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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá Celostátní přehlídkou školních dětských pěveckých sborů. Snaží 

se postihnout její zrod na počátku devadesátých let a sleduje její průběh a proměny z hlediska 

především organizačního. Zvláštní kapitoly jsou věnovány propozicím a také repertoáru 

zúčastněných sborů, jehož seznamem je práce doplněna. 
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Abstract 

This diploma thesis is addressing the “National Performance of the Children’s Choirs” in 

former Czechoslovakia and Czech Republic. It aims to map its beginnings in the early 1990s 

and follows its subsequent course and changes, primarily from an administrative viewpoint. 

Special chapters focus on propositions and repertoire of the attending choirs; index of the 

repertoire is attached as a supplement. 
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1. ÚVOD 

 

Téma Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů by vydalo na nejednu práci. Tato 

diplomová práce si klade za cíl stručný nástin jejího historického vývoje, pohovoří o vývoji 

jejích propozic (a kategorií) a zaměří se na 25 let konání celostátních přehlídek. Bude se zabývat 

analýzou repertoáru. Kromě celostátních kol1 se bude okrajově věnovat i postupovým 

přehlídkám.2 Práce je doplněna přílohou se zpívaným repertoárem, vystupujícími sbory a jejich 

sbormistry. 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů oslavila v roce 2015 dvacet pět 

let existence. Měla jsem možnost se zúčastnit se svým sborem postupové přehlídky pro Prahu 

a Středočeský kraj v roce 2015, byla jsem velmi potěšena atmosférou, přátelským přístupem a 

zejména způsobem vedení rozborového semináře pro sbormistry, kde jsem se dozvěděla mnoho 

dobrých a především konkrétních rad a podnětů pro zlepšení určitých „neduhů“ našeho sboru. 

I pro děti bylo velmi zajímavé srovnání se sbory ve stejné kategorii, nikoli však v soutěžní, ale 

přehlídkové atmosféře.3 Jako posluchač jsem se zúčastnila této přehlídky v roce 2017 a 2018. 

Bylo velmi inspirativní sledovat dění i jen zpovzdálí.  

Pro mne, jako začínajícího sbormistra, bylo přínosné navštěvování přehlídek hlavně 

z hlediska repertoáru. Inspirace na přehlídkách je mnoho, proto tato práce obsahuje 

repertoárovou analýzu a seznam skladeb, které byly a jsou na celostátních přehlídkách oblíbené.  

 

Sborový zpěv jako tradice je projevem národní kultury. Potřeba jeho rozvíjení 

a institucionalizace sahá do počátku 19. století. Do této doby byla sborová tělesa přidružena 

spíše k církvi k jejím potřebám,4 což se během 19. století radikálně měnilo. Vznikaly zpěvácké 

spolky, zaměřené na produkci světské hudby nebo byly sbory přidruženy k profesionálním 

operním souborům. Současně se vznikem institucí bylo potřeba informovat o aktuálním dění, 

k čemuž sloužily první časopisy, zabývající se hudbou a sbory: Věstník českoslovanských 

zpěváckých spolků, který začal vycházet od roku 1867 či Věstník pěvecký a hudební, který byl 

vydáván od roku 1896. V amatérském prostředí vznikaly nejprve mužské sbory, a poté se 

                                                 
1  Poznámka k terminologii - pojem ústřední kolo se používalo převážně v minulosti, a zároveň tento pojem 

používá dodnes terminologie MŠMT (podle pracovníků NIPOS-Artama). 
2 Používaly se i termíny regionální kola (viz kapitola 3.1.2 Propozice) nebo krajská kola – jde opět o terminologii 

dřívější a MŠMT. 
3 „Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci 

a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti.“ 

viz Propozice http://www.nipos-mk.cz/?p=30302 [1. 4. 2018] 
4 např. literátská bratrstva, počínající cecilismus, či u nás cyrilismus 

http://www.nipos-mk.cz/?p=30302
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formovaly sbory ženské. V roce 1870 existovalo 15 ženských sborových těles. Pak přišly na 

řadu sbory smíšené (Beseda brněnská, pražský Hlahol). Ve 20. a 30. letech se pozornost začala 

zaměřovat na mládež a vznikaly první dětské sbory. Mezi první tělesa patřili zejména Bakulovi 

zpěváčci (kteří fungovali již od roku 1912), pod vedením Františka Bakuleho; Jistebničtí 

zpěváčci v čele s Františkem Lýskem nebo například Příbramský nebo Třebíčský dětský sbor. 

Ve třicátých letech vznikl pro potřeby rozhlasu Kühnův dětský sbor založený Janem Kühnem. 

Během války byly činnosti spolků oslabeny, avšak po válce byly postupně znovu obnovovány. 

Poválečná doba více přála poloprofesionálním a profesionálním sborům a také právě sborům 

dětským. Vznikaly nové dětské sbory, například Brněnský dětský sbor F. Lýska (1945), 

liberecký Severáček (1958) nebo brněnská Kantiléna (1956). V šedesátých a sedmdesátých 

letech sborovému dění velmi pomohla Unie českých pěveckých sborů, která byla vytvořena 

z popudu Rudolfa Fikerleho, Zbyňka Mrkose a Zdeňka Zouhara.5 Další motivací a inspirací se 

staly skladatelské soutěže.6 

 Tato více než dvousetletá tradice dokládá, že český sborový zpěv se svým vývojem 

projevil jako velmi originální a zaslouží naši pozornost. Lidská potřeba zpěvu a také sborového 

zpěvu je prověřena staletími. 

Na jedné straně je sborový zpěv bezpochyby součástí české kultury, na straně druhé 

zpěv ve sboru patří mezi zažité zájmové činnosti, které mají velmi pozitivní účinky na rozvoj 

dětské osobnosti. Podle publikace Dítě a umění vydané v roce 20077 navštěvovalo v době 

počátku výzkumu (2003) nějaký typ sboru asi 17 000 dětí. V průběhu pěti let tohoto výzkumu 

byla zkoumána čtyři různá témata: životní styl (2003–2004), socializace (2004–2005), 

kreativita (2005–2006) a vztah k umění (2006–2007). Každé téma bylo zkoumáno v pěti 

různých sférách umění: hudba (sbory), výtvarné umění, divadlo, scénický tanec a folklor. 

V každé umělecké sféře byla vytvořena speciální pracovní skupina odborníků, kteří shromáždili 

výsledky, které pak byly interpretovány v závěru výzkumu. Zkoumaný vzorek zahrnoval 

„základní vzorek“ a „kontrolní vzorek“. V základním vzorku bylo více než 2200 dětí, které se 

                                                 
5 FUKAČ, JIŘÍ: Sbor in: Slovník české hudební kultury, red. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Praha 1997, s. 810 – 814. 

6 Viz kapitola Repertoár. 
7 Jde o unikátní výzkumný projekt zaměřený na děti, umělecké aktivity a kulturní kapitál. Byl realizován v České 

republice v letech 2003 až 2007. Projekt nazvaný „DÍTĚ A UMĚNÍ: Význam vybraných uměleckých aktivit pro 

utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky“ byl organizován Národním informačním 

a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), které spolupracovalo na celé řadě témat s odborníky z oblasti 

psychologie, pedagogiky, sociologie a různých uměleckých oborů: Výzkumný ústav vzdělávání (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy), sociologové, psychologové, pedagogové (Pedagogická fakulta, Karlova 

Univerzita v Praze; Masarykova univerzita, Brno; Univerzita Hradec Králové; Divadelní fakulta Akademie 

múzických umění v Praze - DAMU a další).  

LÁZŇOVSKÁ, LENKA a kol.: DÍTĚ A UMĚNÍ: Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte 

ve věku povinné školní docházky – Výsledky aplikovaného výzkumu, Praha 2007. 
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zabývají některou z vybraných kolektivních uměleckých aktivit. Výsledky byly porovnány s 

„kontrolním vzorkem,“ kterého se účastnilo 300 dětí, které se žádnou takovou aktivitou 

nezabývají. Děti ve věku 10–14 let pocházely ze všech oblastí České republiky. Přičemž se 

kladl důraz na to, aby členové výzkumu pocházeli z různě velkých měst či vesnic. Poměr 

chlapců a dívek byl 30 % / 70 %, což odpovídá realitě v oblasti umění. Vedoucí hypotéza uvádí, 

že umělecké aktivity mohou poskytovat dětem kulturní kapitál pro život, tzn. soubor klíčových 

kompetencí,8 znalostí a dovedností, které pozitivně ovlivňuje i jeho společenský kapitál. 

Z tohoto výzkumu mimo jiné vyplývá, že osobnost dítěte, které se zabývá uměleckou činností, 

se rozvíjí a prosperuje v několika ohledech (jako jsou životní styl, socializace, tvořivost, 

vztahy), na rozdíl od dětí, které se žádné umělecké aktivitě nevěnují. Dále se ukázalo, že 

základní umělecké školy poskytují vysokou kvalitu vzdělání a je třeba rozšířit tuto strategii i na 

základní školy. Tato oblast zatím není podchycena v rámci RVP9 a řeší se zatím různými 

projekty, např. Tanec dětem10, Kapela ve škole11 a dalšími.  

V uvedené publikaci je možno nalézt samostatnou kapitolu „Pěvecké sbory“, kterou 

zpracovala Jaroslava Macková12. „Dětské sbory mají u nás, zejména v posledních letech, 

prokazatelně rostoucí úroveň. Svědčí o tom mimo jiné jejich významné úspěchy v zahraničí, 

a to jak na soutěžích a prestižních festivalech, tak na koncertních nebo výměnných 

zájezdech.“13 Sbory se dají obecně dělit na dva typy, a to jednak školní sbory, které jsou 

nějakým způsobem vázané na Základní školy a Základní umělecké školy, a sbory tzv. 

„výběrové.“ Nutno říci, že oba dva typy jsou důležité a stejnou měrou děti podněcují. 

Zkoumaný vzorek projevil v oblasti životního stylu schopnost dobře hospodařit s časem, 

výsledky výzkumu tvrdí, že je to v návaznosti na opakující se pravidelnou činnost. Vesměs se 

dá konstatovat, že jsou to děti, které obecně mají zájem o to, jak tráví svůj volný čas. 

K výrazným odchylkám ve skupinách základního a kontrolního vzorku dochází v zájmech, 

především jde o četbu a trávení volného času o víkendu, kdy děti ze základního vzorku se věnují 

spíše kreativním aktivním činnostem oproti „kontrolnímu vzorku“ dětí. V rámci osobnostního 

                                                 
8 Bylo vydáno šest základních kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence pracovní. Viz MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence 
9 Rámcový vzdělávací program. 
10 http://www.tanecdetem.cz/tanec-skolam  
11 http://www.kapelaveskole.cz/  
12 Jaroslava Macková (nar. 1935) muzikoložka, specialistka na dětskou sborovou tvorbu. 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id

=1001849  
13 MACKOVÁ, JAROSLAVA, in:  Lázňovská, Lenka a kol.: DÍTĚ A UMĚNÍ: Význam vybraných uměleckých aktivit 

pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky – Výsledky aplikovaného výzkumu, Praha 2007, s. 

29 – 37.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
http://www.tanecdetem.cz/tanec-skolam
http://www.kapelaveskole.cz/
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1001849
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1001849
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rozvoje vycházel výzkum z klíčových kompetencí,14 které se staly měřítkem pro jeho 

posouzení. Sborový zpěv účinně ovlivňuje některé ze základních klíčových kompetencí, a to: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní a kompetence 

sociální a personální. Kromě klíčových kompetencí v dítěti sborový zpěv probouzí díky 

interpretaci tvořivost, a zajímavé je, že nejen v oblasti hudební, kde by se úspěch předpokládal, 

ale i v oblasti slovní (testy byly zaměřeny na verbální tvořivost). Děti zpívající ve sboru si 

vytváří pozitivní vztah k umění a mají o něj celkově vyšší zájem. „I v této oblasti lze 

konstatovat, že činnost ve sboru není pro dítě přínosem pouze ve vztahu k hudebnímu vzdělání, 

ale poskytuje mu všeobecně širší kulturní základy. Děti ze sborů prokazují větší otevřenost vůči 

dalším oblastem umění, širší zájmy, aktivní přístup a větší schopnost kvalitního posouzení 

uměleckého projevu.“15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 viz pozn. 8 
15 viz pozn. 13 
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2. NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

2.1 Vymezení pojmů 

V literatuře jsou často zaměňovány termíny: soutěž, přehlídka a festival. Ty budou 

v následující části objasněny. Dále bude uvedeno, jakým způsobem budou použity v této práci. 

Přehlídka je „označení akce, jejímž cílem je záměrné předvedení výsledků, dosažených 

v určitém oboru za jisté údobí. Prezentace výsledků přitom zpravidla probíhá formou živého 

(lidmi prezenčně zajišťovaného) výkonu, čímž se přehlídky liší např. od výstav.“ 16 Termín 

přehlídka je často spojen s dvouslovím módní přehlídka či vojenská přehlídka, ale časem se 

usadil i v umění. 

Co se týče hudební oblasti, první odvětví, které považovalo za účelné pořádat přehlídky, 

byla skladatelská tvorba, a to díky Svazu československých skladatelů.17 Dvě významné 

přehlídky proběhly už v roce 1950. Šlo o I. celostátní přehlídku nové tvorby skladatelů v Praze 

a 1. oblastní přehlídku nové tvorby v Brně. Na tento popud se podobné akce začaly konat i 

v jiných městech. Na to navazovaly přehlídky koncertního umění, a později různé interpretační 

přehlídky. Co se týče vyloženě sborové tvorby, bývaly přehlídky součástí festivalů, např. 

Festival vokální tvorby v Jihlavě fungoval od roku 1958, nebo šlo o přehlídky soutěžního 

charakteru (Svátky písní Olomouc, které mají tradici více než 40 let) nebo byly přehlídky i 

součástí soutěží. Důležité je konstatovat, že přehlídky na rozdíl od festivalů mají spíš lokální či 

národní nádech a zaměřují se spíše na kvalitativní hledisko, to znamená ukázat aktuálně to 

nejlepší z oboru.18 

Termín festival, který se z angličtiny překládá jako svátek, pochází z latinského slova 

festus, znamenajícího též svátek. Označení festival se dá dohledat už v Anglii 18. století. Dnes 

znamená festival slavnostní kulturní akci, jehož náplní je prezentace umělecké aktivity. 

Festivalů je mnoho typů, pro účel této práce se bude hovořit o festivalech hudebních, kde 

hudební složka je samotnou náplní festivalu.19  

                                                 
16 CHMELAŘOVÁ, VLASTA: Přehlídka in: Slovník české hudební kultury, red. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Praha 1997, 

s. 746. 
17 Významná organizace sdružující umělce, především skladatele, ale i hudebníky, hudební vědce a kritiky. 

Organizace byla založena roku 1949 a fungovala za totalitního režimu. V sedmdesátých letech byl svaz po zániku 

původní organizace přejmenován na „Svaz českých skladatelů a koncertních umělců“ a fungoval do roku 1990. 

Periodikum zajišťující dokumentaci SČS se nazývalo Hudební rozhledy. 

Více FUKAČ,  JIŘÍ: Svaz československých skladatelů, in: Slovník české hudební kultury, red. Jiří Fukač, Jiří 

Vysloužil, Praha 1997, s. 888 – 890. 
18 viz pozn. 16 
19 CHMELAŘOVÁ, VLASTA, BENEŠ, BOHUSLAV: Festival in: Slovník české hudební kultury, red. Jiří Fukač, Jiří 

Vysloužil, Praha 1997, s. 216 – 218. 
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Soutěží rozumíme akci, která zahrnuje určitá pravidla, která poskytnou možnost 

porovnávat mezi sebou soutěžící. V umění a zejména v hudbě jde o porovnání výkonů, a to 

z hlediska kvalitativního. Aby se soutěžící mohli soutěže zúčastnit, je třeba splnit podmínky, 

které stanovuje soutěžní řád, ve kterém vyhlašovatel specifikuje jednak formální požadavky 

(věk, vzdělání), ale i výkon, který má soutěžící provést (povinná skladba, délka vystoupení 

atp.). Na poli hudebně amatérském stojí za zmínku tzv. Soutěže tvořivosti mládeže, respektive 

Soutěže umělecké lidové umělecké tvořivosti.20  

„Vzniká též zvláštní spojitost soutěží s přehlídkami (hudebně interpretační soutěže 

bývají zakončovány přehlídkami vítězů, leckdy jsou soutěžní prvky vtěleny do průběhu 

přehlídkové akce.“21 

V této práci bude pojem festival považován a používán ve smyslu mezinárodním 

a přehlídka bude mít užší národní působnost. Pro rozlišení bude v práci použito přídavné jméno 

soutěžní/nesoutěžní pokud bude nezbytné označit akce, kde vystupuje do popředí soutěživost 

a potřeba vzájemného srovnávání.  

2.2 NIPOS-Artama 

O podporu sborového zpěvu v Čechách se stará útvar Artama, který patří pod Národní 

informační a poradenské středisko pro kulturu.22 Zřizovatelem NIPOS je Ministerstvo kultury23 

a jde tedy o Státní příspěvkovou organizaci. Ze zřizovací listiny NIPOS vyplývá, že 

„Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně 

společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti 

neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování 

informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, 

státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, 

působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických 

                                                 
20 Jedná se o po válce „prvou velkou soutěž lidové tvořivosti nového typu, která měla podněcovat a zejména 

poskytovat zúčastněným souborům i jednotlivcům odbornou pomoc. Proto také byla diskuse porot se soutěžícími 

hlavní částí soutěže. … Podchytila živelný zájem mládeže zvláště v oboru zpěvu, lidového tance a recitace, dala 

mládežnickým souborům repertoární linii. … Soutěž získala pro práci v porotách mnoho našich skladatelů, 

pedagogů, i hudebních vědců, přispěla k vytvoření činorodých vztahů mezi profesním uměním a novým rozmachem 

lidové tvořivosti. V prvé etapě vyvrcholila STM festivaly v Praze (1948), v Ostravě (1949), v Brně (1950). V dalších 

letech byla STM nahrazena Soutěží lidové umělecké tvořivosti (SLUT) pro všechny soubory bez věkového rozdílu. 

Byla obnovena v roce 1956/57, aby znovu podchytila široký zájem a přispěla k estetické výchově dětí a mládeže. 

Dále se pořádala každoročně, od roku 1962/63 jako společná akce ČSM (Československý svaz mládeže), ROH 

(Revoluční odborové hnutí) a ministerstva školství a kultury.“ 

REINER, KAREL: Soutěž tvořivosti mládeže in: Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1965, s. 570. 
21DEHNER, JAN: Soutěže in: Slovník české hudební kultury, red. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Praha 1997, s. 861 - 863. 
22 Dále jen NIPOS. 

23 Zřízen 1. 1 1991, jeho historie však sahá do počátku 20. století. 
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a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu 

a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je 

zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb 

kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj 

neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní 

statistiku.“24 

NIPOS zahrnuje několik dílčích útvarů, a to ARTAMA (Neprofesionální umělecké 

aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže), CIK – Centrum informací a statistik 

kultury, KAM – Útvar koncepcí a metodiky, Ekonomický útvar, Útvar informačních 

a komunikačních technologií (ICT), Útvar ředitele, Místní kultura. Útvar Artama se především 

zabývá neprofesionálními uměleckými aktivitami. „Nabízí a zajišťuje odborný servis 

v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně 

zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje 

komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy 

pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, 

kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními.“25 Artama se dělí také na několik oborů 

a to především Dětské estetické aktivity, pod něž patří také sborový zpěv, dále Divadelní obory, 

Hudební obory a Taneční obory, které zahrnují aktivity pro dospělé. 

Každý pracovník NIPOS-Artama má k dispozici podle svého oboru tzv. Odbornou radu, 

která je „poradním, iniciativním, koordinačním orgánem“26 ředitelky.  Podle Statutu 

odborných rad NIPOS-Artama, který má pět oddílů, je posláním odborné rady sledovat aktivitu 

a vývoj v oboru, vyjadřovat se k problematice oboru, může zastávat i funkci programové rady. 

