrátit. Arcivévodu zajal 
a nechal popravit (Kašpar – Mánková 1999: 301–303). K hudbě mariachi viz např. 
http://www.youtube.com/watch?v=QK9vJ-AYCrc&NR=1. 
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roli ve vývoji tradiční taneční hudby v Čechách, Evropě i v zámoří. Její 
věhlas trvá již přes 180 let. I když zlatá éra obliby polky kulminovala 
v polovině 20. století, jako vnitřní metrorytmický model plný energetického 
motorického náboje a jako jistý pozitivní emoční princip funguje nadále 
v nejrůznějších lokalitách světa, v mnoha podobách a variantách i v mnoha 
fúzích s dalšími hudebními a tanečními druhy, žánry a styly.
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The Polka: From its Folk Roots through the Balls of Nobility to Post-
modern Fusions, or, From the East of Bohemia to South America

The polka is a couple dance of Czech origin and also a musical instrumental piece or 
a song with a typical medium fast dance rhythm in 2/4 time. It emerged in the 1830s in the 
surroundings of the city of Hradec Králové in East Bohemia. The dance spread quickly 
to Europe and later also overseas. The present paper will examine the strange ways of the 
dance on its journey from a small rural region to Europe and America, and comment on 
the most widespread forms of the polka. Some striking revivals in time and space will be 
included as well. 

Key words: The polka, folk rous, social dance, transformation, popular music, 
                     national music, ethnic music.


