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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou zhudebnění básní Josefa Václava Sládka. 

Základním zdrojem analyzovaných dat je bibliografický soupis skladeb, který byl sestaven 

na základě vlastního bádání v databázích a katalozích Národní knihovny České republiky, 

Městské knihovny v Praze, Českého muzea hudby a také z údajů dostupných v odborné 

literatuře. V první kapitole jsou nejprve krátce shrnuty obecné principy zhudebňování poezie 

a následně je upřena pozornost na možné aspekty Sládkovy poetiky, jež vybízejí hudební 

skladatele ke zhudebnění jeho básní. Rovněž je v první kapitole rámcově analyzována 

Sládkova poetika na základě jednotlivých sbírek. Druhá kapitola se již zabývá podrobnou 

analýzou sestaveného bibliografického soupisu skladeb z hlediska četnosti zhudebnění 

jednotlivých básní, množství skladeb jednotlivých autorů, hlasového a nástrojového 

obsazení a také z hlediska časových souvislostí. Třetí, nejobsáhlejší kapitola je dělena dle 

proponovaných sémanticky výrazných tematických okruhů Sládkovy básnické tvorby – 

milostná lyrika, poezie pro děti, selství a ohlasová poezie a bojovné vlastenectví. 

V jednotlivých podkapitolách je na Sládkovu tvorbu nahlíženo nejprve prizmatem 

literárněvědným, poté se autorka pokouší o hudební analýzu a interpretaci s důrazem na 

postihování sepětí významu slova a hudby. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky a dává je 

do souvislostí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

česká hudební vokální tvorba, zhudebněná poezie, básně J. V. Sládka, bibliografický 

soupis skladeb, J. B. Foerster, Vítězslav Novák 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the topic of setting the poems of Josef Václav Sládek to music. 

The main source of the analyzed data is a bibliographic list of compositions, which was 

compiled after my own research in the databases and catalogues of the National Library of 

Czech Republic, the Municipal Library in Prague and Czech Museum of Music, as well as 

in specialised literature. The first chapter briefly summarizes the general principles of setting 

poetry to music and then it focuses on particular aspects of Sládek's poetics, which encourage 

composers to set his poems to music. The first chapter also outlines Sládek's poetics in 

different poetry collections. The second chapter gives a detailed analysis of the compiled 

bibliographic list of compositions in terms of the frequency in which particular poems have 

been set to music, the number of works composed by different authors, vocal and 

instrumental cast, and also time contexts. The third, and the most comprehensive chapter, is 

divided in accordance with the proposed semantically significant thematic areas of Sládek's 

poetic work - love poetry, poetry for children, peasantism and folk echo poetry and militant 

patriotism. In the subchapters, Sládek's work is at first viewed through a literary prism, then 

the author attempts a musical analysis and interpretation with the emphasis on understanding 

the connection between the meaning of word and music. The conclusion summarizes and 

links the findings. 
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Úvod 

Josef Václav Sládek patří nepochybně mezi klasiky české literatury. Je však minimálně 

podivné, že v povědomí kulturní veřejnosti je Sládek poněkud odsouván do pozadí – dle 

mého názoru je to způsobeno tím, že je celistvý obraz básníka často redukován na některé 

výrazné sémantické prvky jeho tvorby, a působí tak víceméně ploše. Nejvíce je Sládkovi 

přisuzována role básníka orientovaného směrem k bojovnému vlastenectví či k selství. 

Nejen, že se tím čím dál více vzdaluje dnešnímu čtenáři, ale také mohly být některé prvky 

jeho tvorby vlivem redukovaného vnímání zkresleně interpretovány1, což z něj činí značně 

problematického autora. Literárněvědný přístup k autorovi však odhaluje zajímavé profily 

jeho básnické tvorby, jako jsou například mladistvé verše vyrůstající z romantické tradice či 

reflexivní lyrika z básníkových posledních let života, obsahující verše ztišené a smířené, 

zaobírající se podstatou a pomíjivostí lidského života. Na straně druhé je Sládek i dnes 

uznáván jako dětský autor – o jeho přínosu dětské poezii, kde stojí jako 

zakladatel její novodobé, moderní a dítěti bližší podoby, tedy není pochyb. Ve spojení 

s poezií ohlasovou však může opět dojít k nepochopení Sládkovy tvorby a k jeho považování 

za básníka jednoduchého. Sládek však dovedl prosté významy jednotlivých slov a vět 

sugestivně užívat v básnické řeči tak, že jejich nevšedním spojováním a formální koncentrací 

výrazových sil dosahují významů nových, nevýslovně hlubokých. Básník mistrně využívá 

řeč úsečnou, plnou zámlk a intonačních přeryvů, čímž se moderní báseň začíná podobat 

popěvku či pořekadlu. Jak zmiňuje Milan Jankovič (kterému v době, kdy nemohl publikovat, 

poskytl své jméno emeritní pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, editor 

Rudolf Havel): „Existuje snad jen jediná básnická forma, která umožňuje vytvářet řečené 

napětí takřka z ničeho, nejprostším přiřazováním představ, v jejich vzájemném zvukovém 

a významovém vábení – výmluvném dokonce i v tom, co zůstává nevysloveno“.2 Tou 

formou je právě píseň, Sládkovo klíčové výrazové médium.  

 Forma písně Sládka provázela všemi oblastmi jeho tvorby. Ve svých básnických 

počátcích se opravdu inspiroval spontánností a bezprostředností lidové písně, postupně však 

 
1 Nezřídka k takové zkreslené interpretaci docházelo pod vlivem určité ideologie – vzpomeňme na odborné 

statě a publikace Josefa Poláka, značně ovlivněné marxistickým pojetím literární vědy, pro nějž je příznačné 

chápání tzv. lidovosti jako měřítka hodnoty literárního díla.  

2 HAVEL, Rudolf. Sládek písňový. SLÁDEK, Josef Václav a HAVEL, Rudolf. Radost i hoře [online]. Praha: 

Odeon, 1980. s. 125 [cit. 2021-03-07]. 
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písňovou formu kultivoval do té podoby, že byla schopna vyjádřit „obsahy tak složité ve své 

vnitřní protikladnosti, a přece nakonec prosté v úhrnu poznání“.3 Díky písňovosti veršů není 

ku podivu, že jeho poezie často oslovovala hudební skladatele. Obdivuhodné je ale množství 

skladeb, jež vznikly na Sládkovy verše – v tomto ohledu se Sládkovi může rovnat snad jen 

Vítězslav Hálek. Jako nejvíce zajímavé však shledávám to, jak široké spektrum skladatelů 

se Sládkově poezii věnovalo. S tímto vědomím mě zajímala mj. i otázka, zda byli hudební 

skladatelé různých kvalit a proslulosti schopni fokalizovat onu pestrost Sládkova básnického 

odkazu, nebo zda tohoto básníka vnímali spíše v onom redukovaném pojetí. 

Diplomová práce si rovněž klade za cíl vytvořit bibliografický soupis skladeb 

zhudebňujících Sládkovy básně – nejedná se tedy o pouhou přílohu, ale o důležitou výchozí 

a dále odborně využitelnou součást práce, z níž vychází následná literárněvědná analytická 

interpretace textů a základní analýza jejich hudebních ztvárnění. Nutno podotknout, že ač 

prameny (Josef Plavec4, Josef Polák5) připomínají soupis Ludvíka Boháčka, připravený 

k vydání ve 40. letech 20 století pro Společnost J. V. Sládka, rukopis se nepodařilo dohledat 

– není zařazen ani ve fondu Společnosti J. V. Sládka uloženém v Literárním archivu 

Památníku národního písemnictví.6 Jediný podobně obsáhlý soupis lze nalézt v Hudebně-

literárním slovníku7 Vladimíra Spousty – i v něm však nejsou obsaženy všechny skladby, 

které jsem dohledala v jiných zdrojích. Kvůli uzavření archivů a dalších paměťových 

institucí se jednalo převážně o digitalizované bibliografické záznamy z on-line katalogů 

Národní knihovny v Praze, Městské knihovny v Praze a Českého muzea hudby.  Za další 

limity Spoustova soupisu považuji absenci některých bibliografických údajů, jako jsou 

například rok vydání či nakladatel, a také absenci názvů jednotlivých zhudebněných básní 

v daných hudebních cyklech.  

 
3 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 86. 

4 PLAVEC, Josef. Josef Václav Sládek a čeští skladatelé. Chudým dětem: ročenka dobročinného komitétu 

v Brně [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946, 56(1). sv. 1 s. 134 [Cit. 2021-04-17]. 

5 POLÁK, Josef. J. V. Sládek v pojetí J. B. Foerstra. Zlatý máj: kritická revue umělecké tvorby pro mládež 

[online]. Praha: Svaz Československých spisovatelů, 1982, 26(7). sv. 7 s. 443 [cit. 2021-04-17]. 

6 Literární archiv Památníku národního písemnictví. Společnost Josefa Václava Sládka – spolkový archiv 

[online]. i. č. 1068. Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Společnost J. V. Sládka, Praha, 2000 [Cit. 

2021-04-17].  

7 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. 
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V první kapitole jsou nejdříve shrnuty obecné poznatky zhudebňování poezie. 

Následují podkapitoly zabývající se již konkrétně zhudebňováním poezie Sládkovy – 

v rámcovém shrnutí básníkovy poetiky se snažím hledat odpovědi zejména na to, co Sládek 

svými básněmi nabízí ke zhudebnění, respektive co v jeho poezii hudební skladatelé hledali 

a co je vedlo k jejímu zhudebnění. U jednotlivých sbírek již uvádím hudební zpracování 

básní, které je zajímavé z hlediska tematiky či hudební kompozice. Druhá kapitola obsahuje 

podrobnou analýzu vytvořeného bibliografického soupisu skladeb včetně detailních 

matematických a statistických údajů a jejich přehledného zpracování do tabulek a grafů. 