Členi jsou jmenováni ředitelkou NIPOS a jsou navrhováni útvarem Artama. Bývají to odborníci 

v oboru s celostátní působností. Tajemníkem je daný pracovník NIPOS-Artama, pro ten který 

obor, jež má především funkci svolávací a dále „Tajemník je plnoprávným členem odborné 

rady. Navrhuje program jednání, pořizuje z jednání zápis a garantuje jeho průběh.“27 

Aktuálními členy odborné rady pro dětský sborový zpěv jsou Josef Baierl (Sušice), Josef 

Brabenec (Tachov) Tereza Bystřická (Praha), Vítězslav Hergesel (Praha), Lukáš Holec (Český 

Krumlov), Ivana Kleinová (Opava), Petr Lukáš (Loučná nad Desnou), Tomáš Motýl 

(Šumperk), Jaroslava Macková (Praha), Katarína Duchoňová (Brno), Silvie Pálková (Liberec), 

                                                 
24 http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/zrizovaci_listina_NIPOS_2013.pdf 
25 http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921 
26 http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statut-odborn%C3%BDch-rad-NIPOS-ARTAMA-pro-

obory-neprofesion%C3%A1ln%C3%ADho-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf  
27 Viz tamtéž. 

http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/zrizovaci_listina_NIPOS_2013.pdf
http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statut-odborn%C3%BDch-rad-NIPOS-ARTAMA-pro-obory-neprofesion%C3%A1ln%C3%ADho-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statut-odborn%C3%BDch-rad-NIPOS-ARTAMA-pro-obory-neprofesion%C3%A1ln%C3%ADho-um%C4%9Bn%C3%AD.pdf
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Josef Říha ml. (Chlumec u Ústí nad Labem), Vladislav Souček (Praha), Vladimír Svozil 

(Uničov), Lea Esserová (Praha), Eva Šeinerová (Karviná), Karel Štrégl (Rychnov nad 

Kněžnou), Josef Zajíček (Nový Jičín).28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/NIPOS_Poradci_a_poradni_organy_20151.pdf 

Pozn. 24 – 27 staženo [ 1. 4. 2018]. 

http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/NIPOS_Poradci_a_poradni_organy_20151.pdf
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3. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH 

DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 

 

3.1 Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů – jak 

vypadá dnes 

 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů je akcí, která má již 

dlouholetou tradici.29 Přehled její historie je zmíněn v kapitole 3.2.  

 

3.1.1 Organizace celostátního kola  

 

Od roku 2011 přehlídka sídlí v moravském Uničově.30 Postupující sbory jsou 

nominovány ze 14 českých krajů. Celkově se Celostátní přehlídky v Uničově může zúčastnit 

16 sborů. Z každého kraje vysílá odborná porota jeden sbor, může dát i tzv. návrh na postup 

dalším sborům, z nichž odborná rada NIPOS-Artama doplňuje další dva sbory do maximálního 

počtu zúčastněných sborů.  

Každému sboru je při příjezdu přidělen jeden „pečovatel“ (většinou z řad studentů), 

který se stará o to, aby sbor byl všude včas. V pátek odpoledne se sbory sjíždějí a jsou 

ubytovány ve školách. Vlastní přehlídka se koná v Koncertní síni města Uničov. První koncertní 

blok probíhá v pátek večer. V sobotu dopoledne následuje druhý přehlídkový koncert, 

odpoledne vystupuje nějaký host přehlídky (například Královéhradecké Jitro, Motýli Šumperk 

atd.). Odpoledne se zpívá se na náměstí, večer se představí všechny sbory jednou skladbou a 

odnesou si „ocenění“ od poroty. Pak je připraven zábavný program pro děti a rozborový 

seminář pro sbormistry. V neděli se sbory rozjíždí domů a zasedá Odborná rada NIPOS-Artama 

pro dětský sborový zpěv, která přehlídku hodnotí a připravuje již další ročník přehlídky, a 

diskutuje o dalších tématech týkajících se dětského sborového zpěvu. Přehlídku organizuje 

Městské kulturní zařízení Uničov a důležitou roli hraje zejména jeho ředitel Radek Vincour, 

                                                 
29 Letos proběhla již XXVIII. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů v Uničově. 
30 I když v minulosti se místo konání měnilo – viz dále. 
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který je zároveň moderátorem přehlídky. Nejdůležitější osobou a hybatelem je Vladimír 

Svozil31, bez něj by se přehlídka v Uničově nekonala. 

 

3.1.2 Propozice 

 

V propozicích ke každému ročníku Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých 

sborů jsou pravidla, za nichž je možno se přehlídky zúčastnit.32 Propozice obsahují pět bodů: 

první bod – Charakteristika a poslání přehlídky – obsahuje základní ustanovení, formuluje 

smysl a cíl jejího pořádání, přičemž se klade se důraz na rozborový seminář pro sbormistry, na 

kterém mají sbormistři možnost analyzovat přehlídkové vystoupení svého sboru s odbornou 

porotou. Druhým, pro sbormistry nejdůležitějším bodem, jsou podmínky účasti. V tomto bodě 

jsou představeny jednotlivé kategorie, a to: 

 I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia: 

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy 

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku 

věku 

  

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory 

ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.: 

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy 

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku 

věku 

  

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou 

výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi 

předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory, které se 

účastní této kategorie, mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly.33 

 

Dále druhý bod propozic stanovuje podmínky pro přehlídkové vystoupení: sbory si 

připravují maximálně desetiminutový repertoár. Povinnou součástí je provedení písně a capella, 

                                                 
31 Vladimír Svozil (nar. 1942) zakladatel a sbormistr DPS ZŠ Haškova. 

http://www.zshaskova.cz/rosicka/dps-rosicka/dps---historie [1. 7. 2018] 
32 http://www.nipos-mk.cz/?p=30302 [1. 4. 2018] 
33 přejato z http://www.nipos-mk.cz/?p=30302 [1. 4. 2018] 

http://www.zshaskova.cz/rosicka/dps-rosicka/dps---historie%20%5b1
http://www.nipos-mk.cz/?p=30302
http://www.nipos-mk.cz/?p=30302
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přičemž to může být jakákoli vícehlasá či jednohlasá skladba, umělá či lidová. Další podmínkou 

je provedení lidové písně. Sbory nejsou na krajských přehlídkách omezeny počtem sboristů 

a mohou se zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky, a to nejlépe ve svém kraji. Zajímavým 

pravidlem je omezení účasti v celostátním kole přehlídky sboru, který byl vybrán v minulém 

roce, a dále „Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v 

posledním ročníku Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně 

(nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny 

na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou 

vysokou reprezentační úroveň.“34Pokud sbory chtějí, mohou nastudovat skladbu, která je 

doporučena pořadateli soutěže a bude použita v celostátní přehlídce jako tzv. píseň společná, 

tzn. bude příležitost zapojení všech sborů do společného zpívání. Tato skladba může, ale nemusí 

být součástí přehlídkového vystoupení.  

Třetí bod propozic je nazván jako Organizace a průběh – tedy konstatování, že sbory se 

mají přihlásit do krajských přehlídek zasláním přihlášky se jmenným seznamem členů sboru 

i s daty narození a repertoárem přehlídkového vystoupení. V tomto bodě je též zahrnuto, kdy 

mohou nejpozději proběhnout krajské přehlídky a do kdy a kam posílat výsledky. 

Čtvrtý bodem propozic je Hodnocení a výběr – jakým způsobem jsou na krajských 

přehlídkách nominovány sbory na celostátní kolo přehlídky. V krajských přehlídkách zasedá 

porota, přičemž jeden ze členů je vždy člen odborné rady, popřípadě odborný pracovník 

NIPOS-Artama pro Dětský sborový zpěv. V postupových přehlídkách je možno ohodnotit 

sbory zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem a porotou je vybrán jeden35 sbor, který bude 

daný kraj reprezentovat v celostátní přehlídce. Finální výběr pak určí odborná rada.  

Závěrečný bod propozic zahrnuje spíše právní opatření, zbavující organizátory finanční 

odpovědnosti v případě odvolání akce. 

 Na přehlídkách bývá dobrým zvykem nácvik společné písně. „Společně se za tu dobu 

zpívaly především úpravy lidových písní v úpravách Miroslava Raichla nebo Milana Uherka, 

ale také Smetanova Má hvězda, různé kánony nebo písně Petra Ebena, Zdeňka Petra nebo 

Lubora Bárty.“36 

 

                                                 
34 Viz tamtéž. 
35 Výjimečně dva (ale z jiné kategorie). 
36 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 
Viz dále. 
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V celostátní přehlídce zasedá porota, která spíše funguje jako lektorská skupina. 

Oceňuje každý sbor za konkrétní počin, který shledala na sboru nejlepší (např. za dobrou 

hlasovou výchovu, za interpretaci písně) nebo ocení umělecké vedení (klavírní doprovod, 

příkladnou práci s dětským sborem apod.).  

 

3.2. Historie přehlídky 

 

  V této části práce vycházím z převážně archivních materiálů, uchovaných na pracovišti 

NIPOS-Artama, a z tiskem vydaných brožur, z nichž je v archivu k dispozici většina. Materiály 

k prvnímu ročníku nicméně k dohledání zatím bohužel nejsou. Snad vinou několikerého 

stěhování pracoviště NIPOS. Dalšími materiály jsou propozice soutěží, které se dají dohledat 

v bulletinu Kormidlo37, závěrečná hodnocení (vždy vyslaným pracovníkem38 NIPOS-Artama), 

harmonogramy, dopisy, zvací listy, společné písně (někdy i noty), tzv. pastýřské listy 

(harmonogramy a informace pro sbormistry), které obdrželi po příjezdu na přehlídku; smlouvy, 

návrhy rozpočtů i konkrétní přihlášky. Sem tam se našly i porotcovské listy a samozřejmě 

složky s některými regionálními koly, také ale ne vždy kompletní. Dále budu vycházet 

z rozhovorů s Jaroslavou Mackovou a z brožury, která byla vydána k dvaceti pěti letům 

celostátní přehlídky v roce 2015 v Uničově a byla opatřena úvodním slovem právě od Jaroslavy 

Mackové.39 

Celostátní přehlídka vznikla v 90. letech 20. století, a to konkrétně v roce 1991, ze 

silné potřeby inspirovat děti a sbormistry a pomáhat jim. „Akce tak náročná, které se účastní 

desítky sborů a stovky dětí, nevznikla najednou a bez problémů. Historie celostátních přehlídek 

školních dětských pěveckých sborů začíná v roce 1990. Navazují na zkušenosti přehlídek 

a soutěží minulých let, ale jejich specifičnost je v tom, že jsou určeny právě nejširšímu okruhu 

sborů školních, které se zde mohou setkávat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti.“40 V době 

pořádání první přehlídky byla již několik let snaha navázat na dříve konanou postupovou soutěž 

„Písně přátelství“. Je fakt, že 1. a 2. ročník proběhl ještě jako soutěžní, až poté se přistoupilo 

k rozdílnému konceptu, a to právě jako přehlídka sborů. Rozdíl je v tom, že přehlídka 

                                                 
37 Kormidlo – bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. 

http://www.nipos-mk.cz/?p=12288  
38 I. ročník zpracovala M. Matějčková, II. – IV. Alžběta Urbancová, V. – XIV. Jaroslava Macková, XV. – XVIII. 

Lea Šebešová, XIX. – XXIII. Miloslava Vítková a XXIV. – XXV.  Michaela Králová. 
39 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 

40 Viz tamtéž. 

http://www.nipos-mk.cz/?p=12288
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„předvádí“ ty nejlepší sbory z celé České republiky, proto vlastně jen samotná účast znamená 

velkou poctu pro sbory. Soutěž chápeme ve smyslu umístění soutěžních sborů na imaginární 

příčky – tedy zlatou, stříbrnou a bronzovou. Při profilování soutěžního řádu v prvním ročníku 

se akceptovalo základní rozlišení na dvě kategorie, a to pro školy základní (I. kategorie) a pro 

školy s rozšířenou hudební výchovou (II. kategorie). Taktéž byly tyto kategorie chápány jako 

I. začínající sbory a II. pokročilé sbory.  Ve třetím ročníku se již ustálily kategorie, a také se 

poprvé uskutečnila regionální kola. V regionálních kolech – stejně jako dnes – byly sbory 

hodnoceny pomocí pásem. A už tehdy byl především důležitý rozhovor se sbormistry, 

doporučení poroty ke zlepšení, vyzdvihnutí kladů sboru. V celostátní přehlídce se už 

nerozdávala pásma a porota hodnotila sbormistry slovně. 

V prvním ročníku se ještě přehlídka (soutěž) nekonala v Uničově, jak to bylo později 

asi v polovině případů, ale v Pardubicích. „Ústřední přehlídka školních sborů je „putovní“ – 

po Pardubicích převzala štafetu Krásná Lípa, pak Uničov a další. V podstatě bylo domluveno, 

že každý pořadatel udělá dva ročníky, ale Uničov byl ochoten vždy, když jsme se dostali do 

problémů“41   

 

I. ročník 

První ročník se konal 10. – 11. 10. 1991 v Pardubicích. Pořadateli přehlídky byly 

Kulturní středisko Pardubice a Okresní knihovna Pardubice a soutěž probíhala v Domě Kultury 

Dukla. Bohužel se k tomuto ročníku dochovalo jen velmi malé množství archivních materiálů. 

„První ročník byl organizován jako soutěž, výběr soutěžících byl proveden na základě 

zaslaných přihlášek a nahrávek. Vítězové z obou kategorií vystoupili na zahajovacím koncertu 

Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Pardubice 1991.“ 42 Na základě zaslaných 

nahrávek sborů se sešla výběrová komise43, která je vyhodnotila a také zařadila do jednotlivých 

kategorií, a poté zaslala vyrozumění sborům. Bylo vybráno celkem 24 sborů, které splnily 

podmínky soutěže (soutěžní řád).44  

                                                 
41 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 
42 viz tamtéž 
43 Výběrová komise zasedala 17. a 20. června ve složení Vlastislav Novák (sbormistr DPS Pardubice), 

V. Nováková (Pardubice), M. Matějčková (Artama Praha), Vladislav Souček (sbormistr Radost Praha) 
44 Viz kapitola 3.1.2 Propozice. 
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Soutěžní porota zasedala ve složení Anna Hubová45, Vlastislav Novák,46 V. 

Nováková47, Vladislav Souček48, Luboš Krtička49, Zdeněk Petr50, předsedal Miroslav Raichl51. 

Dalším metodickým posláním akce byla inspirace k nové tvorbě.52 Každý den soutěže na 

soutěžní klání bezprostředně navazoval rozborový seminář.53 Ze 24 sborů, které se zúčastnily 

ústředního kola soutěže, byly vybrány dva sbory obou kategorií, které reprezentovaly ČR na 

Mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů, který bezprostředně navazoval na tehdy 

„Národní soutěž školních dětských pěveckých sborů.“ Za první kategorii byl vybrán Chlapecký 

sbor ZŠ Uničov (sbormistr Vladimír Svozil) a za kategorii druhou DPS Kalinka ZŠ Liberec 

(sbormistr Věra Rakušanová). Jako hosté přehlídky se zúčastnily tyto tři sbory: DPS Korálek 

z Přelouče (neodpovídal věkovým složením, proto byl pozván jako host, sbormistr Vlastislav 

Novák), DPS Pardubice (sbormistr Vlastislav Novák) a DPS Radosť z Prievidzy. Poslední 

jmenovaný se původně také přihlásil do soutěže, ale „protože se jednalo o soutěž národního 

charakteru, nemohli jsme soubor do soutěže zahrnout. Zároveň jsme se také rozhodli, že 

v současné politické situaci nebudeme slovenský DPS odmítat, ale naopak jsme jej přijali jako 

sbor hostující.“54 DPS Pardubice vystoupil oba dva dny s cyklem šesti písní „Pozdrav 

osvobozenému divadlu“ pod vedením V. Nováka. Jedná se o písně Osvobozeného divadla, 

které upravil a uvedl Zdeněk Petr. To mělo i svůj dramaturgický záměr, aby sbory, které právě 

nezpívají, byly v sále přítomny a nestalo se tak, že by byl sál prázdný.  

Během soutěže byla též udělena Cena Františka Lýska55 třem kandidátům: Jaroslavu 

Cyrusovi56, dlouholetému sbormistrovi z Jirkova a zakladateli Skladatelské soutěže Jirkov, 

                                                 
45 učitelka, sbormistryně (Praha) 
46 Vlastislav Novák (1931 – 2018) byl sbormistrem Pardubického dětského sboru Iuventus cantans. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=219  
47 Bohužel se u dvou porotkyň nepodařilo dohledat celé jméno. 
48 Vladislav Souček (nar. 1937) zakladatel a sbormistr Radost Praha, člen Odborné rady ARTAMA Praha pro 

dětské sbory. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=303  
49 Toho času sbormistr sboru Českého rozhlasu. 
50 Hudební skladatel (1919 – 1994). 
51 Miroslav Raichl (1930 – 1998) – významný český skladatel, který se ve své tvorbě zaměřil na dětské pěvecké 

sbory. 

PASEKA, EDUARD: Miroslav Raichl –  Život a dílo. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2010 

(diplomová práce). 
52 Viz kapitola Repertoár. 
53 Výsledky soutěže viz Příloha 1.  
54 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení I. ročníku národní soutěže školních dětských pěveckých sborů. 
55 Jedná se o významné ocenění, udělované odborníkům v oblasti sbormistrovství, na kterém se spolupodílí 

NIPOS-Artama. 

https://www.jirikolar.cz/narodni-sbormistrovska-oceneni/cena-frantiska-lyska/ 
56 Viz dále. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=219
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=303
https://www.jirikolar.cz/narodni-sbormistrovska-oceneni/cena-frantiska-lyska/
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Jaroslavu Dostalíkovi57 k životnímu jubileu a sbormistrovským úspěchům DPS Mladost, 

a Vladislavu Součkovi k třicátému výročí sbormistrovství DPS Radost. 

V rámci soutěže byl pořádán i vzdělávací seminář, na němž se podílela Artama i UČPS. 

V rámci semináře vystoupili dva domácí lektoři, a to: Jaroslav Dostalík a Milan Uherek. 

Jaroslav Dostalík přednášel o vokální polyfonii a jejím využití v DPS a Milan Uherek58 

vystoupil v druhé části se svým sborem a předvedl ukázkový nácvik skladby A. Dvořáka Prsten 

z cyklu Moravské dvojzpěvy. 

V závěrečné zprávě nalezneme několik bodů, které se týkají realizace dalšího ročníku. 

