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ABSTRACT 

This bachelor thesis gives an overview about church music in the church of St. Lawrence in 

Náchod since the 16th century to contemporaneousness.  

The first mention of music in the dean's church originates in the first half of the 16th century, 

when a Literati Brotherhood was operating there, which is dealt with in a separate chapter. 

The church choir can be considered as its modern successor. The work mentions a non-

liturgical musical production in the dean's church, which is nowadays organised mainly by 

various Náchod choirs. 

 

The main goal of this thesis is to find out as much information as possible about organists 

and choirs of St. Lawrence’s church in Náchod. Organists-schoolmasters from the 17th to the 

19th century are mentioned in here. The thesis deals with the 20th century in more detail, 

especially with its 2nd half.  

 

In the 20th century, musicians at the choir of St. Laurence’s church were often inherently 

connected with the musical activity of the town. Some of them led Pěvecký sbor Hron 

(choir), conducted brass bands and orchestras or played the piano to accompany silent films. 

In the second half of the 20th century, some of the musicians had to face various persecutions 

of the communist regime at that time. Regarding this information, a chapter on a Náchod 

youth group, which began to play popular Christian songs in 1968, may also be interesting. 

The thesis also mentions a brief history of pipe organs in the church of St. Lawrence, which 

history and equipment are dealt with in a separate chapter. 

 

The introductory chapters outline the historical development of the town and introduce 

Náchod also as a culturally active city with a strong musical tradition. 

A production of sacral music in the parish of Náchod is still a relevant topic. The final chapter 

deals with today’s state of sacral music in the churches of Náchod. Musicians of Náchod’s 

parish follow a rich tradition, which this work tries to describe. 

Methods of historical analysis of archival sources (mainly secondary literature, as well as 

primary sources) are used, in addition to the partial use of the method of oral history.  
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ABSTRAKT 

Bakalářská práce podává přehled o chrámové hudbě v kostele sv. Vavřince v Náchodě od 

16. století do současnosti. První zmínky o hudbě v děkanském kostele pochází z 1. poloviny 

16. století, kdy zde působilo literátské bratrstvo, kterému se věnuje samostatná kapitola. Jako 

jeho novodobý nástupce může být považován chrámový sbor. Práce také zmiňuje 

neliturgický hudební provoz v děkanském kostele, na kterém se dnes podílí především různé 

náchodské sbory. 

Hlavní cílem práce je zjistit co nejvíce informací o varhanících a sborech při kostele 

sv. Vavřince v Náchodě. Jsou zde jmenování varhaníci-kantoři od 17. do 19. století. Práce 

se podrobněji věnuje 20. století, a to především jeho druhé polovině. 

Hudebníci kůru chrámu sv. Vavřince byli ve 20. století často také neodmyslitelně spojení 

s hudebním životem města. Někteří z nich vedli Pěvecký sbor Hron, řídili dechové hudby 

a orchestry, nebo třeba doprovázeli na klavír němé filmy. Ve druhé polovině 20. století 

někteří z hudebníků museli čelit různým perzekucím tehdejšího komunistického režimu. 

V tomto ohledu může být zajímavá také kapitola o skupině náchodské mládeže, která v roce 

1968 začala hrát rytmické liturgické písně. Práce se zabývá také historií varhan kostela sv. 

Vavřince, jehož samotnou historií a vybavením se zabývá samostatná kapitola. 

Úvodní kapitoly práce nastiňují historický vývoj města a představují Náchod také jako 

kulturně aktivní město se silnou hudební tradicí. Provozování chrámové hudby v náchodské 

farnosti je stále živým tématem. Závěrečná kapitola se věnuje současnému stavu chrámové 

hudby v náchodských kostelích. Hudebníci náchodské farnosti navazují na bohatou tradici, 

kterou se tato práce snaží zmapovat. Využívají se metody historické analýzy (zejm. 

sekundární literatury, ale i primárních zdrojů), z části také metoda orální historie. 
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Úvod  

Téma této práce jsem si vybral proto, že hudba náchodských kostelů mě provází už od 

útlého dětství. K praktickému hudebnímu doprovodu bohoslužeb jsem se dostal, když jsem 

převzal místo klavíristy scholy kostela sv. Michaela, kde na klavír přede mnou hráli dva 

starší bratři. S pozdějším studiem klavíru jsem se kromě aktivit se scholou dostal 

i k náchodskému chrámovému sboru jako pomocný varhaník na Rybovu „Českou mši 

vánoční“ (poprvé v roce 2018). Kontakt s místními varhaníky a chrámovým sborem ve mně 

podnítil zájem o historii a současnost hudebního doprovodu liturgie v náchodské 

římskokatolické farnosti. 

Cílem práce je utřídit dosavadní známé informace o varhanících a sborech při kostele 

sv. Vavřince a doplnit je o informace nové, získané bádáním nebo rozhovory s žijícími 

pamětníky. Otázek bychom si mohli ohledně tématu práce položit mnoho. Kteří varhaníci 

v děkanském kostele působili a působí, co je přivedlo ke hře na varhany? Existuje něco, co 

je pro náchodskou farnost z hlediska liturgické hudby typické? Jakými směry se může hudba 

v náchodské farnosti vyvíjet do budoucna? Tyto otázky a jiné si lze pokládat během čtení 

celého textu práce. Na některé z otázek snad práce nalezne odpovědi. 

 Logicky spolu s osudy varhaníků popisuje práce také historii „královských nástrojů“ 

v děkanském kostele sv. Vavřince. Letní prohlídky kostela pro veřejnost, při kterých od 

začátku (2018) působím jako jeden z průvodců, ve mně podnítily zájem také o historii 

kostela a celého města, kterým se práce také věnuje. 

Práce se zabývá také varhaníky-kantory, kteří po dlouhá léta svou službou zajišťovali 

kontinuitu varhanního doprovodu při bohoslužbách. Varhaníci také často působili jako 

vedoucí chrámového sboru. Historii a současnost sborů a schol činných v náchodské farnosti 

popisuje hned několik kapitol práce. 

Zvláštní důraz je v této práci kladen na druhou polovinu 20. století. V tomto období už 

se nejedná o varhaníky, kterým by byla péče o duchovní hudbu svěřena spolu s povinnostmi 

učitelskými. Místo ředitele kůru ve 20. století postupně přestává být oficiální pracovní 

pozicí, varhaníci v současnosti nedostávají žádný, byť jen symbolický plat. Prestiž místa 
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ředitele kůru má již bohužel zašlou slávu. Dnes se většinou v náchodské farnosti jedná 

o obětavé hudebníky, kteří své hraní při liturgii berou jako službu Bohu a celému farnímu 

společenství. Ve druhé polovině 20. století v kostele sv. Vavřince působilo mnoho stále 

žijících varhaníků a hudebníků, se kterými mohly být pro účely této práce vedeny rozhovory, 

které přinesly mnoho nových informací.  

Informace o varhanících a hudebních uskupeních při kostele sv. Vavřince jsou z větší 

části čerpány z dostupné literatury. Mnoho informací se lze dozvědět ve „Velké encyklopedii 

osobností Náchoda“1 od Václava Sádla a Lydie Baštecké. Z této publikace práce cituje 

především medailony varhaníků a dalších hudebníků. O dva roky starší publikace „Zanechali 

stopu“2 Aleše Fetterse a Evy Koudelkové také obsahuje množství medailonů osobností, 

z nichž některé jsou zmiňovány v práci. Informace o náchodských kostelích jsou čerpány 

z části z článků historiků3 zabývajících se Náchodem. Varhanami v náchodských kostelích 

se kromě zmíněných článků zabývá také kniha Václava Uhlíře „Varhany královéhradecké 

diecéze“4. Práce částečně čerpá také z „Pamětní knihy“ a „Nové kroniky římskokatolické 

farnosti Náchod“5. Kapitola 3.1 o literátském bratrstvu v Náchodě čerpá především z článku 

Ladislava Hladkého, který vychází z náchodského historika J. K. Hrašeho a archivních 

pramenů.6 Podstatným zdrojem informací jsou pro práci také články ze sborníků „Stopami 

dějin Náchodska“7, které vydává Státní okresní archiv Náchod. V badatelně archivu je 

možné nahlédnout do článku Jana Poličanského „Děje školy v Náchodě“, který je zdrojem 

kapitoly 4.3.8 Kromě článků, knih a absolventských prací čerpá práce především z ústních 

rozhovorů a elektronické komunikace. Pro kapitolu 3.3, která pojednává o kytarové skupině 

 
1 SÁDLO, Václav a Lydia BAŠTECKÁ. Velká encyklopedie osobností Náchoda: 600 medailonů již 

nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života. Náchod: Město Náchod, 2015. ISBN 978-

80-905853-0-0. 
2 FETTERS, Aleš a Eva KOUDELKOVÁ. Zanechali stopu: osobnosti kultury v Náchodě. Liberec: Bor, 

2013. ISBN 978-80-87607-23-7. 
3 Články Jiřího Slavíka, Jana Čížka a Jaroslava Čápa o historických církevních stavbách v Náchodě. 

Vycházely během roku 2018 v „Náchodském zpravodaji“. Viz seznam použité odborné literatury. 
4 UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon, 2007. ISBN 978-80-86472-

27-0. 
5 Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod. 
6 HLADKÝ, Ladislav. Literátské bratrstvo v Náchodě. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura 

v 18. století: sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. - 29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: 

Albert, 1999. ISBN 80-85834-75-8, s. 425–432. 
7 Viz seznam použité odborné literatury. 
8 POLIČANSKÝ, Jan. Děje školy v Náchodě. In: Druhá výroční zpráva občanských i obecných škol v Náchodě 

za školní rok 1873-4. Nové Město nad Metují: C. K. okresní školní rada v N. Městě n. M., 1874, s. 3–16. 
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náchodské mládeže, byla kromě rozhovorů podstatná i možnost nahlédnout do kroniky této 

skupiny.9 Práce čerpá také z internetových zdrojů (např. webové stránky náchodské farnosti, 

města Náchoda nebo Wikipedie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 Kronika kytarové skupiny náchodské farnosti, L. P. 1968–1975. Soukromý archiv Jiřího Vítka. 
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1 Náchod 

Název Náchod je poprvé zmíněn v písemných pramenech v roce 1254. Město Náchod 

se nachází10 na severovýchodní hranici Čech s Polskem ve strategicky důležitém 

průsmyku.11 Je to město s bohatou historií, krásnou přírodou a mnoha architektonickými 

památkami, ke kterým se řadí také tři římskokatolické kostely. Náchod je rodištěm mnoha 

významných osobností, některé z nich bude práce konkrétně zmiňovat.12 Na webových 

stránkách východočeského města lze nalézt podrobný text o jeho historii, který je kompletně 

citován níže. 

1.1 Historie Náchoda 

„K ochraně území, kterým procházela stará obchodní zemská cesta spojující Prahu s 

Kladskem a Polskem, založil kolem poloviny 13. století Hron z rodu Načeraticů hrad a pod 

ním pravděpodobně současně i město. Hrad stál na strategicky důležitém místě, kde se 

zemská stezka zužovala do průsmyku zvaného Branka. Jím do města v dobách míru přinášeli 

rozkvět obchodníci a řemeslníci, v době války pak zkázu a bídu nepřátelští vojáci. Jméno 

Náchod se poprvé vyskytuje v písemných pramenech v roce 1254 a vzniklo zcela přirozeně 

jako označení místa, kterým se chodí nebo prochází. Již tehdy, stejně jako dnes, plně 

charakterizovalo polohu města, která po celou dobu jeho existence v mnohém ovlivňovala 

jeho vývoj a život jeho obyvatel. 

Předchůdcem Náchoda byla trhová ves na místě dnešního Starého Města, jejíž význam 

dokládá hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století. Město mělo od svého založení typický 

pravidelný kolonizační půdorys. Od začátku 14. století bylo chráněno hradbami, na něž 

navazovaly dvě linie hradeb táhnoucí se nahoru k hradu. V téže době začala vznikat i dvě 

nejvýznamnější předměstí – Horské a Krajské před oběma branami. 

Během staletí se střídali majitelé hradu, z nichž připomeňme alespoň krále Jana 

Lucemburského a sirotčího hejtmana Jana Koldu ze Žampachu, a k významným změnám 

docházelo i v jeho vzhledu. Z původního opevnění na nejvyšším místě ostrohu se rozrostl do 

mohutného fortifikačního celku. Středověké sídlo nevyhovovalo nárokům mocného 

 
10 Název Náchod od slova chodit či nacházet se. 
11 BAŠTECKÁ, Lydia et al. Náchod. Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2004. ISBN 80-7106-674-5, s. 15 a 19. 
12 Srov. SÁDLO, Václav a Lydia BAŠTECKÁ. Velká encyklopedie osobností Náchoda: 600 medailonů již 

nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života. Náchod: Město Náchod, 2015. ISBN 978-

80-905853-0-0. 
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a bohatého rodu Smiřických ze Smiřic, který Náchod získal roku 1544. V letech 1566–1614 

byl hrad přestavěn na pohodlný renesanční zámek. Nastala doba největšího kulturního 

i hmotného rozmachu Náchoda. Město bylo nadáno výsadami, které je téměř rovnaly 

postavení měst královských. 

Třicetiletá válka však přerušila jeho rozvoj. Statky Smiřických, pro oddanost rodu 

králi Fridrichu Falckému, propadly císařskému fisku a byly roku 1623 prodány Trčkům 

z Lípy. Po zavraždění Adama Erdmana Trčky spolu s jeho švagrem Albrechtem z Valdštejna 

v Chebu roku 1634 byly statky opět zabaveny a získal je od císaře darem generál Ottavio I. 

Piccolomini, vévoda z Amalfi. Tak se dostal Náchod do majetku italského rodu, za nějž trpěl 

válečnými událostmi a násilnou rekatolizací, ale došlo i k velké barokní přestavbě zámku 

v letech 1650–1659. Také ve městě byly prováděny stavební práce a roku 1638 byla 

vydlážděna první ulice – dodneška zvaná Kamenice. Po zhoubném požáru města roku 1663 

byla postavena barokní stará radnice, přestavěn kostel sv. Vavřince na náměstí a měšťané 

získali četná privilegia. 

Po vymření rodu Piccolomini13 roku 1783 drželi Náchod několik let Desfoursové, od 

nichž jej koupil vévoda Petr Kuronský, známý milovník umění. Po jeho smrti roku 1800 patřil 

Náchod jeho dceři vévodkyni Kateřině Vilemíně Zaháňské a od poloviny 19. století až do 

roku 1945 německému rodu Schaumburg-Lippe. 

Převratné změny do života malého poddanského městečka přineslo 19. století. Vznik 

městské samosprávy, nástup průmyslu a železnice, rozvoj školství, prudký vzrůst počtu 

obyvatelstva a stavební rozmach, který pokračoval i do 20. století a určil dnešní podobu 

středu města (pseudorenesanční nová radnice, secesní městské divadlo aj.). Měšťanská 

společnost se v procesu národního uvědomění formovala již v první polovině 19. století, 

v hospodářském ohledu však Náchod zůstával dlouho za ostatními městy v sousedství. Vedle 

řemesel, která byla soustředěna nejprve v cechovní, později společenstevních organizacích, 

byla ve městě i celém okolí rozhodujícím činitelem textilní výroba. Ta byla organizována 

faktorskými firmami, které však nemohly zajistit dostatečně rychlý rozvoj. Teprve v roce 

1882 byly postaveny první dvě malé mechanické tkalcovny, které odstartovaly příští rychlý 

růst textilního průmyslu ve městě. Počátkem 20. století se z Náchoda stalo jedno z největších 

bavlnářských center Rakousko-Uherska, tak zvaný "Manchester východu". V té době 

významnou roli v životě města hrál průmyslový proletariát, jehož dělnické spolky doplňovaly 

širokou škálu spolků občanských. 

 
13 Z tohoto rodu pocházel také papež Pius II. 
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Dnes je Náchod okresním městem s udržovanými historickými památkami i moderní 

výstavbou. Městem s textilním14, gumárenským a elektrotechnickým průmyslem, sítí obchodů 

a služeb a vlastním pivovarem, s bohatou kulturní i literární tradicí (A. Jirásek, 

J. Škvorecký), s válečnými památkami na rok 1866 i ojedinělým komplexem vojenského 

opevnění z roku 1938. V katastru města se nacházejí také lázně Běloves s minerálním 

pramenem Ida. Náchod je správním, hospodářským a kulturním centrem významné oblasti 

mezi Krkonošemi a Orlickými horami a důležitou křižovatkou turistických cest.“15 

 

1.2 Hudební Náchod 

Jelikož má tato práce hudební zaměření, je vhodné nastínit hudební tradici města 

Náchoda. Náchod rozhodně nepatří k městům, jejichž obyvatelům by chybělo kulturní 

vyžití. Dalo by se říct, že celý region je silně kulturně založen. Náchod je centrem kraje 

Boženy Němcové, Aloise Jiráska a konečně také rodištěm Josefa Škvoreckého. Pokud je řeč 

o hudbě v Náchodě, obyvatelé města mají možnost navštěvovat různé koncerty v Náchodě 

i okolí, například koncerty cyklu Komorní hudby Náchod16, festivalu Camerata Nova17, 

nebo koncerty v rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna18. Podstatnou 

roli v kulturním životě Náchoda hrají také žáci a pedagogové místní ZUŠ, která pořádá mimo 

jiné pravidelné koncerty v městském divadle nebo v náchodských kostelích.19 Jmenované 

činnosti navazují na dlouhou hudební tradici města.  

 
14 Kromě již zrušené Tepny a dalších podniků se nachází na území města ještě stále fungující textilní závody. 

Srov. např. PETRŮ, Naděžda. Z Náchodska putuje textil do celého světa [online]. 10. 4. 2018 [cit. 2020-07-

23]. Dostupné z: https://www.rodinnafirma.net/cz/aktuality/216-z-nachodska-putuje-textil-do-celeho-sveta 
15 Náchod – město na česko-kladském pomezí. In: Město Náchod [online]. 2017 [cit. 2020-07-

23]. Dostupné z: https://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/o-meste/historie/ 
16 Srov. EHLOVÁ, Dana. Ten, který psal dějiny spolkového hudebního života na Náchodsku. In: OperaPlus 

[online]. 16. 9. 2017 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-

hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1 
17 O festivalu. In: Camerata Nova [online]. 2018 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://www.cameratanova.cz/ 
18 O festivalu. In: Prima sezóna [online]. 2018 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=231 
19 Srov. Kalendář akcí. In: ZUŠ Náchod [online]. 2020 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://www.zusnachod.cz/cs/o-nas/kalendar 

https://www.rodinnafirma.net/cz/aktuality/216-z-nachodska-putuje-textil-do-celeho-sveta
https://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/o-meste/historie/
https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1
https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1
https://www.cameratanova.cz/
https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=231
https://www.zusnachod.cz/cs/o-nas/kalendar
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1.2.1 Hudební tradice Náchoda 

V Náchodě působilo při chrámu sv. Vavřince literátské bratrstvo, kterému se věnuje 

samostatná kapitola (poprvé doloženo roku 1538).20 Nejstarší dochovanou hudební 

památkou je pergamenová vazba z městské knihy se zlomkem chorální notace s latinským 

liturgickým textem z 15. století.  První písemná zmínka o provozování hudby světské 

v Náchodě pochází z roku 1570. 

Důležité je zde zmínit první mimopražské provedení Mozartovy opery „Don 

Giovanni“ v zámeckém divadle Petra Kuronského v roce 1797. Provedli ho bývalí herci 

Spenglerovy společnosti z Nosticova divadla. Wilhelm Arnoldi, který roli Juana zpíval 

s úspěchem v Praze, byl od ledna 1797 u kuronského vévody zaměstnán jako „Maitre de 

Plaisairs a dvorní kavalír“ a později přivedl další herce z Prahy, se kterými operu provedli. 

Zámecké divadlo mělo v té době značnou prestiž i za hranicemi.21 

O Muzikálním grémiu, které v Náchodě provádělo pod vedením Karla Kejklíčka 

v době národního obrození opery, se krátce zmiňuje právě medailon Karla Kejklíčka 

(kapitola 4.1.2). V roce 1861 Karel Kejklíček spoluzakládá zpěvácký spolek (pozdější 

Hron), který byl a je zásadní hudební institucí města.   

Ve 20. století působilo v Náchodě velké množství dechových hudeb a tanečních 

orchestrů. Hudebníci orchestrů byli většinou žáci některé z hudebních škol, které mají 

v Náchodě také dlouhou tradici.22 Náchod měl ve své historii také řadu symfonických či 

komorních orchestrů. Z dnešní doby jmenujme Komorní orchestr Slávy Vorlové.23 

Z pěveckých sborů se pyšní Náchod především zmiňovaným sborem Hron, jedním 

z nejstarších sborů na českém území, který v krátkosti představí následující kapitola. 

1.2.2 Pěvecký spolek Hron 

Je to sbor pojmenovaný podle rytíře Hrona, který kolem poloviny 13. století nejspíše 

založil město Náchod. Pěvecký spolek vznikl v roce 1861 po vzoru spolku Hlahol, který 

 
20 Viz kapitola 3.1. 
21 Srov. BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 3–

4. 
22 Srov. např. SAMEK, Antonín. Ve víru hudby a tance. Náchod: vlastním nákladem, 2004. 
23 Viz kapitola 3.2.2. 
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vznikl v Praze v témže roce. Jeho spoluzakladatelem a prvním sbormistrem byl učitel 

a ředitel kůru Karel Kejklíček.  

„Dne 14.května 1861 zařídili zde někteří zpěvumilovní páni spolek zpěvácký. Téhož 

dne zvolili ředitele kůru Karla Kejklíčka jednohlasně za ředitele téhož spolku. Od toho dne 

učil každý týden dvakrát a později každý den asi dvacet pánů zpěvu, kteří značný pokrok 

učinili.“24 

Kejklíček však opustil pozici sbormistra po krátké době, ještě před prvním 

vystoupením, z funkce byl odvolán.25 Napjatý vztah mezi ředitelem kůru Kejklíčkem a jeho 

„konkurentem“ Františkem Křížem, který byl zvolen 22. listopadu 1861 ředitelem 

a sbormistrem nového sboru, může ilustrovat tato skutečnost. V den valné hromady, kde byl 

Kříž zvolen sbormistrem, se konala slavnostní mše, na které sbor vystoupil. Karel Kejklíček 

nechal ale varhany zamknuté, takže je sbor nemohl použít.26 

Sbor za dlouhá léta svého působení prošel mnohými těžkostmi, ale působí dodnes. 