Zajímaly mne především odpovědi na otázku četnosti zhudebnění jednotlivých básní či básní 

s danou tematikou, množství skladeb jednotlivých autorů či hlasového a nástrojového 

obsazení skladeb. Neméně důležité jsou informace o časovém původu skladeb, respektive 

kdy a za jakých kulturně-společenských podmínek vznikaly konkrétní skladby zhudebňující 

Sládkovy verše. Zde považuji za důležité podotknout, že mezi hudebními skladateli 

zabývajícími se Sládkovým dílem se velice často objevuje jméno Josefa Bohuslava 

Foerstera. Z toho důvodu je v druhé kapitole věnována krátká podkapitola Foersterovým 

kontaktům se Sládkovou poezií. Třetí a nejobsáhlejší kapitola se věnuje jednotlivým 

sémanticky výrazným okruhům Sládkovy tvorby, a sice milostnou lyrikou, poezií pro děti, 

selstvím a ohlasovou poezií a bojovným vlastenectvím. Nejprve je proponovaný tematický 

okruh podroben literárněvědné analýze s průběžnými analytickými interpretacemi 

jednotlivých básní, následně je pozornost upřena na nejznámější či nejzajímavější případy 

jejich hudebního zpracování. V rámci základní hudební analýzy těchto skladeb se rovněž 

pokouším o interpretaci s důrazem na postihování sepětí významu slova a hudby. 

V podkapitolách s hudebním zpracováním Sládkových básní je kvůli přehlednosti textu již 

zmiňovaný Foersterův masivní příklon ke Sládkovým textům ošetřen číslováním nadpisů 

římskými číslicemi. Podobně je řešeno také dílo Vítězslava Nováka. V závěru práce jsou 

pak shrnuty a následně syntetizovány a generalizovány zjištěné poznatky. 
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1 Sládek a hudba 

1.1 Zhudebňování poezie  

Vztah hudby a poezie se prolíná dějinami lidstva již od dob starověkého Řecka. Tehdy se 

příliš nerozlišovaly formy umělecké produkce. Slovo mousikē tak označovalo múzická 

umění zahrnující hudbu, poezii i tanec.8 Tato spojitost přetrvávala v určité formě až do 14. 

století, kdy došlo k rozkolu mezi lyrickou poezií a hudbou – poezie se tak rozchází s dosud 

samozřejmým hudebním přednesem a k básni již není zároveň komponována i hudba.9  

Jak uvádí Petr Macek, „nejvýraznější interakce hudby a poezie existovaly od 

nepaměti tam, kde integrací slovesných a hudebních struktur vznikaly projevy vokální 

hudby“.10 Proto je nejstarší formou propojení hudby a slova píseň, jejíž vývoj procházel 

obdobími rozmachu i úpadku v závislosti na vnějších společenských podmínkách. Do 9. 

století tak převažuje hudba náboženská a spirituální, poté se kvůli expandujícímu zájmu 

o pozemský život rozvíjí písně světské, nejčastěji s milostným obsahem. Vzpomeňme 

například tvorbu francouzských truvérů a trubadúrů ve 12.-13. století. Těsnější propojení 

hudby a slova umožnil vznik harmonicko-melodického slohu na konci 16. století – skladatelé 

tak neměli k dispozici pouze horizontální, melodickou linku, ale také linku vertikální neboli 

harmonickou, jenž jim sloužila k logickému scelení díla a upevnění jeho formy. V období 

romantismu vzniká umělá prokomponovaná píseň jakožto svébytný umělecký žánr. 

Nejednou se tak stalo, že básnická předloha nevalné hodnoty se stala východiskem jedinečné 

písně (kupříkladu cykly Spanilá mlynářka či Zimní cesta průkopníka tohoto žánru Franze 

Schuberta).11  

Na počátku české písňové tvorby stojí staré duchovní písně. Vývoj interakce poezie 

a hudby je nesen i produkcí písně lidové. Nové impulsy přináší vznik a rozvoj umělé písně 

– „jestliže v okruhu církevní vokální produkce šlo o spojování hudby s relativně 

kanonizovaným typem slovesných textů, přináší tvorba nových umělých písní, kantát 

a dalších analogických útvarů volnost ve výběru básnických textů, jaká nebyla dána ani 

 
8 MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 962. 

9 MOCNÁ, Dagmar a PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Litomyšl: Paseka, 2004. s. 

464.  

10 MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 702. 

11 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 36-37. 
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v hudebně dramatické tvorbě, kde se mezi hudbu a poezii stavěla v úloze specifického 

zprostředkovatele libretistika. Teprve v této nové situaci volí skladatel určitý básnický text 

v souhlase se svým vlastním umělecko-obsahovým záměrem, usiluje o jeho individuální 

hudební přetlumočení atd.“.12 Nový typ spojování poezie a hudby přináší také vznik 

melodramu, odkud je již krátká cesta k recitaci podkládané improvizovaným hudebním 

doprovodem. Ve 20. století nastává velký rozmach hudby populární – kvalitativně nový 

vztah poezie a hudby se vytváří na bázi hudby jazzové. V masové kultuře populární hudby 

je zavedena většinou praxe tvorby textů, které jsou poté připojeny k již hotové hudbě. 

Taková tvorba profesionálních i amatérských textařů nemůže (až na výjimky) fungovat jako 

poezie autonomní a musí být hodnocena pomocí zcela specifických kritérií.13 Podobný rozdíl 

mezi poezií a písňovým textem vidí i český písničkář 60. let 20. století Vladimír Merta, jenž 

tvrdí, že básnický text, který je možné dobře zhudebnit, musí při četbě sugerovat melodii. 

Také se domnívá, že formálně písňové texty dobrou poezii nedostihnou, ale mohou 

poskytnout uvolněnější pohled na skutečnost.14 Stejně se na problematiku populárních písní 

dívají i Dagmar Mocná a Josef Peterka, kteří v současné komunikaci vidí „propastný rozdíl 

mezi tištěnou poezií a každodenním masovým konzumem písňových textů“.15  Písňová 

produkce ve 20. století je spjatá s nonartificiální hudbou a zábavním průmyslem, slovesný 

text tak často hraje zcela podružnou roli. Naopak textově nekonvenční písně vznikaly pro 

potřeby hudebně divadelních scén (Osvobozené divadlo, Semafor). Výše uvedený argument 

Vladimíra Merty o nesamostatnosti písňových textů vyvrací tvorba Jiřího Suchého, jenž je 

pravidelně vydávána knižně. V 60. letech se také objevují písničkáři (Karel Kryl, Jaroslav 

Hutka či již zmiňovaný Vladimír Merta) vyznávající alternativní ideál individualismu 

(nezávislost, mužnost, upřímnost). Typická je pro ně personální jednota autora skladby, 

textaře i interpreta. Pro písničkáře je text nositelem existenciálního poselství, je to jakýsi 

protest proti negativním dobovým jevům. Chtěli spíše šokovat než se zalíbit, odlišovali se 

 
12 MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 702. 

13 Tamtéž. 

14 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. Praha: Panton, 1990. s. 26. 

15 MOCNÁ, Dagmar a PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Litomyšl: Paseka, 2004. s. 

465. 
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od běžných proudů populární hudby záměrnou jednoduchostí hudební složky a závažnějšími 

texty.16 

Jak bylo výše ve zkratce naznačeno, během vývoje se při spojování textu a hudby 

v různé míře uplatňuje syntaktická a sémantická role obou kooperujících složek – jednou se 

tak text přizpůsobuje melodii, jindy se melodie podřizuje textu (například ve středověku byl 

důležitější text než melodická linka). Byly tedy zhudebňovány básnické texty, ale také se 

prosadila praxe, kdy byl hotový hudební útvar opatřen slovesným textem.17 Jako důležitější 

však shledávám fakt, co konkrétně v poezii evokuje hudební zpracování, respektive jaké 

aspekty dodávají verši hudebnost.  

Podle Otokara Zicha je hudebnost verše „kvalita zvuková, vytvořená seskupením 

hlásek podle určitých pravidel, chápaných intuitivně“.18 Je to tedy vlastnost objektivní, jejíž 

podstata spočívá v opakování a kontrastu hlásek. René Wellek naopak pochybuje 

o schopnosti poezie dosáhnout hudebních efektů. Hudebnost verše označuje jako zavádějící 

termín a odlišuje jej od melodičnosti v hudbě: „Melodie v hudbě je samozřejmě určena 

výškou tónu a v jazyce je tudíž její vzdálenou obdobou intonace. Ve skutečnosti jsou však 

značné rozdíly mezi intonační linií mluvené věty s kolísající a rychle se měnící výškou tónu 

a melodií hudební s její pevnou výškou tónu a přesně určenými intervaly.“19 Hudebnost 

verše je dle něj „uspořádání fonetických schémat, snaha vyhnout se hromadění souhlásek, 

nebo je to prostě přítomnost určitých rytmických účinků“.20 Jako případy, kdy poezie 

výjimečně navozuje hudební zvuky, zmiňuje zvukomalbu. To potvrzuje i Petr Macek, který 

hudbu a poezii označuje jako „zvuková umění“ a zvukomalbu v poezii chápe jako „znakové 

poukazování umělecky zpracovaného zvuku na zvukovou realitu“.21 Wellek také tvrdí, že 

vztah mezi „velkou“ poezií a hudbou je komplikovaný – pokud má poezie literární hodnotu, 

její zhudebnění dle Welleka zkresluje a zatemňuje její strukturu. Nepopírá určitý vztah mezi 

 
16 MOCNÁ, Dagmar a PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Litomyšl: Paseka, 2004. s. 

460-461. 

17 MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 702. 

18 ZICH, Otokar. O typech básnických. Praha: Orbis, 1937. s. 35.  

19 WELLEK, René, WARREN, Austin, STŘÍBRNÝ, Zdeněk a CALDA, Miloš. Teorie literatury. Olomouc: 

Votobia, 1996. s. 222. 