Z nich jsou velmi podstatné tyto dva aspekty: „poopravit soutěžní řád, co se týče rozlišení 

soutěžících do kategorií (hledisko věk dětí)“ 59 a „zredukovat počet přihlášení na maximální 

počet 12 – 14 sborů“.60 

 

II. ročník 

Druhý ročník soutěže proběhl 5. – 7. 6. 1992 v Pardubicích, opět v DK Dukla a se 

stejnými pořadateli. Změna termínu vyplývá ze závěrečného hodnocení: „První ročník této 

soutěže se uskutečnil v říjnu r. 1991. Vzhledem k tomu, že sbory pracují na ZŠ, ukázal se tento 

termín jako nevhodný. Vznikla tedy myšlenka posunout tento termín z října na červen. Kdyby 

se však v příštím roce dodržel až červnový termín, vznikla by mezi prvním a druhým ročníkem 

pauza jednoho a půl roku, která je vzhledem k potřebnosti tohoto festivalu příliš velká. Rozhodli 

jsme se proto, že druhý ročník této soutěže se uskuteční ještě v tomto školním roce.“61 Přičemž 

jednou z podmínek bylo, že se nesmí účastnit sbory, které soutěžily v říjnu, aby se dala šance 

dalším tělesům. I v tomto ročníku se konal výběr sborů do soutěže pomocí magnetofonových 

nahrávek, které přišly spolu s přihláškou. Výběrová rada, jejímiž členy byli: Tomáš Motýl62, 

                                                 
57 Jaroslav Dostalík (1928 – 2010) byl sbormistr, držitel několika významných ocenění a dlouholetý člen Odborné 

rady ARTAMA Praha pro dětské sbory. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=43  
58 Milan Uherek (1925 – 2012) byl sbormistr, zakladatel prestižního DPS Severáček Liberec. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=352  
59 viz propozice druhého ročníku 
60 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení I. ročníku národní soutěže školních dětských pěveckých sborů. 
61 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení II. ročníku národní soutěže školních dětských pěveckých sborů. 
62 Tomáš Motýl (nar. 1951) je od roku 1976 sbormistrem šumperského dětského sboru Motýli. Je členem odborné 

rady NIPOS-Artama. V roce 2006 obdržel Cenu Františka Lýska a v roce 2010 cenu Bedřicha Smetany. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=210  

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=43
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=352
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=210
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Zdena Součková63, Vladislav Souček, Čestmír Stašek64, Miloslava Ambrožová65 a vedoucí 

NIPOS-Artama Blanka Čechová, se sešli k vyhodnocení nahrávek v březnu 1992. Bylo 

přihlášeno celkem dvacet osm sborů, avšak kapacita ubytování v Pardubicích dovolovala jen 

pět set míst. Bylo k tomu přihlédnuto a radou vybráno jedenáct sborů. Soutěž proběhla ve dvou 

dnech, v pátek soutěžilo pět sborů a v sobotu šest. Porota zasedala ve složení: Josef Baierl66, 

Josef Brabenec67, Václav Brádle68, Tomáš Motýl, Zdena Součková, Čestmír Stašek a předsedou 

byl jako v prvním ročníku Miroslav Raichl. Byla udělena tři zlatá pásma a pět stříbrných.69 

Během akce byly zorganizovány dva semináře. První z nich – vzdělávací seminář – byl 

veden Jiřím Kolářem a Ivanou Štíbrovou. Lektoři se zabývali tématem „Interpretační 

problematika pěveckých sborů“. Rozborového semináře se ujal Miroslav Raichl, který ke 

sbormistrům promlouval a zhodnotil jejich vystoupení. Jako host vystoupil sbor Konzervička, 

který působil při Konzervatoři Pardubice, pod vedením Miroslava Raichla. Od dětských diváků 

se sbor dočkal bouřlivých ovací. V sobotu před rozborovým seminářem se sešli sbormistři a 

seminaristé s odbornou porotou a zhodnotili celou akci a mohli vyslovit připomínky pro 

zlepšení dalšího ročníku. Z tohoto posezení vyplynulo poměrně hodně novinek.  Celá soutěž 

byla zakončena závěrečným koncertem všech zúčastněných sborů.  

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že organizátoři uvažovali o změně místa konání akce: 

„Prostředí pro organizaci tohoto festivalu je příhodné. Všechny sbory to mají přibližně stejně 

daleko. V Pardubicích je také několikaletá zkušenost s organizováním podobných větších 

akcích, kterých je zde hodně. Prostory DK jsou velké i pro rozezpívání sborů, které může 

probíhat současně se soutěží, která se koná ve velkém sále. Otázka do příštích let se však 

naskýtá, zdali by nebylo možné dát uspořádat tento festival i jinému městu. Konkrétně letos se 

                                                 
63 Zdena Součková (nar. 1949) zakladatelka a sbormistryně Chlapeckého sboru Pueri gaudentes Praha. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=304  
64 Čestmír Stašek (nar. 1926) zakladatel a sbormistr několika sborů, především stál skoro 20 let u Sboru Čs. 

rozhlasu; založil Pražský dětský sbor; Držitel několika ocenění, včetně Ceny Františka Lýska; Autor několika 

publikací na téma sbormistrovství a sborové tvorby pro děti. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=310  
65 Sbormistryně Prážata, Praha. 
66 Josef Baierl (nar. 1942), od roku 1977 vede Sušický dětský sbor, je členem odborné rady NIPOS-Artama 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=4  
67 Josef Brabenec (nar. 1941), zakladatel a sbormistr Tachovského dětského sboru a je členem odborné rady 

NIPOS-Artama. Je držitelem Ceny Františka Lýska a Bedřicha Smetany. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=19  
68 Václav Brádle ( nar. 1937) vede sbor Jizerka při ZUŠ Semily, zasedá v porotách sborových soutěžích. Je 

držitelem Ceny Františka Lýska (2005) a Bedřicha Smetany. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=20  
69 Viz příloha 1. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=304
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=310
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=4
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=19
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=20
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o tuto soutěž velice zajímá Uničov, kde se po několik let organizuje regionální přehlídka 

školních sborů. V Uničově je krásná nová koncertní síň a ubytovací kapacita tisíc míst.“70 

Celkový rozpočet akce byl cca 350 000 Kč, takže si NIPOS-Artama uvědomila, že je 

rozhodně zapotřebí financování z MK ČR, které bylo vyhlašovatelem akce. Zároveň však bylo 

třeba do budoucna sehnat další finance v místě konání. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o soutěž, byly vyplaceny i odměny (3x 2500 Kč zlatému pásmu, 5x 1100 Kč stříbrnému pásmu). 

 Z posezení se sbormistry vyvstalo několik zásadních připomínek stran soutěže, které 

radikálně ovlivnily její podobu. Nejpodstatnější změnou byla proměna ze soutěže na přehlídku. 

Hovořilo se o zavedení regionálních kol, které měly přehlídce předcházet, protože 

magnetofonové pásky se jevily jako velmi neobjektivní a zavádějící. Vznikla zde myšlenka, 

předvést to nejlepší z každého regionu, což je vlastně pravou podstatou přehlídky. Z toho ovšem 

vyplývalo, že se budou muset na jednotlivé přehlídky sehnat finance, dalším problémem byla 

organizace tak rozsáhlé akce. Posledním bodem jednání bylo zařazení do budoucí přehlídky 

pěveckých sborů, které působí při ZUŠ. Což ovšem znamenalo zcela přetvořit propozice (pův. 

soutěžní řád) a zamyslet se nad způsobem zařazování do kategorií.  

 

III. ročník 

 Třetí ročník, tentokrát už přehlídkový, se uskutečnil 11. – 12. 6. 1993 v Pardubicích. 

Tento ročník byl v mnoha ohledech zlomový a zásadně ovlivnil další vývoj přehlídky. Proběhlo 

10 regionálních kol,71přičemž kategorie byly poprvé rozděleny na I. Základní školy a II. Školy 

s rozšířenou HV a ZUŠ. Mladší žáci (do 4. třídy ZŠ), tedy kategorie I. A a II. A se představují 

pouze v regionálních kolech. Starší žáci (do 9. třídy ZŠ) kategorií I. B a II. B mají možnost 

postoupit do celostátní přehlídky. Z regionálního kola postoupil vždy jen jeden sbor 

z kapacitních důvodů. Na Moravě však byla situace poněkud problematická, jelikož zde se 

pořádala pouze dvě kola.72 Na přehlídce nakonec vystoupilo dvanáct sborů. Sbory vystupovaly 

v pořadí, které určil los. V pátek vystoupilo prvních šest a v sobotu pak druhá půlka. Na páteční 

doprovodný program pro děti byl vybrán literárně hudební pořad KOLUMBUS v podání 

dramatického souboru ZŠ v Pardubicích. V sobotu po obědě proběhl vzdělávací seminář na 

téma „Využití hudebních nástrojů při interpretaci skladeb dětských pěveckých sborů,“ který 

vedl Jan Prchal. Zároveň byl pro děti připraven program v městském parku. Po semináři se 

vedla diskuze ohledně organizace III. ročníku přehlídky a padlo několik návrhů na vylepšení 

                                                 
70 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení II. ročníku národní soutěže školních dětských pěveckých sborů. 
71 Viz kapitola Regionální (krajská) kola. 
72 Viz tamtéž. 
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pro další ročník. Komise se shodla, že pořádání regionálních kol je užitečné a budou zachována. 

Velmi problematickým zůstalo státoprávní „neuspořádání“ a je třeba vymyslet, jaké kritérium 

se pro regiony stanoví pro další ročník. Zároveň je třeba nahlašovat regionální kola do určitého 

termínu, aby organizace probíhala hladce. Padly ještě dva návrhy, a to, zda jeden ročník 

nevymezit vždy jedné kategorii a další druhé kategorii. A obligátně zda zařazovat či 

nezařazovat do přehlídky ty sbory, které uspěly v předešlém roce a postoupily do ústředního 

kola. Tyto návrhy byly předmětem jednání při přípravě dalšího ročníku. Společnými písněmi, 

které zazněly na závěrečném koncertě, byly Začněte panny zpívati od Adama Václava Michny 

z Otradovic a Óda na radost Ludwiga van Beethovena (v úpravě s českým textem). Financování 

přehlídky bylo rozděleno na regionální kola a ústřední kolo. Ústřední kolo stálo 200 000 Kč a 

financoval ho vyhlašovatel, tedy MK ČR. Regionální kola byla financována MŠMT ČR a 

rozpočet činil 115 000 Kč. Sborům bylo hrazeno ubytování na jednu noc, stravování a cestovné. 

Stále jako v předchozím ročníku byla snaha ušetřit a k rozpočtu byl připojen návrh jak. 

Především šlo o cestovné (které bylo nejvyšší položkou návrhu), na které by si sbory měly najít 

sponzora, alespoň na jednu cestu. 73 

 

IV. ročník  

 Čtvrtý ročník se konal 2. – 4. 6. 1994 tentokrát v Krásné Lípě u Rumburka (to souviselo 

s původní koncepcí, že přehlídka bude putovní, navíc měla Krásná Lípa větší kapacitu 

ubytování). Před přehlídkou proběhlo jen 8 regionálních kol, aby v každé kategorii postoupily 

vždy dva sbory (vždy v kategorii I. B a II. B). Představilo se zde nakonec pouze 15 sborů, 

v kategorii I. B vystoupilo sedm sborů a v kategorii II. B osm. Z Brandýsa nad Labem totiž 

porota vyslala pouze jeden sbor z kategorie II. B. V pátek po zahájení přehlídky proběhl první 

přehlídkový blok složený ze sborů kategorie I. B. Oba dva dny se otvíral program společnou 

písní.74 Vždy odpoledne následoval rozborový seminář se sbormistry a porotou. Byl 

naplánován i vzdělávací seminář (Improvizace a harmonizace lidových písní v DPS), který měl 

být veden Janem Bergrem z pedagogické fakulty v Hradci Králové, ale lektor se na poslední 

chvíli omluvil. Z naplánovaného odpoledního společného koncertu, který se měl konat na 

náměstí, nakonec bohužel také sešlo z důvodu nepřízně počasí. Podle závěrečného hodnocení 

akce i tak splnila své předpoklady a dokonce „se podařilo díky obětavým lidem ze ZŠ v Krásné 

                                                 
73 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení III. ročníku celorepublikové přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
74 Z archivních materiálů vyplývá, že společná píseň byla novinkou IV. ročníku. Šlo o sbor „Na horách“ Georga 

Friedricha Händla. 
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Lípě vytvořit na této přehlídce příjemnou, přátelskou atmosféru, kterou tato přehlídka poněkud 

postrádala v Pardubicích.“75Podle ohlasů sbormistrů a seminaristů pro příští ročník nebylo 

nutné nijak zásadně měnit propozice. Jen bylo řečeno, že by se mohlo přehlídky účastnit více 

sborů, s čímž souvisí její prodloužení. Dalším návrhem bylo ze stran sbormistrů a seminaristů 

pořádání víkendové dílny pro sbormistry. Z finančního hlediska zůstala akce stejná jako v 

předchozím ročníku, s tím, že se podařilo místnímu DPS získat 50 000 Kč, čímž se snížily 

náklady MK ČR.76 

 

V. ročník 

Pátý ročník, vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozího ročníku, proběhl opět 

v Krásné Lípě 1. – 3. 6. 1995. Osmi regionálních kol se zúčastnilo celkem 131 sborů v počtu 

5000 dětí.77 V kategorii I. B se představilo sedm sborů a v kategorii II. B osm, celkem se tedy 

celostátní přehlídky zúčastnilo patnáct sborů.  

Odborná porota ve složení Milan Uherek (předseda), Eva Šeinerová78, Josef Brabenec 

a Josef Říha79 hodnotila vystoupení sborů po oba dva dny přehlídky. Po dopoledních 

vystoupeních opět následoval rozborový seminář, jako to bylo v minulých letech. Podle 

závěrečného hodnocení, které zpracovala Jaroslava Macková, byly semináře přijaty velmi 

dobře. Ukázalo se, že přestože jediným repertoárovým omezením přehlídky je povinná lidová 

píseň provedená jednohlasně a capella, přinášelo to značné potíže. Proto byl zařazen na páteční 

odpoledne seminář „Jednohlasé provedení lidové písně“, jehož lektorem byl Jiří Kolář.80 

Přehlídka byla zakončena v sobotu v patnáct hodin závěrečným vystoupením sborů na 

historických schodech náměstí. Na konci programu vystoupili všichni účastníci se společnou 

písní, v tomto ročníku byla vybrána Prázdninová skladatele Zdeňka Petra. Zajímavostí bylo, že 

druhý blok přehlídkových vystoupení uzavřelo vystoupení sbormistrů společným zpěvem 

skladby Slavoje Princla U našich stájů za řízení Josefa Říhy. 

                                                 
75 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení IV. ročníku celorepublikové přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů, s. 3. 
76 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení IV. ročníku celorepublikové přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
77 Uváděné číslo je přesné – v archivu NIPOS-Artama existují záznamy od roku 1995 ke každému ročníku. 
78 Sbormistryně Permoníku Karviná. 
79 Josef Říha (1934 – 2014) sbormistr SPS Chorea academica při PedF UJEP Ústí nad Labem (spolu s doc. J. 

Holubcem) a DPS Písnička při ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem– Krásné Březno. Držitel Ceny Bedřicha Smetany. Do 

roku 2000 byl členem Odborné rady NIPOS-Artama pro dětské sbory. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=278  
80 Jiří Kolář (nar. 1932) zakladatel a sbormistr ŽPS Iuventus paedagogica, profesorem pro obor Hv – 

sbormistrovství na PedF UJEP Ústí nad Labem. Držitel celé řady významných ocenění. Dlouholetý předseda 

hudební komise a/nebo hlavního výboru UČPS. 

https://www.jirikolar.cz/o-nas/  

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=278
https://www.jirikolar.cz/o-nas/
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Bohužel v tomto ročníku byla podstatně omezena místa pro seminaristy a s tím spojená 

menší propagace akce. „Je to škoda, protože přehlídka sama i oba typy seminářů by byly pro 

větší okruh sbormistrů velmi poučné i zajímavé“81, píše v závěrečném hodnocení Jaroslava 

Macková. 

Novinkou tohoto ročníku, která vzešla díky podnětu odborné rady, bylo písemné 

poděkování nadřízeným orgánům (školským úřadům, vedení školy) všech zúčastněných sborů. 

Financování bylo podobné jako v minulém ročníku (hlavní částka pocházela z MŠMT), 

s tím, že opět přispěl výraznou částkou místní DPS Lipka. 82 

 

VI. ročník 

Sídlem šestého ročníku celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů se stává 

konečně Uničov, 7. – 9. 6. 1996. Celkem osmi regionálních kol se zúčastnilo 126 sborů (a v nich 

4599 dětí). Do celostátní přehlídky postoupilo 16 sborů. Již třetím rokem postupovaly pouze 

starší sbory kategorií I. B (sedm) a II. B (devět). U tohoto ročníku bohužel chybí závěrečné 

hodnocení, takže se nepodařilo dohledat kompletní informace.  

Harmonogram přehlídky byl v tomto ročníku poněkud upraven. V pátek se začínalo 

později (13:30) s prvním přehlídkovým blokem, po něm nenásledoval rozborový seminář, jako 

to obvykle bývalo, ten byl zařazen až na 20:30 v pátek i v sobotu. Mezitím byl naplánován 

koncert obou kategorií na náměstí stejně po oba dva dny. V pátek večer proběhl koncert 

kategorie I. B a Uničovského sboru ZŠ a v sobotu pak koncert kategorie II. B. Poprvé byl 

zařízen koncert pro účastníky – jako host vystoupili Motýli Šumperk v sobotu ráno 

s programem duchovní hudby. Tato skutečnost vyplývala již ze závěrečného hodnocení 

předchozího ročníku, v němž byla snaha právě tento sbor pozvat. Společnou písní, která se 

objevila i v propozicích, byla Říkadla Luboše Bárty, která byla provedena s doprovodem 

žesťového kvintetu. Finanční stránku opět zajišťovalo MK ČR a MŠMT ČR, s tím, že 

v rozpočtu pomohly i sponzorské dary. 

 

VII. ročník 

Sedmý ročník byl uspořádán po dobrých ohlasech opět v Uničově 6. – 8. 6. 1997. 

Tentokrát předcházelo přehlídce devět regionálních kol (134 sborů, 5092 dětí).83 Na celostátní 

                                                 
81 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení V. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
82 Viz tamtéž.  
83 V Severočeském kraji byla kola rozdělena na I. kategorii (A i B) a II. kategorii (A i B). Viz kapitola Regionální 

(krajská) kola. 
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přehlídce se prezentovalo 15 sborů (většina kategorie I. B – šest a II. B – osm a jeden z kategorie 

I. A). Ještě byl vybrán za Severočeský kraj sbor Reneta (sbormistr Jan Prchal), ale sbor se 

omluvil. Z téhož kraje byl navržen i sbor kategorie I. A propozicím navzdory. Podle komentáře 

Jaroslavy Mackové v závěrečném hodnocení VII. ročníku celostátní přehlídky byla důvodem 

vyšší kvalita mladších kategorií.84 Další výjimkou bylo delegování dvou sborů stejné kategorie 

(II. B) v Jihomoravském kraji (Žďáreček, Slunko).85 Tyto dvě výjimky by se měly projevit 

v propozicích příštího ročníku. Harmonogram přehlídky se nicméně nijak zásadně neměnil. 

Pouze z důvodu nutného nastudování společné písně byl zařazen do programu blok zabývající 

se přípravou na společné vystoupení, kterou řídil Milan Uherek. Jednalo se o píseň Petra Ebena 

s názvem Písnička na výlet z cyklu Jarní popěvky.86 Ukázalo se, že píseň je poměrně náročná 

pro společné provedení hlavně z hlediska textu. V rámci večerního semináře byla k dispozici 

pro sbormistry porota.87 Výtky stran rozborových seminářů byly směřovány na regionální kola, 

kde se stávalo, že nebyl prostor či čas k pořádání semináře pro sbormistry, což je podle slov 

Jaroslavy Mackové dalším předmětem k diskuzi na odborné radě a případnému zanesení tohoto 

problému do propozic.88 Hostem přehlídky byl opět šumperský sbor Motýli (sbormistr Alois 

Motýl), tentokrát s programem české moderní tvorby (Petr Eben, Miroslav Raichl, Zdeněk 

Lukáš atd.). Programová brožura, která mi byla půjčena z archivu NIPOS-Aratama, je o 

poznání obsažnější. Je to tím, že tentokrát přenechali její výrobu právě odborným pracovníkům 

NIPOS-Artama. Z námětů pro další ročník vyvstává, zda tentokrát nevynechat společnou píseň 

v regionálních kolech a nenahradit ji například krajskou lidovou písní, protože na nácvik a 

společné zpívání nebývá v regionech čas.89 Financování akce zůstalo stejné jako v minulých 

letech.90 

 

VIII. ročník 

Organizace osmého ročníku přehlídky se opět zhostil Uničov v termínu 5. – 7. 6. 1998. 

Regionální kola byla opět rozšířena, tentokrát i ve Východočeském kraji, takže celkový počet 

se vyšplhal na deset regionálních přehlídek. Na celostátní přehlídce reprezentovalo své kraje 17 

                                                 
84 „ Domnívám se, že je čas na změnu příslušného ustanovení v propozicích tak, aby porota mohla delegovat sbory 

z obou věkových kategorií.“ píše Jaroslava Macková v závěrečném hodnocení VII. ročníku. 
85 Viz Příloha 1. 
86 Jedná se o úpravu pro sbor a zobcové flétny, kterou provedl Milan Uherek. 
87 Milan Uherek, Alois Motýl, Jan Kostečka a Jaroslava Macková. 
88 Nakonec však do propozic tento požadavek nebyl zapsán.  

Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení VII. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých 

sborů. 
89 Viz kapitola 3.1.2 Propozice. 
90 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení VII. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
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sborů.91 Vzhledem k tomu, že byla do propozic přidána poznámka o možné účasti sborů 

patřících do mladší kategorie, přehlídky se zúčastnilo pět mladších sborů (v kategorii I. a II. A). 

Časový plán přehlídky byl zachován jako v loňském roce. Jako host přehlídky měl vystoupit 

DPS ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno (sbormistr Jaroslav Dostalík), ale na poslední chvíli odřekl. 