Hron kromě pořádání vlastních koncertů a jiných aktivit v minulosti také zval do Náchoda 

různé umělce. Zazpíval si také pod taktovkou Antonína Dvořáka, skladatel Josef Bohuslav 

Foerster mu věnoval svou skladbu „Návrat“. Hron také pod vedením Augustina Ptáčka 

v roce 1945 uspořádal koncert složený z děl Foersterových, na kterém byl skladatel osobně 

přítomný (byl v té době v lázních v Bělovsi). Důležité je zmínit, že zmiňovaný spolek byl 

původně jen mužský, náchodské ženy, které si v roce 1869 založily sbor Libuše, souhlasily 

se spojením obou spolků v roce 1889. Od té doby funguje spolek Hron jako smíšený pěvecký 

sbor.27  

Sbormistry tohoto sboru byli z řad ředitelů kůru zmiňovaný Karel Kejklíček, dále 

Antonín Pecold, Antonín Pinkava, Rudolf Wünsch a J. K. Vejda. Pozdější sbormistr 

 
24 FETTERS, Aleš. Historie sboru. In: Pěvecký sbor Hron [online]. 2015 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z:  

http://www.hron.info/historie/historie-sboru 
25 „(…) stalo se tak očerněním p. aktuara Šourka a p. kancelisty kříže. Příčinou byly asi osobní spory mezi 

zmíněnými pány.“  

ŠPRÁCHALOVÁ, Jaroslava. Hudební život v Náchodě v období 20. - 60. let XX. století, Hradec Králové 

1965, rkp. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. 

Vedoucí práce Karel Schejbal. 
26 ČERNOTOVÁ, Dana. Spolkový život v Náchodě v 1. pol. 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta, Katedra historie, 2010. Vedoucí diplomové práce PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D., s. 43. 
27 FETTERS, Aleš. Historie sboru. In: Pěvecký sbor Hron [online]. 2015 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z:  

http://www.hron.info/historie/historie-sboru 

http://www.hron.info/historie/historie-sboru
http://www.hron.info/historie/historie-sboru
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chrámového sboru Josef Štok byl zpěvákem Hronu a přes šedesát let v něm zastával funkci 

zástupce sbormistra. Po Augustinu Ptáčkovi (sbormistrem 1941–1976), který svým 

pěveckým uměním příležitostně přispíval ke kráse liturgií, převzal místo sbormistra Ing. 

Vlastimil Čejp, který pěvecký sbor Hron vede dodnes.28 

Pěvecký spolek Hron byl také odjakživa personálně propojen s chrámovým sborem 

kostela sv. Vavřince. Hudbymilovní „Náchoďáci“ často působili ve více pěveckých 

uskupeních. Přes personální propojení bývala prý někdy mezi Hronem a chrámovým sborem 

cítit určitá rivalita.29 

 

1.2.3 Náchod a hudba ve 20. století. 

Ve 20. století, kterému se tato práce věnuje především, působilo a vyrůstalo 

v Náchodě mnoho významných hudebníků.  

Ze skladatelů např. Václav Šrůtek30 (1885–1948), Miloslav Zachoval (1919–2001), 

jehož orchestr můžeme znát z díla Josefa Škvoreckého, dále autor (nejen) večerníčkových 

melodií Jaroslav Celba (1924–2013), který vystupuje ve Škvoreckého románech pod 

jménem Harýk, a Pavel Bayerle (1925–1971), literární Benno Mánes.31 Dále opočenský 

rodák Václav Marel32 (1904–1964), který na studia v Náchodě vzpomínal ve svých 

Náchodských písničkách, v Náchodě narozený Miroslav Raichl33 (1930–1998) 

a samozřejmě skladatelka Sláva Vorlová (1894-1973), po které byl pojmenován místní 

komorní orchestr. Sláva Vorlová byla v mládí také členkou náchodského pěveckého spolku 

 
28 Rozhovor s Ing. Vlastimilem Čejpem. Náchod. 25. 6. 2020. 
29 Rozhovor s Janou Bartošovou. Náchod. 4. 7. 2020. 
30 Srov. SÁDLO, Václav a Lydia BAŠTECKÁ. Velká encyklopedie osobností Náchoda: 600 medailonů již 

nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života. Náchod: Město Náchod, 2015. ISBN 978-

80-905853-0-0, s. 321–322. 
31 Srov. VYSOKÁ, Kateřina. Prima sezóna. Role jazzu na kulturní scéně Náchodska v letech 1938-1948. 

Brno 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí 

práce MgA. Jan Dalecký. 
32 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 200. 
33 Srov. PASESKA. Eduard. Miroslav Raichl – život a dílo. Olomouc 2009. Diplomová práce. Univerzita 

Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. 



19 

 

Hron, který už od roku 1861 hraje zásadní roli v kulturním životě města.34 Pěvecký spolek 

Hron bude v této práci ještě zmiňován. 

Nesmíme zapomenout ani na významné instrumentalisty. Mezi mnohými to byli 

například kontrabasista, učitel a sbormistr František Gregora (1867–1937), později 

významný cellista FOKu Lubomír Nemasta (1922–2003). Z Náchoda pochází také prof. 

František Herman (*1942), přední český fagotista, který byl dlouhá léta sólofagotistou 

České filharmonie. Působí jako pedagog na AMU.35 Samostatnou zmínku zaslouží tenorista 

Vilém Přibyl (1925–1990), plhovský rodák, který dosáhl v pěveckém umění velkých 

úspěchů. 

Kromě učitelů-varhaníků a kapelníků zmíněných v dalších kapitolách této práce by 

bylo vhodné zmínit alespoň některé učitele hudby, kteří ve 20. století přispěli k rozvoji 

hudební kultury města Náchoda, kde také učili. Níže zmiňme z mnoha např. Oldřicha 

Čepelku a klavíristky Jarmilu Vejmanovou a Hildegardu Prislingerovou. 

Oldřich Čepelka (1897–1968), rodák z Kramolny, byl mimo jiné výborným 

houslistou Náchodské filharmonie, ale do historie města se zapsal především jako zakladatel 

své soukromé hudební školy36 na náchodském Karlově náměstí (v roce 1927). Následně 

roku 1951 stal prvním ředitelem nově vzniklého městského hudebního ústavu, pozdější 

státní hudební školy. Během svého náročného života působil jako dirigent čtyř dechových 

orchestrů a napsal osmnáct vlastních skladeb.37 

Jarmila Vejmanová, provdaná Nemastová (1920–1984), byla výborná klavíristka 

původem z Náchoda. Absolventka pražské konzervatoře a Mistrovské školy, jejími 

pedagogy byli Jan Heřman (1886–1946) a Vilém Kurz (1872–1945). Učila hře na klavír 

v Náchodě (na hudební škole a také soukromě) a později na pražské konzervatoři. 

 
34 KOVÁŘOVÁ, Lucie. Sláva Vorlová (1894-1973): život a tvorba skladatelky se zaměřením na Koncert pro 

basklarinet a smyčce, op.50. Brno 2018. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav 

hudební vědy. Vedoucí práce PhDr. Martin Flašar, Ph.D. s. 50-51. 
35 Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: František Herman [online]. 2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Herman&oldid=18397742 
36 V roce 1927 byl jediný kvalifikovaný učitel hudby v Náchodě. V roce 1902 zřídil soukromou hudební 

školu v Náchodě už František Mrština, později mnoho jiných.  

SAMEK, Antonín. Ve víru hudby a tance. Náchod: vlastním nákladem, 2004, s. 11-12. 
37 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 62-63. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Herman&oldid=18397742
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Koncertovala samostatně, ale byla též výbornou korepetitorkou. Ve svém rodišti často 

doprovázela významné umělce. 38 

Hilda (Hildegarda) Prislingerová, roz. Kleinanderová (1915–2006), klavíristka 

původem z Vrchlabí, prožila však většinu života v Náchodě. S výborným prospěchem 

absolvovala pražskou konzervatoř, následně pokračovala na Mistrovské škole, kde studovala 

u prof. Heřmana. Studia úspěšně ukončila v roce 1942. V té době spoluúčinkovala 

s předními českými orchestry včetně České filharmonie v Praze a mnoha dalších městech. 

Později v Náchodě, kde se v roce 1944 provdala, založila soukromou hudební školu. Kromě 

výchovy dvou synů byla také aktivní ve výboru Komorní hudby39. Po zrušení soukromých 

hudebních ústavů v roce 1951 se stala učitelkou klavíru na nově vzniklé městské Hudební 

škole, kde pracovala až do odchodu do starobního důchodu. Učila i v důchodovém věku, 

později už ne na plný úvazek, až do svých 75 let. Nejednou na abonentních koncertech 

doprovázela významné umělce, například Martu Krásovou, Eduarda Hakena, Soňu 

Červenou, Jiřího Zahradníčka a další. Byla náročnou, ale oblíbenou učitelkou, mnohý z 

jejích žáků se rozhodl pro hudební profesi.40 

V Náchodě působilo ve 20. století vícero dechových hudeb, ve kterých se v průběhu 

let střídali jak hráči, tak kapelníci.41 Mezi nimi už jmenovaný Oldřich Čepelka, Josef Jelínek, 

Maxmilián Philipp se synem Josefem Philippem a také Josef Karel Vejda (viz kapitola 

4.2.3). Všichni zmínění kromě Čepelky byly nejen kapelníky dechových hudeb, ale působili 

po nějakou dobu také jako sbormistři spolku Hron.  Během svého života se řediteli kůru stali 

J. K. Vejda a také Max Philipp, první ředitel kůru v Husově sboru42, jehož stavba byla 

v Náchodě dokončena v roce 1929.43 O činnosti J. K. Vejdy a dalších varhaníků na kůru 

kostela sv. Vavřince bude v této práci ještě řeč. 

 
38 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 225. 
39 Srov. EHLOVÁ, Dana. Ten, který psal dějiny spolkového hudebního života na Náchodsku. In: OperaPlus 

[online]. 16. 9. 2017 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-

hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1 
40 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 254. 
41 Srov. HÁJEK, Stanislav. Dechová harmonie Náchod. Hradec Králové 2016. Diplomová práce. Univerzita 

Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. 
42 Srov. ČÁP, Jaroslav a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 8. Husův sbor Československé církve 

husitské. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 9, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0918.pdf 
43 Medailony všech jmenovaných In: SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015. 

https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1
https://operaplus.cz/ktery-psal-dejiny-spolkoveho-hudebniho-zivota-nachodsku/?pa=1
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0918.pdf
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1.2.4 Hudba a náchodští duchovní 

I náchodští duchovní přispívali k rozvoji kulturního života města. P. Ladislav 

Dragoun44 (náchodským děkanem v letech 1930-195245) byl vynikajícím houslistou a stal 

se členem „I. náchodského kvarteta“. Působil také nějakou dobu jako učitel dětí prince 

Bedřicha Schaumburg-Lippe, které kromě češtiny a latiny vyučoval také hudbě. 46 „Jako 

nadaný hudebník se své funkci snažil i o zlepšení chrámové hudby. Výsledkem tohoto úsilí 

bylo obsazení místa regenschoriho výborným muzikantem Karlem Josefem Vejdou (viz), 

který byl až do té doby kapelníkem městské dechové hudby. Zalíbení v hudbě také sdílela 

Dragounova sestra, která mu vedla farskou domácnost, i někteří kaplani. Tak například 

P. Karel Tomíček byl nejen výborným muzikantem (později působil jako dirigent hudby 

v České Skalici), ale horoval i pro divadlo. Pozvedl úroveň náchodského divadelního spolku 

Lidová scéna47, která pod jeho vedením uváděla nejen zajímavé hry, ale i revuální operety. 

Ty se stávaly občas i předmětem stížností některých věřících, ale pan děkan (pozn. Dragoun) 

dokázal takové útoky odrazit a práci kaplana Tomíčka obhájit.“ 48  

P. Karel Tomíček úzce spolupracoval také s J. K. Vejdou. V České Skalici v roce 

1943 založil Městský symfonický orchestr, který od r. 1944 až do své smrti (r. 1958) řídil.49  

Fotografii obou kněží z dob jejich náchodského působení lze nalézt v příloze této práce. 

Hudební nadání měl z náchodských kněží v dalších letech bezpochyby P. Jiří 

Hušek50, který byl výborným houslistou (v Náchodě kaplanem v letech 1968-1970) a rád 

mimo kostel muzicíroval. P. Josef Smola (kaplanem v letech 1970-1973) byl zase jedním 

 
44Srov. ŠAFÁŘ, Oldřich. Vzpomínka na děkana Ladislava Dragouna, Náš čas 39, 30. 9. 1997, s. 5; Nová 

kronika římskokatolické farnosti Náchod, s. 16-17. 
45V letech 1908-1914 kaplanem v Náchodě, v 1. sv. v. upadl do ruského zajetí, zpět do Náchoda až v květnu 

1919. Poté 1923-1930 administrátorem v Úpici. 
46 SÁDLO, Václav a Lydia BAŠTECKÁ. Velká encyklopedie osobností Náchoda: 600 medailonů již 

nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života. Náchod: Město Náchod, 2015. ISBN 978-

80-905853-0-0., s. 76. 
47 Tento spolek zkoušel v sále Hostince u Jiřího z Poděbrad, pro který se vžil název Vatikán. Dnes se tak tato 

náchodská restaurace jmenuje oficiálně. 
48 Srov. SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 73. 
49 Tamtéž, s. 339-340. 
50 R.D. Mgr. Jiří Hušek (19. 4. 1939 – 16. 4. 2017). Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Římskokatolická 

farnost Lomnice nad Popelkou [online]. 2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_Lomnice_na

d_Popelkou&oldid=18490164 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_Lomnice_nad_Popelkou&oldid=18490164
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_Lomnice_nad_Popelkou&oldid=18490164
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z nejnadanějších zpěváků, kteří zde v 2. pol. 20. stol. působili.51 Dobrým zpěvákem byl také 

režimem pronásledovaný52 P. Josef Blahník.53  

Kladný vztah k hudbě (a výtvarnému umění), ač sám byl nezpěvák54, měl také 

P. ThDr. František Lukeš, který se přátelil s mnoha známými osobnostmi, např. pěvci 

Eduardem Hakenem a Viléme Přibylem nebo houslistou a dirigentem Josefem Vlachem.55 

Bratr patera Lukeše Jiří pobýval v Náchodě dlouhodobě a byl zdatným společenským 

organizátorem.56  

„V Náchodě našel bratr skutečný domov. Během desetiletí se loučil s náchodskými 

kněžími a nové zas vítal. Byl duší mnoha náboženských akcí. Pracoval pro náchodský kůr 

a pěvecký spolek Hron. Dokázal zapomínat na sebe a cele se vydával všem.“57 

 

 

 

 

 

 

 
51 Rozhovor s Henrykem Donajem, 26. 6. 2020. 
52 Srov. NESLÁDEK, Lubor a Aleš FETTERS. Dva neohrožení kněží… [online]. [cit. 2020-06-

30]. Dostupné z: http://vz.gymnachod.cz/almanach/almanach100_11.htm 
53 „Měl jsem jistotu, že začne tónem g.“ Rozhovor s Ing. Jiřím Škrabkou, 4. 7. 2020. 
54 Rozhovor s Ing. Jiřím Škrabkou, 4. 7. 2020. 
55 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: František Lukeš [online]. 2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Luke%C5%A1&oldid=18679691 
56 Rozhovor s Henrykem a Jarmilou Donajovými. Náchod. 1. 3. 2020. 
57 LUKEŠ, František, PINKAVOVÁ-DVOŘÁČKOVÁ, Marie, ed. Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7195-761-4, s. 65. 

http://vz.gymnachod.cz/almanach/almanach100_11.htm
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Luke%C5%A1&oldid=18679691
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2 Kostel sv. Vavřince 

Děkanský kostel sv. Vavřince stojí na náměstí T. G. Masaryka a nese (výjimeně) číslo 

popisné 37. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu, původně gotickou, v XVI. století 

přestavěnou, se dvěma věžemi58 přilehlými na kněžiště.59  

2.1 Historie kostela 

„Původním farním kostelem pro Náchod byl dnešní hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele 

ve Starém Městě nad Metují. Rytíř Hron, činný v diplomatických službách Přemysla Otakara 

II., vystavěl r. 1270 náchodský hrad. Pod hradem bylo založeno město a pravděpodobně 

kolem r. 1310 byl vystavěn tento chrám, který převzal funkce od farního kostela sv. Jana 

Křtitele a ponechal mu vlastnost kostela hřbitovního a dodnes slouží k pohřebním úkonům. 

Výslovně se však jako farní připomíná až r. 1355. Byl zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnu 

a mučedníku římskému z doby papeže Sixta II. Svou věrnost Bohu zaplatil smrtí na 

rozpáleném rožni r. 258 při pronásledování církve za vlády císaře Valeriána. Vavřincův 

obraz, umístěný vpředu v presbytáři, namaloval r. 1722 Hynek Kapoun z Hradce Králové.60 

Je jedním z mála kostelů v Čechách, kolem něhož nikdy nevznikl hřbitov, protože ten zůstal 

až do dnešních dnů původní okolo kostela sv. Jana Křtitele, s výjimkou let 1709–1856, kdy 

zde byl druhý hřbitov kolem filiálního kostela sv. Archanděla Michaela na Komenského 

třídě. 

Město i kostel několikrát postihl požár. V kronikách se tyto ohnivé katastrofy 

připomínají v letech 1427, 1441, 1452, 1454, 1570, 1659, 1663.   

R. 1441 vyhořel při dobývání města Slezany, kteří jej vyrabovali.  

 
58 Lidově se jim říká Adam a Eva. 
59 SKALICKÝ, Alexandr. Náchod: soupis a popis památek. Náchod: Státní okresní archiv Náchod, 2003. 

Stopami dějin Náchodska. ISBN 80-86676-03-X, s. 24. 
60 Oltářní obraz byl v roce 1851 zásadně přemalován Gustavem Vackem. SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. 

Historické církevní stavby. 5. Kostel sv. Vavřince – vybavení. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 

2018, č. 5, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0518.pdf 

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0518.pdf¨
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R. 1570 velký oheň zachvátil celý vnitřek chrámu. Protože strop v lodi a kruchta byly 

dřevěné, vše se zřítilo. Farníci ani za velmi štědré podpory vrchnosti Hedviky Smiřické ze 

Smiřic (1566-1586) nestačili na nejnutnější obnovu. Stavebními pracemi byl pověřen italský 

stavitel Baltazara – Vlach, který sklenul dnešní chrámovou loď a na kamenných sloupech 

postavil kůr a dlouhou oratoř se schodištěm z náměstí, a to v letech 1570–1578.  

Hrobka pánů Smiřických byla vybudována na epištolní straně kostela Albrechtem 

Václavem Smiřickým (1593-1614), který udělil městu právo podací. V této hrobce byli 

pochováni i někteří členové z rodu Piccolominiů. Rod Piccolominiů vládl na náchodském 

panství 158 let (1634-1792). Některé prameny hovoří o tom, že odpočívají ve sklípku pod 

kazatelnou. Zde má být pochován i (…) obrst císařského vojska Josef Silvio Piccolomini, 

jehož těžce zraněného Švédové v bitvě u Jankova zajali dne 6. dubna 1645, vzali na koně 

a když jej císařští kvapem stíhali a se zajatcem nemohli uprchnoput, nelítostně jej zastřelili. 

Vévodkyně Marie Benigna Piccolomini, která pro kostel udělala hodně, zde pohřbena není. 

Přežila svého manžela Octavia o 45 let, zemřela r.1701 ve Vídni a je pohřbena v kostele 

kláštera Servitů. Pro její černý šat se jí říkalo „Náchodská zámecká černá paní“. Hrobka 

byla zrušena v r. 1833 a těla uložena do země. (…) 

Rod Smiřických držel náchodské panství 76 let (1544-1610). Pískovcový znak tohoto 

českého rodu je v předsíni nad vchodem do chrámové lodi. (…)  

Největší požár postihl kostel v nedělní poledne 17. května 1663, kdy oheň vyšel ze 

Židovské ulice a zachvátil tehdejší celé město (domy byly dřevěné, převážně kryté došky). 

A zpráva té doby říká, že: „Lehl popelem kostel i s věžemi, orlojem a zvony...“. Zůstala jen 

starobylá křtitelnice ulitá O. Ptáčkem v Kutné Hoře. Ta byla dnešním časům zachována díky 

osobní statečnosti kostelníka Jiřího Boka tak, že ji obléval vodou. Na opravu se sbíralo 

v celých Čechách. Stavební oprava se týkala zejména věží, které byly sníženy snesením 

kamenných říms, odbouráním kamenného zdiva a byly opatřeny dnešní dřevěnou nástavbou 

zvonic. Nyní měří asi 40 metrů. Při těchto úpravách již nebyl opraven orloj, ten byl pak 

přenesen na radniční věž (budova vedle děkanství) a údajně z té doby pochází sluneční 

hodiny. Upomínku na tento smutný požár dosud připomíná nápis na zvonu „Svatá Maria“, 

kde jednak je uvedeno datum 17.5.1663 a dále německý nápis, který ve volném překladu 
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začíná větou: „Já jsem přišel k rozlití, při požáru města Náchoda, který bezbožná rota 

židovská způsobila...“. To proto, že původcem požáru byl údajně žid Eliáš Březnic, který 

bydlel mezi Polickou branou a synagogou (dnešní Krámská ulice). Během dvou hodin lehlo 

popelem celé město i s kostelem, radnice, škola, obě městské brány až na krajské předměstí, 

celkem 121 budov. Rozhodnutím konšelů byl Eliáš Březnic navždy z města vypovězen. Na 

zvonu je dále vyznačeno, že jej věnovala Marie Benigna kněžna Piccolomini, která byla 

pravnučkou českého krále Jiřího z Poděbrad. A další nápis na zvonu říká, že v ten čas byl 

náchodským děkanem Bohumil Capoun ze Svojkova. Byl to učený muž a papež Innocens XI. 

jej jmenoval titulárním (světícím) biskupem a papež Innocens XII. jej roku 1698 ustanovil 

4. královéhradeckým biskupem. Tento zvon přečkal obě světové války, má přelíbezný zvuk, 

váží 3.000 kg, je 129 cm vysoký a jeho průměr je 143 cm. Kéž ještě hodně dlouho připomíná, 

co říká jeho další nápis: „Omnis spiritus laudet Dominum, Alleluja!“ (Každý duch ať chválí 

Pána!). Je uměleckým dílem zvonaře Martina Schrottera z Plhova. Malování v kostele tehdy 

prováděl malíř z Broumova.  

Tehdejší duchovní správa spolu s farníky učinila slib, že každým rokem vždy na třetí 

neděli v měsíci květnu si připomenou tuto událost velkou mší svatou s vystavenou Nejsvětější 

svátostí po celý den. Dělo se tak s patřičnou poctou Pánu Bohu až do nuceného odchodu 

administrátora náchodské farnosti P. Františka Lukeše61 (…).  