20 Tamtéž, s. 177-178. 

21 MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 1029. 
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poezií a hudbou, ale dle něj „nejvyšší poezie netíhne k hudbě a největší hudba vůbec 

nepotřebuje slov“.22  

Úzká vnitřní spojitost hudby a poezie souvisí s jejich samotnou podstatou – 

s rozvojem kultury proniká hudba do podvědomí básníků, obohacuje je výrazově 

(metaforicky i zvukově) i tematicky.23 Rudolf Pečman tvrdí, že „slovo je přímým nositelem 

myšlenek a idejí, zatímco hudba je schopna tyto myšlenky a ideje pouze navodit a vyvolává 

mimohudební významové představy, aniž pracuje s konkrétním slovním a větným 

materiálem“.24 Jeho tvrzení, že hudba a slovo pracují s odlišnými výrazovými prostředky, 

však Vladimír Spousta vyvrací – dle něj jsou poezie i hudba ovládány stejnými dynamickými 

a rytmickými zákonitostmi. Melodické propojení slova a hudby považuje za nejprůkaznější 

doklad jejich výrazové souběžnosti. Jako výrazové prostředky pak jmenuje rozdílný témbr 

a délku samohlásek, opakování stejného tónu nebo souzvuku přirovnává k hláskové 

aliteraci.25 Nejužší kontinuitu poezie a hudby najdeme v písni, ve které hudebně výrazové 

prostředky jako melodie, rytmus i agogika přímo vyrůstají z textu a bytostně s ním souvisí. 

Zpěvní melodie tak víceméně odpovídá slovní deklamaci. Tato oblast je také početně 

nejbohatší. Obrovské množství básníků dalo alespoň jeden podnět k písňovému zhudebnění 

svých básní, ať již v jakékoliv podobě.26 

Již bylo zmíněno rozdílné vnímání poezie a písňových textů. Jako hlavní rozdíl 

písňového textu a básně uvádí Vladimír Merta hlavně časové plynutí písně: „Čtenou poezii 

může čtenář vnímat takříkajíc ‚na dlouhé lokty‘. Může se kdykoli vrátit na kterékoliv místo 

básně, zkorigovat svůj první vjem. Vnímá ji v čase, který mu vyhovuje. Čas písničky naproti 

tomu neúprosně plyne. Jednou ztracené (slovo či souvislost) posluchač prostě propásl.“27 

Textař tak dle Merty musí brát v úvahu subjektivně odlišné prožívání reálného času 

měřeného písní. „Text klade zvýšený důraz na přesnost, rytmičnost, poslechovost 

 
22 WELLEK, René, WARREN, Austin, STŘÍBRNÝ, Zdeněk a CALDA, Miloš. Teorie literatury. Olomouc: 

Votobia, 1996. s. 177-178. 

23 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 33. 

24 PEČMAN, Rudolf. Poezie a hudba. Průhledy k věčnému tématu. Brno: Park kultury a oddechu, 1986. s. 43. 

25 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 33-34. 

26 Tamtéž, s. 45. 

27 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. Praha: Panton, 1990. s. 23. 
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(fonetičnost), pravidelnost, sluší mu kratší přirovnání, stručné věty, pádná metaforika, 

podřízení zákonům hovorového jazyka.“28 Z těchto jmenovaných vlastností také Merta 

usuzuje kvality básně, která se dá dobře zhudebnit: svou sevřenou stavbou a zpěvností se 

blíží písňové formě, má lehkost, vtip a originalitu a zároveň má schopnost tvořit náladu 

a uvolňovat napětí mezi slovy. Důležitá je dle Merty také smysluplná stavba básně, složená 

z oduševnělých celků, a zakončená pointou.29 

1.2 Sládkovy hudební exkursy 

Písňovost Sládkových veršů je všeobecně známá a uznávaná – není proto k podivu, že od 

vydání prvních sbírek se k Sládkově poezii obracelo velké množství českých skladatelů, a to 

velice záhy – v elektronické databázi Národní knihovny v Praze jsem dokonce dohledala, že 

první zhudebnění se datuje před rokem 1877, přičemž první Sládkova sbírka Básně vychází 

v roce 1875.  

Již méně známý je fakt, že Sládek sám se pokoušel o hudební kompozice svých veršů. 

Ferdinand Strejček napsal: „Ještě v stáří svém tvrdíval o sobě Josef V. Sládek, že každá jeho 

píseň přináší si na svět i vlastní nápěv, který mu v hlavě zní a k němuž pak další sloky hravě 

se řadí.“30 Tomu, že byl Sládek hudebně zaměřen, svědčí i fakt, že za svého pobytu 

v Americe hrál na varhany v polské kolonii v San Antoniu. Po návratu z Ameriky se spřátelil 

s Emanuelem Chválou, hudebním skladatelem a kritikem. Ten ve vzpomínkách vylíčil 

Sládka jako člověka vášnivě tíhnoucího k hudbě a přiznal se, že právě Sládek jej podnítil 

k psaní o hudbě – jako redaktor Lumíru Sládek Chválovi některé jeho články otiskl31, ač 

byly jeho kritiky „věcné, omezovaly se povětšině na oblast úzce hudební a byly zpravidla 

neseny klidným nezaujatým tónem“.32 Chvála také Sládka měl vyučovat hře na klavír, ve 

 
28 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. Praha: Panton, 1990. s. 24. 

29 Tamtéž, s. 25. 

30 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

213 [cit. 2021-02-22]. 

31 Například CHVÁLA, Emanuel. Smetana a jeho „Tajemství“. Lumír: časopis zábavný a poučný [online]. 

Praha: Servác B. Heller a Josef V. Sládek, 30.9.1878, roč. 6(27). sv. 27 s. 424-426 [cit. 2021-02-22]; CHVÁLA, 

Emanuel. Zdeněk Fibich. Lumír: časopis zábavný a poučný [online]. Praha: Servác B. Heller a Josef V. Sládek, 

10.12.1879, roč. 7(34). sv. 34. s. 533-536 [cit. 2021-02-22]. 

32 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Emanuel Chvála. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, 

Gracian. Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 

1963. s. 546. 
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které se měl básník projevit jako žák svědomitý a snaživý. Právě v tomto období Sládek 

okusil práci hudebního skladatele a byl to právě Chvála, komu Sládek ukázal své první 

kompoziční pokusy. Když se mu však Chvála snažil vysvětlit nedostatky v jeho dílech 

a doporučil mu sečkat ještě s kompozicí, dokud nebude více zběhlý v hudební teorii, nic 

dalšího mu již neukázal.  

 Sládkovy dopisy první ženě Emílii mohou být dobrým zdrojem informací 

o básníkově cestě k hudbě – z dopisu z 9. února 1872 lze vyčíst, že do svého pražského bytu 

koupil piano, aby pomohl svému mladšímu bratru Václavovi ve vzdělání. Tehdy ještě je pro 

Sládka „piano co pro slepého obraz“33, ale 4. dubna 1872 v dopise své nevěstě Emílii píše: 

„Co dělám? – Vzpomínám na tě a hraju Schubertovy písně!“34 V listopadu již sděluje své 

záměry coby skladatele a také se z tohoto dopisu lze dovtípit, že kromě Chvály debatoval 

Sládek o hudbě také s Bedřichem Smetanou: „Budu se hledět věnovat každý den as hodinu 

komponování, to už mi neuškodí, když už beztoho jedna hodina denně na hudbu praskne 

(hraju právě první díl Prokšovy školy). Tedy komponování. Smetana mi tuhle povídal, že to 

dělá také tak.“35 Mladší bratr Václav později vzpomínal na toto soužití následovně: „Často, 

sedě ve vedlejším pokoji při knize, slyšel jsem ho, an loudí zádumčivé akordy na strunách 

klavíru aneb přehrává nějaké Andante Beethovenovo nebo Schumannovo. Hudbu srdečně 

miloval, ale přes počátky výkonné zručnosti pro nedostatek času a zdraví se nedostal.“36 Hře 

na klavír se Sládek věnoval také po tragickém úmrtí Emílie. Na první pohled nadbytečná 

zmínka o Beethovenově skladbě tak nabývá na důležitosti, vzpomenu-li na báseň Andante 

(K motivu z Beethovenovy sonáty) ze sbírky Jiskry na moři. Tyto verše, vzniknuvší v době 

bolestných vzpomínek na zesnulou Emílii zesílených výčitkami, neboť jejich vztah nebyl 

vždy harmonický37, by tak mohly být zároveň vzpomínkou na dobu, kdy Sládek ve svém 

pražském bytě při myšlenkách na Emílii hraje Beethovenovu sonátu.  

 
33 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

214 [cit. 2021-02-22] 

34 Tamtéž.  

35 Tamtéž. 

36 Tamtéž.  

37 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 85. 
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 Není známo, kolik toho J. V. Sládek za svůj život zkomponoval. Zachovaly se pouze 

dvě písně (díky Marii Sládkové, která je vyhledala v pozůstalosti), v obou případech 

zhudebnil svůj vlastní text. Píseň Sviť mi, má hvězdičko (příloha 1), jejíž text byl publikován 

ve sbírce Jiskry na moři (1880), rovněž reflektuje básníkův žal nad smrtí milované ženy38: 

„Sviť mi, má hvězdičko, 

sviť mi, jen sviť, 

kdekoliv kráčím 

po tmavé dráze 

v práci a pláči, 

jde se to snáze, 

když ty mi svítíš, 

sviť mi, jen sviť. 

 

V světě ta jediná 

byla jsi ty, 

v bouři a víru, 

v života boji, 

kdos-li dal míru 

té duši mojí, 

v světě ta jediná 

byla jsi ty. 