Organizátorům se však podařilo narychlo sehnat náhradu v podobě sólistů studentského 

souboru Gymnázia Olomouc – Hejčín, kteří uvedli písně z muzikálů. Porotu osmého ročníku 

tvořili Milan Uherek, Alois Motýl, Vladislav Souček a Jaroslava Macková. Tentokrát porota 

hodnotila sbory odděleně formou rozhovoru, což bylo novinkou oproti původním rozborovým 

seminářům. Společné písně nacvičoval se sbory opět Milan Uherek, i v tomto ročníku 

aranžované s žesťovým kvintetem. Podle materiálů, které jsem nalezla v archivu NIPOS-

Artama, se jednalo o písně: Má hvězda (B. Smetana), Černé oči a Tancuj, tancuj (Miroslav 

Raichl). Podle závěrečného hodnocení byly ekonomické podmínky stále složitější, například 

nebylo možné proplatit sborům oba dva dny celostátní přehlídky, ale jen jeden. 92 

 

IX. ročník 

V devátém ročníku se přehlídka po třech letech přesunula z Uničova do Svitav (4. – 6. 6. 

1999). Místní sbor totiž projevil o organizaci přehlídky zájem. Celostátní přehlídce jako vždy 

předcházela regionální kola, tentokrát jich bylo deset – ve dvou krajích byly rozděleny. Kromě 

prvního ročníku se zatím zúčastnilo celostátní přehlídky (i přehlídek regionálních)93 nejvíce 

sborů – v kategorii mladších žáků tři a v kategorii starších patnáct.94 Celkem se tedy na 

přehlídce představilo osmnáct sborů. Zrovna v roce, kdy byla účast na přehlídce velmi hojná, 

musela být přehlídka koncentrována pouze na jeden den (z finančních důvodů). Proto musel 

být operativně upraven i harmonogram. Porota byla tentokrát pětičlenná: Milan Uherek, Jan 

Kostečka, Zdena Součková, Vladislav Souček a Jaroslava Macková. Přehlídkový den byl 

rozdělen do dvou bloků koncertu „sbory sborům“, jak je výstižně přehlídka v archivních 

materiálech nazvána. Byl tradičně zachován společný koncert sborů na náměstí, pro který byly 

použity dvě písně z Uničova, tedy: Tancuj, tancuj Miroslava Raichla; Má hvězda Bedřicha 

Smetany a novinkou byl sbor Kdyby tu nic nebylo Petra Ebena, vše v doprovodu žesťového 

kvinteta. Dokonce se do programu, už tak velmi nabitého, připojil i koncert pro účastníky, kde 

vystoupil sbor Iuventus Gymnázia Svitavy. V závěrečném hodnocení byl vznesen návrh do 

                                                 
91 159 sborů, tj. 5287 dětí. 
92 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení VIII. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
93 184 sborů, tj. 6242 dětí. 
94 I. A – 2, II. A – 1, I. B – 5, II. B – 10. 
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příštího roku rozšířit regionální kola v Severomoravském a v Jihomoravském kraji. Celostátní 

přehlídka byla ve Svitavách zhodnocena jako velmi vyhovující a bylo úsilí požádat Svitavy 

o její organizaci i příští rok. Poprvé je v hodnocení patrný zájem o propagaci akce: „Zajistit 

včasnou propagaci a informaci o přehlídce nejen v materiálech IPOS-Artama (sic) a na 

internetu, ale využít i nově navázaných kontaktů ve školním vysílání rozhlasu a pokusit se 

o proniknutí informací do odborného, event. denního tisku.“95 

 

X. ročník 

Přestože se původně měl další ročník celostátní přehlídky pořádat ve Svitavách, nakonec 

našel místo znovu v Uničově 9. – 11. 6. 2000. V tomto ročníku se opět navýšily počty 

zúčastněných dětí96 a v sedmnácti sborech,97 které vystupovaly na přehlídce v Uničově, se 

objevily i nově vzniklé sbory. Dalšími účastníky posledních přehlídek byly i tzv. výběrové 

sbory98, respektive jejich přípravná oddělení.99 V odborné porotě zasedali Ivana Kleinová,100 

Vladislav Souček, Petr Řezníček101 a Jaroslava Macková. Harmonogram byl zachován z VIII. 

ročníku, tak, jak fungoval vždy v Uničově – šlo tedy o dvoudenní koncept: přehlídkové bloky 

„sbory sborům“, společné vystoupení na náměstí, společné večerní koncerty a host přehlídky, 

kterým se pro tento rok stal chlapecký sbor Cantemus z maďarského Nyíregyháza, jenž 

spolupracoval s pražskými Pueri Gaudentes (chlapecký sbor, přípravné oddělení). V tomto 

ročníku také vešel v platnost nový zákon o krajském zřízení102, takže do příštího ročníku bylo 

potřeba počítat s rozsáhlými změnami, především v propozicích.103 

 

XI. ročník 

Jedenáctý ročník celostátní přehlídky byl organizován po dobré zkušenosti z devátého 

ročníku ve Svitavách 8. – 10. 6. 2001. V tomto ročníku ještě nebyly změněny propozice, aby 

                                                 
95 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení IX. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
96 174 sborů, 6690 dětí. 
97 V kategoriích: I. A – 3, II. A – 2, I. B – 3, II. B – 9. 
98 Viz Úvod. 
99 Celková koncepce přehlídky je zaměřena spíše na sbory školní. V tomto ročníku byla kategorie výběrových 

sborů zastoupena pouze přípravným oddělením sboru Pueri Gaudentes (ZUŠ Šimáčkova, Praha).  
100 Ivana Kleinová (nar. 1961) – současná členka odborné rady NIPOS-Artama. Sbormistryně DPS Sluníčka, 

Cvrčci, Domino a sbor dospělých Siesta v Opavě. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=132  
101 Petr Řezníček (nar. 1938), skladatel, sbormistr, rozhlasový režisér. 
102 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
103 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení X. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů  

MACKOVÁ, JAROSLAVA: Přehlídka školních sborů podesáté (Uničov 9. – 11. června), in: Hudební výchova 4/2000, 

Praha. 

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=132
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se regionální přehlídky konaly ve čtrnácti krajích, jak by tomu podle nového zákona mělo 

být104, takže bylo zachováno devět regionálních přehlídek.105 V celostátní přehlídce ve 

Svitavách se představilo patnáct sborů.106 Oproti Uničovu bylo zapotřebí přehlídku zredukovat 

na jednodenní. Sbory však přijely už v pátek, kvůli nácviku společných skladeb, kterého se ujali 

dva ze členů poroty, Ivana Kleinová a Tomáš Motýl.107 Ke společnému nácviku byly vybrány 

tyto skladby: Sloužilo děvče a Přeštický panenky v úpravě Miroslava Raichla a a capella sbor 

Má Hvězda Bedřicha Smetany. Vlastní přehlídková vystoupení proběhla ve dvou blocích. Pro 

účastníky přehlídky byl připraven koncert hosta přehlídky, jímž se stal sbor Iuventus Gymnázia 

Svitavy. Program byl vystavěn na poměrně náročné moderní duchovní hudbě a úpravách 

spirituálů. Společný závěrečný koncert, který se měl konat na náměstí, byl z důvodu špatného 

počasí přesunut do velkého sálu Bílého domu. Pro děti byla připravena večerní zábava, zatímco 

pořadatelé, sbormistři a porota měli připraveno závěrečné posezení. Finanční zajištění opět 

proudilo z MK ČR a MŠMT ČR.108 

 

XII. ročník  

Na další dva ročníky přehlídka zakotvila v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2002 to bylo 

v termínu 31. 5. – 2. 6. Poprvé tomto ročníku byla poprvé použita nová struktura krajského 

členění. Velký dopad to mělo na počty zúčastněných sborů, kterých bylo 210 a v nich zpívalo 

6564 dětí. V ústředním kole přehlídky v Rychnově účinkovalo sedmnáct sborů.109 Program 

přehlídky byl rozdělen tradičně do dvou bloků přehlídkových vystoupení a probíhal v sále 

Pelclova divadla. Společné písně se zkoušely den předem v pátek večer pod vedením Tomáše 

Motýla a Milana Uherka.110 Na večerním koncertě vystoupil host přehlídky sbor Carmina 

Rychnovského dětského sboru (sbormistr Karel Štrégl). Připravil si pásmo afrických písní. Šlo 

o velmi kvalitně nastudovaný program, který byl vytvořen ve spolupráci s afrikanisty 

Náprstkova muzea. Stálým problémem zůstalo i v tomto ročníku menší zastoupení sborů I. 

kategorie, i přesto, že k tomu přihlížejí krajské poroty. V rozborovém semináři se porota 

zaměřila spíše na obecnější problematiku a po skončení závěrečného koncertu byla porota ve 

složení Milan Uherek, Josef Baierl, Svatava Šubrtová (pěvecký pedagog), Jaroslav Dostalík 

                                                 
104 Viz tamtéž. 
105 162 sborů, 5888 dětí. 
106 V kategoriích: I. A – 1, II. A – 2, I. B – 3, II. B – 9. 
107 V porotě byl ještě Alois Motýl a Jaroslava Macková. Dalším porotcem měl být Milan Uherek, ale omluvil se 

z důvodu nemoci. 
108 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XI. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
109 Kategorie I. A – 1, II. A – 4, I. B – 3, II. B – 9. 
110 Společné skladby byly totožné s předchozím ročníkem. 
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a Jaroslava Macková k dispozici všem sbormistrům k rozhovorům. Večer následoval společný 

koncert na Starém náměstí, kde všechny sbory vystoupily jednotlivě vždy s jednou skladbou a 

na závěr se zpívaly společné písně. Financování dvanácté celostátní přehlídky bylo z velké části 

závislé na dotaci MK ČR, k tomu však nemalou částkou přispělo několik dalších institucí, např. 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou a Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, a tak bylo možné 

uhradit veškeré výdaje spojené s přehlídkou až do výše 430 600. Vzhledem k úspěšné XII. 

celostátní přehlídce, nabídli rychnovští pořadatelé organizaci i na příští rok.111 

 

XIII. ročník 

Do Rychnova nad Kněžnou, kde se konala celostátní přehlídka v termínu 30. 5. – 1. 6. 

2003, postoupilo ze čtrnácti krajských kol112 osmnáct sborů.113 Na přehlídce ovšem vystoupilo 

sborů jen sedmnáct, omluvil se sbor ze Středočeského kraje.114 Průběh třináctého ročníku byl 

velice podobný dvanáctému. Děti se každý rok střídají, proto bylo možné zopakovat společné 

skladby z minulého roku i koncert pro účastníky. Lektorská porota pracující ve složení Svatava 

Šubrtová, Karel Štrégl, Tomáš Motýl, Jaroslava Macková a Jiří Skopal, ml., měla ve svých 

řadách dva významné zahraniční hosty z Halle – Sabine Bauer a Manfreda Wiplera – oba byli 

velmi potěšeni stavem českých sborů a dokonce pozvali Rychnovský dětský sbor na festival do 

Halle. Děti z dvanácti sborů přehlídky se podílely na výzkumu „DÍTĚ A UMĚNÍ: Význam 

vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní 

docházky.“115 Děti odpovídaly formou dotazníku a podle zájmu ze stran dětí i dospělých, bylo 

možno usoudit, že dotazník byl správně sestaven. Financování bylo opět postaveno na 

příspěvcích MK ČR (ústřední kolo) a MŠMT ČR, Krajské úřady (krajská kola). Kromě toho 

byl stanoven příspěvek za účastníky.116 

 

 

 

 

                                                 
111 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XII. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů.  

MACKOVÁ, JAROSLAVA: XII. celostátní přehlídka školních dětských sborů aneb Dobrá věc se podařila, in: 

Hudební výchova 4/2002, Praha. 
112 V nich 6646 dětí ve 190 sborech. 
113 Kategorie II. A – 6, I. B – 3, II. B – 9. 
114 Sbor ZŠ Brandýs nad Labem (sbormistryně Kamila Tůmová) 
115 Viz Úvod. 
116 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XIII. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 

MACKOVÁ, JAROSLAVA: Školní sbory potřinácté, in: Hudební výchova 4/2003, Praha. 
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XIV. ročník 

Čtrnáctý ročník změnil opět svou lokaci. Tentokrát se přesunul do jižních Čech do 

Českého Krumlova, 4. – 6. 6. 2004. Pojetí čtrnácti krajských kol117 bylo zachováno i pro tento 

ročník, z nich mělo možnost postoupit do ústřední přehlídky rekordních dvacet sborů118 (kromě 

předimenzované první přehlídky). Vlastní přehlídka byla zahájena krátkým koncertem sboru 

Lentilky ZUŠ Český Krumlov ve velkém sále zámecké Jízdárny a na něj navazoval společný 

nácvik písní.119 Jinak byl harmonogram přehlídky zachován. Večerní koncert musel být 

přesunut z náměstí do jízdárny kvůli nepřízni počasí. Po společném vystoupení sborů 

následoval koncert pro účastníky – sbor Medvíďata ZUŠ Český Krumlov. Hodnocení přehlídky 

se ujala lektorská porota ve složení Jiří Kolář, Vladislav Souček, Svatava Šubrtová a Jaroslava 

Macková. Finanční podpory se pořadatelé dočkali i od Jihočeského kraje Městského úřadu 

Český Krumlov, což výrazně pomohlo proplatit cestovní náklady.120 

 

XV. ročník 

I patnáctý ročník celostátní přehlídky proběhl v Českém Krumlově, 3. – 5. 6. 2005. Ve 

čtrnácti krajských kolech zpívalo celkem 5437 dětí ve 179 sborech. Do Českého Krumlova 

postoupilo sedmnáct sborů. Nakonec jich vystoupilo jen patnáct, protože se dva omluvily.121 

V lektorské porotě zasedali: Josef Brabenec, Jaroslava Macková, Vladislav Souček, Čestmír 

Stašek, Karel Štrégl (Silvie Pálková se kvůli nemoci omluvila). Na přehlídce hostovaly čtyři 

sbory122 a bylo pozváno i dvacet sbormistrů, kteří se účastnili jako posluchači. Při pátečním 

zahajovacím koncertě byla slavnostně předána Cena Ministerstva kultury Čestmíru Staškovi za 

celoživotní přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu. Dále byla předána Cena Františka 

Lýska Josefu Zajíčkovi. Po koncertě jako obvykle následoval společný nácvik písní. Sobota 

byla vyplněna z velké části dvěma bloky vlastní přehlídky. Kromě tradičního odpoledního 

semináře pro sbormistry byl večer na plánu opět závěrečný koncert, kde vystoupily druzí dva 

                                                 
117 220 sborů, 7207 dětí.  
118 Kategorie II. A – 7, I. B – 6, II. B – 7. 
119 Skladby ke společnému zpěvu byly vybrány tematicky. Šlo o úpravu lidové písně Už se krumlovskej zámeček 

bourá Rudolfa Wünsche a tradičně Má hvězda Bedřicha Smetany. 
120 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XIV. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 

KOLÁŘ, JIŘÍ: XIV. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Český Krumlov 4. – 6. 6. 2004, in: 

Cantus 2004. 
121 Kategorie II. A – 2, I. B – 3, II. B – 11 (Započítán i Permoník, který se nakonec nezúčastnil. Nezapočítán 

Rubínek z Vysokého Mýta, který se také omluvil). 
122 Ondrášek, Nový Jičín (sbormistr Josef Zajíček), Severáček, Liberec (Petr Pálka)-páteční zahajovací koncert. 

Motýli Šumperk (Tomáš Motýl), Sušický dětský sbor (Josef Baierl)- sobotní závěrečný koncert. 
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hosté přehlídky.123 Tento jubilejní ročník byl pojat slavnostněji, takže přehlídka vyvrcholila 

nedělním vystoupením na náměstí a koncertem duchovní tvorby v kostele, který připravili čtyři 

hosté přehlídky.124 

 

XVI. ročník 

V šestnáctém ročníku se opět přehlídka přemístila, tentokrát do Pardubic, kde se konala 

v termínu 26. – 28. 5. 2006. V Pardubicích na přehlídce účinkovalo šestnáct sborů, které se 

probojovaly ze čtrnácti krajských přehlídek.125 Členy lektorského týmu se staly: Jaroslav 

Brych,126 Jaroslava Macková, Eva Šeinerová, Karel Štrégl a Svatava Šubrtová. Jako společné 

písně byly vybrány tři úpravy lidových písní127 od Milana Uherka, ke kterým ještě autor úpravy 

dokomponoval instrumentální doprovod v podobě čtyř dechových nástrojů. Přehlídkový 

program zahájily místní sbory a soubory – Jazzový taneční orchestr ZUŠ Pardubice a sbory 

Slavíčci a Zpěváčci. Během vlastních dvou bloků přehlídkových vystoupení program zpestřil 

hostující sbor z Francie Les Mirabelles. Večerní koncert, který se konal v sále KD Hrotovická, 

představil vokálně-instrumentální skupinu Rebelcanto. Závěrečný koncert všech účinkujících 

se měl odehrát v neděli ráno na Perštýnském náměstí, ale bohužel z důvodu nepřízně počasí 

musel být přesunut do prostor Auly, kde se v závěru koncertu zpíval připravený společný 

repertoár pod vedením Jaroslava Brycha.128 

 

XVII. ročník 

Sedmnáctý ročník se konal znovu v Pardubicích 1. – 3. 6. 2007 v Aule Univerzity 

Pardubice. Pořádalo se čtrnáct krajských postupových přehlídek, s tím, že pražské kolo bylo 

poprvé sloučeno se středočeským, hodnoceny však byly zvlášť. Celkem se účastnilo krajských 

kol 171 sborů (5043 dětí) a do Pardubic se dostalo patnáct sborů.129 Hodnocení bylo provedeno 

lektorským sborem ve složení Vítězslav Hergesel,130 Jaroslava Macková, Vladislav Souček, 

Karel Štrégl a Svatava Šubrtová. Průběh a organizace sedmnáctého ročníku zůstala stejná jako 

v minulém ročníku. Novinkou bylo, že sbory byly oceňovány mimořádnými diplomy, což 

                                                 
123 Viz předchozí poznámka. 
124 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XV. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
125Ve 190 sborech 5449 dětí (II. A – 2, I. B – 4, II. B – 10). 
126 Jaroslav Brych (nar. 1964) sbormistr a dirigent. 
127 Komáři se ženili, Vyletěla holubička ze skály a Kdybys měla má panenko. 
128 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XVI. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
129 Kategorie I. A – 1, II. A – 5, I. B – 4, II. B – 5. 
130Vítězslav Hergesel (nar. 1961) sbormistr Dačického dětského sboru. 
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rozhodla odborná rada. Důvodů bylo více. Jednak šlo o to vyzdvihnout konkrétní přednosti 

každého sboru a také upevnit postavení sborů ve svém domácím prostředí v podobě diplomu. 

Odborná rada si však stála za tím, že přehlídka zůstane nesoutěžní. Na přehlídce hostovaly tyto 

soubory: DPS Zpěváčci, instrumentalisté z Konzervatoře Pardubice, DPS Carmina.131 Ani 

v tomto ročníku počasí nepřálo, takže závěrečné vystoupení se přesunulo do Auly a společné 

skladby řídil Vítězslav Hergesel.132 

 

XVIII. ročník 

  Osmnáctý ročník byl pořádán už potřetí v Pardubicích 30. 5. – 1. 6. 2008. Celostátní 

přehlídce předcházelo třináct krajských kol, kde se prezentovalo celkem 154 sborů se 4884 

dětmi. V Pardubicích se představilo patnáct sborů.133 Přehlídková vystoupení sledovala a 

hodnotila lektorská skupina ve složení: Tereza Bystřická134, Vítězslav Hergesel, Ivana 

Kleinová, Eva Šeinerová a Svatava Šubrtová. Harmonogram přehlídky byl zachován, jen se 

vyměnily hostující soubory. V pátek to byl chlapecký sbor Bonifantes a folklorní soubor Lipka. 

V sobotu vystoupil Permoník z Karviné s programem „Vlak do Chattanoogy“.135 

 

XIX. ročník  

Devatenáctý ročník se opět přesunul, tentokrát do Rychnova nad Kněžnou, 29. – 31. 5. 