Jednotlivé části (kostela) jsou různého původu: kněžiště, zdivo lodi a snad i obě severní 

věže, které se lidově nazývají Adam a Eva, jsou gotické z 1. poloviny XVI. stol., jižní věž z 

XV. nebo 1. pol. XVI. století, klenba a empory v lodi a celá její úprava se schodištěm na 

kruchtu je z 2. pol. XVI. stol., šnek u severní věže z počátku XVII. století, u jižní věže z počátku 

XVIII. století, dřevěná věžní patra s cibulovitými střechami a panská oratoř z XVIII. století, 

předsíň v západním průčelí a městská oratoř z XIX. století.“62  

 
61 Srov. Kněží, kteří působili ve farnosti [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/ 
62 Rozšířený text o kostele sv. Vavřince [online]. 2020 [cit. 2020-07-23]. 

Dostupné z: http://nachod.farnost.cz/soubory/kostel-svateho-vavrince-v-nachode.rtf 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/
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V kostele je na gotickém sanktuáři, který se nachází v presbytáři, umístěn nejstarší 

dochovaný znak města Náchoda.63 V presbytáři nalezneme také sedm antropomorfních 

konzolových masek64, které svým uměleckým provedením odkazují na pražský parléřovský 

okruh z osmdesátých let 14. století.65 

Jako zajímavost uveďme, že pro potřeby Náchoda byl děkanský kostel dlouhá léta 

malý. Proto také vzniknul v roce 189266 „Spolek pro vystavění nového farního chrámu Páně 

sv. Vavřince v Náchodě“. Např. v roce 1903 se „v osadě Náchodské“ počítá přes 17.000 

katolíků.67 V porovnání s návštěvností náchodských kostelů v dnešní době, kdy prostory 

kostelů zpravidla věřícím bohatě stačí68, není divu, že farníkům stav, kdy muselo velké 

množství lidí stát před vchody kostelů, nevyhovoval.  Úmysl postavit nový kostel se však 

nakonec nerealizoval. Kapitál spolku se po nějakém čase využil především k opravám 

děkanského kostela. Z oprav a úprav jmenujme např. pořízení břidlicové střechy. Důležitá 

pro kostel byla také jeho pozdější elektrifikace v roce 1910, stavba nových varhan v roce 

1911, stavba oltáře svaté Rodiny v roce 1913 a pořízení více nových soch.69 

V současné době je kostel kromě pseudogotických bočních oltářů a hlavního 

pseudobarokního oltáře z 19. století vybaven moderním obětním stolem, který byl do kostela 

umístěn během působení P. Boguslawa Partyky (v Náchodě děkanem do 31. 7. 201570). Byl 

opraven celý presbytář.71 Kromě pískovcové podlahy prostor získal také nový svatostánek, 

ambon a stojan na paškál, které jsou zpracovány ze skla a pískovce, stejně jako obětní stůl.72 

 
63 HLADKÝ, Ladislav. Pečeti, znak a prapor města Náchoda. In: Stopami dějin Náchodska 6. Náchod: Státní 

okresní archiv, 1997. ISBN 80-902158-7-4. ISSN 1211-3069, s. 44. 
64 Srov. KROUPA, Pavel a KROUPOVÁ, Jaroslava. Výtvarný charakter konzol v presbytáři kostela 

sv. Vavřince v Náchodě. In: Náchodsko od minulosti k dnešku. Náchod: Okresní muzeum Náchod, 1987, 

sv. 2, s. 180-185. 
65 SKALICKÝ, Alexandr. Náchod: soupis a popis památek. Náchod: Státní okresní archiv Náchod, 2003. 

Stopami dějin Náchodska. ISBN 80-86676-03-X, s. 24. 
66 Stanovy tohoto spolku datovány 1. 1. 1893. 
67 Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 516. 
68 Vzpomínky autora. 
69 Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 522–534. 
70 Kněží, kteří působili ve farnosti [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/ 
71 Více informací o vybavení kostela lze nalézt např. v tomto článku. 
Srov. SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 5. Kostel sv. Vavřince – vybavení. Náchodský 

zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 5, s. 7. 
72 HELLOVÁ, Regina. Náchod je město, do kterého jsem se zamiloval. Stýská se mi. In: Náchodský deník 

[online]. 7. 4. 2016 [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/
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Náchod v minulosti o některé náboženské stavby přišel73 (např. synagoga, která byla 

zbořena při asanaci r. 196474). Kostel sv. Jana Křtitele nebyl zbořen, ale roku 1441 byl 

vypálen a v roce 1786 dokonce zrušen a prodán ve veřejné dražbě.75 Trochu podobný osud 

potkal také kostel sv. Michaela76 (vysvěcený roku 171677), který byl navíc v roce 1866 

lazaretem pro zraněné a zajateckým táborem. Školní kostel byl také mezi lety 1921-1924 po 

zabrání propůjčen Církví československé husitské, protože ta ještě neměla vlastní 

modlitebnu.78 

Děkanský chrám sv. Vavřince i po četných požárech79 a následných přestavbách 

zůstává jednou z dominant Náchoda, „duchovním centrem města“. Všechny tři náchodské 

kostely jsou dnes využívány a jsou v dobrém stavu.80 I za přispění farnosti prošly mnoha 

rekonstrukcemi.81  

V době adventu jsou organizovány prohlídky kostela sv. Vavřince pro žáky 

náchodských škol. V tuto dobu je v presbytáři vystaven unikátní betlém, který chodí 

návštěvníci kostela obdivovat obzvlášť o Vánocích. Betlém (foto v příloze) tvoří kromě 

 
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nachod-je-mesto-do-ktereho-jsem-se-zamiloval-styska-se-mi-

20160407.html 
73 Srov. HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda. Od nejstarších dob až do bitvy na Bílé hoře. 1. díl. 

Náchod: Městská rada, 1895, s. 395–402. 
74 ČÁP, Jaroslav a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 10. Synagoga a obřadní síně na židovských 

hřbitovech. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 11, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z1118.pdf 
75 Srov. SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 1. Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě 

n. Met. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 1, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0118.pdf 
76 Srov. HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda 1620–1740. 2. díl, 1. vyd. Náchod: Státní okresní archiv, 1994, 

s. 398. 
77 SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 6. Kostel sv. Michaela. Náchodský zpravodaj. 

Náchod: Město Náchod 2018, č. 6, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0618.pdf 
78 HEJČL, Václav. Historie kostela sv. Michaela. Nepublikovaný článek. Soukromý archiv P. Václava 

Hejčla. 

„Dne 12. března 1921 k 7. hod. več. Uloupen byl kostel sv. Michala sektou československou.“ Pamětní 

kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 537. 
79 Srov. HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda 1620–1740. 2. díl, 1. vyd. Náchod: Státní okresní archiv, 1994, 

s. 182–194. 
80 Gotický kostel v Náchodě má opravenou střechu i věž. Tisková zpráva. In: Parlamentní listy [online]. 18. 

9. 2015 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:  

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Goticky-kostel-v-Nachode-ma-opravenou-strechu-i-

vez-399863 
81 Srov. Rekonstrukce kostelů a kaplí [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/rekonstrukce/ 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nachod-je-mesto-do-ktereho-jsem-se-zamiloval-styska-se-mi-20160407.html
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nachod-je-mesto-do-ktereho-jsem-se-zamiloval-styska-se-mi-20160407.html
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z1118.pdf
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0118.pdf
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0618.pdf
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Goticky-kostel-v-Nachode-ma-opravenou-strechu-i-vez-399863
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Goticky-kostel-v-Nachode-ma-opravenou-strechu-i-vez-399863
http://nachod.farnost.cz/rekonstrukce/
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klasických figurek také modely náchodských kostelů a kaplí náchodské farnosti. A nemůže 

v něm chybět ani model náchodského zámku. Původní náchodský betlém pochází z roku 

1857. Různé figurky do něj postupně přibývaly, během německé okupace byly pořízeny 

nové jesličky z umělecké dílny Břetislava Kafky. Zvyk umístit do betléma také kostely a 

kaple náchodské farnosti vznikl po roce 1950 za pátera Františka Lukeše.82 Kostel bývá o 

letních prázdninách po dobu šesti týdnů zpřístupněný pro veřejnost, je možnost využít také 

bezplatné komentované prohlídky.83 

 

2.2 Varhany 

Historie varhan je v děkanském kostele velmi bohatá. Už v roce 1641 zde stál pozitiv 

od P. Rosola z Prahy.84 Po skončení třicetileté války se dozvídáme o stavbě dřevěné kruchty 

v kostele v roce 1654 a v roce 1655 o opravě varhan, koupených v roce 1640 za 135 kop 

grošů míšeňských také od P. Rosola. Po požáru je roku 1666 (stavba 1665-1666)85 nahradil 

novým nástrojem Salomon Hälbig86 z Dolní Hedeče u Králík.87 Tyto varhany poté v roce 

 
82 Náchodský betlém [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: http://nachod.farnost.cz/kostely-a-

kaple/nachodsky-betlem/ 
83 Vzpomínky autora. 
84 UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon, 2007. ISBN 978-80-

86472-27-0, s. 249. 
85 SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 5. Kostel sv. Vavřince – vybavení. Náchodský 

zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 5, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0518.pdf 
86 Více o králických varhanářských rodech srov. VENCLOVÁ, Adéla. Vybrané varhany do roku 1800 

v Pardubickém kraji. Brno 2015. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební 

fakulta, Katedra varhanní a historické interpretace. Vedoucí práce Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D., 

s. 2-3. 
87 Hraše o varhanách píše: „Stavěl je vyhlášený „orgerbauer“ pan Šalomoun Hälbik „od Kulichu z Nového 

Hácu“ (nyní Horní Hedeč) a stály 368 zl. 14 kr. Peníze ty sebrány od dobrodinců a co se nedostávalo, dodalo 

záduší sv. Vavřince aneb měšec obecní.“                                                                                                                                  

HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda 1620–1740. 2. díl, 1. vyd. Náchod: Státní okresní archiv, 1994, s. 218. 

http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/nachodsky-betlem/
http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/nachodsky-betlem/
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0518.pdf¨
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156


29 

 

177188 přestavěl F. Süssmuth.89 V letech 181090, 1850 a 188991 byly opraveny. Fotografii 

tohoto nástroje lze nalézt v příloze. V roce 1911 zde vystavěli nové varhany bratři Paštikové 

do skříně řezbáře Jana Uherka.92  

Na tyto varhany hrával dlouhou dobu ředitel kůru J. K. Vejda (ve funkci od roku 1927) 

za jehož působení byly nejen opraveny, ale později také nahrazeny nástrojem novým. 

Varhany byly opraveny v roce 1928 – „Vzápětí byly péčí a nákladem farní rady katolíků 

opraveny varhany děkanského kostela, takže v neděli 28. října 1928 dopoledne, v rámci 

velkolepých oslav desetiletí československého státu, slavnostně zněly při slavné mši svaté 

„za blaho vlasti“.“93 Tento královský nástroj zde příliš dlouho dobu nevydržel. „Pouhých“ 

42 let. Zde citujme zápis z farní pamětní knihy:  

„Na rozloučenou se starými varhanami byla uspořádána 30. října 1952 v děk. kostele 

v Náchodě hodinka duchovní hudby. Při ní účinkovali solisté, kvarteto a smíšený sbor. 

U varhan J. Vejda. Program této hodinky je připojen. Ihned po tomto koncertě byly varhany 

rozmontovány a druhý den odvezeny do Kutné Hory. Poslední skladbou na tyto varhany byl 

Svatováclavský chorál a meditace na tento chorál od Křičky.“94 

 
88 Slavík a Čízek uvádějí rok 1777. Srov. SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 5. Kostel 

sv. Vavřince – vybavení. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 5, s. 7. 

Wirth zase píše: „R. 1779 přestavěný varhany od Fr. Süsmutha z Broumova (za 600. zl.) a r. 1810 opraveny 

od Horáka z Kutné Hory.“  

WIRTH, Zdeněk a František MACHÁT. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 

Náchodském. Praha: Archaeologická kommisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění, 1910, s. 128. 
89 UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon, 2007. ISBN 978-80-

86472-27-0, s. 249. 
90 Varhanář Horák z Kutné Hory varhany opravil za cenu 1000 zl.  

Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 36. 

Byl to asi varhanář František Pavel Horák nebo jeho syn Ignác.  

Horák Pavel František. In: Varhany a varhanáři v České republice [online]. 1. 1. 2018 [cit. 2020-07-

17]. Dostupné z: http://www.varhany.net/zivotopis.php?idv=121280  
91 Opraveny náchodským varhanářem Josefem Andrýsem za 546 zl. V témže roce bylo provedeno natření 

a štafírování varhan. Také bylo provedeno „postavení hracího stolu u varhan ku předu“. To vše za cenu 200 

zl. Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 515. 
92 SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 5. Kostel sv. Vavřince – vybavení. Náchodský 

zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 5, s. 7. 

Uhlíř píše o staré varhanní skříni. Srov. Uhlíř, 2007, s. 249. 
93 ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní 

okresní archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 100–101. 
94 Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 970. 

http://www.varhany.net/zivotopis.php?idv=121280
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Tento koncert se nejspíše shoduje s tím, který zmiňuje Jaroslav Čáp ve svém článku 

o J. K. Vejdovi. Při této akci také Vejda oslavil čtvrtstoletí své dosavadní činnosti. Kromě 

děkovného diplomu od přátel získal i osobní přání od P. Františka Lukeše, v němž mimo 

jiné stálo: „A Vám pane řediteli přeji lepších dvacet pět let působení v chrámu Páně, ovšem 

za novými varhanami a snad dá Bůh jednou (…) i v novém chrámu Páně.“ Na tomto koncertě 

prý vystoupil také významný pěvec a Lukešův dobrý přítel Eduard Haken.95 

Současné varhany děkanského pochází z roku 1953, kdy interiér kostela získal 

například také svoji současnou křížovou cestu, která pochází z dílen Břetislava Kafky.96 

Varhany byly postaveny firmou Organa z Kutné Hory (Op. 1518). Dispozici vytvořil 

ve spolupráci s varhaníky J. K. Vejdou a Janem Štokem profesor Jana Štoka Václav Růt. 

Pro stavbu varhan byly použity i některé staré píšťaly z původních varhan od bratří Paštiků.97 

Požehnány byly dne 18. 10. 1953 P. Františkem Lukešem. Za doprovodu ředitele kůru J. K. 

Vejdy zpíval při žehnání varhan již zmiňovaný Eduard Haken.98 

V roce 1975 byl nástroj firmou Organa obohacen ještě o jazykové rejstříky (viz 

dispozice v příloze). O možnosti doplnit stávající varhany o „jazyky“ prý přemýšlel Jan Štok 

už v šedesátých letech i na základě poslechu velkých svatojakubských varhan.99   

Poslední větší oprava nástroje proběhla v roce 2007, která zahrnovala i nové 

nastříkání prospektu.100 Varhany tak generální opravou ztratily svůj typický vizuální prvek 

– pět píšťal zlaté barvy ve střední části prospektu (viz foto v příloze). Nový nástroj však 

pozlacené píšťaly v roce 1953 neměl, jednalo se o pozdější vizuální úpravu.101 

 Varhany děkanského kostela jsou využívány hlavně při mších svatých, ale občas je zde 

 
95 ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní okresní 

archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 121. 
96 Během působení P. Františka Lukeše (jako kaplana) prošel interiér kostela sv. Vavřince četnými změnami. 

Kromě pořízení křížové cesty, sochy Panny Marie Lurdské, nových varhan, pozlacení starého oltáře a dalších 

změn z této doby pochází také nápis Láska přemáhá svět umístěný nad presbytářem. Tento citát (někdy 

v podobě Láska přemáhá zlobu světa) byl životním mottem pátera Lukeše. Měl ho také na dopisních 

papírech, které používal pro svou velmi bohatou korespondenci se svými bývalými farníky. 
Rozhovor s Ing. Karlem Maršíkem. 7. 7. 2020. 
97 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
98 ŠKRABKA, Ladislav. Historie varhan v kostele sv. Vavřince. Nepublikovaný článek, popisy fotografií.  

Viz Příloha č. 2. 
99 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
100 Nová kronika římskokatolické farnosti Náchod, s. 120–121. 
101 Rozhovor s Henrykem Donajem. Náchod. 26. 6. 2020. 
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uspořádán i varhanní koncert. O koncertech v kostele sv. Vavřince pojednává následující 

kapitola.  

2.3 Neliturgický hudební provoz 

Pěvecký sbor Hron spolu s Pěveckým sborem Jiráskova gymnázia („Sboreček“, 

založený v roce 1984) pořádá u sv. Vavřince nepřetržitě od roku 1986 tradiční vánoční 

koncerty (plakát v Příloze č. 3).102  

Pravidelně v děkanském kostele vystupuje také často oceňovaný sbor Canto ze ZUŠ 

Náchod (sbormistr Mgr. Zbyněk Mokrejš), stejně jako další pěvecké sbory z této školy.103 

Příležitostně zde vystupuje také vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA (původně 

Skřívánci) z Jiráskova gymnázia, který své koncerty ale pořádá častěji v kostele 

sv. Michaela.104  

Kostelní varhany děkanského kostela nezůstávají jen nástrojem pro doprovod 

liturgie, ale bývají také využívány k občasným varhanním koncertům. Ty jsou většinou 

pořádány v rámci náchodského festivalu komorní hudby Camerata Nova, který 

spoluzakládal bývalý vedoucí chrámového sboru Jindřich Roubíček (viz kapitola 3.2.2). 

Festivalu, jehož (nejen varhanní) koncerty se konají běžně i mimo Náchod (např. Dobruška, 

Opočno, Česká Skalice aj.), jako koncertní prostor v Náchodě pro festival slouží kromě 

děkanského kostela také např. Divadlo Dr. Josefa Čížka.105 

 

 

 

 

 

 
102 Rozhovor s Ing. Vlastimilem Čejpem. Náchod. 25. 6. 2020. 
103 Srov. Soubory ZUŠ Náchod [online]. 2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://www.zusnachod.cz/cs/hudebni-obor/soubory 
104 Koncerty. In: MUSICA VIVA [online]. 2019 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://musicaviva.estranky.cz/clanky/koncerty/ 
105 O festivalu. In: Camerata Nova [online]. 2018 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://www.cameratanova.cz/ 

https://www.zusnachod.cz/cs/hudebni-obor/soubory
https://musicaviva.estranky.cz/clanky/koncerty/
https://www.cameratanova.cz/
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3 Liturgický hudební provoz v chrámu sv. Vavřince 

První zmínky o hudbě v děkanském kostele sv. Vavřince můžeme nalézt v souvislosti 

s působením literátského bratrstva (viz kapitola 3.1). Od té doby uplynulo již skoro pět 

století. Ale hudební doprovod liturgie zůstává stále činností potřebnou, zodpovědnou 

a někdy také náročnou.  

Ať už se jedná o varhaníka se zpěvem lidu, nebo o sbor s doprovodem více hudebníků, 

chrámová hudba by měla pomoci přítomným věřícím k lepšímu prožití liturgie. Z období 

protireformace se nám dochoval dopis svědčící o žalostné kvalitě zpěvu v Náchodě. Hraše 

popisuje: 

„Jaké bezvládí ve správě duchovní tenkráte panovalo, o tom nejlepším svědectvím 

podává nám přípis svchu jmenovaného administrátora poslaný z Levína dne 4. července 

1624 panu Jakubu Špátovi z Freudemberku, tehdy hejtamanu na hradě zdejším. V listu tom 

naříká na špatný zpěv lidu obecního v kostele, který prý není k poslouchání a jest více ku 

škodě než k užitku a (…) slibuje, že on sám lidu nějaké písně katolické předepíše, i postilu106 

že čísti dovoluje, než by dobrého kněze dostali.“107 

Nejen dobrý duchovní pastýř, ale i kvalitní zpěv lidu či hra na varhany mohou velkou 

měrou přispět k celkovému dojmu z prožité liturgie. Aby liturgická hudba vůbec nějaká byla, 

a ještě byla kvalitní, vyžaduje mnoho úsilí. Varhaník a ostatní hudebníci musí obvykle cvičit, 

sbor by měl zkoušet. Asi ne jinak tomu bylo u prvního doloženého hudebního uskupení 

v děkanském kostele. 

3.1 Literátské bratrstvo 

Literátská bratrstva na českém území vznikala zhruba kolem poloviny 15. století.108 

Jednalo se o organizovaná společenství kostelních zpěváků. Největšího rozmachu dosáhla 

 
106 Středověký název pro souvislý výklad biblického textu nebo později pro celou sbírku takových výkladů. 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Postila [online]. 2020 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Postila&oldid=18794058 
107 HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda 1620–1740. 2. díl, 1. vyd. Náchod: Státní okresní archiv, 1994, s. 

160. 
108 Bratrstvům v období 15. století se v nedávné době věnovala ve své práci Eliška Kutějová.  

KUTĚJOVÁ, Eliška. Každodennost bratrstev a laiků v 15. století. Pardubice 2015. Diplomová práce. 

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd. Vedoucí práce Mgr. Kateřina Čadková, 

Ph.D.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Postila&oldid=18794058
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156
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v 15. a 16. století. Zrušení literátských bratrstev bylo nařízeno rozhodnutím Josefa II. v roce 

1784109, tento zákaz byl po jeho smrti odvolán.110 

Sbor literátů při chrámu sv. Vavřince je poprvé doložen roku 1538, kdy soused Jan 

Krotil odkázal „pánuom literátuom náchodským“ 14 grošů míšeňských.111 Odkazy byly 

hlavním příjmem literátů. Ti nabyté peníze dokonce půjčovali.112  

„Kromě pravidelného zpěvu v kostele při – tehdy nekatolických113 – bohoslužbách 

literáti také docházeli do domácnosti posloužit zemřelým sousedům zpíváním žalmů a vždy 

přitom něco na útraty pozůstalých vypili.“114  

„Za nových náboženských poměrů115 byl 23. ledna 1729 obnoven místní sbor literátů 

při zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie.116 Pro jeho členy, pocházející převážně z řad 

měšťanských rodin, byly sestaveny regule o osmi bodech, které svým obsahem názorně 

vyjadřovaly ducha zbožnosti barokní doby.117 Představeným sboru byl direktor, jemuž 

podléhali členové výboru (konzutoři), sekretář, ředitel kůru (regenschori) a správce kaple. 

(…) Následně v letech 1783 až 1787 bylo (literátské bratrsvo) zrušeno a účetně likvidováno. 