 

Sviť jen, ať vysoko 

nade mnou dlíš; 

přes lidskou bídu 

duše i těla 

veď ty mne v klidu, 

jaks to vždy chtěla, 

až ve svou výš!“ 39 

 
38 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

215. [cit. 2021-02-22] 

39 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 146.  
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S touto Sládkovou kompozicí vzniknuvší kolem roku 1876 se seznámil i Josef 

Bohuslav Foerster, skladatel, který později patřil mezi největší Sládkovy obdivovatele 

a patrně nejčastěji zhudebňoval jeho verše. Sám prý na tentýž text složil píseň pro sólový 

hlas, bohužel se mi ji však nepodařilo dohledat – není obsažena v tematickém katalogu 

skladeb40 ani v Databázi Národní knihovny ČR. Foerster se o Sládkově skladbě vyjádřil 

následovně: „Pamatuji si dosud její začátek, tím spíše, jelikož jsem tehdy týž Sládkův text 

jako solovou píseň napsal. U mne byla čistě lyrickou (bylo mi asi 17 let, když jsem ji složil), 

Sládek pojal text jaksi dramaticky, bylo znáti, že hudba jeho vytrysknula ze srdce již životem 

zkoušeného. Hudba sama jevila z hlediska čistě hudebního skladatele theoreticky 

vzdělaného.“41  

 Druhá skladba (příloha 2) je datována 11. února 1879 a Sládek ji věnoval Marii 

Veselé těmito výmluvnými slovy: 

„S co jsem, je tvé – mé blaho i můj žal, 

má celá bytost – i co Bůh mi dal, 

co z všední tlupy toho světa není. 

A přijde-li kdy čas, kdy zapomenu snad, 

čím jsem ti dnes; - když básník ve mně pad, 

v té hořké chvíli uč se – odpuštění. 

Tvůj J. S.“42 

Píseň Sládek své nevěstě osobně zahrál téhož roku u Sofie Podlipské43. Dle 

vzpomínek44 Sládkova bratra na všechny posluchače silně zapůsobila. Text písně Sládek 

později uveřejnil s drobnými úpravami rovněž ve sbírce Jiskry na moři (1880): 

 
40 FOJTÍKOVÁ, Jana. Josef Bohuslav Foerster: svědectví pramenů: nový soupis hudebního díla. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012.  

41 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

215 [cit. 2021-03-03] 

42 Tamtéž. 

43 Sládkova druhá nastávající manželka byla Marie Veselá, švagrová Emila Frídy, bratra Jaroslava Vrchlického. 

Zmíněné setkání, kde došlo k prezentaci Sládkovy hudební kompozice, se konalo u Vrchlického tchýně Sofie 

Podlipské. 

44 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

215 [cit. 2021-03-03]. 
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„Nuž tedy dík za zlaté srdce tvoje, 

já hledím naň a ruka má se chví, 

jak plavec z bouřných vln když perlu vyloví 

a břehu blízko již, zpět klesá do příboje. 

 

Já o tebe se třesu, perlo moje, 

o ten tvůj svit, o ten tvůj dětský klid, 

a přec tak hluboko jsem musel pro tě jít, 

než moh‘ jsem přitisknout tě v siré srdce svoje. 

 

Teď – ke mně blíž! I ať se obzor chmouří, 

tys má, a smrt až rozevře svou dlaň, 

jen rci, až naposled mou zlíbáš skráň: 

‚Já vím to, pro mne rád že zahynul jsi v bouři!‘ “ 45 

 

Zdá se, že tyto dvě skladby, respektive jejich texty, docela dobře vystihují sbírku Jiskry 

na moři, v níž byly později publikovány – první dva oddíly intimní lyriky jsou nasáknuté 

žalem po zemřelé manželce, prolíná se jimi všudypřítomný motiv smrti či puklého srdce. Ve 

čtvrtém oddílu se básník po třetím oddílu veršů vlasteneckých vrací opět na pole lyriky 

intimní, avšak zcela rozdílné od lyriky oddílů prvních. Verše jsou inspirovány novou láskou 

a novým manželstvím, což má za následek rozjasnění nálad a převahu písňových veršů ve 

stylu milostné romance. I tak se do básní vkrádají například vzpomínky na předchozí 

hluboko zasahující milostné vztahy obou partnerů – básník nám tak předkládá několikerý 

cit, tak niterně prožitý, a přitom zasazený do pevného písňového tvaru.46 

Od básníka samotného se nám tedy vícero skladeb nedochovalo a dle vzpomínek Marie 

Sládkové jich nejspíše ani vícero nezkomponoval. Jeho básně se však staly podkladem více 

než 100 skladeb pěti skladatelských generací. Pokud do statistiky započítáváme i Sládkovy 

kompozice, byla by první zhudebněnou básní vůbec již výše zmiňovaná píseň Sviť mi, má 

hvězdičko.  

 
45 STREJČEK, Ferdinand. Josef V. Sládek a hudba. Zlatá Praha [online]. Praha: J. Otto, 2.2.1916, 33(18). s. 

215 [cit. 2021-03-03]. 

46 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Praha: 

Československý spisovatel, 1990. s. 85-87. 
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1.3 Zhudebňování Sládkových básní českými skladateli 

V této podkapitole se budu zabývat jednak tím, co Sládek svými básněmi nabízí ke 

zhudebnění, respektive co v jeho poezii hudební skladatelé hledali a co je vedlo k jejímu 

zhudebnění, a jednak již konkrétním zhudebněním básní jednotlivých skladatelů. Po krátkém 

zhodnocení Sládkovy poetiky jakožto celku budu poté postupovat chronologicky po 

jednotlivých sbírkách a v nich vybírat básně, jejichž zhudebnění je zajímavé z hlediska 

tematiky či hudební kompozice. Na tomto místě nebudou obsáhleji analyzovány 

a interpretovány všechny Sládkovy sbírky – některým se budu podrobněji věnovat 

v kapitolách jednotlivých tematických okruhů.  

Již bylo řečeno, že J. V. Sládek dokázal zaujmout mnoho českých hudebních 

skladatelů – je však třeba zdůraznit, že se jedná o pozornost tak velkého množství autorů 

různých kvalit a různé proslulosti, jaké se dalšímu jinému českému básníku snad nedostalo. 

Emanuel Chalupný47 vhodně připomíná, že Sládek svými básněmi podal české hudbě to, co 

Goethe či Heine hudbě německé, tedy nejen že jej zhudebňovalo nepřeberné množství 

autorů, ale mnoho těchto kompozic patří stále do repertoáru oblíbených skladeb a Sládkovy 

texty tak v mnohých případech takřka zlidověly. Sládek sám o zhudebňování vlastních básní 

věděl, jako problematické se však jevilo opomíjení jeho autorství samotnými skladateli – 

u mnohých skladeb nebyl uváděn jako autor textu, natož aby jej někdo žádal o povolení 

k převedení jeho textu do hudební řeči. Takový osud potkal i Písně smuteční, které mohly 

mít jistou praktickou „užitnou hodnotu“. Právě proti opomenutí jeho autorství 

v zhudebněných Písní smutečních se Sládek ohradil ve Zvonu roku 1901, kde ve své stížnosti 

pojal opomíjení autorských práv jako setrvalý problém: „U nás považuje se píseň otisknutá 

za obecný majetek. Autora básníka nikdo se neptá o svolení k patisku, ani skladatel, ani 

nakladatel. Ba, často ani jméno jeho se neudává. Při jiných písních mých bylo mi to dosud 

lhostejno; při těchto není; ne pro mne, ale pro věc samu.“48 Možná si z tohoto důvodu velmi 

vážil prosby J. B. Foerstera, který mu z Hamburku poslal dopis se žádostí o svolení 

zhudebnění jeho poezie.49 

 
47 CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury. Praha: Fr. Borový, 1916. 

s. 84. 

48 STREJČEK, Ferdinand. Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka. Časopis pro moderní filologii [online]. 

Praha: Klub moderních filologů, 1913, roč. III. s. 1 [cit. 2021-03-07]. 

49 FOERSTER, Josef Bohuslav. Poutník: Pamětí díl I. [online]. V Praze: Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien, 

1929. s. 103 [cit. 2021-03-07]. 
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 Sládek dává mnoho příležitostí ke zhudebnění právě specifičností své poetiky. Píseň 

totiž byla Sládkovým klíčovým výrazovým médiem – tato básnická forma dokáže utvářet 

napětí i prostým přiřazováním představ, intonačním přeryvem, poklesem, zdvihem 

i výmluvnými pomlkami. Často se inspiroval lidovou tradicí, jež formovala především jeho 

počáteční básnické pokusy, s prohlubováním lidské i umělecké zkušenosti však Sládkovi 

přestala vyhovovat písňová spontánnost výrazu. Konečná Sládkova osobitá písňovost je 

výsledkem tvůrčího vývoje, v němž básník nakonec dokázal skloubit svou rozrušenou 

citovost a subjektivitu s rytmičností a melodičností písňové strofy.50 F. X. Šalda Sládka 

v letech 1931-1932 popsal jako básníka „slova úsporného a sevřeného, zjizveného řekl bych 

bolestí; v nejlepších svých věcech je lapidární, jde za zhuštěnou jadrností, skoro za 

gnómou“.51 Vyzdvihuje zejména Sládkovy básně jako Tráva či Doma, kde Sládkovu poetiku 

přirovnává k poetice Jana Nerudy, právě díky jisté jadrnosti a vůli k prostotě. To neznamená, 

že by změnil svůj názor na Sládkovu tvorbu – pro F. X. Šaldu byla Sládkova (podobně jako 

Vrchlického) tvorba již časově vyčpělá (jak je neadresně naznačeno již v Manifestu české 

moderny). Protože však oba patřili k básníkům obecně uznávaným, „neútočil“ přímo na ně, 

ale spíše na ty, kdo by chtěli jejich poetiku napodobovat či dále rozvíjet. Proto v dané studii 

jedním dechem eufemisticky dodává, že stálé volání po návaznosti na sládkovskou tradici 

bývá dost často zneužíváním Sládkova literárního odkazu.52 Šaldova slova nutí ke 

kritickému zamyšlení: pokud se ke Sládkovým veršům v minulosti obracelo tolik skladatelů 

různých generací, proč, a především za jakým účelem tomu tak bylo?  

 
50 HAVEL, Rudolf. Sládek písňový. SLÁDEK, Josef Václav a HAVEL, Rudolf. Radost i hoře [online]. Praha: 

Odeon, 1980. s. 125-130 [cit. 2021-03-07]. 

51 ŠALDA, František Xaver. Šaldův zápisník [online]. Praha: Československý spisovatel, 1991. sv. 4 s. 339 

[cit. 2021-03-07]. 