2009. V tomto případě šlo o návrat, protože se zde přehlídka konala v letech 2002 a 2003. Ve 

čtrnácti krajských kolech vystoupilo téměř 5000136 dětí ve 148 sborech. Do celostátní přehlídky 

postoupilo sedmnáct sborů.137 Celou přehlídku pozorně vyslechla odborná porota, která 

pracovala ve složení: Jaroslava Macková, Petr Lukáš,138Karel Štrégl, Eva Šeinerová a Svatava 

Šubrtová. Program na sobotní večer s názvem Balkánská svatba zajistil místní DPS Carmina 

(sbormistr Karel Štrégl). Podle archivních materiálů byly společnými písněmi, které řídil Karel 

                                                 
131 V pátek provedl skladbu Jana Vičara Ahoj moře! ve scénickém pojetí. Na sobotu měl sbor připraven představení 

„Zahrajte mi do kola aneb Veselé svátky pod Orlickými horami“ a ve druhé půlce následovala opera Jana Málka 

Vepřové hody. 
132 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XVII. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
133 Kategorie I. A – 1, II. A – 7, I. B – 1, II. B – 6. 
134 Tereza Bystřická (nar. 1972) jedna ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha. 
135 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XVIII. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
136 Od tohoto ročníku jsou počty dětí pouze přibližné. 
137 Kategorie II. A – 5, I. B – 4, II. B – 8. 
138 Pedagog a sbormistr dětského sboru Loučňáček, člen odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-Artama. 
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Štrégl, chorvatská Nabrala je a dále lidová píseň z Lipovky u Rychnova nad Kněžnou s názvem 

Rejdovák. Jedná se ovšem pouze o hypotézu.139 

 

 

XX. ročník 

Dvacátý, jubilejní ročník přehlídka oslavila opět v Rychnově nad Kněžnou 28. – 30. 5. 

2010. Celostátní přehlídce předcházelo čtrnáct postupových přehlídek, kterých se zúčastnilo 

celkem 193 sborů s více jak 5 100 zpěváky. Na přehlídce se představilo šestnáct sborů140 a byla 

zahájena koncertem jednoho z nejpřednějších dětských sborů – Jitro z Hradce Králové pod 

vedením Jiřího Skopala. Oběma sobotním přehlídkovým blokům přihlížela odborná porota, 

která zasedala ve složení: Jaroslava Macková, Josef Zajíček, Marek Valášek,141 Tomáš Motýl, 

Karel Štrégl a zahraniční sbormistryně K. C. Conlan (USA), lektorka seminářů pro sbormistry 

dětských sborů, sbormistryně dětského sboru v Amherst (stát Massachusetts). V závěrečné 

zprávě není řečeno, zda byly i v tomto ročníku secvičeny společné písně. Pokud ano, nejspíš to 

byly skladby, které byly použity v předchozím ročníku. Celý přehlídkový maraton završilo 

vystoupení Rychnovského DPS Carmina ve spolupráci s bigbandem. Připravili si hudební 

pásmo s názvem „Na křídlech swingu.“142 

 

XXI. ročník 

Od dvacátého prvního ročníku sídlí celostátní přehlídka v Uničově. Termín jejího 

pořádání připadl na 27. – 29. 5. 2011. Ze čtrnácti krajských kol, ve kterých zpívalo více jak 

4700 dětí ve 174 sborech, postoupilo do Uničova sedmnáct sborů.143 V páteční večer byla 

zahájena přehlídka koncertem šumperského sboru Motýli se sbormistry Tomášem Motýlem 

a Helenou Stojaníkovou. Jelikož se změnilo místo konání přehlídky, mírně se upravil 

i harmonogram. V sobotu odpoledne se měly na náměstí představit všechny zúčastněné sbory, 

ale kvůli počasí bylo vystoupení zrušeno. Jinak vše proběhlo podle plánu. Porota, která 

každému sboru udělila zvláštní ocenění, posuzovala všechna přehlídková vystoupení 

                                                 
139 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XIX. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
140 Kategorie I. A – 3, II. A – 5, I. B – 2, II. B – 6. 
141 Vyučující na PedF UK a Pražské konzervatoři, sbormistr a dirigent souboru Piccolo coro a Piccola orchestra, 

člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-Artama. 
142 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XX. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
143 Kategorie I. A – 1, II. A – 6, I. B – 1, II. B – 9. V závěrečném hodnocení přehlídky se v tomto ročníku vyskytla 

chyba v zařazení do kategorií, uvádím je tedy podle programové brožury. 
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a pracovala ve složení: Jaroslava Macková, Alena Tichá144, Marek Valášek, Lukáš Holec, Silva 

Pálková a zahraniční slovenský sbormistr Štefan Sedlický, sbormistr a pedagog na PedF a FHV 

Univerzity Matěje Bely v Banské Bystrici. Ve složce dvacáté první celostátní přehlídky byl 

nalezen notový materiál na dvě lidové písně v úpravě Milana Uherka – Tovačovský hatě a 

Černé oči děte spát; kromě toho tříhlasý kánon M. Praetoria Viva la musica a skladbu Domove 

líbezný Karla Háby. První tři řečené skladby byly společnými písněmi, provedenými na 

sobotním závěrečném koncertě. V závěrečné zprávě však tato informace chybí.145 

 

XXII. ročník 

Celostátní přehlídka byla ve dvacátém druhém ročníku pořádána v Uničově 25. – 27. 5. 

2012. Ve čtrnácti krajských přehlídkách vystupovalo 179 sborů s více jak 4 980 sboristy. Do 

celostátního kola se dostalo šestnáct sborů.146 Harmonogram byl poměrně zásadně v tomto 

ročníku pozměněn v tom smyslu, že první blok přehlídkových vystoupení proběhl už v pátek 

večer a druhý v sobotu ráno. Koncert pro účastníky byl zařazen tentokrát na sobotní 

odpoledne147  a po něm následovalo představení sborů na Masarykově náměstí s dechovým 

orchestrem Haná. Závěrečný koncert, kde se znovu ukázaly všechny sbory, se konal v sobotu 

večer. Tento koncept pak již byl zachován i pro další léta. Přehlídková vystoupení hodnotila 

porota ve složení: Jaroslava Macková, Ivana Kleinová, Marek Valášek, Josef Brabenec 

a Vítězslav Hergesel.148 

 

XXIII. ročník 

Dvacátá třetí přehlídka proběhla opět v Uničově 24. – 26. 5. 2013. Proběhlo všech 

čtrnáct krajských kol,149 v nichž bylo vybráno sedmnáct sborů,150 aby reprezentovaly svůj kraj 

v celostátní přehlídce. Přehlídku posuzovala odborná porota ve složení: Ivana Kleinová, Zdena 

Součková, Eva Šeinerová, Josef Brabenec, Karel Štrégl. Harmonogram zůstal stejný jako 

v minulém ročníku. Na odpoledním koncertě pro účastníky vystoupil DPS Motýli se sbormistry 

Tomášem Motýlem a Helenou Stojaníkovou. V rámci večerního koncertu všech zúčastněných 

                                                 
144 Hlasový pedagog na PedF UK v Praze. 
145 Společné písně 2010 – 2014 byly stejné. Tyto informace mi byly sděleny ústně Michaelou Královou, odbornou 

pracovnicí NIPOS-Artama. 

Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XXI. ročníku celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
146 Kategorie I. A – 2, II. A – 6, II. B – 8. 
147 Na tomto koncertě vystoupil DPS Ondrášek z Nového Jičína se sbormistrem Josefem Zajíčkem. 
148 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XXII. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
149 181 sborů s více jak 5 200 dětmi. 
150 Kategorie I. A – 1, II. A – 6, I. B – 2, II. B – 7. 
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sborů byla za přítomnosti zástupkyně MKČR Ivany Vozkové a vedoucí útvaru NIPOS-Artama 

Pavlíny Čermákové předána Cena ministra kultury v oblasti dětské umělecké aktivity za 

celoživotní činnost věnovanou rozvoji oboru dětského sborového zpěvu Jaroslavě Mackové.151 

 

XXIV. ročník 

Dvacátá čtvrtá přehlídka se konala znovu v Uničově 23. – 25. 5. 2014. Ze čtrnácti 

krajských kol152  postoupilo do Uničova šestnáct sborů.153 Přehlídka byla opět sledována 

odbornou porotou ve složení Katarína Duchoňová-Mašlejová,154Ivana Kleinová, Jaroslava 

Macková, Vítězslav Hergesel a Karel Štrégl. V sobotu odpoledne byl zorganizován koncert pro 

účastníky, tentokrát na něm vystoupil Permoník z Karviné pod vedením sbormistryně Evy 

Šeinerové. Odborná rada do propozic tohoto ročníku zařadila novou nepostupovou kategorii 

(III.)155, do této kategorie se přihlásilo deset sborů. Organizátoři přehlídky doufali, že přidáním 

této kategorie zvýší počet sborů, kteří se budou přehlídky účastnit, což se podařilo. Dále „Pro 

příští rok navrhuje odborná rada změny v harmonogramu celostátní přehlídky v Uničově – 

méně společných písní (tzn. 1, max. 2), z praktických důvodů nezařazovat do společných písní 

kánon a rozdělit přehlídkové koncerty buď do třech bloků, či zkrátit páteční večerní blok.“156 

 

XXV. ročník 

Dvacátou pátou celostátní přehlídku organizoval opět Uničov v termínu 29. – 31. 5. 

2015. Ve čtrnácti krajských přehlídkách se prezentovalo 177 sborů s více než 5 500 zpěváky. 

V Uničově vystoupilo se svým programem patnáct sborů (avšak jeden z nich - Trallala, Český 

Těšín, se nemohl zúčastnit). V tomto ročníku organizátoři zavedli tři přehlídkové bloky, tento 

pokus se ovšem neosvědčil (v hledišti bylo málo diváků). Na koncertě pro účastníky předvedl 

Rychnovský DPS Carmina hudebně-taneční program Svítání nad Keltií (založený na keltské 

hudbě s irskými, skotskými a velšskými tanci). Porota tohoto ročníku zasedala ve složení:  Ivana 

Kleinová, Jaroslava Macková, Josef Brabenec, Lukáš Holec a Karel Štrégl. V tomto roce se 

                                                 
151 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XXIII. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
152 167 sborů s více než 5 000 zpěváky. 
153 Kategorie I. A – 4, II. A – 5, I. B – 2, II. B – 5. 
154 Sbormistryně dětského pěveckého sboru Primavera Brno. 
155 Viz kapitola 3.1.2. 
156 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XXIV. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 
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změnily společné písně. Šlo o tyto dvě: Černé oči, kánon Anglie (z cyklu S kánonem do světa, 

M. Uherek). 157 

*** 

Aby se dalo na celostátní přehlídku nahlédnout jako na celek, bylo třeba prozkoumat 

velké množství archivních materiálů, z nichž problematické byly především ty z úplného 

počátku a dále ty z posledních let. Od roku 2010 jsou totiž závěrečné zprávy poměrně kusé, 

opakující se a často postrádají důležité informace. S tím souvisí problém přechodu na 

elektronické verze, takže některé dokumenty již ani nebyly vytištěny a nastal problém s jejich 

dohledáváním. Nejlépe zmapované z mého pohledu jsou přehlídky od roku 1995 do roku 2010, 

v tomto období se dalo dohledat největší množství informací. Je ale pravda, že od roku 2010 se 

moc organizačních záležitostí neměnilo a přehlídka se ustálila, co se týče místa, harmonogramu 

i propozic. 

 

3.2.1 Propozice 

 U prvního a druhého ročníku nejde o propozice, ale soutěžní řád, to je dáno tím, že tyto 

dva ročníky byly ještě koncipovány jako soutěž. „Dětské sbory, respektive jejich sbormistři, se 

chtěli spontánně setkávat a chtěli soutěžit, a tak pořadatelé zvolili pro první dva ročníky formu 

soutěže. Účastníci byli ze širšího počtu přihlášek vybráni na základě zaslaných 

magnetofonových nahrávek. Ukázalo se však, že se tak nemůže podchytit právě širší okruh 

školních sborů, kterým měly být přehlídky určeny. Třetí ročník se proto pokusil rozdělit výběr 

sborů do tak zvaných regionů.“ 158 Díky tomu, že zúčastněné sbory byly vybrány na základě 

nahrávek, nebylo třeba vytvářet propozice.  

 Soutěžní řád národní soutěže školních dětských pěveckých sborů 1991 obsahuje několik 

bodů. V hlavičce nalezneme vyhlašovatele, Ministerstvo kultury ČR a dále dva pořadatele: 

NIPOS-Artama a Okresní knihovna Pardubice. Podle podmínek uvedených v soutěžním řádu 

byla soutěž určena pěveckým sborům ze základních škol a škol s rozšířenou HV.159 Kategorie 

byly rozděleny na I. začínající sbory a II. pokročilé sbory. Je v nich také dáno, že soutěžní 

repertoár by měl obsahovat maximálně čtyři skladby, z toho 1 – 2 lidové, 1 – 2 umělé a jednu 

skladbu libovolnou, přičemž délka programu nesmí přesáhnout 15 minut. Sbor je povinen 

                                                 
157 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XXV. ročníku celostátní přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů. 

 
158

 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 

159 Ovšem nikoli ZUŠ. 
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k přihlášce a nahrávce přiložit charakteristiku sboru, podle níž výběrová komise zařadí sbory 

do kategorií. Zajímavostí je též to, že je určen maximální počet sboristů (včetně pedagogů), a 

to 45. Dále soutěžní řád na rozdíl od všech propozic dalších ročníků popisuje, jakým způsobem 

bude pětičlenná porota hodnotit soutěžní výkony (každý porotce má k dispozici škálu 1 – 25 

bodů). Nejnižší a nejvyšší hodnocení se škrtlo a z ostatních se vypočítal průměr. Sbory se tak 

mohly umístit ve zlatém pásmu (23 – 25 bodů), stříbrném pásmu (20 – 22 bodů) a bronzovém 

pásmu (18 – 19 bodů). Porady poroty byly neveřejné, ale hodnocení pak proběhlo (stejně jako 

dnes) formou rozborového semináře a bodové hodnocení jednotlivých porotců bylo zveřejněno. 

Vzhledem k tomu, že šlo o soutěž, byly udíleny ceny, nejlepším sborům finanční,160 všem pak 

byly předány diplomy za účast. Soutěžní řád přímo určoval, že absolutní vítěz vystoupí v rámci 

Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ve dnech 12. – 13. 10. 1991 v Pardubicích. 

Dalším bodem soutěžního řádu jsou ekonomické podmínky, z nichž stojí za zmínku fakt, že 

základem rozpočtu byl příspěvek MŠMT poskytnutý prostřednictvím NIPOS-Artama.  

 Soutěžní řád druhého ročníku byl vzhledem k časové tísni mírně pozměněn oproti 

ročníku prvnímu, a to hned v prvním bodě. V podmínkách soutěže je uvedeno, že se soutěže 

nesmí zúčastnit sbory, které soutěžily v prvním ročníku. Co se týče repertoáru vystoupení, 

soutěžní řád druhého ročníku nechává sbormistrům volnější ruku a omezuje jen časovou dotaci 

(15 min.) na skladby dle vlastního výběru. Ze soutěžního řádu byla vyjmuta věta, že bodová 

hodnocení sborů jednotlivými porotci budou zveřejněna.  Změny propozic ve druhém ročníku 

vycházejí ze závěrečného hodnocení prvního ročníku, až na kategorie, které jsou z řádu zcela 

vypuštěny (původně měly být naopak rozlišeny podle věku dětí). Zajímavostí je, že financování 

má podle řádu na starosti vyhlašovatel, tedy Ministerstvo kultury, oproti prvnímu ročníku, kdy 

ekonomickou stránku zajišťovalo MŠMT. 

 Ve třetím ročníku už byly vytvořeny propozice, které obsahovaly čtyři základní body. 

V hlavičce se dá dohledat vyhlašovatel, odborná gesce, pořadatel a termín konání přehlídky. 

V prvním bodě bylo krátce popsáno poslání přehlídky a ve druhém vypsané kategorie. 

Specifikaci kategorií nejvýrazněji ovlivnil právě třetí ročník, ve kterém byly kategorie 

rozděleny. Jedná se o dvě kategorie. Děti mladší do 4. třídy byly označeny jako kategorie A, 

starší do 9. třídy jako kategorie B. Toto základní dělení se ještě členilo na I. podkategorii – 

sbory „neprofesionální“ při základních školách a II. podkategorii, která zahrnovala sbory ze 

škol s rozšířenou výukou hudební výchovy, ze základních uměleckých škol nebo soubory 

                                                 
160 „Vyhlašovatelé mohou na návrh poroty udělit finanční ceny.“ 

Archivní materiály NIPOS-Artama – Soutěžní řád národní soutěže školních dětských pěveckých sborů. 
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sestávající z více než jedné školy. Na tomto základě pak bylo možno mezi sebou sbory 

srovnávat. Toto dělení161 již zůstalo dodnes, i když se ostatní podmínky, pořadatelé nebo 

i konkrétní propozice měnili.162 Do propozic byla přidána podmínka zazpívat libovolnou 

jednohlasou lidovou píseň a capella. Další omezení se týkalo počtu sboristů, které bylo 

stanoveno na maximálně padesát osob (včetně doprovodu), vzhledem ke kapacitě ubytování 

v Pardubicích, která byla pět set míst.  V propozicích však nedohledáme jakékoli časové 

omezení pro přehlídkové vystoupení. Třetí bod propozic se bezprostředně týká regionálních 

kol.163 V posledním čtvrtém bodě je popsán způsob hodnocení a výběru sborů na ústřední 

přehlídku. Sbory byly oceňovány stejně jako dnes do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, 

s tím, že porota mohla doporučit maximálně dva sbory, které se umístily ve zlatém pásmu. 

Z hodnocení třetího ročníku však vyplývá, že v Čechách se vysílal vždy jeden sbor a na Moravě 

dva.164 Členem poroty regionálních sborů mohli být členové odborné rady útvaru NIPOS-

Artama.  

 Novinkou propozic čtvrtého ročníku je zahrnutí nejen sborů školních, na které je 

přehlídka přímo zaměřena, ale i sborů fungujících pod jinými zřizovateli, jako například sbory 

z DDM. Vyhlašovatelem zůstalo MK ČR a MŠMT ČR. Jednou z úprav je také věková hranice 

dětí, která je zařazuje do kategorií a od této doby byla ustálena podkategorie A – děti do 5. třídy 

ZŠ a B – děti do 9. třídy (a odpovídajících ročníků gymnázia). Zásadní změnou bylo určení 

postupu pouze starších kategorií, tedy I. B a II. B do celostátní přehlídky. Mladší žáci se 

prezentovali pouze v regionálních kolech. Podmínka zpěvu lidové písně jednohlasně a capella 

zůstala a k tomu ještě přibylo omezení zpívaného času na 10 minut. Počet členů jednotlivých 

sborů byl opět redukován, a to na 46 osob včetně řidiče. Celostátní přehlídce jako v předchozím 

roce předcházely regionální přehlídky, které také byly v propozicích zanesené.165 Těchto 

přehlídek bylo naplánováno osm a z každého mohly postoupit dva sbory.  

 V pátém ročníku se propozice nijak výrazně nezměnily. Jen v bodě tři, týkající se 

regionálních kol, došlo k vynechání seznamu pořadatelů jednotlivých regionálních přehlídek. 

 Šestý ročník přináší novinku v podobě vložené věty do podmínek účasti. Jde 

o nastudování společné písně Říkadla od Lubora Bárty. Další zajímavostí je vynechání 

spoluvyhlašovatele (MŠMT).  

                                                 
161 S výjimkou I. kartegorie, která byla později přehodnocena na děti až do 5. třídy. 

162 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 

163 Viz kapitola Regionální (krajská) kola. 

164 Viz tamtéž. 

165 Viz tamtéž. 
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 S tímto ročníkem nastává též změna v terminologii – poprvé se objevuje slovní spojení 

celostátní přehlídka (na rozdíl od předchozích let, kdy se používalo národní přehlídka). 

 Změny propozic sedmého ročníku přináší v písemné verzi informace, které byly 

vyřčeny jako výtky v minulém ročníku. Jedná se o možnost pořádání okresních předkol, která 

musí předcházet regionálním kolům, a poté ujištění, že po regionálních kolech i celostátní 

přehlídce následuje vždy rozborový seminář s hodnocením jednotlivých vystoupení. Další věc 

se týkala společné skladby, která nemusela být součástí vystoupení sboru, což tak koneckonců 

nemuselo být ani v předchozím ročníku. Do propozic se opět vrátila poznámka o možnosti 

využití příspěvků MŠMT ČR pro konání regionálních kol přehlídky. 