(…) Obdobný charakter mělo i bratrstvo Nejsvětejší Trojice, které bylo založeno v roce 

1731. I to bylo zrušeno a účetně likvidováno v letech 1783 až 1787.“118 

 
109 Jiný zdroj uvádí: „Samotná bratrstva pak byla v českých a rakouských zemích zrušena dekretem 

z 22. května 1783.“  

JIRÁNEK, Tomáš a Jiří KUBEŠ (edd.). Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních 

a společenských strukturách od středověku do moderní doby (= III. pardubické bienále, 29. – 30. dubna 

2004), Pardubice 2005, s. 73. Dostupné také z: 

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/35262/ManasV_Nabozenska%20bratrstva_Bratrstva_2004.pdf;jse

ssionid=AE0133BAA293F0449558D96EAF65143A?sequence=1 
110 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Literátské bratrstvo [online]. 2020 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liter%C3%A1tsk%C3%A9_bratrstvo&oldid=18771214 
111 HRAŠE, Jan Karel. Dějiny Náchoda. Od nejstarších dob až do bitvy na Bílé hoře. 1. díl. Náchod: Městská 

rada, 1895, s. 392. 
112 HLADKÝ, Ladislav. Literátské bratrstvo v Náchodě. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura 

v 18. století: sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. - 29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: 

Albert, 1999. ISBN 80-85834-75-8, s. 425–426. 
113 Utrakvistických. 
114 Tamtéž, s. 425. 
115 Období rekatolizace po třicetileté válce. 
116 Bohadlo uvádí datum 2. ledna 1795 a zmiňuje se také o repertoáru a některých členech bratrstva. 

Srov. BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 2–3. 
117 Srov. HLADKÝ, 1999, s. 426–430. 
118 BAŠTECKÁ, Lydia et al. Náchod. Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2004. ISBN 80-7106-674-5, s. 113. 

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/35262/ManasV_Nabozenska%20bratrstva_Bratrstva_2004.pdf;jsessionid=AE0133BAA293F0449558D96EAF65143A?sequence=1
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/35262/ManasV_Nabozenska%20bratrstva_Bratrstva_2004.pdf;jsessionid=AE0133BAA293F0449558D96EAF65143A?sequence=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liter%C3%A1tsk%C3%A9_bratrstvo&oldid=18771214
https://katalog.mknachod.cz/authorities/3156
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Ještě v 18. století došlo k obnově předtím zaniklého literátského bratrstva. Jeho 

působiště se přeneslo do děkanského kostela sv. Vavřince.119 Dochovaná úmluva s „osmi 

pány sousedy a neb zpěváky“ z 2. ledna 1795, která je důkazem obnovení bratrstva, obsahuje 

i povinnosti literátů, např. obstarat zpěv při různých výročních slavnostech a procesích, na 

Hromnice, o pohřbech atd. Činnost bratrstva byla podle účetních dokladů ukončena až v roce 

1921.120 

V náchodském muzeu je dochovaná kniha literátského bratrstva, která byla založena 

v roce 1729 a „obnovena dne 25. března Anno 1832“. Podle tohoto dovětku lze soudit, že 

v 19. století došlo k jejímu poškození a roku 1832 byla znovu sestavena a svázána. Kniha se 

používala až do sklonku 19. století, jak svědčí abecední seznamy členů, a především 

záznamy o jejich úmrtí.121 Členové nepocházeli jen z Náchoda, ale i z okolních obcí. Kromě 

této knihy se v muzeu nachází také kancionál s pohřebními písněmi z konce 18. století a také 

kniha rorátů, podle stylu písma rovněž z 18. století.122 

 

3.2 Chrámový sbor 

Nástupním uskupením, které se s literáty snad mohlo také prolínat je chrámový sbor. 

Školení zpěváci byli a jsou pro hudební aktivity na kůru děkanského kostela zásadní. Pokud 

chtěli ředitelé kůru kromě mešních písní provádět také některá vokálně-instrumentální díla, 

museli mít k dispozici sbor a případně sólisty. 

Jelikož literátské bratrstvo oficiálně ukončilo svou činnost v roce 1921, můžeme 

o zpěvácích činných na kůru po tomto roce hovořit jako o chrámovém sboru. Alespoň během 

 
119 Literáti v kostele v té době zřejmě zpívali z vyvýšeného dřevěného kůru, který lze tušit na levé straně kůru 

na první forografii v příloze č. 2. I v dnešní době bývá chrámový sbor situován právě do tohoto místa. Při 

opravě varhan v roce 1889 byl „odstraněn dřevěný kůr pro literáty a odstraněny též dvě lavice visuté“. 

Pamětní kniha. Archiv děkanství římskokatolické farnosti Náchod, s. 515. 
120 HLADKÝ, Ladislav. Literátské bratrstvo v Náchodě. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura 

v 18. století: sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. - 29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: 

Albert, 1999. ISBN 80-85834-75-8, s. 430-431. 
121 Za zmínku zde stojí také literátské bratrstvo z nedaleké Jaroměře, po kterém se dochovala matrika jeho 

členů (záznamy z let 1597–1776).  

TOŠNEROVÁ, Marie. Matrika literátského kůru v Jaroměři. In: Stopami dějin Náchodska 9. Náchod: Státní 

okresní archiv, 2003. ISBN 80-86676-02-1. ISSN 1211-3069, s. 155–166. 
122 HLADKÝ, 1999, s. 430–432. 
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působení ředitele kůru J. K. Vejdy (mezi lety 1927–1962) tomu tak prý už bylo.123 Je také 

možné, že chrámový sbor a literátské bratrstvo mohly působit nezávisle na sobě.    

 Od dob působení J. K. Vejdy si prošel chrámový sbor různými peripetiemi. Počet 

zpěváků kolísal, komunistická totalita způsobila odchod některých hudebníků ze služby na 

kůru. Po roce 1989 už se varhaníci nemuseli bát žádných represí ze strany státních orgánů 

a pro chrámový sbor se staly běžné výjezdy do blízkého Polska. Pravidelně sbor jezdil také 

na Nový Hrádek.124 Chrámový sbor z Nového Hrádku např. v roce 2015 zase přijel do 

Náchoda provést Rybovu „Českou mši vánoční“.  Neúnavným organizátorem, varhaníkem 

a správcem notového materiálu chrámového sboru je již dlouhá léta hlavní varhaník kostela 

sv. Vavřince Henryk Donaj (viz kapitola 4.3.1).125  

V novém tisíciletí vedly chrámový sbor tři osobnosti, které neusedaly za varhany, ale 

staraly se „pouze“ o sbor a hudebníky. Záměrně jsou tedy uvedeny zde, a ne mezi varhaníky, 

kterým patří kapitola č. 4.  

3.2.1 Jana Bartošová 

Zpěvačka a příležitostná sbormistryně 

Doba působení: 1947–2018 

Dlouhodobá členka sboru Hron, do kterého začala chodit o něco později než do 

chrámového sboru. Později také zpívala v oblíbeném ženském pěveckém triu, které 

koncertovalo často právě s pěveckým sborem Hron. Členky tohoto tria byly v té době ještě 

Alexandra Dopitová a Dana Kárníková (+2017).126 V roce 1974 společně s Hronem 

účinkovaly také v televizním pořadu „Zastavení v Náchodě“127. 

Klavír studovala u ředitele kůru Vejdy, po půl roce z časových důvodů studium 

ukončila. Chodila zároveň do akademie (hudební škola) na zpěv. Ve svých patnácti letech 

oslovila po hodině klavíru J. K. Vejdu, jestli by nemohla chodit do chrámového sboru.128 

 
123 Rozhovor s Janou Bartošovou. Náchod. 4. 7. 2020. 
124 Tamtéž. 
125 Varhanní sešity – záznamy o odehraných mších u sv. Vavřince, 1973–2020.  
126 FETTERS, Aleš. Za Danou Kárníkovou. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2017, č. 3, s. 6. 

Dostupné také online: http://www.nachod.info/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_17/z0317.pdf 
127 Srov. Zastavení v Náchodě. In: Pěvecký sbor Hron [online]. 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z:  

http://www.hron.info/historie/zastaveni-v-nachode 
128 „O Vánocích už jsem zpívala Já malý přicházím.“ 

http://www.nachod.info/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_17/z0317.pdf
http://www.hron.info/historie/zastaveni-v-nachode
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Odvětil: „No, když chtěla, tak přišla.“ Už dříve jí před „slavnou mší“ u sv. Vavřince (neděle 

10:15) občas na kůru oslovil J. K. Vejda s prosbou o spolupráci: „Podívala se na to, 

o obětování si to dáme.“ S chrámovým sborem zpívala sopránová sóla, dlouhou dobu byla 

také přední náchodskou žalmistkou.  

Žalmy na popud paní Bartošové začal zpívat také její manžel. Tuto dovednost využil 

vedle své služby kostelníka, kterého dělal ve všední dny u sv. Vavřince. S manželkou byli 

oba povoláním úředníci, ač ne vždy v této profesi pracovali.  

Okolnostmi byla párkrát nucena postavit se za dirigentský pult na kůru 

sv. Vavřince.129 Bylo to například v době, kdy „komunisté zakázali Janu Štokovi hrát 

v kostele“ (1969), a později také po odchodu Jiřího Roubíčka od chrámového sboru (2009–

2018).130 

3.2.2 Jindřích Roubíček 

4. 12. 1934 Náchod – 18. 1. 2016 Náchod 

Vedoucí chrámového sboru a komorního orchestru Slávy Vorlové, výtvarník, sochař… 

Doba působení na kůru sv. Vavřince: 1994–2009 

 

Byl to syn sochaře Jindřicha Roubíčka staršího, který měl v Náchodě vlastní 

kamenosochařskou dílnu.131 Sám byl plodným sochařem, restaurátorem, pedagogem ZUŠ 

Náchod, ale také aktivním hudebníkem.132 Od roku 1973 až do své smrti vedl orchestr, který 

téhož roku získal název Komorní orchestr Slávy Vorlové. Kromě jiného také založil festival 

Camerata Nova (viz kapitola 2.3).133 Členy orchestru zval často ke spolupráci s chrámovým 

sborem, jehož vedení se ujal po smrti Josefa Štoka.134 Pro Roubíčkovo působení u orchestru 

 
129 „Nějak jsme to společně hasili…“ 
130 Rozhovor s Janou Bartošovou. Náchod. 4. 7. 2020. 
131 Srov. SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 273–274. 
132 HELLOVÁ, Regina. Odešel Jindřich Roubíček… In: Náchodský deník [online]. 26. 1. 2016 [cit. 2020-06-

28]. Dostupné z:  

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/odesel-jindrich-roubicek-vzpominky-na-neho-zustanou-v-mnoha-

srdcich-20160126.html 
133 ROUBIČEK, Stanislav. 40 let Komorního orchestru Slávy Vorlové. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město 

Náchod 2011, č. 12, s. 1. 
134 Spolupráce Jaroslava Roubíčka jako dirigenta Komorního orchestru Slávy Vorlové s pěveckým sborem 

Hron byla na druhou stranu spíše výjimečná. Rozhovor s Ing. Vlastimilem Čejpem. 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/odesel-jindrich-roubicek-vzpominky-na-neho-zustanou-v-mnoha-srdcich-20160126.html
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/odesel-jindrich-roubicek-vzpominky-na-neho-zustanou-v-mnoha-srdcich-20160126.html
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i chrámového sboru byla charakteristická také jeho badatelská činnost. Mnohá zapomenutá 

díla z kůrů kostelů spolu s některými členy orchestru spartoval a někdy i rekonstruoval (viz 

níže).135 S orchestrem objevoval např. dílo violoncellisty Českého kvarteta Otty Bergera.136  

Citujme část textu Jiřího Roubíčka, který napsal k výročí 40 let KOSV v roce 2011: 

„Po úmrtí významné hudební skladatelky a náchodské rodačky Slávy Vorlové v srpnu 

1973 přijal orchestr do svého názvu její jméno. KOSV se pravidelně účastní festivalu 

Camerata nova Náchod, byl stálým hostem všech ročníků krajských přehlídek komorních 

sdružení v Moravské Třebové a Ústí nad Orlicí, reprezentoval českou komorní interpretaci 

na celonárodním festivalu v Piešťanech, kde získal cenu poroty, získal ocenění na festivalech 

v Ostravě, Olomouci, v Třebíči atd. V průběhu 40 let hostoval 24x v Polsku, 6x v Německu, 

v Maďarsku a Dánsku. V historii orchestru se zřetelně rýsují dvě etapy.  

Prvé 4 roky byla dobou hledání a zkoumání, ale také prvních úspěchů. Dramaturgie 

se zaměřovala převážně na hudbu barokní a klasicistní. Rostoucí interpretační schopností 

se mohl dramaturgický záměr rozšiřovat na tvorbu 20. století a hudbu současnou, a to již 

proto, že práce orchestru si všímali i soudobí autoři Boris Masopust, Jan Hanuš a také 

Jaroslav Celba, jehož Mši pro sv. Vavřince KOSV uvedl v premiéře za účasti autora a 

spisovatele Josefa Škvoreckého. (…) 

Velmi důležitou součástí činnosti orchestru je badatelská práce několika jeho členů. 

Takové nálezy137 je nutné spartovat, často rekonstruovat a doplnit chybějící a nečitelná 

místa, celý materiál pak rozepsat a připravit k nastudování. Mnohá díla vyžadují k provedení 

i účast pěveckých sborů a sólistů. V současné době má KOSV bezmála 150 takto 

zpracovaných skladeb, symfonií, instrumentálních koncertů, mší, oratorií, pastorel, suit, 

kantát a dalších hudebních forem.“138 

 
135 Rozhovor s Henrykem Donajem. 26. 6. 2020. 
136 Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod. In: Zbečník [online]. 25. 11. 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné 

z: https://www.zbecnik.com/news/komorni-orchestr-slavy-vorlove-nachod/ 
137 Jmenujme například Te Deum Laudamus, rané dílo Jana Křtitele Vaňhala, které objevil J. Roubíček v roce 

1996 ve fondech děkanského kostela v Novém Městě nad Metují. 

Opočenská beseda. Historie. [online]. 1. 1. 2000 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

http://www.opocno.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&limitstart=108 
138 ROUBIČEK, Stanislav. 40 let Komorního orchestru Slávy Vorlové. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město 

Náchod 2011, č. 12, s. 1. 

https://www.zbecnik.com/news/komorni-orchestr-slavy-vorlove-nachod/
http://www.opocno.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&limitstart=108
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Významným bodem doby působení Jindřicha Roubíčka u chrámového sboru byla 

právě zmiňovaná premiéra „Mše pro sv. Vavřince“ skladatele Jaroslava Celby, který 

pocházel z Kramolny.139 Premiéra proběhla (dvě po sobě) v kostele sv. Vavřince 14. 10. 

2001.140   

V přechodném období (2009-2018), kdy Stanislav Roubíček už nechtěl 

spolupracovat141 s chrámovým sborem, se vedení sboru ujala opět jeho dlouholetá členka 

Jana Bartošová (viz výše).142 

3.2.3 Lukáš Janko 

* 1971 

Doba působení: 2018 – současnost 

Uměleckým vedoucím náchodského chrámového sboru je od roku 2018. V sousední 

novoměstské farnosti spoluzaložil a vede již od roku 1988 neprofesionální sbor Polyfonní 

sdružení, který se také zaměřuje na interpretaci duchovní hudby. Polyfonní sdružení 

příležitostně uvádí i Jankovy vlastní skladby. 

Lukáš Janko vystudoval hru na violu na pardubické konzervatoři. Jeho absolventskou 

práci České houslové školy143 vydalo v roce 2003 Nakladatelství AMU.  

Působí jako pedagog na ZUŠ Náchod, kde vede žákovský smyčcový orchestr. Vede lekce 

i na jiných hudebních školách a bývá zván jako lektor dětského orchestru na Mezinárodní 

letní školu staré hudby144 ve Valticích. Svůj zájem o starou hudbu se snaží předávat svým 

 
Dostupné také online:  

https://nachod.ecpaper.cz/prosinec11/pdf/3.pdf 
139 Jaroslav Celba složil mimo jiné také Náchodskou vánoční mši (na slova Libora Volného), kterou uvedl 

např. v roce 2017 Komorní orchestr Slávy Vorlové (se sbory Hron a Dalibor) pod vedením Josefa Vlacha.  

Vánoční koncert 2017. 

Beránek Náchod [online]. 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://beraneknachod.cz/index.php/15-

archiv/76-vanocni-koncert-2017 
140 Rozhovor s Henrykem Donajem. 26. 6. 2020. 
141 Asi kvůli dočasné indispozici varhaníka Henryka Donaje, který sbor pod Roubíčkovým vedením 

doprovázel. 
142 Rozhovor s Janou Bartošovou. 4. 7. 2020. 
143 JANKO, Lukáš. České houslové školy. 1. vyd. Praha 2003. Akademie múzických umění v Praze, hudební 

fakulta. ISBN 80-7331-915-2.   
144 Srov. Historie. In: Mezinárodní letní škola staré hudby [online]. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: 

https://www.early-music.cz/o-mlssh/historie/ 

https://nachod.ecpaper.cz/prosinec11/pdf/3.pdf
http://beraneknachod.cz/index.php/15-archiv/76-vanocni-koncert-2017
http://beraneknachod.cz/index.php/15-archiv/76-vanocni-koncert-2017
https://www.early-music.cz/o-mlssh/historie/
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žákům, činí tak i ve spolupráci s houslistou Jiřím Sychou145. Své žáky zve do různých 

hudebních projektů, a to včetně akcí náchodského chrámového sboru. 

Za svoji pedagogickou činnost získal Janko mnohá ocenění v krajských i v celostátních 

kolech soutěží. Je také často zván jako člen poroty v soutěžích základních uměleckých 

škol.146 

3.3 Kytarová skupina náchodské mládeže 

Skupina mladých z náchodské farnosti se začala o prázdninách roku 1968 scházet 

a zkoušet zpívat rytmické písně, které přivezl ze studií v Liberci Karel Maršík.147 V těchto 

počátcích skupina zkoušela pouze písně spirituálové mše Slyš nás, ó, Pane na výsosti. 

Jednalo se o šest písní, které se tehdy zpívaly už na různých místech po republice.148 Mládež 

získala dokonce „magnetofonový pásek s písněmi, které nazpívala první pražská skupina 

mladých katolíků.“149 Písně z pásku150 pilně náchodští hudebníci oposlouchávali a zkoušeli. 

Po přípravě následovalo historicky první vystoupení kytarové skupiny při mši svaté. 

Soubor poprvé vystupoval v děkanském kostele sv. Vavřince. Bylo to 25. 8. 1968. při 

odpolední mši svaté, kterou povolil tehdejší děkan P. Josef Žák s tím, že to aspoň nepřivede 

tolik návštěvníků. Této premiéry se zúčastnil například i známý herec Josef Bek, který měl 

na Náchodsku chalupu. Rytmický doprovod mše svaté měl úspěch, přilákal další nové členy 

skupiny. Následovaly reprízy 30. 9. a 7. 10. 

 
145 Jiří Sycha (* 1979) je předním českým hráčem na barokní housle. Žije v Táboře. 

ČERMÁKOVÁ, Daniela. Jiří Sycha: Snažíme se udržet mladé lidi u hudby. In: Český rozhlas Vltava 

[online]. 13. 12. 2017 [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/jiri-sycha-snazime-se-udrzet-

mlade-lidi-u-hudby-6488871.  

Srov. MUSIL, Josef. Na housle jsem napodoboval hlas učitelky, vzpomíná táborský muzikant Sycha. In: 

iDNES.cz [online]. 4. 1. 2020 [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ceske-

budejovice/zpravy/housle-koledy-sycha-tabor-betlem-orchestr-ucitel.A191221_522789_budejovice-

zpravy_neb 
146 Rozhovor s Lukášem Jankem, v Náchodě 8. 5. 2020. 
147 MARŠÍK, Karel. 50. výročí rytmických písní v náchodské farnosti [online]. 2018 [cit. 2019-07-27]. 

Dostupné z: http://nachod.farnost.cz/soubory/50-vyroci.doc 
148 Srov. VENCLOVÁ, Tereza. Rytmická mše a její počátky a vývoj v Letohradě-Orlici. Praha 2008. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulty, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce PhDr. 

Petra Bělohlávková, Ph.D., s. 29. 
149 Kronika kytarové skupiny náchodské farnosti, L. P. 1968–1975, s. 1. 
150 Jednalo se zřejmě o nahrávku skupiny od kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí.  

„Na konci roku 1967 se skupina mladých, která se u sv. Ignáce pravidelně scházela, pojmenovala Poutníci 

a začala zpívat rytmické písně pravidelně při celé mši. Její první zpěvníčky a nahrávky písní na 

magnetofonových páscích se začaly šířit po celé republice.“ VENCLOVÁ, Tereza. Rytmická mše… 2008, 

s. 27. 

https://vltava.rozhlas.cz/jiri-sycha-snazime-se-udrzet-mlade-lidi-u-hudby-6488871
https://vltava.rozhlas.cz/jiri-sycha-snazime-se-udrzet-mlade-lidi-u-hudby-6488871
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/housle-koledy-sycha-tabor-betlem-orchestr-ucitel.A191221_522789_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/housle-koledy-sycha-tabor-betlem-orchestr-ucitel.A191221_522789_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/housle-koledy-sycha-tabor-betlem-orchestr-ucitel.A191221_522789_budejovice-zpravy_neb
http://nachod.farnost.cz/soubory/50-vyroci.doc
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Po těchto hudebních produkcích ale přišlo odmlčení nově vzniklé scholy při mších 

v náchodské farnosti to. P. Žák (v Náchodě působil v letech 1962–1970) se ukázal jako 

nepříliš velký milovník této nové liturgické hudby. Stejně tak bratři Štokové (viz kapitola 

4.2.4) nebyli velkými příznivci rytmických písní.151 Aktivita mládeže se tedy v začátcích 

omezovala takřka jen na výjezdy do cizích farností, kam je pozvali. V kronice je mezi lety 

1968–1971 zaznamenáno kolem 35 měst a vesnic, kam se mladí vypravili zahrát a zazpívat, 

nebo je na cestách navštívili. Na některá místa byli zváni i opakovaně. V Náchodě hráli také, 

ale nejednalo se o pravidelná vystoupení srovnatelná s dnešní praxí v kostele sv. Michaela 

(viz kapitola 5.2). 