52 „Výročí Sládkovo a Vrchlického bude jistě zase záminkou celé řadě nacionalistických nedochůdčat 

a akademických vrtichvostů, aby se rozkdákali jako staré slepice o domnělé nutnosti a potřebě, navazovat dnes 

na jejich dílo a pokračovat dnes v jejich, jak se říká, tradici. Tento způsob, vlastě nezpůsob a nemrav, stal se 

již u nás příslovečným; bez něho neobejde se žádná vzpomínka na naše mrtvé básníky a umělce. Nuže, je třeba 

říci zcela hlasitě, že toto historické slepectví je pravý a vlastní hyenism, pravé a vlastní zneuctívání hrobů, které 

by nám měly býti svaté a nedotknutelné. Naopak, před každým navazováním na Sládka a na Vrchlického je 

třeba varovat mladé lidi. Byla by to zvrhlost a neřest; bylo by to v nejvyšší míře i nesládkovské 

i nevrchlickovské. Jejich díla jsou uzavřené výtvory historické; jejich síla je v tom, jak vycítili svou dobu, jak 

zachytili její záchvěvy, jak vyslovili, co, tušené, se vlnilo a vlálo mezi lidmi a nad věcmi jako prchavé a, zdálo 

se, nepostižitelné fluidum.“ ŠALDA, František Xaver. Šaldův zápisník [online]. Praha: Československý 

spisovatel, 1991. sv. 4 s. 351-352 [cit. 2021-03-07]. 
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Ve Sládkově tvorbě byly akcentovány a aktualizovány různé aspekty dle měnící se 

kulturní situace a zorného úhlu zhudebňovatele – jednou se dostaly do popředí Sládkovy 

verše vlastenecké, jindy sociální, milostné či náboženské. Takové zúžené hledisko však 

signalizuje nepochopení. Sládek tak byl v minulosti brán jako básník stavovsky pojatého 

selství, jako obránce utlačovaného národa či jako kolektivní pěvec. Na Sládkovu poezii by 

se ale nemělo nahlížet skrz dobovou tématiku či ideová schémata. Důležitější je porozumět 

řeči tvaru, který dostává do popředí to, co ostatní hlediska přesahuje. Jen tak se dá Sládek 

chápat jako „nejčistší vtělení českého lyrismu.“53   

Pokud jsou hledány důvody, proč se hudební skladatelé obraceli ke Sládkovým 

veršům, zajímavým zdrojem nám může být „průzkum“ Josefa Poláka. Ten vyzpovídal J. B. 

Foerstera, Vítězslava Nováka, Jaroslava Křičku a Jindřicha Jindřicha. Na otázku, proč si pro 

své skladby vybíral zrovna verše J. V. Sládka, přišla Polákovi od Foerstera 23. ledna 1948 

následující odpověď: „Sládkova poezie je sama hudba, jeho slovo zpívá, jeho opravdovost 

a prožitost uchvacují, jistá prostota výrazu, blízká národní písni, předurčuje jeho básně ke 

zhudebnění. Kde zvláště za polyfonního zpracovávání vzniká i při vzorné vokalizaci ve 

sboru často nejasnost a spleť matoucí posluchače, zůstává Sládek jasný a průzračný. Jeho 

hluboký a vždy mužný cit udává základní tón, chcete-li hlavní téma, z něho skladatel staví, 

usnadňuje jednotnost i při střídající se náladě. Nedostatků u Sládka nenalézám.“54 Podobně 

odpověděl i Vítězslav Novák – o Sládkově díle celkově mluvil v superlativech, obdivoval 

jeho rozmanitost (verše bojovné, vlastenecké, intimní, ale i verše pro děti) a pokládal jej za 

důležitou část národní kultury. Oceňoval zejména zpěvnost Sládkových veršů a překrývání 

akcentů a cézur. Také se přiznal, že si improvizuje melodie ke Sládkovým básním. 55 Tvar 

Sládkových veršů vyzdvihl i Jaroslav Křička: „J. V. Sládek mě vábil už v dobách 

studentských, kdy jsem vzplanul pro poezii. Vždy mě přitahoval myšlenkovou obsažností 

a jadrností, českostí námětů, vyslovených jasně, srozumitelně a stručně. Nepíše pro parádu, 

pro rýmy. Neříká nic víc, než je třeba, aby svou myšlenku pověděl. Bez parády, a přece tak 

 
53 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 343-344.  

54 POLÁK, Josef. J. V. Sládek v pojetí J. B. Foerstra. Zlatý máj: kritická revue umělecké tvorby pro mládež 

[online]. Praha: Svaz Československých spisovatelů, 1982, 26(7). sv. 7 s. 443 [cit. 2021-03-10]. 

55 POLÁK, Josef. Vítězslav Novák a Sládkovy verše. Zlatý máj: kritická revue umělecké tvorby pro mládež 

[online]. Praha: Svaz Československých spisovatelů, 1963, 7(10). sv. 10 s.474 [cit. 2021-03-10]. 
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pěkně, líbezně i rázně – jak je právě třeba. Od počátku jsem cítil, že patří k našim velikým.“56 

Jindřich Jindřich se zase více zaměřil na lidovou inspiraci básní: „Velmi rád jsem skládal 

písně i sbory na básně J. V. Sládka, jehož zpěvné básně se mi velmi líbily i hodily pro svou 

českost i příbuznost s lidovými písněmi, které miluji.“57 Jak vidno, každý hledal v Sládkově 

poezii něco jiného, ač by mohlo být jmenováno několik opakujících se argumentů, například 

zpěvnost, český námět, tendence k prostému a stručnému vyjádření. Dle svých preferencí 

(a u některých osobností i dle inklinující ideologie) se poté skladatelé obraceli k jednotlivým 

sbírkám. U mnohých autorů je také vhodné zohlednit časové hledisko komponování skladeb 

na Sládkovy texty – tomuto tématu se mj. budu věnovat v následující kapitole.  

 Když pominu písňovost jako hlavní argument pro časté zhudebňování básní, Sládek 

nabízí spoustu možností ke zhudebnění z hlediska tematiky – jeho básnická tvorba je totiž 

tematicky i formálně různorodá. Souhrnně by se však dalo konstatovat, že je Sládkovo 

básnické dílo „z velké části literárním přepisem životního běhu, jednoho prožitého lidského 

osudu.“58 Mladická nespokojenost s národními poměry, cesta do Ameriky, z níž si kromě 

životních zkušeností přivezl také svůj životní cíl, první láska a ochromující žal po úmrtí ženy 

necelý rok po svatbě, následně nalezení jistoty po boku druhé manželky a radost z narozené 

dcerky a nakonec dlouholeté tělesné utrpení způsobené vleklou nemocí, během něhož se 

nezříká v mládí vytyčeného cíle a urputně pracuje navzdory všemu až do konce, to vše se 

v různé míře promítá do Sládkových básní. Ty však nelze takto slepě omezit na 

autobiografické poetické záznamy – právě hluboký prožitek smrti první ženy, jež Sládka 

trvale poznamenal, ovlivnil jeho tvorbu v celé své šíři zejména zvýšenou citlivostí pro 

jakékoliv lidské utrpení. Tím je prohloubena Sládkova poezie intimní, sociální i vlastenecká.  

Ruchovské počátky a Básně (1875) 

Sládek vstoupil do české literatury v době, kdy se Čechami prohnala prudká vlna protestů 

a manifestací za spravedlivé vyřešení české zemské správy po tzv. rakousko-uherském 

vyrovnání v roce 1867. To v mladém básníku podnítilo občanské a vlastenecké uvědomění, 

 
56 POLÁK, Josef. Jaroslav Křička o básnickém díle Sládkově. Zlatý máj: kritická revue umělecké tvorby pro 

mládež [online]. Praha: Svaz Československých spisovatelů, 1963, 7(11). sv. 11 s. 524 [cit. 2021-03-10]. 

57 POLÁK, Josef. Jindřich Jindřich a J. V. Sládek. Pravda: List Československé komunistické strany – odbočka 

Plzeň [online]. Plzeň: Tiskařské a nakladatelské družstvo Pravda, 7.1.1969, 50(5). sv. 5 s. 5. [cit. 2021-03-10]. 

58 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 342. 
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a tak Sládek v roce 1868 rediguje odbojně laděný almanach Ruch, čímž se vlastně stal 

mluvčím „české omladiny“. Verše z této doby jsou plné patosu (vzpomeňme například 

vlasteneckou apostrofu Tobě), ale v Ruchu publikuje také verše intimně laděné. Některé 

verše z tohoto období vydal ve své první sbírce nazvané jednoduše Básně (1875), obsahující 

poezii z poměrně dlouhého rozpětí let 1868-1875.59 Z tohoto časového vymezení je patrné, 

že sbírka obsahuje také verše ze Sládkova amerického pobytu. Je zajímavé, že jsem 

nenalezla žádné skladby zhudebňující Sládkovy texty s americkou, potažmo indiánskou 

tematikou.60 Jiné verše z této sbírky však své uplatnění v hudbě našly, ač jich není mnoho – 

z tabulky 1 a grafu 1 zpracovávajících data z vytvořeného soupisu skladeb lze vyčíst, že se 

jedná o pouze tři básně, jmenovitě U potoka, Za hory slunce zapadá a Modli se za mne.  

 

Graf 1: Počet zhudebněných básní v jednotlivých sbírkách J. V. Sládka 

 
59 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 345-347. 