 Do propozic osmého ročníku byla nově zanesena poznámka, že ve výjimečných 

případech může postoupit sbor z kategorie mladších žáků (A)166, pokud bude splněna 

podmínka, že postoupí v každém regionálním kole maximálně dva sbory. V tomto ročníku 

nebyla navržena společná píseň a bylo ponecháno na pořadatelích regionálních kol, zda a jakou 

píseň budou zadávat. Dále v tomto ročníku nebyly v propozicích žádné podstatné změny. 

 V propozicích devátého ročníku neproběhly žádné změny. 

 Naopak výraznější změny nastaly v ročníku desátém v bodě týkajícím se povinného 

repertoáru. Nebyla již požadována lidová píseň a capella v provedení jednohlasém, ale byla 

možnost ji interpretovat i jako vícehlas. 

 Propozice jedenáctého ročníku se příliš nezměnily. Do propozic bylo zaneseno, že 

u krajských kol není počet sboristů omezen, ale pořadatel celostátní přehlídky může počet 

omezit.  

 Ve dvanáctém ročníku nastala změna týkající se terminologie, která souvisela s novým 

státoprávním uspořádáním. Takže přídavné jméno regionální bylo upraveno na krajský. 

 Propozice třináctého ročníku se oproti předchozímu ročníku nezměnily. 

 Čtrnáctý ročník opět přináší do propozic změnu zanesením věty: „Celkově se mohou 

přehlídky zúčastnit děti do 15 let, tj. které ke dni ústřední přehlídky 4. června nedovršily 15 

roků, s možností 20 % stálých členů sboru do 16 let ke dni soutěže.“  

 V patnáctém ročníku se propozice nezměnily. 

 Změny propozic v šestnáctém ročníku se týkaly případu nesplnění podmínek: 

„V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být 

hodnocen.“167 Dále sbory, které dostaly zlaté pásmo v posledních dvou ročnících na Celostátní 

                                                 
166 Této změny využily čtyři regionální přehlídky. 
167 Propozice XVI. ročníku.  
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soutěži dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně, nesměly přehlídky účastnit. Tím se lépe 

vymezilo, pro jaké typy sborů je přehlídka určena. 

 Na základě dopisu Dany Pražákové se odborná rada v sedmnáctém ročníku rozhodla 

změnit věkovou podmínku propozic takto: „Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 

patnácti let včetně, tj. které ke dni ústřední přehlídky 1. června 2007 nedovršily šestnáct roků, 

u kategorií B s možností 25 % stálých členů sboru do sedmnácti let včetně ke dni soutěže.“168 

 K této podmínce bylo v osmnáctém ročníku ještě připojeno: (…) U kategorie 

A s možností 25 %  žáků 6. třídy.“169 

 Propozice devatenácté až dvacáté třetí celostátní přehlídky zůstaly zachovány. 

 Ve dvacátém čtvrtém ročníku bylo na odborné radě navržena změna propozic týkající 

se kategorií. Jednalo se o přidání nepostupové III. kategorie, pro sbory, které nezapadají do 

stávajících kategorií. Tím ovšem změny nekončily. Novinkou byla repertoárová podmínka, 

totiž že je nutné provést jednu lidovou píseň a jednu skladbu a capella. Toto nové ustanovení 

sbormistry méně omezovalo. Sbormistr tak dostal dvě možnosti na splnění této podmínky. Buď 

je třeba provést lidovou píseň s doprovodem a jinou skladbu a capella, nebo lidovou píseň 

zazpívat a capella rovnou, jak to bylo v původních propozicích. 

 Protože se propozice dvacátého pátého ročníku osvědčily, zůstaly beze změny. 

 

3.2.2 Regionální (krajská) kola 

 

 Regionální (krajská) kola byla poprvé zavedena ve třetím ročníku přehlídky. Byl to 

ovšem poměrně oříšek, protože kraje ještě nebyly ustálené. „Hned na začátku se ukázal 

problém stanovení „regionů“. Tehdejší státoprávní uspořádání procházelo vývojem, takže 

v této době neexistovaly kraje a krajské správní orgány, okresů zase bylo pro zamýšlené 

pořádání předkol příliš mnoho. Proto pořadatelé zvolili formu ustavení regionů – ovšem 

za situace, že byli odkázáni na to, kdo byl ochoten se dobrovolně organizace regionální 

přehlídky ujmout.“170 Tzv. samosprávné kraje, jak je známe dnes, vznikly až  1. ledna 2000,  na 

základě zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení). Toto zřízení vyřešilo problém 

regionálních kol rozdělením České republiky na čtrnáct samosprávných celků – krajů: 

1. Hlavní město Praha 

                                                 
168 Propozice XVII. ročníku. 
169 Propozice XVIII. ročníku. 
170 MACKOVÁ, JAROSLAVA: 25 let celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2015. 
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2. Středočeský kraj – Praha  

3. Jihočeský kraj (do 30. 5. 2001 Budějovický kraj) – České Budějovice 

4. Plzeňský kraj – Plzeň 

5. Karlovarský kraj – Karlovy Vary 

6. Ústecký kraj – Ústí nad Labem 

7. Liberecký kraj – Liberec 

8. Královéhradecký kraj – Hradec Králové 

9. Pardubický kraj – Pardubice 

10. Kraj Vysočina (do 30. 5. 2001 Jihlavský kraj, poté do 1. 8. 2011 jen Vysočina) – Jihlava 

11. Jihomoravský kraj (do 30. 5. 2001 Brněnský kraj) – Brno 

12. Olomoucký kraj – Olomouc 

13. Moravskoslezský kraj (do 30. 5. 2001 Ostravský kraj) – Ostrava 

14. Zlínský kraj – Zlín 

 Kromě tohoto rozdělení existuje ještě územní členění na 8 územních celků:  

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj se sídlem v Praze 

 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

 Západočeský kraj se sídlem v Plzni 

 Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

 Východočeský kraj se sídlem v Hradci Králové 

 Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

 Severomoravský kraj se sídlem v Ostravě 

 Z tohoto dělení, které vzniklo v roce 1960, zhruba vycházela regionální kola celostátní 

přehlídky v devadesátých letech. „Základním problémem regionálních kol v letošním třetím 

ročníku se ukázalo být neexistující státoprávní uspořádání. Vzhledem k tomu nelze jednotlivá 

regionální kola v tomto roce brát jako regiony v pravém slova smyslu. Letošní regionální kola 

stála na lidech, kteří fandí dětskému sborovému zpěvu a kteří byli ochotni zorganizovat 

regionální kolo ve svém městě a nabídnout účast i sborům z okolních měst.“171 Ve třetím 

ročníku bylo regionálních kol deset: Praha, Brandýs nad Labem (Středočeský), Plzeň 

(Západočeský), Ústí nad Labem, Frýdlant, Litoměřice (Severočeský), Hradec Králové, Ústí nad 

Orlicí (Východočeský), Uničov (Severomoravský), Jihlava (Jihomoravský). V tomto ročníku 

tedy například nebyl zastoupen kraj Jihomoravský, zato na severu Čech byly přehlídky tři. 

                                                 
171 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení III. ročníku, s. 2, vypracovala Alžběta Urbancová. 
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Problém s tímto nepoměrem byl vyřešen větou v propozicích „Zájemci o účast mohou poslat 

přihlášku s přiloženým současným repertoárem do kteréhokoliv místa podle dostupnosti.“172A 

dále podle propozic z každého regionálního kola mohla porota doporučit nejvíce dva sbory, 

které by se mohly zúčastnit ústřední přehlídky, ovšem z kapacitních důvodů z Čech postoupil 

vždy jeden sbor a na Moravě, kde se pořádaly pouze dvě přehlídky, mohly postoupit sbory dva. 

 V dalším ročníku (již čtvrtém) se pořadatelé snažili o vyváženější rozložení regionálních 

kol s tím, že rozhodli o osmi postupových přehlídkách. Pět jich mělo být v Čechách a tři na 

Moravě. V propozicích navrhli místa konání takto: Brandýs nad Labem (Středočeský), Plzeň 

(Západočeský), Ústí nad Labem ve spolupráci s Frýdlantem (Severočeský), Hradec Králové ve 

spolupráci s Ústím nad Orlicí (Východočeský), České Budějovice (Jihočeský), Uničov, Nový 

Jičín (pův. Ostrava) (Severomoravský), Jihlava (Jihomoravský). Pro České Budějovice se však 

nepodařilo sehnat pořadatele, a tudíž se muselo shánět jiné místo – přehlídka proběhla v Písku.

  

 V pátém ročníku v propozicích rozpis regionálních kol nenajdeme, avšak proběhla 

v těchto městech: Praha (Středočeský), Plzeň (Západočeský), Ústí nad Labem (starší kategorie 

I. B, II. B) ve spolupráci s Frýdlantem (mladší kategorie I. A, II. A) (Severočeský), Hradec 

Králové (Východočeský), Prachatice (Jihočeský), Uničov (brán jako Středomoravský), Nový 

Jičín (Severomoravský), Jihlava (Jihomoravský). Pořadatel se změnil jen v jižních Čechách, 

kde místo Českých Budějovic převzaly organizaci Prachatice. Kromě regionálních kol proběhla 

v mnoha regionech také kola okresní, čímž se působnost celostátní přehlídky ještě rozšířila.  

 V šestém ročníku pokračoval osvědčený model, používaný od čtvrtého ročníku, 

s mírnými změnami v pořadatelích:  Praha (Středočeský), Plzeň (Západočeský), Ústí nad 

Labem – Chlumec (Severočeský), Hradec Králové (Východočeský), Písek (Jihočeský), Uničov 

(Středomoravský), Opava (Severomoravský), Jihlava (Jihomoravský). Změna pořadatelů byla 

tentokrát ve dvou krajích. Novým pořadatelem se stal Písek v jižních Čechách a Opava na 

severní Moravě. Další změnou bylo konání pouze jednoho regionálního kola v Severočeském 

kraji – což vyplývá ze závěrečného hodnocení předchozího ročníku, v němž  bylo poukázáno, 

že v tomto kraji je zbytečné rozdělovat kola na mladší a starší sbory, protože nepřesahovaly 

běžné počty sborů v jiných krajích. Důvodem k tomu bylo hlavně špatné ekonomické zajištění 

regionálních kol. Tuto skutečnost Jaroslava Macková komentuje v přehledu regionálních 

přehlídek slovy: „Jisté problémy vzniknou v příštím roce s pořadateli regionálních kol – 

finanční podmínky odradily Opavu, personální redukce na okresním úřadě Jihlavu, otevřená 

                                                 
172 Archivní materiály NIPOS-Artama – Propozice III. ročníku Národní přehlídky školních dětských pěveckých 

sborů. 
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zůstává Praha, protože spojení s festivalem Letenská vonička bylo výborné, ale znamenalo 

velkou zátěž pro pořadatele.“173 

 Sedmý ročník přinesl opět několik změn a jednalo se především o kraj Severočeský.  

Regionální kolo VI. celostátní přehlídky, které proběhlo v Chlumci, se neosvědčilo. 

V předchozích letech se totiž pořádala dvě kola v Chlumci i ve Frýdlantu. Nastal ovšem 

problém, že z Frýdlantu, ve kterém se prezentovaly pouze mladší kategorie, nepostupoval 

v rámci zachování propozic žádný sbor. Nakonec se přistoupilo k takovému řešení, že se kola 

rozdělí na kategorii I., sbory základních škol, kdy obě věkové skupiny vystoupily v Liberci, 

a II. kategorii, která se uskutečnila v Chlumci. Pořadatelé většiny regionálních kol zůstali, 

kromě kraje Severomoravského, kde převzal štafetu Nový Jičín.  

  V osmém ročníku se uskutečnilo deset regionálních kol. Zachovalo se rozdělení 

Severočeského kraje na dvě samostatné přehlídky. Dále se tato situace zopakovala ve 

východních Čechách, kde původní okresní kolo rozšířilo na samostatnou regionální přehlídku 

(Ústí nad Orlicí). Ještě se uvažovalo o rozdělení Prahy a Středočeského kraje (který probíhal 

navíc od šestého ročníku v rámci festivalu Letenská vonička), ale to bylo zatím vyřešeno 

samostatnou pražskou přehlídkou, organizovanou DPS Rolnička.174 I v osmém ročníku zůstává 

problém v regionech s organizováním rozborových seminářů a s finančním zajištěním 

regionálních kol. I z tohoto důvodu bylo nutno vyměnit některé pořadatele. Šlo o Jihomoravský 

kraj, kde se přehlídky ujalo Znojmo (místo Jihlavy), a dále kraj Severomoravský – Nový Jičín 

organizoval v té době soutěž dětských pěveckých sborů Porta musicae, proto ho nahradil 

Havířov.  

 I v devátém ročníku zůstal počet regionálních kol zachován (deset). V závěrečném 

hodnocení přehlídky se objevuje myšlenka, že by bylo třeba ještě rozdělit kraj Severomoravský 

a Jihomoravský, kde byl počet, podle Jaroslavy Mackové, na hranici.175 Jinak v tomto roce 

zůstali stejní pořadatelé jako v předchozím ročníku. Regionální pořadatelé se jako i v minulých 

letech stále potýkají s nedostatečnými finančními prostředky (protože příspěvek MŠMT ČR 

nestačí ani na nájmy sálů). Pozitivní změnou devátého ročníku je, že se konečně podařilo 

přesvědčit všechny pořadatele, aby si vyhradili v programu prostor na rozhovor se sbormistry. 

 Regionální kola desátého ročníku se nezměnila. Jen v Severočeském kraji hostily 

přehlídku II. kategorií Litoměřice (místo Liberce). Stále se nesplnil záměr z minulých let 

                                                 
173 Archivní materiály NIPOS-Artama – Přehled regionálních kol VI. celostátní přehlídky školních dětských 

pěveckých sborů. 
174 Rolničkové svátky písní – běží nepřetržitě od roku 1996. 
175 Archivní materiály NIPOS-Artama, Závěrečné hodnocení IX. ročníku celostátní přehlídky. 
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o rozdělení i jiných krajů,176  a tak byl problém s vysokými počty účastníků vyřešen rozdělením 

přehlídek do dvou dnů.  

 V jedenáctém ročníku, těsně před rozdělením České republiky do čtrnácti krajů, bylo 

uskutečněno devět regionálních přehlídek: Praha (Středočeský), Plzeň (Západočeský), 

Chlumec (Severočeský), Hradec Králové a Ústí nad Orlicí (Východočeský), Písek (Jihočeský), 

Uničov (Středomoravský) Karviná (Severomoravský), Brno (Jihomoravský). Ve srovnání 

s minulými lety se změnil zcela pořadatel v Severomoravském a v Jihomoravském kraji a další 

související úpravou je konání pouze jedné přehlídky v kraji Severočeském. Jakmile se 

přehlídky rozdělí podle nového územního členění, nastane problém, jak vyřešit postup na 

celostátní přehlídku, poněvadž doposud měly poroty možnost delegovat vždy dva sbory (tedy 

z každé kategorie jeden). Ovšem s počtem čtrnácti krajů to nebude možné – buď se musí 

přehlídka rozšířit na více dní, nebo budou poroty z krajů delegovat vždy jeden sbor. Z toho 

vyplývá, že se může stát, že na celostátní přehlídku se dostanou spíše sbory z kategorie II. (s 

rozšířenou výukou HV, ZUŠ atd.). Tato skutečnost by odradila běžné školy od účasti. 

 Dvanáctý ročník přináší dlouho očekávané změny v souvislosti se vznikem krajů. Tato 

zásadní změna ovlivnila především velmi ranou přípravu. Vznikly nové krajské úřady, se 

kterými bylo nutno jednat. Oslovovali se zavedení pořadatelé předchozích ročníků, ale bylo 

třeba kola podstatně rozšířit a hledat nové pořadatele. Vše se podařilo včas zorganizovat, a tak 

ve všech čtrnácti krajích proběhla krajská kola: Praha, Kladno (Středočeský), Písek 

(Českobudějovický kraj), Plzeň (Plzeňský), Karlovy Vary (Karlovarský), Chlumec (Ústecký), 

Liberec (Liberecký), Hradec Králové (Královéhradecký), Ústí nad Orlicí (Pardubický), Třebíč 

(Vysočina), Brno (Jihomoravský), Uničov (Olomoucký), Karviná (Moravskoslezský), Uherské 

Hradiště (Zlínský). Problematika financování tolika nových krajských přehlídek se také 

odrazila v jednáních pořadatelů s MŠMT ČR, MK ČR a Krajskými úřady, protože nebylo jasné, 

jestli dostanou pořadatelé dotaci na organizaci krajských přehlídek a případně odkud. 

 Třináctý ročník stavěl na zkušenostech z minulého ročníku a proběhlo čtrnáct krajských 

kol ve stejných městech kromě Mnichova Hradiště za Středočeský kraj a Orlová-Lutyně za 

Moravskoslezský kraj, kteří byli novými pořadateli krajských přehlídek. Financování krajských 

přehlídek zůstalo stálým problémem. Nebylo jasné, odkud čerpat finanční zdroje. Část pokryla 

dotace MŠMT ČR, přispěly také některé kraje a městské úřady. 

 Ve čtrnáctém ročníku zajišťovali krajská kola obvyklí pořadatelé (kromě Středočeského 

kraje – Poděbrady). Rekordní počty přihlášených sborů byly zaznamenány v kraji 

                                                 
176 Severomoravský a Jihomoravský kraj (kde se kvůli rekonstrukci divadla ve Znojmě regionální kolo konalo 

v Třebíči). 
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Moravskoslezském (39) a Plzeňském (28). Z každé krajské přehlídky mohl být nominován 

jeden sbor, v případě vysokého počtu přihlášených sborů dva. V případě Moravskoslezského 

kraje byly doporučeny dokonce tři sbory, s čímž souhlasil pořadatel ústřední přehlídky, takže 

mohly být výjimečně delegovány i tři sbory. 

 V patnáctém ročníku byla ve všech krajských kolech177 zaznamenána nižší účast. 

V Karlovarském kraji se jednalo pouze o tři sbory, takže z tohoto kraje nebylo možné na 

přehlídku vybrat sbor, který by dosahoval úrovně celostátní přehlídky. Tato situace podnítila 

organizátory k větší propagaci akce. Lea Šebešová (t. č. pracovnice NIPOS-Artama) 

v závěrečném hodnocení přehlídky zmiňuje vznikající portál ceskesbory.cz, který by fungoval 

jako databáze sborů, náležejícím k určitému kraji. Tato databáze by pak usnadnila práci 

organizátorům krajských přehlídek a zajistila co nejvyšší účast sborů. Noví organizátoři se ujali 

pořádání krajské přehlídky v Pardubickém kraji – tedy nově přímo v Pardubicích. V Brně se 

změnilo pouze místo konání (ZUŠ Jaroslava Kvapila) za Jihomoravský kraj. Pořadatelům 

krajských přehlídek byly zaslány dotazníky ohledně financování krajských přehlídek. 

Potěšující bylo zjištění, že většina krajů alespoň minimálně přehlídky podporuje. Tam, kde 

nebylo možno žádat o grant krajské úřady, byly finance poskytnuty prostřednictvím NIPOS-

Artama z prostředků MŠMT ČR. Bylo možné žádat i na Ministerstvu kultury o poskytnutí 

dotace na konání krajských přehlídek. 

V šestnáctém ročníku se pouze změnily dva pořadatelé. Nově organizovalo Kladno 

přehlídku za Středočeský kraj a v Jihomoravském kraji se opět vystřídalo pouze místo – ZŠ 

Krásného Brno. 

 Sedmnáctý ročník přinesl změnu týkající se Prahy a Středočeského kraje. Tyto dva kraje 

byly sloučeny, ale hodnocení bylo oddělené. Tradičně bylo nejvíce účastníků zaznamenáno 

v Moravskoslezském kraji, v počtu jeden a třiceti sborů. Nejmenší počet účastníků byl 

zaregistrován také tradičně v Karlovarském kraji. Závěrečné hodnocení komentuje 

tendenci, kterou se přehlídky nového tisíciletí vyznačují. Jedná se o zmenšování dětských 

kolektivů, které spíše připomínají komorní tělesa než dětské sbory. Odborná rada celostátní 

přehlídky však nezareagovala určením minimálního počtu zpěváků a zanesením této poznámky 

do propozic, jak to bylo provedeno v propozicích Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů 

Nový Jičín. 