V kostele sv. Michaela se začaly rytmické písně pravidelně hrát při mších svatých až po 

zákazu užití kytar pro doprovod liturgie (kytary byly takto zakázány pravděpodobně v roce 

1973).152 Během působení P. Václava Vacka153 (v Náchodě kaplanem mezi lety 1976-

1978)154 byl tento zákaz obejit tak, že začala rytmické písně hrát na varhany Jarmila 

Pokorná-Sukalová (poprvé asi na podzim 1977). Lid je s ní zpíval z lodi kostela. Souběžně 

s tím fungoval i sbor zpěváků, který rytmické písně nacvičoval. Sbor ale zpíval s ostatními 

lidmi z lodi kostela. S příchodem P. Jaroslava Šimka155 došlo opět ke změně doprovodu. Ten 

v letech 1978–1979156, kdy byl v Náchodě kaplanem, zařídil umístění klavíru (křídla) do 

kostela. Na ten se v kostele hrály rytmické písně poměrně krátce, a to čtyřručně (viz foto 

v příloze).157 Poté přišlo nařízení klavír vystěhovat a P. Šimek byl za svou odvahu přeložen 

na jiné místo.158 

 
151 S odchodem J. Nýče a J. Horáka ze souboru se v roce 1970 se stala jeho dirigentem Markéta Štoková, 

dcera Josefa Štoka (vedoucí chrámového sboru), což prý tehdy asi přispělo k větší toleranci „kytarovek“ ze 

strany bratrů Štokových.  

Rozhovor s Ing. Karlem Maršíkem. Náchod. 7. 7. 2020. 
152 Ona pravidelnost však do roku 1989 závisela také na názorů duchovních, kteří zrovna ve farnosti sloužili. 
153 Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Václav Vacek (kněz) [online]. 2020 [cit. 2020-07-17]. Dostupné 

z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Vacek_(kn%C4%9Bz)&oldid=18669456 
154 Kněží, kteří působili ve farnosti [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/ 
155 Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jaroslav Jáchym Šimek [online]. 2018 [cit. 2020-07-17]. 

Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_J%C3%A1chym_%C5%A0imek&oldid=16304194 
156 Kněží, kteří působili ve farnosti [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/ 
157 Rozhovor s Jarmilou Pokornou. 7. 7. 2020. Náchod. 
158 MARŠÍK, Karel. 50. výročí rytmických písní v náchodské farnosti [online]. 2018 [cit. 2019-07-27]. 

Dostupné z: http://nachod.farnost.cz/soubory/50-vyroci.doc 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Vacek_(kn%C4%9Bz)&oldid=18669456
http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_J%C3%A1chym_%C5%A0imek&oldid=16304194
http://nachod.farnost.cz/kronika/knezi-kteri-pusobili-ve-farnosti/
http://nachod.farnost.cz/soubory/50-vyroci.doc
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Po odchodu P. Šimka se rytmické písně u sv. Michaela zpívaly dál, ale opět s varhanami. 

Náklonnost kněží tomuto druhu doprovodu se v tomto období (1979–1989) lišila. V letech 

1983-1990 byl administrátorem náchodské farnosti P. František Šotola. Ten chtěl rytmické 

písně s doprovodem varhan zakázat, ale nakonec se domluvili s Jarmilou Sukalovou-

Pokornou, že se do pozdvihování159 budou hrát písně tradiční (z kancionálu) a po 

pozdvihování písně rytmické.160 

V létě 1989 založila náchodská mládež (další generace) novou scholu, která začala 

pravidelně hrát rytmické písně s kytarami a dalšími nástroji v kostele sv. Michaela (z lodi 

kostela). Schola zde od roku 1989 téměř bez přerušení funguje dodnes.161 Na rozdíl třeba od 

farnosti v Letohradě162 mělo provozování rytmických písní při liturgii v Náchodě určitá 

přerušení, na aktivitu první skupiny z roku 1968 ale navazují další a další mladí lidé 

z farnosti (již třetí generace), rytmické doprovody liturgie jsou i v současnosti dále 

předávaným dědictvím. Více informací o současném provozování rytmických liturgických 

písní v náchodské farnosti lze nalézt v kapitole 5.2. 

Jak je z textu zřejmé, mnoho náchodských zpěváků a hudebníků má tedy zkušenosti jak 

s klasickými liturgickými písněmi, tak s písněmi s rytmickým doprovodem. Mezi těmito 

hudebníky je přirozeně také určitá část současných varhaníků. Varhaníkům současným 

i bývalým, kteří v náchodské farnosti působili, se věnuje následující kapitola. 

 

 

 

 
159 Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pozdvihování [online]. 2020 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdvihov%C3%A1n%C3%AD&oldid=18386316 
160 Rozhovor s Jarmilou Pokornou. 7. 7. 2020. Náchod. 
161 Rozhovor s Ing. Karlem Maršíkem. 7. 7. 2020. 
162 „(…) v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici – na místě, které je dějištěm rytmických mších 

nepřetržitě dodnes.“ VENCLOVÁ, Tereza. Rytmická mše… 2008, s. 30.  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdvihov%C3%A1n%C3%AD&oldid=18386316
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4 Varhaníci na kůru chrámu sv. Vavřince 

Varhaníků se za dlouhou historii kostela v něm vystřídalo opravdu mnoho. Práce si 

neklade za cíl vyjmenovat každého jednoho z nich, což by nejspíš ani nebylo možné. 

Domníváme se, že ačkoliv je výčet varhaníků neúplný, může dostatečně přispět ke 

všeobecnému přehledu o hudbě v děkanském kostele v průběhu věků.  

Název této kapitoly neznamená, že by v ní uvedení varhaníci hráli pouze v děkanském 

kostele. Zde se však konaly a konají ty největší slavnosti, nejdůležitější mše svaté, neboť je 

to hlavní náchodský kostel. A o něm a jeho varhanících máme nejvíce informací. Pokud 

někomu byla svěřena péče o duchovní hudbu v děkanském chrámu, zpravidla nejspíše 

zajišťoval hudbu i v ostatních náchodských kostelích, pokud to situace dovolovala a bylo to 

v popisu jeho práce.163 Např. v kostele sv. Jana Křtitele se konalo mnoho pohřbů, které také 

vyžadovaly hudební doprovod. Alespoň varhaníci v 2. polovině 20. století zde podle zjištění 

práce běžně hráli.164 

 

4.1 Varhaníci-kantoři 

První doložení náchodští varhaníci byli nejspíše kantoři náchodské školy. Ne všichni 

učitelé asi plnili službu varhaníka, ale o mnohých to víme.  

4.1.1 Varhaníci mezi lety 1644–1833 

První zmínky o kantorech jako varhanících165 máme až v období po bitvě na Bílé 

hoře (1620). Pozdější nařízení nové náboženské reformace Ferdinandem II. byla důvodem, 

proč se po krajích rušily kostely a fary pod obojí166 a s tím i školy s nimi spojené. 

Se znovuzavedením katolické víry v Náchodě stala se i zdejší škola v první polovině 

 
163 Autor nezkoumal podrobně historii např. školního kostela sv. Michaela. Dalo by se očekávat, že bude 

hudbu v něm zajišťovat i některý z kantorů blízkých škol (např. prof. Antonín Sedláček z gymnázia, kde však 

měli také vlastní kapli). Ale jedná se pouze o domněnku. 

XI. Z kroniky ústavu za školní rok 1916–1917. In: Dvacátá výroční zpráva C. K. reálného gymnázia císaře 

a krále Františka Josefa I. za školní rok 1916-1917 [online]. Náchod: C. K. reálné gymnázium, 1917 

[cit. 2020-06-28]. Dostupné z: http://vz.gymnachod.cz/vz/1916_17/ 
164 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
165 O učitelích se v této době píše jako o varhanících, následně jako o rektorech nebo kantorech. Výlohy na 

správu, potřeby školy a domácí potřeby učitelů bývaly tehdy hrazeny ze zádušního jmění. 
166 Utrakvistické. Ještě v roce 1612 Albrecht Smiřický ze Smiřic žádal, aby do školy (do nové školy z roku 

1608) a na faru byli dosazování muži hodní, pobožní a učení, dle zákona pod obojí přijímající. 

http://vz.gymnachod.cz/vz/1916_17/
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17. století katolickou.167 První kantor zmiňovaný v této době jako varhaník je Jan Dentulin 

Zoubek z Pardubic, který se roku 1644 přestěhoval do zdejší školy. Jelikož byl už vyššího 

věku, nemohl zastávat v Náchodě učitelskou službu a zůstal tam jako varhaník. V roce 1647 

je zmiňováno pořízení stolku pro regál do kostela za 57 kr.168  

Mezi lety 1650–1674 je v Náchodě coby kantor a varhaník vzpomínaný Vavřinec 

Mrňka Polický, který v Náchodě působil už od roku 1638 jako školní pomocník. 

Roku 1658 je vzpomínán kantor a varhaník Jan Lucidus Světlý.169 

Po velkém požáru, který vypukl 17. května 1663, shořela kromě děkanského kostela a mnoha 

dalších budov také náchodská škola. Naštěstí už v roce 1665 byla stavitelem Janem 

Šnajdrem postavena na stejném místě škola nová. 

V roce 1670 přišel učit na náchodskou školu kantor a varhaník Šimon Špicar, který 

zde působil čtyři roky. Za jeho působení zakoupila obec do školy „klavikord“ za 3 zl.  

Roku 1674 se stal varhaníkem Václav Bílek, který ale již v roce 1663? byl na náchodské 

škole pomocníkem a roku 1685 dostal za své mnohaleté služby při chrámu Páně coby starý 

kantor od obce almužnu. 

Roku 1678 byl zde varhaníkem Václav Uhlík a ve stejné době kantorem Mikuláš 

Škrabka170. V roce 1700 se dostal na zdejší školu jako kantor Karel Škrabka, bezpochyby 

syn Mikuláše Škrabky. Karel Škrabka sloužil při náchodské škole 46 let a zemřel roku 1745. 

Varhaník J. Turnovský byl přijat k předešlému kantorovi v roce 1710. Roku 1731 obdržel 

varhanické místo František Hlava. V roce 1745, kdy umřel zdejší kantor Karel Škrabka, byl 

na jeho místo dosazen jeho syn Josef, varhaník v Novém Městě, který ve škole učil 30 let. 

 
167 V roce 1627 vydal tzv. Obnovené zřízení zemské pro Čechy, které kromě jiného zavedlo jako jediné 

povolené katolické náboženství. 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ferdinand II. Štýrský [online]. 2020 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD&oldid=186328

35 
168 V této době již v kostele sv. Vavřince stál pozitiv od Pavla Rosola, který byl později opravován. Srov. 

kapitolu 2.2. 
169 Bohadlo uvádí v tomto období některá další jména varhaníků-kantorů a zajímavé podrobnosti. V textu 

Poličanského se jména kantorů dají nalézt, nelze však z něj přímo vyčíst, že byli varhaníky. 

Srov. BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 2. 
170 Mikuláš Škrabka – „mistr klavíru a varhaník v Náchodě“. V roce 1740 byl jeho portrét uveden 

v publikaci „Základy slavobrány“ Johanna Mathessona. Mathesson zde uvedl detailní portréty 148 hudebníků 

a skladatelů, kteří vyhovovali jeho vysokým nárokům. J. S. Bach ve „Slavobráně“ chybí, jelikož 

Mathessonovi na zaslaný dopis neodpověděl. 

BOHADLO, Stanislav. Mikuláš Škrabka – náchodský varhaník v Matthesonově Slavobráně. In: Stopami dějin 

Náchodska 3. Náchod: Státní okresní archiv, 1997. ISBN 80-902158-1-5. ISSN 1211-3069, s. 49–52. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD&oldid=18632835
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD&oldid=18632835
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Až do roku 1748 dostávali varhaníci a kantoři stálý plat. V tom roce ale městský úřad 

oznámil, že jim odejme na ročním platu neboli „štanci“ něco odejme, za to ale že budou 

dostávat od rodičů dětí „sobotales“. To se ale projevilo snížením počtu dětí, které do školy 

docházely. České školství od bělohorské bitvy po desetiletí postupně více a více upadalo, 

nejhorší poměry pro žáky a kantory nastaly po Sedmileté válce (1756–1763). Spolu 

s klesající kvalitou učitelů byly nízko i učitelské platy. Nebylo tehdy výjimkou, že učitelé 

(obzvláště na venkově) chodili žebrat.171 Tyto žalostné poměry se Marie Terezie pokoušela 

napravit jakousi reformou českého školství (např. zřízením „normálních škol“ pro 

vzdělávání učitelů sloužících), která se však zvrhla v pouhé germanizování škol. 

Další zmiňovaným kantorem varhaníkem byl během těchto časů v Náchodě Jan 

Buchna (dříve kantorem v Hronově). Se svým kolegou kantorem Josefem Hop se však 

museli roku 1774 vydat do Pardubic na „učení normální“. 

Roku 1776 přišel na náchodskou školu Antonín Lukavský, učitel, varhaník a otec 

pozdějšího děkana Kašpara Lukavského. Antonín Lukavský na škole působil 30 let. 

Roku 1778 připomíná se spolu s ním druhý učitel (od r. 1770 se v kronice přestal používat 

název kantor) Václav Kalous – varhaník. Ten děti v 1. třídě vyučoval německy, jak tomu 

tehdejší duch doby chtěl. Později (r. 1812) náchodští učitelé zřídili školu německou, 

takzvanou 3. třídu. V roce 1822 byla vystavena nová školní budova, ve které byl jako jeden 

z prvních učitelů také budoucí ředitel kůru Karel Kejklíček, který učil na staré náchodské 

škole už od roku 1820.172 

Jan Poličanský ve své studii zmiňuje další peripetie tehdejšího školství a různé změny 

ve školním vyučování v Náchodě, které v této kapitole ale již nezazní. Záměrně byly výše 

jmenováni učitelé (kantoři), u kterých bylo z textu jasné, že byly varhaníky, nebo byly také 

varhaníky. V samotném textu lze ale nalézt více jmen učitelů, u kterých však nejde prokázat, 

 
171 Poličanský tento stav komentuje na straně 8: „Hanbou a studem rdí se naše líc, pomyslíme-li oněch časův. 

Nebylo se diviti čemu, jaké osoby sem tam úřad učitelský zastávaly. Mnohý učitel ani jména toho 

nezasluhoval.“ 
172 POLIČANSKÝ, Jan. Děje školy v Náchodě. In: Druhá výroční zpráva občanských i obecných škol 

v Náchodě za školní rok 1873-4. Nové Město nad Metují: C. K. okresní školní rada v N. Městě n. M., 1874, s. 

6–10. 
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zda varhanickou službu vykonávali, či nikoliv. O níže uvedených učitelích už můžeme ale 

bez váhání hovořit jako o ředitelích kůru chrámu sv. Vavřince. 

 

 

 

 

4.1.2 Karel Kejklíček 

20. 12. 1802 Náchod – 1. 3. 1863 Náchod 

Doba působení jako ředitel kůru: 1833173 – 1863 

„Karel Kejklíček neabsolvoval obdobně jako jiní jeho vrstevníci ani učitelský ústav 

ani jinou přípravnou školu. Ve čtrnácti letech odešel do Opočna, kam byl přeložen jeho 

někdejší učitel na náchodské škole, aby se u něho vyučil. Po třech letech učení nastoupil 

své první místo ve škole v Úpici jako podučitel a roku 1821 přešel do Náchoda, kde působil 

až do konce svého života. Po úspěšném složení učitelských zkoušek v roce 1824 se 

Kejklíček stal prvním učitelem na náchodské škole174. Ochotně půjčoval žákům knihy ze své 

soukromé knihovny a roku 1828 založil s pomocí jejich rodičů školní knihovnu, první 

v náchodském vikariátě, a sepsal pro ni výpůjční pravidla. (…) 

Své žáky také učil pěstování a roubování ovocných stromů v ovocnářské školce pod 

zámkem, kterou založil v roce 1821 tehdejší náchodský kaplan Josef Regner.175 Největší 

péči však věnoval výuce a provozování hudby, především chrámové, když byl roku 1833 

jmenován ředitelem kůru u sv. Vavřince. 

Učitel Kejklíček si vychoval velmi dobrý pěvecký sbor i hudebníky, takže mohl 

v roce 1830 navázat na hudební mozartovskou tradici176 z doby Petra Kuronského. 

 
173 Poličanský, který v roce 1862 substituuje nemocného Karla Kejklíčka v učitelské službě, uvádí datum 

11. 1. 1835, kdy se prý Kejklíček stal ředitelem kůru.  

POLIČANSKÝ, Jan. Děje školy v Náchodě. In: Druhá výroční zpráva občanských i obecných škol 

v Náchodě za školní rok 1873–4. Nové Město nad Metují: C. K. okresní školní rada v N. Městě n. M., 1874. 

s. 11 a 13. 
174 Na nově otevřené škole, viz předcházející kapitola. 
175 Dodnes se části zámeckého kopce říká Regnerovy sady. 
176 Viz kapitola 1.2.1. 
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Městské hudební sdružení v Náchodě provedlo nyní znovu operu Don Juan, nejprve 

německy a roku 1832 česky. Dirigent Karel Kejklíček zapsal v pamětní knize městské 

náchodské školy i jména účinkujících ochotníků. Uvedl také, že se opery (mimo jiné 

Kouzelná flétna, Titus, Čarostřelec177) dávaly buď na zámku v Piccolominském sále nebo 

na děkanství či u měšťana Josefa Krausera. Jeho záznamy nepřímo svědčí o tom, že 

zámecké divadlo bylo v roce 1830 již zrušeno.“178 

 „Muzikální grémium“ (výše jako Městské hudební sdružení), které založil v roce 

1809 Kejklíčkův učitel Jan Fišer, vedl Karekl Kejklíček v letech 1821–1863. Obrozenecký 

učitel Kejklíček byl hudebně aktivní nejen v něm. Je vzpomínán nejen jako ředitel kůru, 

varhaník, klavírista a zpěvák, ale také jako houslista, flétnista a skladatel. V roce 1858 

vydal v Praze „Písně mládeže náchodské“, psal také polky a kvapíky („Zvuky z Náchoda“) 

pro tehdejší majitele náchodského panství, které učil české písně.179 Taktéž v roce 1858 

vychází jeho „Zpěvy duchovní ke službám Božím pro město i školy náchodské“. Dodnes 

hraná je jeho „Náchodská pastorela. Cantilena pastoralis…“ z roku 1837.180 Do 

Chmelenského „Věnce“ (1839) napsal Kejklíček dvě písně na texty J. M. Ludvíka a F. L. 

Čelakovského.181 

Kejklíček se v roce 1848 podílel na založení ochotnického divadelního spolku, psal 

také do Havlíčkových novin.182 Roku 1861 se spolupodílí na založení mužského 

pěveckého sboru (pozdější Hron), který byl založen 14. května 1861 po vzoru pražského 

Hlaholu. Po roztržce s Karlem Kejklíčkem, jeho prvním sbormistrem, vystoupil spolek 

poprvé až po schválení stanov 24. listopadu téhož roku.183  

 

 
177 Čarostřelce nastudovalo Muzikální grémium pod vedením Karla Kejklíčka pět let po jeho premiéře. 

BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 4–5. 
178 SÁDLO a BAŠTECKÁ. 2015, s. 159–160. 
179 Srov. BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 

4–5. 
180 Pro vydání v roce 1947 jí upravil J. K. Vejda.  

FETTERS, Aleš a Eva KOUDELKOVÁ. Zanechali stopu: osobnosti kultury v Náchodě. Liberec: Bor, 2013. 

ISBN 978-80-87607-23-7, s. 86. 
181 BOHADLO, 1984, s. 5. 
182 FETTERS, Aleš a Eva KOUDELKOVÁ. Zanechali stopu: osobnosti kultury v Náchodě. Liberec: Bor, 

2013. ISBN 978-80-87607-23-7, s. 86–87. 
183 BOHADLO, 1984, s. 5. 
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4.1.3 Antonín Pecold  

Učitel, ředitel kůru  

Doba působení: 1863–1865 

Narozen v Novém Městě nad Metují. V Náchodě obdržel roku 1854 učitelské místo 

po zemřelém učiteli Vepřekovi. Po smrti Karla Kejklíčka nastoupil na jeho místo a získal 

také řízení hudby chrámové.184  27. září 1865 opouští místo učitele po úspěšném 

jedenáctiletém působení a odebírá se do Nymburka, kam byl zvolen za učitele IV. třídy. 

Řízení chrámové hudby bylo svěřeno učiteli Antonínu Pinkavovi.185 

 

4.1.4 Antonín Pinkava  

11. 7. 1838 Náchod – 31. 8. 1902 Náchod 

Regenschori a varhaník u sv. Vavřince 

Doba působení: 1865186 – 1898  

Učitel, řízení chrámové hudby převzal po Antonínu Pecoldovi.187. Byl poslední 

z řady učitelů, kterým bylo svěřeno i řízení chrámové hudby. Během svého působení proslul 

jako vynikající varhaník a tenorista. 

V roce 1861 se podílel na založení pěveckého sboru (pozdější Hron), byl pak i jeho 

sbormistrem.188  Byl později také historicky první člen Hronu, kterému bylo uděleno čestné 

členství.189 Bylo to v roce jeho šedesátých narozenin, kdy také opustil pozici ředitele kůru. 

Pro město Náchod nebyly důležité jen jeho hudební a pedagogické aktivity. Zajímal 

se mimo jiné o historii Náchoda. Příspěvky zabývající se jeho rodným městem v letech 1442-

 
184 Řízením chrámové hudby byl Pecold pověřen už na začátku roku roku 1863, jelikož byl Karel Kejklíček 

již nemocný. ČERNOTOVÁ, Dana. Spolkový život v Náchodě v 1. pol. 20. století. Brno: Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie, 2010. Vedoucí diplomové práce PhDr. Libor Vykoupil, 

Ph.D., s. 43. 
185 POLIČANSKÝ, Jan. Děje školy v Náchodě. In: Druhá výroční zpráva občanských i obecných škol 

v Náchodě za školní rok 1873-4. Nové Město nad Metují: C. K. okresní školní rada v N. Městě n. M., 1874. 

s. 13–14. 
186 Sádlo mylně uvádí až rok 1867. In: SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 245. 
187 POLIČANSKÝ, 1874, s. 14. 
188 SÁDLO a BAŠTECKÁ. 2015, s. 245. 
189 FETTERS a KOUDELKOVÁ, 2013, s. 129. 
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1474 a 1846-1875 vyšly též posmrtně ve Sborníku Musejní společnosti v Náchodě (1934).190 

Obzvlášť cenné jsou jeho detailní záznamy o dění v Náchodě za prusko-rakouské války 

v roce 1866. Ty tehdy zapisoval do Pamětní knihy chlapecké školy měšťanské.191 

 

4.2 Varhaníci a ředitelé kůru ve 20. století  

4.2.1 Josef Adel Wünsch 

27. 10. 1850 Mýto u Rokycan – 18. 8. 1941 Havlíčkův Brod 

Doba působení: 15. 11. 1896 – 31. 12. 1926 

„Tento hudebník, hudební skladatel a pedagog prošel za svůj život mnoha místy. 

Obecnou školu a piaristickou reálku navštěvoval v Berouně. Odborně se vzdělával ve Vídni. 

Od roku 1870 byl kapelníkem a varhaníkem v Chorvatsku, později varhaníkem v Brně. 