60 Myšleno z první Sládkovy sbírky. Jedinou básní s indiánskou tematikou, která byla zhudebněna, je báseň 

Bůh ze sbírky Ze života (1884). Zkomponoval ji Václav Kálik jako smíšený sbor. Rok vzniku či vydání bohužel 

nebyl dohledán.  
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Tabulka 1: Počet zhudebněných básní v jednotlivých sbírkách J. V. Sládka 

V těchto básních, ale vlastně v celé první Sládkově sbírce, se objevují básnické 

obrazy a motivy příznačné pro subjektivní romantický prožitek světa – například vábení 

neznámého či mořských hlubin, sebevražedné myšlenky, dialog lidské duše a přírody, 

bloudění, nespokojenost, rozervanost, stesk nad nenávratně uplynulým časem. Tím se 

Sládek vymyká dobové poetice vrstevníků z generace roku 1868 a inklinuje spíše ke vlivům 

tradice subjektivního evropského romantismu – v dopisech Ladislavu Čelakovskému 

zmiňuje údajnou inspiraci u Byrona, Lermontova či Lenaua.61 Obě výše zmíněné básně jsou 

lyrikou intimní, ale zatímco U potoka je psána proměnlivým a někdy i zcela nepravidelným 

členěním promluvy do strof či do odstavců (možná proto Foerster tuto méně zpěvnou báseň 

 
61 KOLÁR, Robert. Josef Václav Sládek: Básně (1875) [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. 

v. i., 2017. Edice Seminář České knižnice, sv. 3. s. 6-11. [cit. 2021-03-10]. Je však nutné nebrat tuto informaci 

jako bernou minci – Sládek chtěl jistě vypadat jako sečtělý a jdoucí „přímo k prameni“. 

Sbírka básní J. V. Sládka 
Počet zhudebněných 

básní 

Básně (1875) 3 

Jiskry na moři (1880) 19 

Světlou stopou (1881) 12 

Na prahu ráje (1883) 4 

Ze života (1884) 13 

Sluncem a stínem (1887) 47 

Zlatý máj (1887) 55 

Skřivánčí písně (1889) 64 

Selské písně a České znělky (1889) 52 

Směska (1891) 130 

Starosvětské písničky a jiné písně (1891) 236 

České písně (1892) 66 

Zvony a zvonky (1894) 69 

V zimním slunci (1897) 22 

Písně smuteční (1901) 16 

Za soumraku (1907) 18 

Dvě knihy veršů (1909) 38 
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zhudebnil jako melodram, který se ale bohužel nedochoval), druhá jmenovaná v nečekaně 

plných verších reflektuje protiklady života62: 

„Za hory slunce zapadá 

a blaze těm, jichž dílo skončeno je, 

a v dol už noc se rozkládá 

a jako kámen těžké srdce moje. 

 

Proč kráčíš, poutníče, tak pomalu? 

Už hlava chorá, nohy zolovněly. – 

Je noc, je noc, v té noci zoufalu 

Rač těžkých snů nás chránit, Spasiteli!“63 

 

 Na text této básně zkomponoval často zpívaný ženský sbor Bedřich Smetana. 

Smetana je všeobecně znám jako zakladatel české hudební národní školy, čemuž významně 

přispělo uctívání smetanovského kultu pražskou muzikologickou školou reprezentovanou 

Zdeňkem Nejedlým. Tak se Smetana stal takřka nedotknutelným a jakákoliv námitka byla 

brána jako zrada vlastenectví. Z tohoto důvodu je dnes Smetana přijímán poněkud chladně. 

Bohužel již není tolik znám fakt, že Smetana ve své tvorbě vychází z novoromantické 

tradice.64 V tvůrčím období označovaném jako švédské (dle Smetanova pobytu v Göteborgu 

v letech 1856-1861) se intenzivně seznamuje například s dílem Franze Liszta, se kterým se 

dokonce osobně seznámil. To se projevuje i v jeho kompozičním stylu – melodicko-

harmonická složka skladeb je komplikovanější, podle novoromantického vzoru obohacuje 

také instrumentaci. Obrací se k programní hudbě, přičemž program pojímá volně, nechává 

prostor posluchačově fantazii. Tektonická stránka skladby má však vždy pevnou 

a promyšlenou strukturu. Z toho vyplývá Smetanův největší přínos – v jeho tvorbě se spojují 

soudobé hudební podněty s národními rysy a vznikají tak díla ceněná ve smyslu hudebním 

 
62 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 357. 

63 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 1907. 

s. 50 [cit. 2021-03-10]. 

64 ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby, 2. díl: 19. století [online]. Věrovany: Piszkiewicz, 2006. s. 231 [cit. 2021-03-

10]. 
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i vlasteneckém. 65 Ačkoliv je tedy Smetanova hudba povětšinou objektivní, pevně 

zformovaná a spíše národně zabarvená, měla by být vnímána v širších kontextech jako 

romantická.66  

Jiskry na moři (1880) 

Druhá Sládkova sbírka Jiskry na moři, jejíž název se odvolává na častý motiv jiskření 

na mořské hladině z první sbírky67, je také tematicky různorodá, ale na rozdíl od sbírky první 

je pečlivěji uspořádaná – Sládek ji rozdělil na pět oddílů, z toho čtyři jsou lyrické. První dva 

oddíly obsahují intimní lyriku reflektující opět bolestnou ztrátu první ženy, třetí oddíl patří 

lyrice vlastenecké, ve čtvrtém oddílu převažují lyrickoepické žánrové či baladické básně 

a v oddíle pátém jsou opět verše intimní, avšak tentokrát inspirované znovunalezeným 

osobním štěstím. Zvláštní je, že elegický tón se neztrácí ani v těchto radostných verších, ani 

ve verších vlasteneckých – je již ve Sládkově poezii všudypřítomný.68  

Z této sbírky bylo dohledáno celkem 18 zhudebněných básní, z toho 5 jich zhudebnil 

J. B. Foerster. Sám Sládek zhudebnil báseň Dík, či spíše zveřejnil její text v pátém oddíle 

této sbírky, protože jak již bylo řečeno, Sládek zkomponoval tuto píseň pro svou druhou 

ženu Marii. O jeho skladbě na text básně Sviť mi, má hvězdičko již byla také řeč, stejně jako 

o ztracené kompozici na týž text od mladého Foerstera. Foerster také zkomponoval mužský 

sbor na text básně Potok, kterou ale Sládek v Souborných spisech básnických (1907) z druhé 

sbírky vyřadil. To zřejmě svědčí o snaze zbavit definitivní verze svých sbírek výrazových 

nesrovnalostí a neumělostí69: 

  

 
65 SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Brno: Praha: Togga ve spolupráci s Českým hudebním fondem, 2001. s. 

474-479.  

66 Toto tvrzení lze podpořit argumentem z oblasti literární – v české literární vědě se v poslední době klade 

důraz též na širší pojetí romantismu. Dalibor Tureček vedle romantismu subjektivního, byronovského rozlišuje 

i romantismus vlastenecký. TUREČEK, Dalibor. České literární romantično: synopticko-pulzační model 

kulturního jevu. Brno: Host, 2012. 

67 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 84. 

68 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 363.  

69 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 1907. 

s. 362 [cit. 2021-03-10]. 
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„V lesině pramen zašplouchal, 

já za břízou jej poslouchal 

jak zvučel a zručel v tichu; – 

přes šedé, chmurné kameny, 

přes mrtvé, zaschlé kořeny 

on zvučel a zručel: – 

jemu to bylo tak k smíchu. 

 

Spěl potok loukou, tek a tek 

kol rozpuků a pomněnek, – 

kol pomněnek tak v tichu. – 

V rozpuku žluč se rozlila, 

pomněnku slza zrosila, 

on zvučel a zručel: 

jemu to bylo tak k smíchu.“70 

Foerster také jako jediný zhudebnil básně Opakuj to a Přišlo ke mně žití. Druhá 

jmenovaná je úvodní básní prvního oddílu, která vyjadřuje odhodlání přijímat život se vším, 

co přináší, včetně bolesti a žalu. V tom je určitý rozdíl oproti intimní lyrice z předchozích 

let – žal lyrický subjekt sice ochromuje, ale nepodvrací základy osobnosti a bolest je tak 

přijímána jako jedna z hodnot lidského života. Tento vyrovnaný životní postoj člověka, jenž 

čelil již v mladém věku smrti tváří v tvář, je zesílen faktem, že bolest ztrácí svou nadvládu 

už tím, že je jasně a lakonicky pojmenována.71 Bohužel jsem nemohla porovnat Foersterovu 

zhudebněnou verzi této básně, neboť byla zahrnuta do cyklu písní Ohně na lukách, op. 99, 

jenž nebyl nikdy vydán a je zachován pouze v rukopise. Rovněž nevydána zůstala také 

Foersterova píseň na text básně Ze všeho, co jsem žil. Nutno podotknout, že Fojtíková72 ve 

svém tematickém katalogu Foersterových skladeb u této písně neuvádí žádného autora 

 
70 SLÁDEK, Josef Václav. Jiskry na moři: básně Josefa V. Sládka [online]. Praha: Nákladem knihtiskárny 

Militkého a Nováka, 1880. s. 25 [cit. 2021-03-10]. 

71 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 85.  

72 FOJTÍKOVÁ, Jana. Josef Bohuslav Foerster: svědectví pramenů: nový soupis hudebního díla. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. s. 200.  
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básnického textu. Z důvodu nevydání skladby nebylo možné ověřit celý text písně, dle 

identického názvu (který není tak běžný jako například názvy Píseň, Ukolébavka apod.) však 

lze usuzovat Sládkovo autorství.  

Zůstanu-li ještě u lyriky intimní, nesmím opomenout báseň Roky táhnou, roky mizí 

z druhého oddílu sbírky. V té Sládek hojně pracuje se zkratkou a naznačenou, přímo 

nevyslovenou či nerozvedenou pointou, kterou lze nalézt v lidové poezii.73 Miroslav 

Červenka tento stylový útvar nazývá „nápisem“, jenž charakterizuje jako „maximálně 

koncentrované málomluvné strofické útvary, v nichž soustředění k podstatnému zdůrazňuje 

na úkor písňovosti skoro aforistickou formulaci“74: 

„Roky táhnou, roky mizí 

a my jsme si víc a více cizí. – 

 

Roky táhnou, roky bolí; 

už mi ani na tvém hrobě 

plakat nedovolí. – 

 

Od východu vítr táhne 

a mně je tak bolno, bolno – 

po něčem to srdce práhne – 

Spíš? – ach tobě je tak volno!“75 

 

 Citované verše, shrnující žal nad zesnulou ženou do lapidární zkratky, zhudebnil 

Jan Klusák (*1934) - český skladatel, který ve své tvorbě hledá nové cesty na poli 

hudebního výrazu i formy. Začínal komponovat v duchu neoklasicismu, poté se však jako 

jeden z prvních přiklonil k seriálním technikám druhé vídeňské školy, které byly 

komunistickou ideologií potlačovány.76 Sládkovu báseň zařadil do cyklu Hořkosti, jenž 

 
73 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 28. 