 Krajská kola osmnáctého ročníku proběhla na obvyklých místech. Jen přehlídka 

Karlovarského kraje byla zrušena pro nedostatek zájemců. 

                                                 
177 Změna pořadatele v Plzeňském kraji – Rokycany a v Pardubickém kraji – Pardubice. 
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 I krajská kola devatenáctého ročníku organizovali stálí pořadatelé. 

 Ve dvacátém ročníku byl nový pořadatel v Českobudějovickém kraji – místo Písku se 

ujaly organizace Strakonice. Kolo Středočeského kraje se pořádalo v Mladé Boleslavi, nikoli 

v Praze jako dosud. Jako každý rok se zúčastnilo přehlídky v Moravskoslezském kraji nejvíce 

sborů (25). Nejméně sborů (8) se účastnilo přehlídek ve Zlínském kraji a v Praze.  

 Noví organizátoři dvacátého prvního ročníku byli v Jihomoravském kraji, kde místo 

v Brně se konalo krajské kolo v Kuřimi. Nejvíce sborů se zúčastnilo přehlídek 

v Moravskoslezském a Pardubickém kraji (22). Nejméně sborů (8) se účastnilo přehlídek 

v Karlovarském, Olomouckém a Středočeském kraji. 

 Počet zúčastněných sborů dvacáté druhé přehlídky se v Pardubickém kraji vyšplhal na 

úctyhodných 26 sborů. V Moravskoslezském a Plzeňském kraji byly počty také poměrně 

vysoké (22 a 20 sborů). Statisticky nejméně sborů (3) se účastnilo přehlídky ve Zlínském kraji. 

Bylo to z důvodu změny organizátora a posunutí termínu přehlídky. 178 

 Ve dvacátém třetím až dvacátém pátém ročníku nenastaly žádné zásadní změny 

v organizaci krajských přehlídek.179 Nejvíce sborů se v roce 2013 zúčastnilo přehlídky 

v Plzeňském kraji (23), dále pak v Pardubickém kraji (20). Naopak nejméně sborů (5) se 

účastnilo přehlídek v Karlovarském a Středočeském kraji. V roce 2014 i 2015 se největším 

počtem se mohl pochlubit Pardubický kraj (24), Nejméně účastníků bylo v roce 2014 v Praze a 

Karlovarském kraji (5)a v roce 2015 ve Středočeském kraji (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 V minulých letech to bylo Uherské Hradiště, nově přejal organizaci Zlín. 
179 Ve dvacátém třetím ročníku se vrátila Jihomoravská přehlídka z Kuřimi zpět do Brna. Ve dvacátém čtvrtém 

ročníku se přesunula karlovarská přehlídka z Karlových Varů do Sokolova. V dvacátém pátém ročníku zůstaly 

změny zachovány, pouze ve Zlínském kraji se nekonala přehlídka ve Zlíně, ale v Chropyni. 
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4. REPERTOÁR 

 

 Soustředíme-li se na repertoár dětských pěveckých sborů, je třeba konstatovat, že tímto 

specifickým repertoárem se skladatelé začali zabývat až během 20. století se vznikem 

specializovaných dětských pěveckých sborů. Poměrně často se stávalo, že repertoár byl 

původně zamýšlen pro dětské sólové zpěváky, ale pro potřeby dětských sborů byl přejat, právě 

proto, že sbor potřeboval zpívat jednohlas, než přejde k druhé fázi, tj. nácviku dvojhlasu. Velký 

„boom“ repertoáru pro dětské sbory nastal souběžně s konáním Jirkovské skladatelské soutěže. 

Jedná se o soutěž, která byla vyhlášena v letech 1962 – 82 a byla zaměřena výhradně na dětské 

sbory, právě typu školního. Jejím zakladatelem a organizátorem se stal Jaroslav Cyrus180, rodák 

z Jirkova. Na Jirkovskou skladatelskou soutěž navázala později skladatelská soutěž Olomouc – 

Jirkov, kterou Cyrus též organizoval a která se propojila s festivalem Svátky písní Olomouc (do 

roku 1990). Díky této soutěži vzniklo velké množství kvalitních skladeb, z nichž mnohé vyšly 

tiskem181 a mnohé z nich byly též prováděny na Celostátní přehlídce školních dětských 

pěveckých sborů. V devadesátých letech se zformovala nová soutěž Letenská vonička, kterou 

organizuje sbor Radost Praha. Zatím proběhla čtyřikrát, naposled v roce 2001.182 

 Sbormistři, kteří aspirovali na účast v Celostátní přehlídce, měli na výběr velké 

množství různých skladeb. Pro základní orientaci v českém repertoáru mohla pomoci Antologie 

české vokální tvorby, která vyšla v Praze roku 1984, a sestavil ji Čestmír Stašek.183 Stašek 

repertoár dělí do osmi skupin: jednohlasy, dvojhlasy, vícehlasy, skladby s atraktivním 

doprovodem, skladby ovlivněné folklorem, a protože je tato publikace poplatná době svého 

vzniku, najdeme tam i speciální část věnovanou pionýrským písním, které byly v době vzniku 

Celostátní přehlídky již zastaralé. Za pionýrské písně řadí skladby ovlivněné populární hudbou 

a skladby se scénickými prvky. Stašek v této publikaci projevil zajímavou myšlenku, že nové 

skladby vytlačují ty starší a tudíž se méně zpívá repertoár ze starších slohových období. 

 Ještě zajímavější a modernější výběr českého repertoáru se dá dohledat na stránkách 

Jiřího Koláře, který vytvořil Výběrové soupisy české sborové literatury pro dětské, dívčí 

a smíšené mládežnické pěvecké sbory.184 Tyto soupisy Kolář ještě dělí na dvě kategorie: skladby 

                                                 
180 Jaroslav Cyrus (1921 – 2009) zakladatel a sbormistr Jirkovského dětského sboru. http://www.ceskesbory.cz/03-

01-heslo.php?id=29  
181 Sborník vítězných prací skladatelské soutěže dětské sborové tvorby Olomouc – Jirkov, Olomouc 1985. 
182 PECHÁČEK, STANISLAV: Lidová píseň a sborová tvorba, Praha 2011, s. 211. 
183 STAŠEK, ČESTMÍR: Antologie české vokální tvorby, Praha 1984. 
184 Více zde: https://www.jirikolar.cz/sbormistrum-sborum/vyberove-soupisy-ceske-sborove-literatury-pro-

detske-divci-a-smisene-mladeznicke-pevecke-sbory/  

http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=29
http://www.ceskesbory.cz/03-01-heslo.php?id=29
https://www.jirikolar.cz/sbormistrum-sborum/vyberove-soupisy-ceske-sborove-literatury-pro-detske-divci-a-smisene-mladeznicke-pevecke-sbory/
https://www.jirikolar.cz/sbormistrum-sborum/vyberove-soupisy-ceske-sborove-literatury-pro-detske-divci-a-smisene-mladeznicke-pevecke-sbory/
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pro dětské a dívčí sbory a skladby pro smíšené mládežnické sbory. U první skupiny můžeme 

najít tři informace: za prvé pro jaký věk je skladba určena (I – předškoláci, II – první stupeň, 

III – druhý stupeň, IV – dívčí sbory střední škola), za druhé soupis udává počet hlasů a v závorce 

tzv. stupeň obtížnosti 1 – 4 (zcela snadný – obtížný). Třetí informace směřuje k typu doprovodu, 

tedy zda tam nějaký je a jak je obtížný (vyjádřen čísly 1 – 3).  

 „Poslední informace se týkají editora, roku a místa vydání, resp. rozmnožení skladby. 

(Sborové skladby, které ve spolupráci s Českým hudebním fondem v Praze rozmnožil Klub 

pracujících v Jirkově nebo Park kultury a oddechu v Olomouci, získaly vesměs ocenění nebo 

doporučení k rozmnožení ve skladatelských soutěžích Jirkovské dětské sborové tvorby a Svátků 

písní Olomouc. Vítězné skladby tvůrčích soutěží Festivalu sborového umění v Jihlavě byly 

rozmnoženy přímo Českým hudebním fondem v Praze, některé další vydal ve své edici 

prostřednictvím DKO s.r.o. Jihlava FSU Jihlava.)“185 

 Druhá skupina (skladby pro smíšené mládežnické sbory) vychází z podobného dělení. 

Jen první údaj není věkový ale pouze I – pro začínající soubory, II – středně pokročilé. 

 Kolářovy Stupně obtížnosti skladeb se zcela jistě nedají brát absolutně. Spíše slouží 

k základní orientaci v repertoáru. 

 Za skoro třicet let trvání přehlídky186 bylo provedeno obrovské množství skladeb. Celé 

programy jsou uvedeny v Příloze 1. Stran repertoáru je třeba uvést, že se jedná o analýzu pouze 

ústředního kola celostátní přehlídky a není zde zahrnut repertoár, se kterým vystupovali hosté 

přehlídky ani společně zpívané písně. Seznam skladatelů, kteří byli na přehlídkách prováděni, 

se nachází v Příloze 2. Je seřazen abecedně a rozdělen na tři části. V první části je předložen 

seznam zahraničních skladatelů, jejichž skladby byly na přehlídkách zpívány. Ve druhé části je 

uveden seznam českých skladatelů a v posledním se dají nalézt úpravy, ať už písní lidových či 

umělých (s jiným autorem či spirituály a gospely).187 Vzhledem k tomu, že za celou dobu trvání 

celostátní přehlídky byla podle propozic povinná pouze jedna lidová píseň, může být repertoár 

do značné míry obrazem vkusu sbormistrů a potažmo samozřejmě i jednotlivých krajských 

porot, protože dramaturgie vystoupení je nedílnou součástí hodnocení poroty. Od úplných 

                                                 
185 Viz tamtéž. 
186 Tato práce se zabývá repertoárem prvních dvaceti pěti ročníků. 
187 Do repertoáru je třeba také zahrnout písně z kancionálů: Lounský, Jistebnický, Speciálník královéhradecký, 

Šteyerův kancionál, Kancionál Dobřenského, Komenského kancionál (1669 Amsterdam), Franus, Slavíček rajský, 

Šamotulský aTurínský. 
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počátků přehlídky byla povinná lidová píseň součástí dramaturgie vystoupení, což má svůj 

význam.188 Původně dokonce musela být i v provedení a capella a jednohlasně.189 

 Co se týče samotné celostátní přehlídky, komentářů spojených s repertoárem najdeme 

pomálu. Mezi ty nejzajímavější patří komentář IX. ročníku a týká se špatné volby repertoáru. 

„Jedinou výjimku tvořil sbor ZŠ z Kyjova190, který oproti regionálnímu kolu, kde byl 

jednoznačně ve své kategorii nejlepší, vsadil v programu na atraktivní doprovodnou skupinu 

na úkor vlastní sborové kvality a neubránil se podbízivosti, kterou mu sborový repertoár 

umožnil. Bohužel právě sbormistr tohoto sboru jako jediný se rozhovoru s lektorskou komisí 

nezúčastnil a se sborem odjel ihned po závěrečném koncertu.“191 

 Další zmínka směřuje k repertoáru XVI. ročníku: „ (…) opakování titulů, malá pestrost 

a vynalézavost ve skladbě repertoáru, tendence k zařazování stále více jednostranně 

zaměřených skladeb z oblasti populární hudby a opomíjení velkých skladatelských osobností 

nejen českých, ale i zahraničních.“192 

 Z analýzy shromážděných dat vyplývá, že během 25 let přehlídky,193 bylo provedeno 

celkem asi 2000 skladeb. Z toho asi tři čtvrtě skladeb byla českého nebo slovenského194 původu 

a zbývající jedna čtvrtina původu zahraničního. Pokud jde o lidové písně, ať už v úpravě či 

v jednohlase, na přehlídce se zpívala česká či slovenská lidová píseň více než 600 krát.195 Když 

pomineme lidovou píseň a statistická data s tím spojená, zbyde nám volitelný zpěv lidových 

písní a jejich různé úpravy a dále písně umělé. Kromě toho, musíme přihlédnout k tomu, že tato 

druhá skupina se ještě dále kategorizuje na skladatele zahraniční, české a „autory úprav“. 

V některých případech bylo problematické určit, zda se jedná o píseň lidovou, úpravu lidové 

písně či píseň umělou, proto jsem při třídění skladeb vycházela z programových brožur a ctila 

označení, které brožury přinášely.  

 Pokud se podíváme blíže na český repertoár, v grafu196 jsou uvedeny pouze písně, které 

se zpívaly 8x a nebo vícekrát. Pokud byla lidová píseň upravena či nikoli, jedná se o dvě různé 

skladby, a proto nejsou ve statistice uvedeny. Např. Jede sedlák (Z. Lukáš / bez úpravy).  

                                                 
188 Z mého pohledu hlavně didaktický a také vokálně-technický. Z hlediska poroty se sbor nejlépe ukáže právě na 

jednoduché melodii (nejlépe v provedení jednohlasně a capella), kterou se lidové písně často vyznačují. Zazpívat 

melodii lidové písně vokálně přirozeně je pro pěvecké sbory mnohdy nejtěžší úkol. 
189 Viz 3.1.2 Propozice. 
190 Modráčci ZŠ Kyjov (sbormistři Eduard Cvrkal a Marie Žáková). 
191 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení IX. ročníku. 
192 Archivní materiály NIPOS-Artama – Závěrečné hodnocení XVI. ročníku. 
193 Tento časový úsek jsem se rozhodla zkoumat. 
194 Zařazení slovenské lidové písně k českým lidovým písním je záměrné.  
195 Jde o celkový počet provedení, tzn. že některé skladby mohly být  a byly provedeny vícekrát. Zahraničních 

lidových písní bylo naopak uvedeno daleko méně cca 55. 
196 Viz obr. 1. 
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Obr. 1 

 Nejprováděnější českou skladbou se podle grafu stala Dyby byla kosa nabróšená 

Antonína Dvořáka z cyklu Moravské dvojzpěvy. Zajímavé je, že tuto skladbu nenajdeme ani 

v Kolářově ani ve Staškově výběru. Hned za ní následuje opět Dvořákova píseň Zajatá taktéž 

z cyklu Moravské dvojzpěvy. Je to patrně tím, že tento cyklus původně nebyl určen pro sbory, 

ale pro duet sólových zpěváků. „(…) Přestože byly oba cykly skladatelem původně zamýšleny 

pro sólové hlasy, patří v současné době ke kmenovému repertoáru mnoha ženských, dívčích 

i dětských sborů nejrůznější věkové a interpretační úrovně.“197 Třetí místo obsadila skladba 

Petra Ebena, který je zároveň nejoblíbenějším autorem, Jarní z cyklu Zelená se snítka.198 

U těchto prvních tří skladeb se jedná o umělé dvojhlasy.199 Na čtvrtém místě najdeme konečně 

první lidovou píseň v seznamu, jde o  tříhlasou úpravu písně A když vy mě má panenko 

Miroslava Raichla. Miroslav Raichl a provedení jeho úprav lidových písní kraluje úctyhodným 

počtem 69. Kromě písně A když vy mě má panenko je velmi oblíbená i úprava lidové písně 

Přeštický panenky (9) a Milá moja (8). Hned za Raichlem s 49 úpravami následuje Milan 

Uherek, z nichž nejoblíbenější je úprava Černé oči, děte spát (8), Komáři se ženili (6) a Co to 

máš, Janíčku (5). Třetím nejoblíbenějším autorem úprav je Zdeněk Lukáš a jeho 

nejzpívanějšími skladbami jsou: Teče voda, teče (8), Jede sedlák do mlejna (7) a Šly panenky 

silnicí (4). 

                                                 
197 PECHÁČEK, STANISLAV: Lidová píseň a sborová tvorba, Praha 2011, s. 205. 
198 První vydání z roku 1957. 
199 U Dvořáka se jedná o umělý dvojhlas na slova lidové poezie. 
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 Pro druhý graf200 bylo stanoveno kritérium pět a více provedení. Nejprováděnějším 

českým skladatelem umělých písní se stal Petr Eben s počtem 74 provedení, s tím že 

nejprováděnější je jeho skladba Jarní z cyklu Zelená se snítka, hned za ní z toho samého cyklu 

se sedmi provedeními následuje Na našem sádku a se čtyřmi provedeními Kocour muzikant 

z cyklu Kolotoč a hvězdy. Druhým nejzpívanějším autorem je Antonín Dvořák, jehož skladba 

Dyby byla kosa nabróšená je vůbec nejprováděnější skladbou. Třetím nejoblíbenějším 

skladatelem písní pro dětské sbory je Miroslav Raichl, který zároveň obsadil i pozici 

nejprováděnějšího autora úprav lidových písní. Mezi často prováděné skladby patří: Brusič 

mráz (7), Kočár (6) a Pauzy (4).  

 

Obr. 3 

 Podle grafu oblíbených zahraničních skladatelů, který je na obrázku tři s kritériem pět a 

více uvedení, na první příčce v četnosti provedení se umístil Georg Fridrich Händel. Jeho 

nejprováděnější skladbou je Ať mírem, přátelstvím a láskou201, která pochází z finále opery 

Julius Caesar. Velice zajímavě z grafu vyplývá, že první tři skladatelská jména jsou anglického 

původu (Händel strávil skoro celý život v Anglii). Benjamin Britten, který je z první pětice 

                                                 
200 Viz obr. 2. 
201 Originální text Ritorni omai nel nostro core přeložil Martin Kluk. 
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jediný autor, který tvořil ve 20. století, se dostal do čela seznamu hlavně kvůli svému dílu 

Ceremony of Carols, z něhož pocházejí všechny provedené skladby. Jeho neméně slavný starší 

kolega Henry Purcell je oblíben u sbormistrů díky skladbě Sound the Trumpet (ať už 

v originálním jazyce nebo v českém překladu Jásej, trubko), která se zároveň umístila i jako 

druhá nejoblíbenější zahraniční skladba. Celkem slušné postavení si v seznamu zajistil i 

Orlando di Lasso s počtem osmi skladeb, z nichž tři byly provedeny dvakrát. V seznamu se 

vyskytl i Johann Sebastian Bach se dvěma oblíbenými skladbami Dokud muzika celým světem 

zní ze Selské kantáty202 a Věčně mladý mistr Bach.203  

 Pokud srovnáme grafy, které jsou na obrázku dva a tři je na první pohled zjevné, že 

zatímco český repertoár je zaměřen spíše na 20. století, zahraniční naopak spíše na hudbu starší. 

Výjimku v českém repertoáru tvoří především Antonín Dvořák, který tvořil převáženě v 19. 

století, a to hlavně s oblíbeným cyklem Moravské dvojzpěvy. Výjimky zahraničního repertoáru 

zastupují jednak dva autoři, kteří by se dali zařadit do průkopníků muzikálové tvorby Leonard 

Bernstein a Andrew Lloyd Webber. Hudbu 20. století ještě reprezentují jména Benjamin 

Britten, estonský skladatel Uno Naissoo se svým hitem Metsa telegramm (neboli Lesní 

telegram), americký zpěvák Walter Hawkins a francouzský skladatel duchovní hudby Jacques 

Berthier. 

 

Obr. 4 

 Ze čtvrtého grafu, který je na obrázku čtyři, vyplývá, že o první místo o nejoblíbenější 

zahraniční skladbu se dělí Amatemi ben mio od italského renesančního skladatele Luca 

Marenzia, Signum Tielmana Susata, který se podle analýzy dá považovat za skladatele jednoho 

                                                 
202 Originální text Wir gehen nun, wo der Dudelsack. 
203 J. S. Bach, Václav Fischer – Věčně mladý Mistr Bach; J. S. Bach, Václav Fischer – Dokud muzika světem zní. 
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„hitu“, a jak již bylo řečeno výše, třetí první místo náleží Purcellově skladbě Jásej, trubko. 

Čtvrté první místo zaujal zpěvák Walter Hawkins v úpravě Martina Sirvatky (zároveň se jedná 

o nejoblíbenější úpravu zahraniční melodie) s názvem skladby I´m Goin Up A Yonder. Kromě 

umělých písní mezi desíti oblíbenými skladbami nalezneme i tři úpravy zahraničních lidových 

písní. Jedná se o izraelskou lidovou A White Rainbow.204 Autorem úpravy je Josef Hadar. 