V letech 1878-1880 ředitelem kůru ve Zlonicích, pak dva roky v Blatné a poté až do roku 

1886 opět v Chorvatsku. Následujících sem let působil jako ředitel kůru v Zásmukách a 

v letech 1893-1894 v dalmatské Sinji. Po krátkodobém působení na Volyni konečně zakotvil 

na celých třicet let v Náchodě. Je autorem chrámových a orchestrálních skladeb, písní 

a zpěvoher na chorvatské texty. 

Do Náchoda poslal žádost o místo ředitele kůru při děkanském kostele sv. Vavřince 

datovanou 18. června 1896 v Sinji v Dalmácii a podle svých slov se hlásil především proto, 

aby byl blíž svému synovi, který v té době studoval v Praze. Josef Wünsch byl vybrán 

ze 17 uchazečů a nastoupil na zvolené místo dnem 15. listopadu 1896. Podle dochovaných 

dokumentů byl ve své funkci velmi aktivní a rozvířil i záležitost náchodské městské hudby. 

Ve své činnosti se řídil Instrukcí pro ředitele kůru a spolu varhaníka při děkanském chrámu 

Páně v Náchodě, která byla schválena městskou radou 20. května 1896. Příležitostně mu asi 

v letech 1898-1904 vypomáhal jeho syn Rudolf Wünsch, tehdy již varhaník, dirigent, 

houslista a klavírista, později známý hudební skladatel. V lednu 1926 požádal Josef Wünsch 

o výslužné, abych po 56leté službě si mohl odpočinouti. Následně mu bylo vyměřeno 

 
190 SÁDLO a BAŠTECKÁ. 2015, s. 245. 
191 FETTERS a KOUDELKOVÁ, 2013, s. 129. 
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odchodné v částce 20 000Kč jednou pro vždy, a tím byl jeho služební poměr ze strany města 

úředně ukončen k datu 31. prosince 1926. Naposledy žil v Havlíčkově Brodě.“192 

Během jeho působení na kůru sv. Vavřince bylo pro něj velmi těžké získat obživu. 

Přes jeho pilnou aktivitu, kdy zdarma vyučoval zpěvu mnoho žáků, aby byl pro chrámový 

sbor dorost, se mu nedostávalo adekvátních prostředků pro důstojnou obživu.193  

4.2.2 Rudolf (Dalibor) Wünsch 

2. 9. 1880 Zlonice u Slaného – 18. 7. 1955 Brno 

Varhaník, pomocný vedoucí kůru 

Doba působení: asi 1898–1904 

„Dětství prožil v chorvatském Přímoří, kde byl jeho otec zaměstnán jako hudebník. 

Od něj také získal základní hudební vzdělání. Do obecné školy chodil nejprve v Gospiči 

a pak v Zásmukách u Kouřimi. Středoškolská studia zahájil na gymnáziu v Německém (dnes 

Havlíčkově) Brodě. Po dvou letech přešel na gymnázium v dalmatské Sinji. V roce 1895 

nastoupil na varhanické oddělení Pražské konzervatoře (prof. Josef Klička a Karel Stecker). 

Státní zkoušky složil ze zpěvu, houslí, varhan a klavíru s vyučovacím jazykem českým, 

srbochorvatským a německým. Další hudební vzdělání získal v odborných kurzech ve Vídni, 

Praze, Berlíně, Würzburgu a v Norimberku. Absolvoval též externí studium na vídeňské 

akademii pro církevní hudbu a chorální zpěv. (…) Stal se učitelem na hudební škole 

v Supetaru na ostrově Brač v Dalmácii, zároveň tu působil i jako ředitel kůru a kapelník, 

pobýval i v polském Chyrově a Tarnově. Jeho náchodský pobyt spadá do let 1898 až 1905. 

V roce 1906 se stal profesorem na učitelském ústavu v Ostravě, v letech 1945-1951 učil 

na konzervatoři v Brně. 

V Náchodě asi letech 1898–1904 vypomáhal svému otci při řízení kůru, pod jeho 

vedením pořádal chrámový sbor i veřejné koncerty. V roce 1898-1899 řídil se Stanislavem 

Řehákem194 zpěvácký spolek Hron, zasloužil se např. o Smetanův večer 14. května 1899. 

 
192 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 369. 
193 ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní 

okresní archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 100–101 a 128–130. 
194 Stanislav Řehák Kamenický (1854-1921). Srov. FETTERS, Aleš a Eva KOUDELKOVÁ. Zanechali 

stopu: osobnosti kultury v Náchodě. Liberec: Bor, 2013. ISBN 978-80-87607-23-7, s. 146. 
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V roce 1901 zde založil družstvo tamburašů195 Zvonimír.196 Byl spoluzakladatelem hudební 

i pěvecké jednoty Fibich197, která pořádala mj. tematické hudební večery. Fibich byl založen 

v lednu 1904 pro pěstování komorní a orchestrální hudby, měl i svůj pěvecký odbor. 

Po Wünschově odchodu z Náchoda činnost Fibichu na podzim 1905 skončila. 

Jako hudební skladatel zejména upravoval české, slovenské i chorvatské lidové 

písně, upravoval i díla jiných skladatelů, úpravy cizích skladeb vydával pod pseudonymem 

Viktor Náchodský. Kromě toho je autorem řady vlastních skladeb pro klavír, komponoval 

sbory a příležitostně chrámové skladby. Pod pseudonymem Štěpán Hlína vydal Vánoční mši 

koledovou (1942). V rukopisech má stále několik orchestrálních a komorních skladeb. 

Z větších prací melodram Koncert Jankiela na motivy eposu Adama Mickiewicze (1798–

1833) Pan Tadeáš čili Poslední nájezd na Litvě. Ve svém literárním díle se zabýval zejména 

hudební metodikou a didaktikou.198 Napsal řadu odborných prací a praktických příruček.“199 

 

4.2.3 Josef Karel Vejda 

4. 4. 1897 Dašice u Pardubic – 24. 12. 1962 Náchod 

Doba působení jako ředitel kůru: 20. 11. 1927 – 24. 12. 1962 

 Syn dašického kapelníka a později regenschoriho Josefa Vejdy a Karolíny Vejdové. 

Na klavír Vejda docházel do místní klavírní školy Marie Zelenkové. První veřejné 

vystoupení absolvoval v deseti letech. Později studoval na pražské konzervatoři ve 

varhanické třídě u profesorů Ondřeje Horníka a Josefa Kličky. Absolvoval v pražském 

Rudolfinu dne 1. července 1914 skladbou Maxe Regera „Introduction et passacaglia/moll“. 

 
195 Tambura je strunný drnkací nástroj patřící do skupiny louten, který se používá např. právě v Chorvatsku. 

Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tambura [online]. 2019 [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambura&oldid=17097579 
196 Tamburašské sbory byly u nás na přelomu století běžné. Srov. KRSEK, Martin. Velký hit přelomu století: 

tamburaši! In: Ústecký deník [online]. 1. 6. 2012 [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20120601-krsek-velky-hit-prelomu-stoleti-tamburasi.html 
197 Jednota Fibich se snažila provozovat progresivnější repertoár, skladby „České moderny“. V konstrastu 

s tím byl asi tehdejší repertoár Hronu pod vedením Maxe Philippa.   

BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 6. 
198 Seznam některých jeho publikací viz FETTERS a KOUDELKOVÁ, 2013, s. 198. 
199 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 369–370. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drnkac%C3%AD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Loutna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambura&oldid=17097579
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20120601-krsek-velky-hit-prelomu-stoleti-tamburasi.html
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Později se ještě jako dospívající mládenec dostal do polského Krakova, kde byl mezi lety 

1915–1917 varhaníkem tamního kostela sv. Marie. Následně se vrátil do Čech, ve Vysokém 

Mýtě byl u posádkové hudby (1917–1918). Poté znovu odjel do Krakova a také do zimního 

letoviska Zakopane (1918–1920), kde účinkoval s tamními orchestry. Mezi lety 1920–1924 

byl ředitelem kůru v rodných Dašicích. 

 Do Náchoda se dostal v roce 1924. když se stal zřejmě na základě konkurzního řízení 

novým kapelníkem Městské hudby v Náchodě. Vejda si v Sokolské ulici, v domě paní 

Málkové (čp. 174) na Novém Světě, otevřel klavírní hudební školu. Za doby působení J. K. 

Vejdy slavila Městská hudba četné úspěchy. K datu 31. prosince 1929 přestal být Vejda 

kapelníkem této dechové hudby. Později s ní vystupoval již pouze příležitostně. 

 Mezitím se stal J. K. Vejda ve svých třiceti letech novým ředitelem kůru náchodského 

děkanského kostela sv. Vavřince (1927). Vystřídal na této pozici zasloužilého regenschoriho 

Josefa Wünsche.200 Vejdova činnost zde trvala až do jeho smrti na Štědrý den roku 1962. Ve 

srovnání s dneškem byla aktivita chrámového sboru tehdy velmi bohatá. Co se týče 

repertoáru i četnosti vystoupení. Chrámový sbor běžně zpíval během Vánoc vícekrát 

a účinkoval v kostele sv. Vavřince pravidelně i při posvícenských a poutních mších.201 

Pozice ředitele kůru pro Vejdu neznamenala jen hodně povinností, ale delší dobu s sebou 

nesla také nedostatek finančních prostředků. Po dobu skoro dvanácti let své činnosti 

nedostával Vejda od města žádný plat, kterého se vymáhal žádostí z 9. dubna 1937. Vleklé 

řízení bylo ukončeno až 25. května 1939, kdy byl Vejdovi usnesením městského 

zastupitelstva přiznán roční plat přesahující 5000 Kč ročně.202 

 Šírka záběru aktivit ředitele kůru byla opravdu obdivuhodná. Po jistou dobu vedl 

spolek Hron. Se založením a řízením smyčcového orchestru spolu Hron je spojeno právě 

jméno J. K. Vejdy. Pod jeho taktovkou zahájila v roce 1934 svou činnost také Náchodská 

filharmonie. S místními ochotníky a hudebníky nastudoval a uvedl několik operet a různých 

hudebních programů.203 Působil často jako korepetitor hostujících i místních umělců. Vejda 

také uváděl přednášky o hudbě pro náchodskou veřejnost a učitelské kurzy. 

 
200 ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní 

okresní archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 93–101. 
201 Rozhovor s Janou Bartošovou. Náchod. 4. 7. 2020. 
202 ČÁP, 2008, poznámka č. 115, s. 131–132. 
203 Srov. BOHADLO, Stanislav. Hudební tradice Náchoda. Náchod: Okresní muzeum v Náchodě, 1984, s. 7. 
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 Bohatá byla i Vejdova skladatelská činnost, která zasahovala široké spektrum oblastí 

a žánrů. Kromě hudby chrámové a mešních písní skládal klavírní skladby, písně, nejrůznější 

pochody a fantazie, scénickou204 a taneční hudbu.205  

4.2.4 Učitelská rodina Štokových 

 

Čtyři synové i jediná dcera četnického kapitána Rudolfa Štoka se stali učiteli. Ale 

všichni byli také skvělými hudebníky. Mladý nadějný učitel Alois zahynul tragicky při 

dopravní nehodě, ostatní tři synové učili v Náchodě nebo jeho blízkém okolí a aktivně se 

účastnili hudebního života města.206 

4.2.4.1 Rudolf Štok  

11. 4. 1907 Přeštice – 22. 5. 1969 Náchod 

Doba působení 1927? – 1969 

 

Byl nejstarší synem z učitelské rodiny Štokových. Vychodil obecnou školu 

v Holicích, měšťanskou v Přelouči a poslední rok v Novém Bydžově. V letech 1922–1926 

navštěvoval učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou. Vyučoval matematiku, fyziku a chemii. 

V roce 1930 si zvýšil kvalifikaci kurzem hudební výchovy a zpěvu, který absolvoval na 

Státním učitelském ústavu v Chrudimi. Jako učitel působil na několika školách v regionu 

Náchodska, ale od roku 1928 na různých školách přímo v Náchodě. Nejdéle učil na 

Masarykových školách, posléze škole Julia Fučíka v dnešní Bartoňově ulici v Náchodě. Ve 

škole zřídil a vedl školní orchestr. Začátkem šedesátých musel pro své náboženské 

přesvědčení ze školství odejít a nastoupit v roce 1963 do provozovny Kovodružstva 

v Novém Hrádku.207 

U varhan u sv. Vavřince zaučoval po dobu asi tří-čtyř měsíců současného varhaníka 

Henryka Donaje. Na varhany hrál Rudolf Štok až do své smrti v květnu 1969.208 

 

 
204 Složil např. hudbu ke hře pro loutkové divadlo Aloise Tašnera.  

TAŠNER, Alois. Loutkář za mřížemi gestapa. Kus loutkářské historie. Náchod: vlastním nákladem, 1946. 
205 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 349–350. 
206 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 327. 
207 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 327–328. 
208 Rozhovor s Henrykem Donajem. Náchod. 26. 6. 2020. 
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4.2.4.2 Josef Štok 

9. 7. 1908 Přeštice – 27. 10. 1944 Náchod 

Doba působení: ? – 1994 

„Po absolutoriu učitelského ústavu ve sv. Janu pod Skalou se stal učitelem 

matematiky a působil na několika školách v náchodském okrese. Kvůli své neskrývané 

katolické víře musel v padesátých letech ze školství odejít. Od roku 1951 pak pracoval jako 

skladník v Okresním stavebním podniku v Náchodě. Pro udržení rodinného rozpočtu alespoň 

soukromě potají dával kondice slabším studentům.“209 

Nebyl varhaníkem, ale houslistou, zpěvákem a ovládal také hru na klavír. Dlouhou 

dobu řídil chrámový sbor u sv. Vavřince. Na varhany hráli jeho bratři Rudolf a Jan.210 Zpíval 

sólově a také v pěveckém sboru Hron, kde byl přes šedesát let zástupcem sbormistra. Hrával 

často při pohřbech (na housle či violu). K hudbě vedl i dcery Markétu a Karlu, které se 

hudebně uplatňovaly ve farnosti.211  

Spolupracoval s J. K. Vejdou, řízení chrámového sboru plně převzal po Vejdově 

smrti na Štědrý den roku 1962. 

 

4.2.4.3 Jan Štok 

13. 5. 1919 Přelouč – 27. 10. 1989 Náchod 

Doba působení: 1940? – 1969; 1979? – 1989 

„Vystudoval učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou, učil zpočátku v Praze a pak na 

řadě škol na Náchodsku, delší čas v Červeném Kostelci. V roce 1957 musel pro své 

náboženské přesvědčení odejít a pracovat v manuálních zaměstnáních. V roce 1968 se po 

rehabilitaci do školství vrátil a učil pak až do odchodu do důchodu v roce 1979. Byl známý 

především jako hudebník a organizátor hudebního života V době pražského působení 

studoval hru na varhany a dirigování u dr. Václava Smetáčka.212 Řadu let vedl Náchodskou 

 
209 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 327. 
210 V citované encyklopedii je také fotografie jejich rodinné hrobky na staroměstském hřbitově. Jako jediný 

ze třech zde zmíněných bratrů má u svého jména napsáno pouze „UČITEL“. Rudolf i Jan mají u svých jmen 

kromě učitelské profese také „ŘEDITEL KŮRU“. 
211 Elektronická komunikace s MUDr. Karlou Kaválkovou. 4. 7. 2020. 
212 Později studoval také u Štěpána Koníčka. 
Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
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filharmonii, v níž převzal taktovku po J. K. Vejdovi213. Do orchestru214 přivedl významné 

hudebníky z města i ze širokého okolí a nacvičoval s nimi náročné programy na četné 

koncerty. Sám ovládal hru na několik hudebních nástrojů a měl i absolutní sluch, což mu 

umožnilo dlouhá léta působit jako ladič klavírů a pianin.“215 

Na varhany u sv. Vavřince hrál většinu života. Ještě během působení J. K. Vejdy 

(†1962). Ten prý bratry Štoky ale ze začátku k varhanám nechtěl moc pouštět (do roku 1952 

to byly ještě staré varhany216, které vyžadovaly také určitou péči).217  

V době, kdy už Jan Štok znovu pracoval jako učitel (od roku 1968), dostal prý opět na výběr. 

Buď bude hrát, nebo bude moct učit. Toto rozhodnutí učinil v roce 1969.218 Zřejmě už 

nechtěl znovu opustit učitelské zaměstnání. Na varhany hrát přestal na asi 10 let. S ním 

přestal vést chrámový sbor jeho bratr Josef (také dočasně), který ho ke své činnosti nejspíše 

potřeboval. Na kůru u varhan se nějakou dobu neobjevoval, chodil si sednout na vedlejší 

kůr.219 

V tomto přechodném období „zachraňovala“ činnost chrámového sboru jeho 

zpěvačka Marie Bartošová (viz kapitola 3.2.2), která s mládeží občas nacvičovala např. 

koledy. 

Když v roce 1979 odešel do starobního důchodu (asi už chvíli před tím), na varhany 

v děkanském kostele opět hrával.220 Ani ve stáří a v nemoci ho neopouštěla láska k hudbě. 

 

 
213 Ten zde dirigentem v letech 1934–1944.  

ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní okresní 

archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 121. 
214 Autorka myslí nejspíš Symfonický orchestr NKS. Ten fungoval od roku 1954 do roku 1970. 12. prosince 

vznikl nový orchestr NKS, který vedl Jan Štok do ledna 1973. V srpnu 1973 tento orchestr přijal do svého 

názvu jméno Slávy Vorlové a funguje dodnes.   

ROUBIČEK, Stanislav. 40 let Komorního orchestru Slávy Vorlové. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město 

Náchod 2011, č. 12, s. 1. Dostupné také online: https://nachod.ecpaper.cz/prosinec11/pdf/3.pdf 
215 SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 327. 
216 Vejda musel u varhan někdy používat i stříkačku s vodou. Bratři Štokové prý ještě rádi používali mnoho 

rejstříků, což se Vejdovi moc nelíbilo. 
217 Rozhovor s Janou Bartošovou. 4. 7. 2020. 
218 Mnozí učitelé běžně za komunistického režimu chodili do kostela do cizích obcí, protože se báli o své 

zaměstnání. 
219 Rozhovor s Henrykem Donajem. 26. 6. 2020. 
220 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 

https://nachod.ecpaper.cz/prosinec11/pdf/3.pdf
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P. František Lukeš v dopisech opernímu pěvci Vilému Přibylovi:  

„Dozvěděl jsem se, že Jenda Štok je znovu v nemocnici. Když jsem s ním nedávno 

mluvil a vyřizoval mu Váš pozdrav, hrál právě na harmonium. Jeho oči zazářily. Měl jakýsi 

malý přístroj, který si přikládal při mluvení na krk, ale přesto mu nebylo rozumět.“221 (8. 12. 

1984) 

„Z Náchoda se dozvídám, že Jenda Štok jezdí na soboty a neděle domů a že zase 

hraje na varhany. Léčí se.“222 (28. 12. 1984) 

Jan Štok umírá 27. 10. 1989.223  

Náchodská farnost přišla později v období velkých změn o svou další významnou 

osobnost. 23. 11. 1989 zemřel tajně vysvěcený biskup Josef Blahník, který se po odchodu 

do důchodu v roce 1978 vrátil zpět do rodného Náchoda. „V roce 1987 mu Státní úřad pro 

věci církevní vrátil tzv. státní souhlas a dovolil mu sloužit v neděli jednu mši v kostele 

sv. Vavřince v Náchodě.“224 

 

4.2.4.4 Jan Štok ml. 

* 9. 8. 1946 

Doba působení: 1959–1964 

 Ing., syn varhaníka Jana Štoka. Studoval SPŠDS225 v Letohradě (1961–1965) a do 

roku 1971 Vysokou školu dopravní, obor provoz a údržba lokomotiv. V oboru pracoval do 

roku 2006 v depech v Trutnově a Hradci Králové. Od roku 1980 žije v Hradci Králové. 

 Hraje na klavír, varhany, kytaru a banjo. Na klavír ho učila jeden rok matka, dva roky 

paní učitelka Nemastová (viz kapitola 1.2.3) a do deváté třídy potom paní učitelka Středová-

 
221 LUKEŠ, František a Josef ČEJKA. Takový podraz od Pána Boha jsem nečekal. Poděbrady: Zámek, 1999. 

ISBN 80-901790-8-8, s. 61–62. 
222 Tamtéž, s. 64. 
223 Zajímavostí je, že jeho bratr Josef zemřel ve stejný den o pět let později. 
224 Tajně vysvěcení biskupové v Československu. In: Církevní historie (katolická) [online]. [cit. 2020-07-08]. 

Dostupné z: https://cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/dieceze-v-ceske-republice/kardinal-spidlik--tajni-

biskupove--kapituly--diecezni-symboly.html 
225 Střední průmyslová škola dopravní a spojová. 

https://cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/dieceze-v-ceske-republice/kardinal-spidlik--tajni-biskupove--kapituly--diecezni-symboly.html
https://cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/dieceze-v-ceske-republice/kardinal-spidlik--tajni-biskupove--kapituly--diecezni-symboly.html
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Krtičková, která byla jedním ze zakládajících pedagogů náchodské hudební školy226 

(ta vznikla v roce 1951, prvním ředitelem byl Oldřich Čepelka, učil zde také J. K. Vejda,). 

Uvedená léta 1959–1964 jsou obdobím jeho nejintenzivnějšího hraní na varhany v Náchodě. 

V roce 1964 se informace o jeho varhaničení donesla i k řediteli průmyslové školy 

v Letohradě, který mu pohrozil vyloučením ze školy. Na nějakou dobu tedy v Náchodě Jan 

Štok hrát přestal. Tento zákaz byl časem odvolán, když se v restauračním zařízení dohodli 

letohradský kněz s předsedou školní KSČ, že by mohl mladý Jan Štok hrát na varhany 

v Letohradě za nemocnou varhanici. Takže nakonec mohl i v Náchodě o víkendech opět 

hrát.  

 Jan Štok hrál jak u sv. Vavřince, tak u sv. Michaela a u sv. Jana Křtitele na hřbitově, 

kde je u kostelních varhan v pedálu krátká oktáva227. U sv. Jana Křtitele odehrál několik 

desítek pohřbů se strýcem Josefem Štokem, který zde hrál na housle. Poté s nimi obvykle 

pan A. Ptáček228 a paní Šnajdrová zpívali u hrobu. Přítomní členové dechovky prý často 

říkali „Aha, přijela popravčí četa!“, když ke hřbitovu přijeli vozem taxislužby hudebníci 

Štokové.  