74 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 364. 

75 SLÁDEK, Josef Václav. Jiskry na moři: básně Josefa V. Sládka [online]. Praha: Nákladem knihtiskárny 

Militkého a Nováka, 1880. s. 37 [cit. 2021-03-10]. 

76 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. sv. 1 s. 677. 
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obsahuje sedm písní pro sólový baryton s doprovodem klavíru, a jenž vyšel v roce 2014. 

Notová partitura je sice uložena v archivu Městské knihovny v Praze, protože se však jedná 

o vzácný tisk, lze jej zapůjčit pouze prezenčně, což je v této době kvůli pandemii 

onemocnění covid-19 nemožné. Je však možné poslechnout si na internetu krátkou ukázku, 

z které je patrné, že tato kompozice na Sládkův text je mezi ostatními výjimečná například 

častými disonancemi. Melodie se pohybuje víceméně po stupnicových krocích bez 

jakýchkoliv výraznějších skoků – svým charakterem připomíná spíše operní recitativ. Celá 

skladba se nese v zádumčivé, ponuré atmosféře. Ono textové směřování k podstatnému jako 

by bylo v hudbě ztvárněno častým opakováním stejného tónu na počátku verše před (ač 

rozsahově chudým) rozvinutím melodie. Zajímavý je závěr, který je sice zjitřený výše 

položenou melodií, ale místo dramatického konce přichází melodicky i harmonicky 

neukončená melodie, která ztišením dynamiky jen jakoby vyzní do prázdna – jako by 

skladatel dával posluchači čas potřebný k domyšlení pointy. 

 Z třetího oddílu sbírky Jiskry na moři, jenž obsahuje vlasteneckou lyriku, byly 

zhudebněny dvě básně. Zatímco báseň Čechy s poněkud patetickým vyznáním zhudebnil 

pouze Vítězslav Novák, báseň Je proti nám, kdo není s námi byla zhudebněna čtyřikrát. 

Jaroslav Křička svou kompozici na tuto báseň zahrnul do cyklu mužských sborů Vzhůru 

srdce, op.25, jenž vyšla v roce 1918. Druhé zhudebnění, rovněž z roku 1918, pochází od 

Emila Václava Müllera. Přesnou dataci nelze určit u mužského sboru Karla Nejtka, jenž 

vznikl přibližně mezi roky 1908 a 1918. Posledním skladatelem, který dosud zhudebnil tuto 

Sládkovu báseň, byl Felix Zrno – vyšla v roce 1947 v cyklu Zpěvy mládí: čtyři pochodové 

písně pro jednohlasý sbor a žákovský orchestr.  U básně Je proti nám, kdo není s námi je 

vlastenecká interpretace vzhledem k soudobé společenské náladě jasná – v bojovně 

laděných verších se jasně vymezuje češství, užívání německého jazyka je vnímáno jako 

zrada vlasti („já svoje ústa nestřísním, / bychť na hrdle měl jílec, / tím cizím, zpupným 

jazykem, / v nějž za peníz, neb návykem / se vprodá – odrodilec.“77) Rovněž touha po 

emancipovaném postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku je zde jasně naznačena („my 

po česku chcem žít neb mřít, / a ne být vaši chlapi!“78) Je zajímavé, jak se dobově ukotvená 

báseň stala v době ohrožení národa znovu aktuální.  

 
77 SLÁDEK, Josef Václav. Jiskry na moři: básně Josefa V. Sládka [online]. V Praze: Nákladem knihtiskárny 

Militkého a Nováka, 1880. s. 75 [cit. 2021-03-10]. 

78 Tamtéž. 
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Světlou stopou (1881) 

Sbírka se dělí na čtyři oddíly, a sice Zlatá šlépěj, Miniatury, Idyly a Romance a jiné básně. 

První oddíl je převážně lyrický obsahuje metricky i stroficky odlišně modulované básně – 

tato vynalézavost jen dokládá již zmíněnou snahu o dokonalý básnický útvar.79 

V počátečním oddílu mají hned čtyři básně ve svém názvu slovo píseň. Není proto divu, že 

byly zhudebněny – Jarní píseň zkomponoval Emanuel Chvála. U kompozice je 

pozoruhodný rok vzniku – v databázi Národní knihovny není uveden přesný letopočet, avšak 

v Československém hudebním slovníku osob a institucí80 je uveden rok 1880. Sbírka, ze které 

text pochází, vyšla však až v roce 1881. Sládek navíc v listopadu 1880 v dopise Zeyerovi 

uvádí, že více než polovinu sbírky napsal během čtrnácti dní, což vysvětluje, proč mnoho 

básní nebylo vydáno prvně časopisecky, jak bylo u Sládka dříve zvykem.81 Píseň začínající 

slovy V lupení ptáče zapělo složila Josefína Brdlíková, jedna z pěti ženských autorek, které 

byly do seznamu dohledány. Píseň s incipitem Tak moře není hluboké se stala předlohou pro 

píseň J. B. Foerstera, která však nebyla nikdy vydána. Foerster z prvního oddílu této sbírky 

zhudebnil ještě báseň Socha u lesa a V mlhavé touze. Poslední jmenovanou zhudebnil 

dokonce dvakrát – jednou jako mužský sbor a podruhé jako píseň pro vyšší hlas s průvodem 

klavíru.  

 Druhý i třetí oddíl obsahuje sociální lyriku, i v ní se však projevuje Sládkův 

individualismus. Lumírovský program o povznášející síle poezie přizpůsobuje svému 

etickému pojetí – tváří v tvář lidskému utrpení o této schopnosti pochybuje. Básník by měl 

být dle Sládka hlasem pochopení, povzbuzení a naděje. Mnohými básněmi tak přímo apeluje 

na potřebu soucitu, pochopení a pomoci.  

V oddílu Idyly převládá epičnost (připomeňme například veršovanou povídku Anna 

Potocká, psanou nerýmovaným blankversem).82 Proto nejspíš nebyla žádná báseň z tohoto 

oddílu zhudebněna. Ve čtvrtém oddílu se nachází báseň Chorál, která, navzdory své poněkud 

rozmáchlé stavbě, byla zhudebněna celkem třikrát – J. B. Foersterem, Jindřichem 

 
79 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 369. 

80 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. sv. 1 s. 546. 

81 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 368-369. 
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Jindřichem a Karlem Konvalinkou. Poslední zmíněný skladbu napsal pro osmihlasý 

smíšený sbor, který vyšel v roce 1937 – jakých dalších významů nabývají následující verše 

ve spojení s nacistickou okupací a hrozbou druhé světové války: 

„Ty, Bože našich otců, budiž s námi, 

dej štěstí svit, jak rozdával jsi strast; 

chléb hořkosti, jejž jíme se slzami, 

buď zaň Ti dík! – však pomni lidu svého, 

přej krůpěj lahody u krbu zbořeného, 

vrať sobě chrám – a svému lidu vlast!“83 

 

Celkem bylo z této sbírky zhudebněno 12 básní, což ve srovnání s ostatními sbírkami 

není mnoho. Kromě výše zmíněných byla zhudebněna také básně Fialy, Tři králové a Po 

hvězdných paprscích J. B. Foersterem.  

Čtyři sbírky z 80. let (Světlou stopou, Na prahu ráje, Ze života, Sluncem a stínem) 

jsou obrazem složitého tvůrčího vývoje – představují „zápas o krystalický tvar, v němž 

a jímž překonával své úzkosti a všemu řečenému mohl dát plnější, na proměnách situace 

a chvíle nezávislý smysl“.84 V Sládkově tvorbě se čím dál častěji objevují drobné 

lyrickoepické skladby, sociální kresby, výjevy z české historie a také úvahy nad lidským 

osudem i posláním umění v soudobé společnosti. Právě víra v schopnost poezie formovat 

a zušlechťovat člověka sbližuje Sládkovu tvorbu s lumírovským programem. Na druhou 

stranu se od tohoto programu vzdaluje neustálými lidskými pochybnostmi, úzkostmi 

a sounáležitostí s trpícími, jako i orientací na domácí tradice.85 I přes zjevnou iluzivnost 

Sládkova pohledu na svět je víra v lidskost jednou z nejdůležitějších hodnot. Nejvýrazněji 

zní v básnické objektivaci reálných vlastností prostého člověka, poněkud uměle 

a sentimentálně působí v příliš všeobecných alegoriích a abstraktních symbolech. Ve své 

 
83 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 
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poezii užívá formy sobě nejbližší – píseň a sonet. K sonetu se obrací tehdy, potřebuje-li 

vyjádřit myšlenkově složitější obsah. Svou citovostí však převážně tíhne k písni. 86 

Na prahu ráje (1883) 

Z této sbírky byly zhudebněny pouze čtyři básně, což je druhý nejnižší počet. Je to nejspíše 

způsobeno tím, že celá sbírka je napsána formou sonetů, které jsou ke zhudebnění méně 

vhodné ve srovnání s písňovými pravidelnými strofami. Dvakrát byla zhudebněna báseň 

Bílá hora, a sice J. B. Foersterem a Jiřím Červeným. Foersterův mužský sbor vznikl v roce 

1920, píseň s průvodem klavíru Jiřího Červeného v roce 1918, tedy v období, kdy byla 

společnost otřesena hrozivou zkušeností první světové války. Foerster zhudebnil ještě básně 

Studánka a Náš erb. Společným jmenovatelem všech zmíněných básní je odklon od formální 

vznešenosti sonetu a místo ní se vyhraňuje podstatný rys celé Sládkovy poezie – její 

úspornost.87 

Zlatý máj (1887), Skřivánčí písně (1889) a Zvony a zvonky (1894) 

 Na sklonku 80. let se Sládek obrací k intencionální tvorbě pro děti a vydává dvě 

sbírky s dětskou poezií – Zlatý máj a Skřivánčí písně. K dětské tematice se vrací ještě v 90. 

letech sbírkou Zvony a zvonky. Téměř okamžitě po vydání sbírek dochází k jejich častému 

zhudebňování (jen několika sbírkám se dostalo takové pozornosti, aby na texty v obsažených 

básní vzniklo více než 50 skladeb) a jak je patrné ze sestaveného soupisu, Sládkovy dětské 

verše lákají hudební skladatele po celé 20. století až do současnosti – zatím posledními 

zkomponovanými sládkovskými skladbami jsou Lesní studánka a Nohy (obě ze sbírky Zvony 

a zvonky) z cyklu Písňové imprese Eduarda Douši z roku 2016. Bližší charakteristika 

poetiky Sládkových dětských veršů včetně hudebního rozboru jejich zhudebněných 

protějšků je zařazena do třetí kapitoly (s. 56-80). 