Oblíbenou vánoční ukrajinskou píseň Ščedryk, která je známa též pod anglickým názvem Carol 

of the Bells, upravil Mykola Leontovič. Poslední velmi oblíbenou skladbou je africká píseň 

Syahamba. U této skladby otázkou zůstává, v jaké úpravě byla tato píseň provedena. 

V programové brožuře se označení úpravy vyskytlo pouze jednou, kde byl uveden autor úpravy 

Donald Moore. 

  Z analýzy vyplývá, že u zahraničních autorů jde o oblíbenou sbírku nebo cyklus a nebo 

jednu skladbu. U českých autorů, je spíše držen kult osobnosti – tedy oblíbený skladatel, od 

kterého je prováděno větší množství skladeb.205 

 Stejně jako ze skladatelských soutěží i z celostátních přehlídek vyplynula ediční činnost 

s nimi spojená (ovšem v menší míře). Pokusy byly zaznamenány již v prvním ročníku. Šlo o 

šest písní Osvobozeného divadla „Pozdrav osvobozenému divadlu“, které upravil a uvedl 

Zdeněk Petr. Bohužel ovšem nedošlo k plánovanému vydání z důvodů autorských práv. 

Partitura ovšem byla připravena a oba dva dny soutěže byl cyklus s patřičným ohlasem uveden 

DPS Pardubice pod vedením V. Nováka.  

 Z více příkladů uvedu alespoň dva, které mi byly při výběru repertoáru nejužitečnější: 

50 lidových písní z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v úpravách pro dětský sbor, vydal 

NIPOS-Artama Praha v roce 1996, jehož obsahem jsou různé úpravy lidových písní od 

Jaroslava Dostalíka, Zdeňka Lukáše, Milana Uherka a Miroslava Raichla.206 Druhým je Krása 

jednohlasu – sborník jednohlasých písní s doprovodem pro dětský sbor, který sestavili Alois 

Motýl a Jaroslava Macková. Sborník má tři oddíly: lidová poezie v písních, písně minulých 

staletí a písně evropských a českých skladatelů.207 

 Faktorů ovlivňujících sbormistry ve výběru repertoáru je více. Pokud pomineme první 

možnost obohacení repertoáru (tedy navštívit nějaký archiv nebo knihovnu), sbormistři vybírají 

repertoár právě na přehlídkách či soutěžích a koncertech dobrých pěveckých sborů. Další 

                                                 
204 Tato úprava byla použita v dvakrát v roce 2006 (tedy na XVI. celostátní přehlídce) a pak až třikrát na XX. 

celostátní přehlídce v roce 2010. Naposledy byla zpívána ve XXIII. ročníku. 
205 Srov. GLOGAROVÁ, MICHAELA: Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně, Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010 (bakalářská práce), s.41 – 46. 
206 MACKOVÁ, JAROSLAVA – MOTÝL, ALOIS (eds.): 50 lidových písní z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska 

v úpravách pro dětský sbor, NIPOS- Artama Praha 1996. 
207MACKOVÁ, JAROSLAVA (ed.): Krása jednohlasu, NIPOS-Artama Praha 2003. 
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inspiraci nabízí také kurzy pro sbormistry, kde se analyzují skladby a sbormistři se s nimi tak 

dobře seznámí. Takové kurzy, ať už denní, víkendové nebo týdenní, je možné absolvovat 

v rámci Klub sbormistrů208, který pořádá NIPOS-Artama. Další možností nalezení hlavně 

nového repertoáru je spojit se přímo se skladateli. Velkým médiem a klíčem k novému 

repertoáru je také internet. Možností, jak obohatit repertoár sboru, je více, ale důležité je 

objevovat a hledat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 http://www.nipos-mk.cz/?p=5510 [5. 7. 2018]. 

http://www.nipos-mk.cz/?p=5510
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5. VÝZNAM PŘEHLÍDKY – ROZHOVORY 

S ÚČASTNÍKY 28. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY 

ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH SBORŮ 

 

5.1. Porotkyně Katarína Duchoňová 

Účastnil/a jste se někdy aktivně jako sbormistr (či jinak) přehlídky? 

Ano, účastnila jsem se celostátní přehlídky v roce 2007 v Pardubicích s přípravným sborem 

Dúbravěnka (v kategorii II. A, sbor při ZUŠ J. Kvapila, Brno). V té době jsem sbor vedla asi 

jeden rok, byla jsem tehdy začínající sbormistryně. 

V čem tkví podle Vás význam přehlídky, proč jste souhlasil/a s účastí v porotě? 

Pro mne je účast na celostátní přehlídce úžasnou zkušeností a beru to jako další obohacení ve 

sbormistrovské práci. Je to pro mě osobně motivace a také inspirace z hlediska repertoáru. 

Navíc se ráda setkávám se svými kolegy – sbormistry, s nimiž hovořím o jejich úspěších 

a vlastně se tak inspirujeme navzájem. Na přehlídkách ráda vidím rozzářené dětské tváře, které 

jsou nadšené ze zpívání a ze společného prožívání hudby. Co se týče významu přehlídky, tady 

na celostátní přehlídce jsou vlastně už sbory, které zažily velký úspěch ve svém kraji, že byly 

vybrány za nejlepší a přijdou si to na přehlídku už jen užít. Dá se říct, že je to pro ně výlet za 

odměnu, zazpívat si, užít si atmosféru, a hlavně děti se zde mohou navzájem motivovat, protože 

ty výkony jsou na této přehlídce skutečně na úrovni. Děti si všímají, že jiní dělají sborový zpěv 

s radostí a dobře, a že jim to zní, vypadají u toho hezky, přirozeně a vkusně se pohybují, a tak 

to chtějí děti dělat dál. V dnešní době je motivace dětí hrozně důležitá 

Jak hodnotíte letošní přehlídku? Letošní přehlídku jsem si opravdu moc užila, myslím, že 

jsme se nejen v porotě názorově shodli, co se týče hodnocení, ale i lidsky.  

Jakým způsobem jednotlivé sbory hodnotíte? 

V celostátní přehlídce se hodnotí sbory jiným způsobem. Hodnocení již není postaveno na 

žádném bodovém systému, ale v podstatě se zabýváme výkony jednotlivých sborů a v rámci 

toho přemýšlíme nad tím, čím vyniká daný sbor a čím bychom ho mohli ocenit. Snažíme se 

tedy najít specifika každého sboru a udělíme každému cenu. 

Jaké ocenění Vám letos přišlo nejzajímavější?  

Líbila se mi cena za trvale vysokou úroveň sboru. Považuji to za velmi prestižní formulaci 

ocenění. Znamená to, že výkon toho sboru není náhodný, ale že sbormistr takového sboru 
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dokáže dělat poctivě delší dobu a má koncepci, ví kam vést sbor. Dále jsme ocenili sbormistryni 

za dobrou pedagogickou práci, což bylo míněno v tom smyslu, že se dá dostat ocenění za práci 

se sborem, i když ten sbor ještě nezpívá ideálně. Porota oceňuje i pedagogický proces, že ten 

sbormistr je nápaditý, má své vystoupení didakticky zvládnuté – rozvíjí záměrně hudebnost 

dětí, jejich rytmické cítění, často i za použití Orffových hudebních nástrojů. 

Jaká si myslíte, že je aktuální situace v oblasti sborového zpěvu a sborové tvorby?  

Považuji Čechy za sborovou velmoc. Když český sbor vycestuje do zahraničí, mívá úžasné 

úspěchy a je velká škoda, že tato skutečnost není podchycena mediálně. Mělo by se 

popřemýšlet, jak do mediálního prostředí dostat i zprávy o tom, že sborový zpěv dnešní děti 

formuje a má na ně zásadní vliv. Především jde o celkový přístup k práci a obecně trpělivost 

a vytrvalost. Myslím, že bychom se měli snažit maximálně zatraktivňovat sborový zpěv. 

Myslíte, že se to aktuálně daří? 

Popravdě řečeno, v televizi, která se dá považovat za jeden z nejsilnějších mediálních 

prostředků, jsem za poslední dva roky zaznamenala jedny zprávičky na kanále ČT:D, kde byla 

zmíněna jedna přehlídka v Praze (Zahrada písní). Dokážu si dokonce představit, že by v televizi 

byly reklamy na sborový zpěv. 

Proč si myslíte, že je důležité, aby děti zpívaly? 

Myslím, že to rozvíjí kvalitu jejich emocionálního prožívání. Dnešní děti prožívají mnoho 

emocí a je dobré jim ukázat cestu, jak přetavit ty emoce do uměleckého díla, ukázat dětem jak 

prožívat svoje emoce tím, že prožívají hudbu. Protože naše děti jsou emocionálně založené 

a prožívají trable a rozpady rodin – takové velké psychické újmy, které by se měly léčit tímto 

citlivým způsobem. Druhou věcí je, že sborový zpěv svým způsobem vychovává k vytrvalosti, 

k práci ve skupině, ke správnému postoji k přirozené autoritě (sbormistrovi). Myslím, že je 

správné, když v dětství člověk zažije takovouto pozitivní autoritu. Sbormistři bývají osobnosti 

morálně čisté s velkým srdcem, které se dokážou obětovat pro druhé a které mají velké zapálení 

pro svou práci, protože jinak by to nedělali – ta práce není jednoduchá. Tohle když malé dítě 

vidí kolem sebe, je to úžasná výhoda do budoucna, že se taky jednou stanou takovým člověkem, 

kterému bude záležet na podstatných, důležitých a hodnotných věcech. 

 

5.2. Sbormistryně Jiřina Jiřičková 

Jak se jmenuje Váš sbor a z jakého kraje jste přijeli?  

Náš sbor se jmenuje Jiřičky Minorky a přijeli jsme ze Středočeského kraje. 

Jak se Vám dařilo v krajské přehlídce, dostali jste nějaké hodnocení?  
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V krajské přehlídce jsme dostali zlaté pásmo a byli jsme vybráni, abychom reprezentovali 

Středočeský kraj. Dále jsme dostali zvláštní ocenění za objevnou dramaturgii. 

Vrcholem celé této přípravy byla účast na dnešní přehlídce. Jaké ocenění jste dostali dnes? 

Dnes jsme obdrželi dokonce dvě zvláštní ceny - za výbornou hlasovou kulturu sboru a za 

dramaturgii celého vystoupení a já osobně zvláštní cenu za příkladnou práci s dětským 

pěveckým sborem. 

Ještě zpět ke krajskému kolu – účastnila jste se semináře pro sbormistry? 

Ano, zúčastnila jsem se semináře. Stalo se dobrou tradicí, že vždy po přehlídce následuje 

rozborový seminář pro sbormistry. 

Je seminář sbormistry hojně navštěvován, jak to probíhá? 

Ano, byli tam všichni. Je to většinou tak, že si sbormistři postupně vyslechnou hodnocení 

poroty ke všem sborům – každý z porotců řekne svůj názor na sbor, pochválí a případně navrhne 

vylepšení v některé oblasti. 

V čem tkví podle Vás význam přehlídky, proč se jí účastníte? 

Já to vnímám jako obrovskou poctu. Dosud jsem se svým sborem měla možnost se přehlídky 

zúčastnit třikrát a s radostí jsem sledovala, jak to děti prožívají, když slyší výkony ostatních 

sborů. Je to veliký rozdíl oproti krajskému kolu, zde jsou opravdu koncentrovány ty nejkrásnější 

výkony a pro děti je to obrovský zážitek – kvůli tomu to vlastně člověk dělá. Loni jsme se 

starším sborem byli v krajském kole určeni jako náhradníci a na poslední chvíli jsme se 

dozvěděli, že ten původní sbor se nemůže zúčastnit, a my jsme měli možnost jet, ovšem 

nepodařilo se nám to dát z organizačních důvodů dohromady a bylo mi to moc líto.  Hlavním 

významem přehlídky je podle mne obrovská motivace pro děti i pro samotné sbormistry, velice 

si cením, když se sem se svým sborem dostanu. 

V minulosti jste se tedy účastnili přehlídky dvakrát a dnes potřetí? 

Ano, dvakrát jsme se prezentovali se starším sborem a letos poprvé s tím mladším. Už jsem jim 

dlouho tento zážitek přála. 

Účastníte se i jiných přehlídek festivalů nebo soutěží?  

Ano, jezdíme na Zahradu písní v Praze. Dále jsme byly reprezentovat ČR i v zahraničí, jinak 

se hodně účastníme regionálních přehlídek a festivalů, např. Mladoboleslavský festival. 

Jak hodnotíte výkony ostatních sborů? 

Hodnotím je velmi pozitivně, zvláště se mi líbila právě hlasová kultura sborů. Když si člověk 

přečte program a zjistí, že některé sbory jsou ze základních škol a jiné ze základních 

uměleckých škol, kdy oba typy škol mají jiné podmínky, nejen výkony ZUŠkových sborů byly 

výborné. Jediné co mě trochu zklamalo je fakt, že výběr repertoáru nebyl moc progresivní a 
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dramaturgie byla poměrně očekávaná. Často šlo o skladby, které znám, nebo se třeba i 

opakovaly. Postrádala jsem novou tvorbu a očekávala větší invenci. Ale na druhou stranu 

chápu, že jde o školní sbory a že by tedy měly projít nějakým osvědčeným repertoárem. 

Jaká si myslíte, že je aktuální situace v oblasti sborového zpěvu a sborové tvorby?  

Myslím, že si v současné době hodně lidí stěžuje, ale když vidím děti, zdá se mi, že to vůbec 

špatné není. Ale je pravda, že počty dětí ve sboru klesají. O to víc obdivuji, když vidím početný 

sbor, jako byla Krumlovská medvíďata, která vystoupila jako host letošní celostátní přehlídky. 

Mladá Boleslav má 50 000 obyvatel a daleko víc lidí jde na prvoligový hokej či fotbal a do 

sboru se mi nedaří přilákat více dětí, což bych si moc přála. Myslím, že velkým problémem je 

nedostatečná podpora veřejnosti. Nedávno jsem navštívila v Litvě mezinárodní konferenci 

Evropské asociace pro hudební výchovu a slyšela jsem tam sbor ze ZŠ, a to co jsme slyšeli s 

delegáty ze třiceti zemí, nám vyrazilo dech – s jakou kulturou zpívali, kolik dětí zpívalo, a to 

nešlo o hudební školu. Viděla jsem, jakým způsobem tuto činnost podporují, pořádají festivaly 

a přehlídky a jak motivují děti ke zpěvu. Evidentně to jde. Co se týče sborové tvorby, myslím, 

že je jí poměrně dost. Navíc v dnešní době je spousta zdrojů, kde hledat. Hodně materiálů je 

dostupných online, je to spíš o tom umět hledat a víc o tom přemýšlet. 

Proč si myslíte, že je důležité, aby děti zpívaly? 

Myslím, že to celkově kultivuje osobnost. Jde o vliv jednak sociální – všímám si, že ve sboru 

mají velkou šanci na společenské uznání i děti, které třeba jinde nezapadají (a teď přehlédnu 

aspekt hudební), ve škole se jim nedaří, mají například poruchy učení. Přitom ve sboru 

prospívají a je jim tam krásně – jsem za to ráda. Náš sbor není výběrový, ale školní a beru 

každého zájemce. Snažím se dětem zprostředkovat společné zážitky. Mají tak kolem sebe 

komunitu, kde jim je hezky a která vyznává stejné hodnoty. Pak je tu samozřejmě i aspekt 

hudební – zpěv rozvíjí celkovou muzikalitu dítěte. 

 

5.3. Anežka, 10 let 

S kterým sborem tu jsi? Jiřičky Minorky.  

Líbí se ti tu? Ano, moc. 

Jak hodnotíš ostatní sbory? Dobře.  

Jak hodnotíš Váš vlastní výkon? Dobrý.  

Co by se dalo na přehlídce vylepšit, co ti chybělo? Měli jsme málo času na kamarády.  
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5.4. Gabriela, 10 let 

S kterým sborem tu jsi? Jiřičky Minorky.  

Líbí se ti tu? Ano, je to tu moc krásné. 

Jak hodnotíš ostatní sbory? Představení se jim většinou povedla.  

Jak hodnotíš Váš vlastní výkon? Jsem nadšená. Je tu úžasná atmosféra.  

Co by se dalo na přehlídce vylepšit, co ti chybělo? Nebyl moc času k prohlídce města, okolí. 

Také jsem nevyspalá.  

 

5.5. Barbora, 9 let 

S kterým sborem tu jsi? Jiřičky Minorky.  

Líbí se ti tu? Ano.  

Jak hodnotíš ostatní sbory? Dobrý.  

Jak hodnotíš Váš vlastní výkon? Snažili jsme se.  

Co by se dalo na přehlídce vylepšit, co ti chybělo? Nedostatek spánku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ZÁVĚR 

 

 Je nasnadě, že sborový zpěv patří k tradiční české národní kultuře, k čemuž bezesporu 

přispěly i festivaly a přehlídky, mezi nimi velkou měrou i Celostátní přehlídka školních 

dětských pěveckých sborů. Přičemž klíčové je, že jde o sbory školní, tzn. nejen sbory 

s profesionálním vedením (ZUŠ, Školy s rozšířenou HV), ale i sbory při základních školách, 

kde ne vždy, vzhledem k nedostatku učitelů HV, má sbor vedení hudebně profesionální.  

 Celostátní přehlídka je vskutku sváteční událostí podle výpovědí porotců, sbormistrů i 

účinkujících dětí. Její koncept – koncert „sbory sborům“ je podle mého názoru ideálním 

způsobem, jak zapojit co nejvíce sborů a sbormistrů, kteří by například na soutěž se svým 

sborem nešli.  

„Zásadně pásmové hodnocení vylučuje stres z bitvy o první, druhé a tak dále místo 

a umožňuje přitom porotě dostatečně rozlišit a ocenit kvalitu sborů. Zásada, že sbor, který 

v jednom roce postoupil na národní přehlídku, se v následujícím ročníku zúčastní regionálního 

kola jen jako host bez nároků na postup, dává šanci většímu počtu sborů a brání tak systému 

„stálých reprezentantů“ jednotlivých regionů.“209 

 Jediným problémem, který byl v podstatě přítomen po celou dobu trvání celostátní 

přehlídky, je velmi malé zapojení sborů kategorie I. A do ústředního kola přehlídky. S tím se 

ovšem bohužel nedá moc dělat, v takovém případě by muselo z každého kraje postupovat více 

než jeden, maximálně dva sbory. Přehlídka by pak musela trvat déle a nastal by problém s jejím 

financováním. S organizací soutěže souvisí jedna otázka, zda neumožnit nějakým způsobem 

přítomnost hostům přehlídky, např. právě začínajícím sbormistrům. Na úplném počátku konání 

přehlídky tomu totiž tak bylo – člověk se mohl zúčastnit přehlídky jako „seminarista“, takže 

vlastně mohl být oficiálně přítomen. Pak se od toho upustilo kvůli nedostatečné kapacitě 

prostor, ve kterých přehlídky probíhaly. Navíc se organizátoři zaměřili na to, aby se na koncerty 

dostalo hlavně co nejvíce dětí. 

 Z hlediska repertoáru by ještě bylo zajímavé analyzovat procentuální výskyt skladeb 

starších do 19. století a novějších z 20. a 21. století nebo například prozkoumat repertoár i z 

hlediska krajských postupových přehlídek. Na takovýto výzkum by však byl potřeba tým 

odborníků a to už bohužel přesahuje kapacitu této práce. 

                                                 
209 Archivní materiály NIPOS-Artama – Hodnocení V. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, 

zpracovala Jaroslava Macková. 
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 Jsem si vědoma, že práce nebyla striktně rozdělena na část teoretickou a praktickou, jak 

to požadují pravidla zpracování diplomové práce. Ovšem takovéto komplexní téma by se jen 

těžko rozdělovalo. Nahlížejme tedy na tuto práci jako na příručku pro začínajícího sbormistra. 

Na to, co by měl vědět ohledně repertoáru a aby jím byl inspirován. Aby se dozvěděl, jak 

obětavou práci dělají pracovníci NIPOS-Artama, když organizují tak rozsáhlou akci jako je 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, a že to má svůj velký a opodstatněný 

význam. Snad bude tato práce inspirací pro začínající sbormistry a historickým vhledem do 

dějin českého sborového zpěvu. 
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