Pro hru Jana Štoka ml. u sv. Vavřince byly příznačné improvizace na konci mše 

svaté. Ty občas směřoval i do jazzu, spirituálů a starých hymnů.229 Rád při improvizacích 

také k nelibosti některých starších farníků230 používal velké množství varhanních rejstříků. 

Kromě náchodských kostelů Jan Štok párkrát hrál také v kaplích, např. na Pavlišově 

a v České Čermné. Sporadicky také za svého otce hrál v sokolovně při jazzgymnastice nebo 

například ve vinárně („Vopičárna“) hotelu Beránek. 

 Do Náchoda se v pozdějších letech už nevracel tak často. V sedmdesátých letech zde 

při bohoslužbách občas doprovázel některé výborné hudebníky. Z Náchoďánů to byli operní 

 
226 Z této školy později vznikla LŠU a následně ZUŠ. Hudební škola sídlila v průběhu let v různých 

budovách. 

Srov. Historie. In: ZUŠ Náchod [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.zusnachod.cz/cs/o-

nas/histrorie 
227 Krátká a lomená oktáva. In: Varhaníci on-line [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.varhany.org/o_kratkaoktava.html 
228 Augustin Ptáček – výborný tenor, který zpívával také v kostele sv. Vavřince pašije, byť sám do kostela 

nechodil. Mezi lety 1941–1976 byl hlavním sbormistrem Hronu. 
229 V improvizacích určitě zazněly části Rhapsody in Blue (G. Gershwin), Stranger on the Shore (Acker 

Bilk), Amazing Grace, Adeste Fideles a dalších skladeb. 
230 Farnice pokročilého věku prý někdy jeho hru komentovaly slovy „Mladej Štok větrá měchy!“. 

https://www.zusnachod.cz/cs/o-nas/histrorie
https://www.zusnachod.cz/cs/o-nas/histrorie
http://www.varhany.org/o_kratkaoktava.html
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pěvec Vilém Přibyl, trombonista Zahálka a violoncellista Lubomír Nemasta, který byl 

dobrým přítelem Jana Štoka staršího.231 Od osmdesátých let až přibližně do roku 2010 

v Náchodě hrával už jen sporadicky při rodinných návštěvách. 

 Jeho zájem o jazzovou hudbu se také prakticky projevil tím, že později vedl jazz band 

zaměřený především na klasický dixieland. S členy bandu z celých Čech a Slovenska se 

někdy sešli i v Náchodě.232 

 

4.2.4.5 Karla Kaválková, roz. Štoková 

Doba působení: 1966–1985 

MUDr., praktická lékařka pro děti a dorost v Jaroměři. Dcera dirigenta Josefa Štoka 

(viz). V náchodské farnosti působila jako varhanice a také zpívala při „kytarovkách“ 

s náchodskou mládeží.233  

Vyrůstala v Náchodě, v rodině hudebníků. Už jako velmi malou jí bral otec s sebou 

na různé hudební akce, u varhan v kostele obracela noty. Od svých 5 let navštěvovala 

hudební školu v Náchodě, obory tanec, klavír a zpěv. Chtěla být operní zpěvačkou. Asi od 

svých 9 let zpívala soprán v pěveckém sboru Hron.234 Ve stejné době také začala hrát na 

varhany. Hře na varhany ji učil strýc Jan Štok (viz kapitola 4.2.4.3), vynikající varhaník, 

který kromě vynikajícího vzdělání disponoval také absolutním sluchem a velkou schopností 

improvizace. 

Hudební aktivity v Náchodě pro ni skončily, když v 19 letech odešla na studia 

medicíny. Na fakultě zpívala ve sboru a hrávala také na kytaru, na kterou se již dříve sama 

naučila. V současné době se věnuje hudbě hlavně společně s vnuky. Do rodného Náchoda 

se ráda vrací za koncerty vážné hudby. 

 
231 Lubomír Nemasta stejně jako Jan Štok starší disponoval absolutním sluchem. Prý se při jedné půlnoční 

mši svaté domluvili, že zahrají Tichou noc. Jen se zapomněli domluvit na tónině. Každý začal v tónině jiné. 

Ale jelikož byli pohotoví muzikanti, okamžitě transponovali do tóniny spoluhráče. Takže bitonální Tichá noc 

chvíli pokračovala. Situaci zachránil varhaník Štok, který si prý přidal rejstříky, aby cellista nebyl slyšet. 

Rozhovor s Henrykem Donajem. Náchod. 26. 6. 2020. 
232 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
233 Byla u zrodu této skupiny v roce 1968. S Jarmilou Donajovou se někdy střídaly v tom, kdo pojede na zájezd 

zpívat se sborem a kdo zůstane v Náchodě kvůli hraní na varhany v děkanském kostele.  
234 Josef Štok byl přes šedesát let zástupcem sbormistra Hronu. 
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Její sestra Markéta Hartmanová-Štoková byla houslistka. Chodila také do 

náchodské hudební školy a hrála v Symfonickém orchestru města Náchoda.235 Spolu se 

sestrou Karlou byly u zrodu kytarové-rytmické skupiny v roce 1968, kde zpívaly ve sboru. 

Od roku 1969 ve skupině Markéta hrála na metalofon, před Vánoci roku 1970 převzala řízení 

skupiny („dirigent“).236 

 

4.3 Varhaníci od roku 1969 do současnosti 

Jako hraniční rok je zde stanoven rok nástupu Henryka Donaje k pravidelné službě 

varhaníka, která trvá již přes padesát let. V tomto roce také zemřel varhaník Rudolf Štok 

a jeho bratr Jan Štok byl kvůli strachu o práci ve školství nucený přestat na varhany v kostele 

hrát.  

V druhé polovině 20. stol., kterou ještě můžeme zkoumat díky rozhovorům s pamětníky 

a některým písemným záznamům, bylo u sv. Vavřince mnoho dalších varhaníků, kteří zde 

nejsou uvedeni. Jejich působení bylo buď krátké, nepravidelné, nebo jejich činnost nebyla 

z hlediska této práce zásadní. 

4.3.1 Henryk Donaj 

Doba působení: 1969 – současnost 

* 11. 2. 1953 Słone237 

Hlavní varhaník chrámu sv. Vavřince 

Původně akordeonista, od svých 16 let varhaníkem v náchodské farnosti. Je tak tedy 

možná nejdéle sloužícím varhaníkem v historii náchodské farnosti. Hrával na kytaru při 

rytmických mší a byl také vyhledávaným klávesistou a akordeonistou na různé oslavy. 

Všestranný muzikant, povoláním stavař. 

Když byl v 6. třídě základní školy, přestěhovali se s rodinou z polského Słoneho 

do Náchoda. Už v Polsku docházel na hodiny hry na akordeon. V LŠU v Náchodě 

 
235 Elektronická komunikace s MUDr. Karlou Kaválkovou. 4. 7. 2020. 
236 Kronika kytarové skupiny náchodské farnosti, L. P. 1968-1975, s. 17. 
237 Vesnice na polské straně hranice. Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Slané [online]. 2020 [cit. 

2020-06-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slan%C3%A9&oldid=18766190 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slan%C3%A9&oldid=18766190
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pokračoval ve hře na akordeon (p. uč. Špráchal) a baskřídlovku. U varhan ho po dobu asi tří 

až čtyř měsíců (od srpna 1968) zaučoval Rudolf Štok238. Pravidelně začal hrát na varhany 

(nejdříve u sv. Michaela) v roce 1969 na popud P. Eduarda Seidela, jelikož v té době 

zakázali hrát při mších Janu Štokovi. Mělo to být na přechodnou dobu, ale trvání má tato 

služba dodnes. Pan Donaj obstarává v současné době doprovod dvou nedělních mší a večerní 

mše v sobotu, když je potřeba, vypomůže i ve všední den.  

Byl také členem skupiny, která hrála tzv. kytarovky, kde hrál na sólovou kytaru. 

Nebyl zakládajícím členem, ale byl jedním z těch, kteří se k první sestavě ze srpna 1968 brzy 

přidali.239 

 

4.3.2 Jarmila Donajová, roz. Ježková 

Doba působení: 1971? - současnost  

 

 Původem z Náchoda-Starého Města. Vzděláním elektrotechnička, v současné době 

podniká ve výrobě svíček. V mládí, na rozdíl od manžela, chodila na hodiny klavíru, a to 

k paní učitelce Prislingerové. Zpívala také s náchodskou kytarovou skupinou, kde její 

manžel hrál na kytaru. 

Spolu s manželem240 už dlouhá léta zajišťují hudební doprovod podstatné části mší 

v náchodské farnosti. Byla doba, kdy kompletní doprovod mší u sv. Vavřince zajišťovali 

dokonce jen sami dva241 (kromě pondělí každý den, v nedělí více mší242).  Je aktivní 

zpěvačkou v chrámovém sboru a pěveckém sboru Hron.243 

 

 
238 Nejstarší syn „učitelské rodiny“ Štokových (+ květen 1969). 
239 Rozhovor s Henrykem Donajem. Náchod. 26. 6. 2020. 
240 Z důvodu nedostatku času na cvičení hráli někdy dokonce ve dvou, každý jednou rukou. Např. nové 

ordinárium P. Josefa Olejníka. 
241 Když odešla Karla Štoková v roce 1985 na studia, byl poté občas doprovod mší pouze na Donajových. 

Naštěstí v té době hráli na varhany i Jarmila Sukalová-Pokorná a Jiří Škrabka, kteří také pomáhali. 
242 Do září 1986 byly v neděli u sv. Vavřince dokonce čtyři mše: 7:30, 9:00, 10:15 („velká“) a 18:00 (někdy 

18:30). Přičemž druhá „devátá“ (mše v 9:00) byla dříve také souběžně v kostele sv. Michaela. Tu později 

nahradila mše v 10:15 – přesunutá „velká“ z děkanského kostela. Předmětem tehdejší kritiky prý asi bylo to, 

že kostely jsou blízko od sebe a je tedy nevýhodné v nich slavit dvě mše svaté ve stejný čas.  
243 Rozhovor s Henrykem a Jarmilou Donajovými. Náchod. 1. 3. 2020. 
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4.3.3 Jarmila Pokorná, roz. Sukalová 

Doba působení:  

• 1977–1989 (sv. Michael) 

• 1977–1992; srpen 2019 – současnost (sv. Vavřinec) 

 

Původem z Hustopečí u Brna, povoláním podnikatelka. Od jejích čtyřech let již 

bydleli s rodinou v Náchodě, kam se přestěhovali za sestrami, které v Náchodě pracovaly. 

Se sestrami zpívala ve sboru rytmické písně s kytarovou skupinou. Na klavír chodila do LŠU 

k učitelkám Prislingerové a Jiráskové. V 5. třídě základní školy jí hru na varhany 

u sv. Vavřince ukazoval Henryk Donaj (její první píseň byla Hořké muky – 304). Od 9. třídy 

začala hrát v kostele sv. Michaela rytmické písně na varhany na popud P. Václava Vacka 

a také začala hrát klasické kancionálové písně u sv. Vavřince. Nějakou dobu u sv. Michaela 

hrála s kolegyní Terezou rytmické písně čtyřručně na klavír, po jeho vystěhování hrála opět 

na varhany. S přestávkami zde poté hrála až do roku 1989.244 

V děkanském kostele začala tehdy hrát jako záskok za Jarmilu Donajovou, která v té 

době byla vytížena rodičovskými povinnosti. Hrávala většinou sobotní a páteční mše až do 

roku 1992, kdy po narození třetího potomka přestala hrát. V roce 2019 se po dlouhé době 

jako potřebná posila k varhanní službě vrátila.245 

 

 

4.3.4 Jiří Škrabka 

* 1963 

Doba působení: 1980–2013  

 Původem z Náchoda-Plhova. Žije v Holohlavech, pracuje jako vedoucí laboratoře 

na Ředitelství silnic a dálnic v Praze. Jeho otec Ladislav Škrabka246 (1925-2012) byl 

 
244 Podrobněji o tomto období pojednává kapitola 3.3 Kytarová skupina náchodské mládeže. 
245 Rozhovor s Jarmilou Pokornou. 7. 7. 2020. Náchod. 
246 Srov. SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 312. 

Srov. SÁDLO, Václav a Blanka NEŠETŘILOVÁ. Jeho srdce patřilo Náchodu. In: Náchodský deník [online]. 

1. 10. 2012 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/jeho-srdce-patrilo-

nachodu-20121001.html 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/jeho-srdce-patrilo-nachodu-20121001.html
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/jeho-srdce-patrilo-nachodu-20121001.html
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náchodský pamětník a amatérský historik. Pochází ze starého rodu Škrabků (kantoři 

a varhaníci).247 

 V dětství chodil Jiří Škrabka krátce na housle, v kostele sv. Vavřince rád poslouchal 

varhany. Když mu bylo 10 let, zdědil po rodinném příteli a náchodském malíři Emilu 

Tylšovi248 harmonium, na které se sám začal učit. Jarmila Sukalová a manželé Donajovi ho 

k varhanám u sv. Vavřince postupně začali pouštět, střídali se s ním. Samostatně tam na 

varhany začal hrát asi ve svých 17 letech, kdy začala jeho 33 let dlouhá služba v tomto 

kostele. Dnes už hraje na varhany pouze příležitostně v okolí Holohlav, do Náchoda již hrát 

nejezdí. 

S manželkou mají dva syny (Jan a Martin), oba jsou aktivní varhaníci. Pedagogicky 

na ně působil mimo jiné vyhlášený jaroměřský varhaník Vlastimil Kovář.  

Během svého působení u sv. Vavřince občas pouštěl Jiří Škrabka za varhany mladšího 

syna Martina, jehož improvizace farníci rádi poslouchali.249 

 

 

4.3.5 Václav Linhart 

Doba působení: 1985 

17. 5. 1925 Vitenčov – 31. 7. 1997 Náchod 

 Původně akordeonista samouk. Na varhany začal hrát v kostele Proměnění Páně 

v Bílém Újezdě (farnost Dobruška). I kvůli rozšiřování těžby kamenolomu v Mastech250, 

kde také jistou dobu pracoval, se s manželkou a starším bratrem v roce 1984 přestěhovali 

do Náchoda. U sv. Vavřince hrál příležitostně v roce 1985, a to ve všední dny.251 

 

 
247 Viz kapitola 4.1 Varhaníci-kantoři. 
248 Emil Tylš (1906-1973) byl významný náchodský malíř a kreslíř. Zabýval se také hudbou. V Náchodě 

založil skautský chlapecký sbor (1922), ze kterého později vzešel i sbor mužský. 

Srov. SÁDLO a BAŠTECKÁ, 2015, s. 343–344. 
249 Rozhovor s Ing. Jiřím Škrabkou. Holohlavy. 4. 7. 2020. 
250 S rodinou bydleli na adrese Svinná 37 – Vitenčov. Tedy v blízkosti lomu Masty, jehož rozšiřování později 

celé hospodářství i s mlýnem podlehlo. Srov. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Lom Masty [online]. 2019 

[cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_Masty&oldid=16902208 
251 Vzpomínky rodiny Linhartovy. Autor je nejmladším vnukem Václava Linharta. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_Masty&oldid=16902208
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4.3.6 Martina Mašková  

Doba působení: 1986-1999 u sv. Vavřince; 1981-1999 u sv. Michaela 

 Vystudovala gymnázium v Náchodě a učitelství přírodních věd v Praze. Na varhany 

u sv. Vavřince začala hrát koncem základní školy, a to z podnětu emeritního kněze a tajného 

biskupa Josefa Blahníka.252 Pravidelně zde od roku 1986 hrávala při mších v sobotu ráno, 

postupně se zapojila do služeb i o některých nedělích a pátcích. Ještě předtím, v letech 1981-

1982, se začala střídat s varhanicí Jarmilou Pokornou u sv. Michaela. U sv. Michaela také 

zpívala žalmy. 

 Coby varhanice byla spíše samouk, naštěstí ji kolegové na začátku ukázali 

rejstříkování a práci pedálů.  Na soukromé hodiny klavíru chodila v Náchodě osm let, během 

celé základní školy. Nejdříve docházela k paní učitelce Jarosilové, pak k paní učitelce 

Effenberkové. Cenné hudební zkušenosti získala během střední školy. Tehdy jí v LŠU vedl 

vynikající pedagog Viktor Špráchal. Studovala u něj hru na kytaru (3 roky), hrála a zpívala 

ve folkovém souboru, který vedl (4 roky). Vyšel ji vstříc i roční praktickou průpravou 

na kontrabas. Zároveň od roku 1985 zpívala v pěveckém sboru náchodského gymnázia, 

který řídil Vlastimil Čejp (4 roky a pak občasná spolupráce). Praxe v obou souborech posílila 

její zájem o klasickou hudbu.  

V létě 1989 s vrstevníky z farnosti založili u sv. Michaela scholu, která doprovod 

bohoslužeb postupně převzala, na píšťalové varhany tam následně hrávala už méně, 

například o svátcích. Ve schole hrála na kontrabas, někdy i na elektrické klávesy. To trvalo 

do roku 1999, s delší pauzou ve školním roce 1995-1996, kdy studovala ve Francii. V roce 

1999 začala v Praze pracovat ve směnném provozu, a ještě častěji vyjíždět do zahraničí, 

cestování do rodného města proto musela omezit.  

Na varhany měla příležitost pravidelně hrát i v letech 1993 a 1995 během 

studentských stáží v Belgii, Británii a Francii. Díky vstřícnosti tamních kněží mohla denně 

cvičit a také pořádat neformální koncerty pro své hostitele a přátele. Ve Francii jednou týdně 

hrála a zpívala na bohoslužbách, na školní slavnosti tam jednou také vedla sbor spolužáků 

z několika zemí Evropy. Během celého vysokoškolského studia chodila na soukromé hodiny 

 
252 Srov. NESLÁDEK, Lubor a FETTERS, Aleš. Dva neohrožení kněží… [online]. [cit. 2020-06-

30]. Dostupné z: http://vz.gymnachod.cz/almanach/almanach100_11.htm  

http://vz.gymnachod.cz/almanach/almanach100_11.htm
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zpěvu ke skladateli V. Soukupovi253. V letech 1990-2010 založila a vedla scholu v pražské 

studentské farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Od roku 1998 k této roli přibyly pravidelné 

i jednorázové sbormistrovské projekty mimo farnost, desítky svateb a charitativní akce. 

V roli sbormistryně se podílela i na větších mezinárodních akcích, jako byl telemost 

s papežem přenášený do studentských farností v několika evropských zemích v roce 2004 

nebo mezinárodní setkání mládeže organizované komunitou Taizé v roce 2014. Od roku 

1999 hraje na varhany a připravuje s dospělými i dětmi z rodin přátel hudbu pro velikonoční 

triduum, jednou za rok diriguje Slavnostech světla, akcích, které slouží jako příprava na 

evropská setkání mládeže s komunitou z francouzského Taizé. Od roku 2009 zpívá ve 

smíšeném pěveckém sboru l´Asenzio v Praze. Jeho členové se znají od dětství a tvoří 

sympatickou partu rodin. Oceňuje v něm i systematickou hlasovou výchovu a společné 

projekty s jinými sbory.254 

 

4.3.7 František Kovář  

Doba působení: nepodařila se zjistit 

Ing., aktivně působil v Lidové straně. Po revoluci pracoval jako vedoucí 

živnostenského úřadu. Na varhany hrával poměrně málo často, a to u sv. Vavřince při večerní 

nedělní mši svaté.255   

4.3.8 Květoslava Oraská 

Doba působení: 1. 10. 2003 – 29. 7. 2015 

Pochází z Náchoda, povoláním administrativní pracovnice. Navštěvovala hodiny 

klavíru. V době školní docházky ji bavila moderní hudba a později ji začala zajímat i hudba 

varhanní. Na varhany začala hrát víceméně jako samouk. Hrála u sv. Vavřince a občas také 

u sv. Jana Křtitele na hřbitově (tam ovšem na elektrické varhany).256  

 
253 Srov. Soukup Vladimír. In: MUSICBASE [online]. 2020 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: 

https://www.musicbase.cz/skladatele/892-soukup-vladimir/ 
254 Elektronická komunikace s Martinou Maškovou. 15. 7. 2020. 
255 Rozhovor s Henrykem a Jarmilou Donajovými. Náchod. 1. 3. 2020. 
256 Elektronická komunikace s Květoslavou Oraskou. 2. 3. 2020. 

https://www.musicbase.cz/skladatele/892-soukup-vladimir/
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Pro její hru v děkanském kostele bylo příznačné využívání celé škály barevných kombinací 

rejstříků nástroje, zajímavé byly její improvizace na nejrůznější témata.257 

 

4.3.9 Pavla Štěpánová 

Doba působení: 2010 – současnost 

 Původem z Náchoda, kde chodila soukromě na hodiny klavíru k paní učitelce 

Jarosilové (7 let). Na varhany měla možnost si zahrát poprvé v kostele sv. Michaela, kam 

v době dospívání ráda chodila na mše (tehdy se tam hrála „rytmika“ na varhany). Kvůli 

rodinným povinnostem později se ale hudbě dlouhou dobu nevěnovala. 

 V roce 2009 jí manžel přihlásil na varhanický kurz („konkurz na varhaníka“). 

Pod vedením Martina Kubáta258 poté probíhal na Náchodsku tříletý varhanický kurz (2009-

2011). Začínala díky němu zase hrát, v podstatě po dvaceti letech. Na kurz ráda vzpomíná.  

V začátcích její varhanické praxe jí byl největší podporou rodinný varhaník Vladimír 

Kábrt z Malých Svatoňovic, který měl na starosti hraní v Úpici a Batňovicích. První mše, 

které odehrála, byly právě v Batňovicích, kde později také zaskakovala. Od roku 2010 hraje 

pravidelně u sv. Vavřince v Náchodě. Zde jí byl velkým poradcem v otázkách doprovodu 

liturgie P. Václav Hejčl. Podpořil jí i v nacvičení dalšího ordinária (Olejníkovo259, dřív se 

dlouhou dobu hrálo jen Břízovo). Rozšířil se i repertoár mešních písní.   

Paní Štěpánová je činná také ve sborovém zpěvu. Zpívá v náchodském chrámovém 

sboru, byla členkou novoměstského Polyfonního sdružení260. Společně s Terezií Térovou se 

podílí na činnosti komorního vokálního uskupení náchodských varhaníků, kterým se 

příležitostně snaží obohatit doprovod liturgie v kostele sv. Vavřince.261 

4.3.10 Terezie Beranová, roz. Špačková 

Doba působení: 2013–2015 

 
257 Vlastní vzpomínky autora. 
258 Profesionální varhaník (* 1975 v Ústí nad Orlicí), pedagog opavské konzervatoře. Srov. KUBÁT, Martin. 

Martin Kubát [online]. 2020 [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: http://www.mkvarhanik.cz/zivotopis/ 
259 P. Josef Olejník: Česká mše z Andělské Hory (1967) 
260 Jeho uměleckým vedoucím je současný vedoucí náchodského chrámového sboru Lukáš Janko. 
261 Elektronická komunikace s Pavlou Štěpánovou. 16. 4. 2020. 

http://www.mkvarhanik.cz/zivotopis/
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Pochází z hronovské farnosti, povoláním fyzioterapeutka. Na klavír chodila devět let 

do místní ZUŠ, tři roky také na zpěv, získala také nějakou praxi v pěveckých sborech. Ke hře 

na varhany se dostala až v 15 letech, když se přihlásila na varhanický kurz (viz výše). 

Po dobu asi dvou let hrála pravidelně v hronovské farnosti, kde byl velký nedostatek 

varhaníků. U sv. Vavřince v Náchodě hrála při mších spíše výjimečně. Měla však možnost 

chodit do kostela cvičit, což jí vzhledem k tehdejšímu studiu v Náchodě vyhovovalo. 

V současné době působí jako varhanice v Rychnově nad Kněžnou.262   

 

4.3.11 Terezie Térová 

Doba působení: 2013–2019 

Narozená v Náchodě, bydlištěm v Lipí. Vystudovala Evangelickou akademii 

v Náchodě. Pracovala jako pečovatelka u mentálně postižených dětí a potom jako sanitářka 

v nemocnici. Nyní je zaměstnaná jako zubní instrumentářka. 

Chodila na hodiny klavíru v LŠU, a to po dobu 7 let (první cyklus). Na varhany 

se začala učit hrát teprve ve svých 31 letech. Varhaník Jiří Škrabka (viz) ji k tomu 

přemlouval poté, co slyšel její domácí nahrávku klavírních skladeb. S varhanami ji postupně 

seznámil, dále již hrála a cvičila sama. Za dobu jejího aktivního působení hrála kromě 

děkanského kostela párkrát také v kostele sv. Michaela a také v různých kaplích náchodské 

farnosti. Asi po dobu dvou let hrála při mších v Rokoli263, příležitostně také ve Slavoňově, 

na Novém Hrádku a v Poděbradech. Ze zdravotních důvodů se nyní hře na varhany 

nevěnuje. 

V současné době se s některými varhaníky snaží zavést občasný doprovod mší 

v podobě komorní interpretace vícehlasých vokálních skladeb. Během působení P. Jiřího 

 
262 Elektronická komunikace s Terezií Beranovou. 20. 6. 2020. 
263 Poutní místo Rokole u Nového Města nad Metují. Srov. Poutní místo Rokole [online]. [cit. 2020-06-

29]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/poutni-misto-rokole-

0_60.html 

https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/poutni-misto-rokole-0_60.html
https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/poutni-misto-rokole-0_60.html
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Jakoubka264 zkoušela spolu s ním obohatit liturgii také dvouhlasou interpretací žalmů, což 

se stalo po nějakou dobu pro náchodskou farnost specifické.265 

 

4.3.12 Ondřej Žák 

Doba působení: 23. 2. 2016 – současnost 

Narodil se v roce 1988 a žil až do svých 22 let ve středních Čechách. Do Náchoda se 

s rodinou přistěhoval v roce 2015. Profesí je elektrotechnik, nyní pracuje jako vývojový 

konstruktér elektromotorů v ATASu. Studoval vyšší elektrotechnickou školu v Praze 

a později, již během kariéry, si doplnil elektrotechnické vysokoškolské vzdělání na VUT 

v Brně. 

Již od necelých pěti let se učil na klavír na ZUŠ ve Vraném nad Vltavou, kam potom 

docházel přibližně šestnáct let. Později, již v dospělosti, prošel i cca tříletým studiem hry 

na kontrabas v ZUŠ Lounských v Praze. K varhanám se dostal kvůli personální nouzi 

v rodné farnosti (Jílové u Prahy). Později se přihlásil na dvouletý kurs varhaníků 

a chrámových hudebníků při pražském arcibiskupství.  

V rámci tohoto kursu se dostal i ke gregoriánskému chorálu (čtení kvadratické 

notace, jednoduchá interpretace), což ho velmi zaujalo a rád by náchodské farnosti v tomto 

směru přinesl nějaké osvěžení mešního hudebního doprovodu. Už mezi lety 2018-2019 se 

mu podařilo sezvat zpěváky z místní a sousední farnosti a nacvičit s nimi některé 

gregoriánské liturgické zpěvy pro provedení u sv. Vavřince. V prosinci 2019 dokonce ve 

farnosti proběhl kurs interpretace gregoriánského chorálu266 otevřený široké veřejnosti. 

 V náchodské farnosti působí jako výpomocný varhaník, a to pouze v kostele 

sv. Vavřince, kde hraje převážně ve všední dny.267 

 

 
264 V Náchodě kaplanem mezi lety 2015–2019 (vysvěcen 27. 6. 2015). 
265 Elektronická komunikace s Terezií Térovou. 17. 2. 2020. 
266 Lektorem kurzu byl Mgr.et Mgr. Jan Lorenc který kromě jiného studoval gregoriánský chorál na pařížské 

Ecole du choeur grégorien de Paris a studium hudební teorie si prohloubil na Université Sorbonne – Paris IV. 

Srov. Schola cantus gregoriani. In: Facebook [online]. 17. 10. 2019 [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/scholacantusgregoriani/about/ 
267 Elektronická komunikace s Ondřejem Žákem. 28. 3. 2020. 

https://www.facebook.com/pg/scholacantusgregoriani/about/
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5 Současný stav hudebního doprovodu liturgie v náchodských kostelích 

Tato kapitola se zabývá všemi třemi kostely, které se nachází na území města 

Náchoda. Pod římskokatolickou farnost Náchod spadají ještě mnohé kaple v blízkých 

obcích268 a také kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově a kaple Nanebevzetí Panny Marie 

na náchodském zámku.269 Popis hudebního doprovodu liturgie v kaplích farnosti je ale mimo 

rozsah této práce. 

5.1 Kostel sv. Vavřince 

Varhanní doprovod bohoslužby je tu běžný i ve všední dny, kromě tzv. tiché mše 

v pondělí ráno. Návštěvník z jiné farnosti si teoreticky může povšimnout některých 

zvláštností hudebního doprovodu a také zpívaných odpovědí lidu. 

Zpívaný mešní řád se v České republice v současné době zpívá většinou podle 

chorálních a Olejníkových270 nápěvů.271 Náchodská farnost má v sobě asi lépe zakořeněny 

nápěvy Olejníkovy. Pokud někdo z kněží použije nápěvů chorálních, bývají někteří farníci 

zmatení a dělají chyby, pletou se jim nápěvy dohromady. Což však není problém jenom 

náchodské farnosti.272 Olejníkovy nápěvy skýtají určité podobnosti s těmi chorálními, je 

tedy poměrně snadné se splést.273 

 Pokud jde o liturgické písně, přetrvávají v děkanském kostele některé speciální 

„náchodské nápěvy“. Objevují se hlavně ve hře manželů Donajových274, kteří je převzali po 

 
268 Kostely a kaple. Kostely a kaple ve farnosti Náchod [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/ 
269 Srov. SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 7. Kaple Panny Marie na zámku a na 

Plhově. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 7, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0718.pdf 
270 P. Josef Olejník (1914–2009) byl významný skladatel liturgické hudby, odborník na gregoriánský chorál 

a také pedagog. Je autorem např. České mše z andělské hory (1967; v roce 1971 jí přijel učit také náchodské 

farníky, viz fotografie v příloze) a výše zmíněných nápěvů kněze na nové melodie (Návrh na nové nápěvy 

kněze a Božího lidu, 1969). Vytvořil také vlastní nápěvy žalmů.  

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Josef Olejník [online]. 2020 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Olejn%C3%ADk&oldid=18739107 
271 Zpívaný mešní řád. In: Liturgie.cz [online]. [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

http://www.liturgie.cz/temata/mse-svata/mesni-rad-v-celku/zpivany-mesni-rad 
272 Vzpomínky autora. 
273 PECHÁČKOVÁ, Cecilie. Pater Josef Olejník a liturgická hudba po II. vatikánském koncilu. Brno 2011. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr 

Vladimír Maňas, Ph.D., s. 33. 
274 A občas také ve hře Jarmily Pokorné a Jiřího Škrabky, když v Náchodě ještě hrál. 

 Rozhovor s Jarmilou Pokornou; Rozhovor s Ing. Jiřím Škrabkou. 

http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0718.pdf
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Olejn%C3%ADk&oldid=18739107
http://www.liturgie.cz/temata/mse-svata/mesni-rad-v-celku/zpivany-mesni-rad
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svých předchůdcích.275 Jedná se o různé změny v melodiích kancionálových písní, které lidé 

zpívali před rokem 1973 pouze z textů (v tehdejších kancionálech notový zápis chyběl). Bylo 

tedy běžné, že každá farnost měla nějaké vlastní naučené „zvláštnosti“. Například píseň 

Tisíckráte pozdravujem Tebe (číslo 812 v dnešním kancionálu) bývá často hrána 

„s náchodskejma kudrlinkama“. Změny v psaných melodiích lze postřehnout také např. 

v písních čísel 101 (Ejhle, Hospodin přijde), 401 (Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz), 

517 (Pozdvihni se, duše, z prachu), 810 (Ó Maria, útočiště naše), 904 (Tvůrce mocný) 

a dalších.276 V příloze je jako příklad za všechny „melodie po Náchodsku“ fotografie 

upravené adventní písně Z nebe posel vychází (číslo 130). Za zmínku zde stojí také píseň 

Jezu Kriste, štědrý kněže (706), kterou byli náchodští farníci zvyklí zpívat ve čtyřčtvrťovém 

metru místo klasického tříčtvrťového.277 

 V Náchodě se hrají také písně, které nejsou součástí jednotného vydání 

kancionálu278 (1973), a ani vydání s dodatkem pro královehradeckou diecézi z roku 2004. 

Do místních kancionálů279 jsou tyto písně dodatečně vlepeny. V současné je ve zpěvnících 

takto vlepené možné nalézt Píseň ke svatému Vavřinci (obsahující také slova „Tys naše 

chvála, náchodská sláva“), dále Buď, Bože, veleben, Pojď k Spasiteli, Do hlubin lásky Ježíše 

a píseň Otče náš, vyslyš nás. 

Kromě zpěvu lidu, zvuku varhan chrámového sboru, který zpívá většinou o Vánocích 

a Velikonocích, je v děkanském kostele možné slyšet přibližně jednou ročně muže, kteří 

zpívají gregoriánský chorál při mši svaté pod vedením varhaníka Ondřeje Žáka. Pravidelně 

zde hraje také schola od kostela sv. Michaela (viz níže). 

5.2 Kostel sv. Michaela 

V kostele sv. Michaela pokračuje tradice tzv. rytmik. „Kytarové“ rytmické písně při 

liturgii hraje a zpívá mládež náchodské farnosti s přerušeními od roku 1968 až 

 
275 Písně s „náchodskými melodiemi“ si varhaníci asi předávali, Donajovi mají některé zapsané od bratrů 

Štokových. 
276 Rozhovor s Henrykem Donajem; Rozhovor s Jarmilou Pokornou. 
277 Rozhovor s Janou Bartošovou. 4. 7. 2020. 
278 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jednotný kancionál [online]. 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotn%C3%BD_kancion%C3%A1l&oldid=17655377 
279 Kostel sv. Vavřince je vybaven kancionály z roku 1994. 

SIMAJCHL, Ladislav a Karel CIKRLE. Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí. 

17. vyd., ve Zvonu 5. (1. oprav.). Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-095-8.   

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotn%C3%BD_kancion%C3%A1l&oldid=17655377
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do současnosti (viz kapitola 3.3).280 Schola, která zajišťuje především pravidelný doprovod 

mší v kostele sv. Michaela, si spolu s nástupem další mladší generace v roce 2016 zvolila 

název Svatomichaelská schola (SMS) a získala také vlastní logo (viz Příloha č. 3). Činnost 

scholy se omezuje jen na školní rok.281 Během letních prázdnin také nejsou mše svaté 

v kostele sv. Michaela. Schola hraje z lodi kostela, varhany282, které jsou na kůru, v současné 

době nepoužívá. 

Schola SMS během školního roku doprovází pravidelně „dětské“ nedělní mše 

v 10:15 v kostele, který je dlouhodobě spojený s mládeží. Historicky se váže také k žákům 

místních škol, jejichž budovy se nachází v jeho blízkosti.283 Kostel sv. Michaela je v roce 

1873 zmiňován jako kostel školní.284 

Tradiční akcí je pro scholu takzvaná „svíčková“, tedy mše svatá při svíčkách, téměř 

bez elektrického osvětlení (viz Příloha č. 1). Koná se většinou v kostele sv. Vavřince, a to 

v pátek, který je nejbližší ke svátku sv. Mikuláše. Po mši přichází Mikuláš, který spolu 

s anděly rozdává dětem mikulášskou nadílku. 

Z kůru děkanského kostela sv. Vavřince je možné slyšet rytmické písně v podání 

scholy také při takzvané „dětské půlnoční“, která bývá pravidelně na Štědrý den v 15:00. 

Několikrát doprovázela část scholy také „půnoční“ v kapli na Vysokově (22:00).  

V kostele sv. Jana Křtitele zase mládež hrává pravidelně o pouti a o posvícení. 

Mezi pravidelné aktivity scholy se kromě doprovodu mší v náchodských kostelích 

řadí i adventní vystoupení u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. Schola 

 
280 Rozhovor s Ing. Karlem Maršíkem. 7. 7. 2020. 
281 Jednu dobu ale mládež hrávala pravidelně i o prázdninách, a to v děkanském kostele. 
282 Jednomanuálový zásuvkový pozitiv od místního varhanáře Josefa Andrýse. 

UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon, 2007. ISBN 978-80-86472-

27-0, s. 250. 
283 Budova reálného gymnázia v Náchodě (dnes Jiráskovo gymnázium) dříve disponovala také vlastní kaplí 

s varhanami, kde se konaly bohoslužby pro žáky katolického vyznání. Varhany byly po obsazení gymnázia 

německou armádou z auly gymnázia přesunuty (zapůjčeny) do kaple v České Čermné. Rekonstrukcí prošly 

v roce 1996. V dnešní době je v prostorách bývalé gymnaziální kaple aula.  

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kaple svatého Václava (Česká Čermná) [online]. 2019 [cit. 2020-07-06]. 

Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(%C4%8Cesk%C3%A

1_%C4%8Cermn%C3%A1)&oldid=17298404 
284 HEJČL, Václav. Historie kostela sv. Michaela. Nepublikovaný článek. Soukromý archiv P. Václava 

Hejčla. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(%C4%8Cesk%C3%A1_%C4%8Cermn%C3%A1)&oldid=17298404
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(%C4%8Cesk%C3%A1_%C4%8Cermn%C3%A1)&oldid=17298404
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příležitostně účinkuje také při tradičním setkání náchodských církví Svobodný advent, které 

se koná v sále městského divadla Dr. Josefa Čížka („Beránek“).285 

5.3 Kostel sv. Jana Křtitele 

Nejstarší náchodský kostel (3. čtvrtina 13. století?)286 je kostelem hřbitovním. Jedná 

se o nejstarší dochovanou stavbu v Náchoděhudebníá n.287 Mše svaté se zde slouží hlavně 

při pohřbech. Ačkoliv kostel disponuje funkčními varhanami288 (původně asi přenosný 

pozitiv, který má dostavěný pedál s krátkou oktávou289), užívá se zde především elektrických 

varhan. Důvodem je nespíš skutečnost, že vzduch se do varhan čerpá pouze mechanicky.290 

 Hudební doprovod liturgie zde příležitostně zajišťují varhaníci, ale na některých 

mších také schola od kostela sv. Michaela. Mše svaté se zde slaví pravidelně na svátek 

sv. Jana Křtitele 24. června (nebo v neděli okolo – poutní mše svatá), dále o posvícení, které 

bývá tradičně na 4. neděli v říjnu (kolem 25. října, tzv. císařské).291 Kostel je možné při mši 

svaté navštívit také 1. a 2. listopadu (Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé). 

5.4 Názory a výhled do budoucna 

Poslední kapitola je určitým vhledem hudebníků, kteří působili či působí na kůru 

chrámu sv. Vavřince, do současného stavu liturgické hudby v náchodské farnosti. Může 

posloužit k zamyšlení. Citovány budou názory hudebníků a také jejich přání budoucím 

varhaníkům náchodské farnosti. Všechny citace jsou uváděny anonymně. 

 
285 Vzpomínky autora. 
286 SLAVÍK, Jiří a Jan ČÍŽEK. Historické církevní stavby. 1. Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě n. 

Met. Náchodský zpravodaj. Náchod: Město Náchod 2018, č. 1, s. 7. 

Dostupné také online: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0118.pdf 
287 Kostel svatého Jana Křtitele v Náchodě [online]. [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/svaty-jan-krtitel-nachod/ 
288 Jednomanuálový zásuvkový pozitiv z poloviny 18. století, který byl dříve pravděpodobně užíván při 

procesích. Pedál bez možnosti rejstříkování k němu dostavěl nejspíš místní varhanář Josef Andrýs. 
289 Elektronická komunikace s Ing. Janem Štokem ml. 12. 7. 2020. 
290 UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon, 2007. ISBN 978-80-

86472-27-0, s. 250. 
291 HEJČL, Václav. Staré Město nad Metují. Nepublikovaný článek. Soukromý archiv P. Václava Hejčla. 

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/archiv_18/z0118.pdf
http://nachod.farnost.cz/kostely-a-kaple/
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5.4.1 Anonymní názory 

„Musím se smutkem říct, že jedno ze specifik náchodské farnosti je i to, že zde lidé 

velmi málo zpívají. Myslím, že největší radost amatérského varhaníka je, když slyší Boží lid 

v kostele zpívat. to má pak pocit, že ten čas, který věnoval nácviku liturgického doprovodu, 

nebyl marný. Zde však zpěv bohužel velmi upadá.“ 

„Dle mé osobní zkušenosti jsou náchodští farníci velmi otevření a vděční lidé. 

Nestěžují si na to, že některou píseň neznají, či že hraji rychleji, než jsou zvyklí. Mnozí 

dokonce velmi oceňují, když přijdu s nějakou invencí.“ 

„Nikomu nevyčítám nápěvy. Jde jen o to, že když přijdou farníci z jiných farností, 

nezazpívají si při mši.“ 

„Schola sv. Michaela je uskupení, kterým se můžeme opravdu pochlubit. Hlavně tyto 

mše (u sv. Michaela) přitahují mnoho mladých lidí z naší i ostatních farností. Myslím, že toto 

těleso dosahuje opravdu vysoké úrovně. I co do počtu hráčů a zpěváků je to asi nejvíce za ty 

léta, co žiji a pamatuji. Velice chválím a doufám, že jim to dlouho vydrží. Stojí to mnoho 

času a námahy.“   

„Do hudební praxe v náchodské farnosti by bylo vhodné zařadit také zpěvy Taizé.“ 

„Náchodská farnost patří do regionu s velkou hudební tradicí. Ve městech jako je 

Náchod, Hronov, Police nad Metují nebo Nové Město nad Metují působí celá léta kvalitní 

učitelé hudby. Zpěváci z náchodské farnosti se často podílejí i na jiných hudebních aktivitách 

v Náchodě a okolí a patří k oporám pěveckého sboru Hron. Hodnotu vidím i v pokračování 

tradice tzv. rytmické hudby v kostele sv. Michaela. Založila ji generace našich rodičů, my 

jsme ji rozvíjeli od roku 1989. Vždycky mám radost, když vidím, jak dokáže kostel rozezpívat 

současná schola.“  
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5.4.2 Vzkazy budoucím varhaníkům 

„Nebojte se. Nebojte se přijít s novými věcmi, nápěvy, či s novým přístupem k 

doprovodu mše svaté.“ 

„Varhany v kostele sv. Vavřince jsou krásné. Nebojte se experimentovat s rejstříky, 

hra na varhany zde může potom být opravdu kouzelná.“ 

„Myslím si, že ku slávě Boží může zaznít jakákoliv, dle možnosti slušně podaná 

muzika.“ 

„Řada škol už dnes otevírá obory chrámové hudby, církev pořádá nebo podporuje 

kvalitní kurzy pro varhaníky (např. kurz M. Pšeničky). Získá-li varhaník nebo jeho 

spolupracovníci i sbormistrovskou průpravu, je to mimořádně hodnotná služba. Musí na ni 

ale mít čas. Při zaměstnání se hudební vzdělání dohání těžko. Stále vidím, co všechno se 

ještě musím naučit a kde mám nedostatky. Liturgická hudba je nejspíš úkolem na celý život.“ 

„Buďte poctiví ve cvičení, neházejte flintu do žita, když se vám něco nepovede. Učte 

se hrát nové písně a potom je učte lidi zpívat. Vždyť v kancionálu je tolik krásných písní!  

Také si uvědomte, že každý liturgický doprovod by měl být oslavou Božího jména, že je to 

vlastně pocta pro Pána hrát. A pokud někdo dostal od Boha hřivny, měl by je také 

rozmnožovat.“ 
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Závěr 

 Podařilo se objasnit, jak někteří varhaníci v děkanském kostele sv. Vavřince 

v Náchodě nejspíše následovali po sobě. Tato kontinuita může být také jakousi vzpruhou pro 

hudební činnost dalších mladých hudebníků z náchodské farnosti. Byť se ve zmapovaných 

dobách stále nachází nějaká nevyjasněná místa, především díky sdílnosti žijících varhaníků 

a vedoucích chrámového sboru se podařilo dosavadní poznání chrámové hudby v náchodské 

farnosti obohatit nejen o informace o nich samotných, ale také o varhanících již nežijících, 

o kterých už se v literatuře můžeme dočíst. 

Práce se podrobněji nezabývala repertoárem chrámového sboru ani notovým 

archivem kůru děkanského kostela. Soupis hudebnin kůru děkanského chrámu vytvořil 

a dále spravuje současný ředitel kůru Henryk Donaj.292 Soupis hudebnin náchodského kůru 

vytvořil také dříve J. K. Vejda. Soupis se nachází v osobním fondu J. K. Vejdy, který je 

uložený ve Státním okresním archivu v Náchodě. 293 Notový archiv kůru a osobní fond 

skladatele Vejdy skýtají do budoucna příležitosti k dalšímu bádání. 

 

 

 

 

.  

 
292 Rozhovor s Henrykem Donajem. Náchod. 26. 6. 2020. 
293 ČÁP, Jaroslav. Josef Karel Vejda a hudební Náchod. In: Stopami dějin Náchodska 12. Náchod: Státní 

okresní archiv Náchod, 2008. ISBN 978-80-86676-06-7. ISSN 1211-3069, s. 93. 
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