Ohlasové sbírky Starosvětské písničky a Směska (1891) 

 Z dat uvedených v grafu 1 a tabulce 1 (s. 23-24) jasně vyplývá, že nejčastějšího 

zhudebnění se dočkaly Sládkovy verše ze sbírek z 90. let. Přes sto skladeb bylo zhudebněno 

pouze ze dvou sbírek, a sice z obou Sládkových sbírek ohlasové poezie – Starosvětské 

 
86 MUKAŘOVSKÝ, Jan, POHORSKÝ, Miloš a kol. Dějiny české literatury. III. Praha: NČAV, 1961. s. 330-

331. 

87 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 380. 
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písničky a jiné písně a Směska (oboje 1891). Sbírky obsahují básně s lehkou písňovou dikcí 

a jednoduchým trochejským či jambickým rytmem. Lze v nich spatřovat vývojovou 

i formální spojitost s dětskou tvorbou. Zajímavé je spojení ohlasové lyriky a selské tematiky 

– například básně Dooráno na poli, Oral v poli či Na poli. Naopak ohlasovému charakteru 

se však nejvíce vymyká báseň Tráva, které si cenil i F. X. Šalda. Tento vzpomínkový 

a autobiografický charakter se více projevuje v připojeném oddílu Jiné písně (celkem 22 

básní).  

Sbírka Směska přímo navazuje na předchozí ohlasovou sbírku, proto nese 

v původním vydání podtitul „nové starosvětské písničky“ (ve Sládkově tvorbě obecně se 

projevuje sklon k opakování typických témat a motivů, což mělo za důsledek vydávání 

paralelních sbírek). V podstatě se tak opakuje tatáž tematika, takže umělecky Směska 

nepřináší nic nového. Sládek si byl patrně vědom toho, že se jeho ohlasové verše 

u intelektuálního obecenstva88 nesetkají s pochopením – chtěl navázat na tradici lidové 

písně, která provázela venkovského člověka při práci i odpočinku89: 

„Rozleťte se po vůkolí, 

našich krovů družní ptáci, 

někomu snad v širém poli 

ulehčíte krušnou práci. 

(…) 

Do paláců, ach to víte, 

zaletět vám nepřísluší, 

jenom ať mi hlaholíte 

chvilku z duše k české duši.“90 

 
88 V 90. letech se prosazuje generace České moderny v čele s F. X. Šaldou, který se, jak již bylo zmíněno, ke 

Sládkovu dílu stavěl převážně kriticky.  

89 POLÁK, Josef. Tematický akční rádius Selských písní J. V. Sládka. BURIAN, Jaroslav, ed. Na křižovatce 

umění: sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského [online]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973. s. 

457-470 [Cit. 2021-03-04]. 

90 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 1907. 

s. 60-61 [cit. 2021-03-10]. 
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Sládek tomuto záměru podřídil obsah i formu básní – nad aktivním využitím formy 

tak převahuje výrazová konvenčnost, čímž verše ztrácí uměleckou přesvědčivost.91 Na 

druhou stranu, právě tato oblast se těší největšímu zájmu českých skladatelů. Je možné, že 

po úspěchu zhudebněných Skřivánčích písní Karla Bendla Sládek schválně některé básně 

napsal v témže duchu a počítal tak s dalším zhudebňováním. Více se ohlasové tematice 

a jejímu zhudebňování věnuje podkapitola 3.3. 

V zimním slunci (1897) 

Sbírky závěrečného období jsou sbírkami reflektivními – Sládek v nich uvažuje nad lidským 

údělem. První oddíl sbírky V zimním slunci je psán opět formou sonetů, od předchozích 

vlasteneckých znělek a žánrových obrázků jsou však diametrálně odlišné – zde se jedná 

o vážné meditace na velká životní témata, jako je smíření se s přicházející smrtí, pomíjivost 

lidského života a trvalost završeného díla, úloha bolesti v lidském životě. Rozhodující 

hodnoty Sládek jako v předchozích dílech spatřuje ve vřelosti lidského srdce 

a v bezprostředně žité naději a lásce.92 Milan Jankovič vhodně připomíná, že nejvýrazněji se 

toto hodnotové pojetí rozvíjí v přírodních obrazech, kterými lyrický subjekt zprostředkovaně 

tlumočí svou myšlenku (například v básních Skalní bříza či Jeseň).93 Tato závažná úloha je 

plně v roli obrazných pojmenování, která svou šíří často vytváří svůj vlastní metaforický 

kontext94: 

„Než na počátku Bůh děl: Světlo buď!  

a slunci, hvězdami se nebe mží,  

stoup' za soumraku na zem Otec lží  

a svoje símě nasil v její hruď.  

I rostlo výš' a výš', až odnikuď  

pro listí spletité a pro hloží  

tvář nebes nespatřit, — a odnoží  

se chytil pýr i v lidských srdcí rmuť.  

 

 
91 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 67. 

92 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 348. 

93 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 78.  

94 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 348. 
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Tu z hloubí jedněch prsou stesknul vzdech  

a silou neznámou hned v orkán vzrost',  

že zachvěl se strom smrti v kořenech  

a každý suk a každý letorost;  

a k nebi průlinou, jak strom se sklání,  

šla modlitba a k zemi slitování.“95 

 

 Tento sonet vypovídá o síle lidské bolesti, která se stává spojnicí mezi člověkem 

a Bohem. Námětem, motivy (neortodoxní představa Boha, který vítězí za pomoci člověka) 

i komplikovaností významové i větné stavby blíží soudobé symbolistické poezii.96 

I v takových verších se však projevuje Sládkova přerývaná intonace, kterou známe již ze 

sbírky Ze života (1884). Významové přelomy mezi verši i v nich samých jsou způsobeny 

hojnou interpunkcí (vykřičníky, středníky, pomlčky).  

 Druhý oddíl s věnováním Své matce obsahuje osmnáct básní a je jakýmsi 

vyvažujícím protějškem složitých meditací oddílu prvního – na kladené otázky básník hledá 

odpověď v životních jistotách své matky, vnitřně vyrovnané a smířené ženy. Sládek je napsal 

po matčině smrti v roce 1893 – údajně nechtěl napsat básně, ale pouze se vypsat z toho, co 

„srdce uzamčené v životě jí říci nemohlo“.97 Možná právě proto, že tyto verše nejsou 

„pouze“ básněmi, ale důvěrným rozhovorem s milovanou zesnulou matkou, působí 

nejsilněji. Jejich síla nespočívá v hromadění metafor jako v předchozí citované básni, nýbrž 

naopak v úspornosti básnické řeči a v jednoduchosti významové stavby: 

A myslím na tě, mluvím k tobě 

jak u tvých nohou v mladosti, 

když tiskla jsi mou hlavu k sobě 

i v radosti, i žalosti. 

A vzdálena už buď si všeho 

na naší pouti setmělé, - 

já cítím tlukot srdce tvého 

a tvoje slzy na čele.98 

 

 
95 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 1907. 

s. 224 [cit. 2021-03-10]. 

96 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 348. 

97 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan a CHLÍBCOVÁ, Milada. Básně, III. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 399. 

98 Tamtéž, s. 40. 
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2 Bibliografický soupis skladeb a jeho analýza 

Práce vychází především ze mnou sestaveného soupisu skladeb zhudebňujících verše J. V. 

Sládka (příloha 7). Oproti jiným tematickým katalogům skladeb jsem místo bibliografických 

citací zvolila formu excelové tabulky – domnívám se, že je takto soupis přehlednější, čtenář 

se v něm lépe orientuje a v neposlední řadě z něj lze excelovými funkcemi získat různá 

statistická data. V konečné verzi poměrně obsáhlý seznam vznikal především na základě 

vyhledávání v Databázi Národní knihovny ČR99, v Katalogu Městské knihovny v Praze100 

a Online katalogu Národního muzea – Českého muzea hudby101. Mnoho záznamů bylo 

převzato či doupraveno podle dvojdílného Československého hudebního slovníku osob 

a institucí102. U významných hudebních osobností, které Sládka hojně zhudebňovaly 

(Foerster103, Novák104) mi byly rovněž k dispozici již sestavené tematické katalogy jejich 

skladeb. U díla Boleslava Vomáčky, kde ve všech výše zmíněných zdrojích chyběly určité 

informace, se mi je podařilo alespoň částečně dohledat v monografii Huberta Doležila105. 

Podobným způsobem jsem čerpala z bakalářské práce věnované osobě Silvestra 

 
99 NKC – online katalog Národní knihovny ČR. Národní knihovna České republiky [online]. © 2014 Ex Libris, 

NK ČR [Cit. 2021-03-04].  

100 Katalog Městské knihovny v Praze. Městská knihovna v Praze [online] [cit. 2021-03-04]. 

101 České muzeum hudby – on-line katalog. České muzeum hudby [online]. © Portaro, verze systému 16.4.2021. 

[cit. 2021-04-19]. 

102 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír 

a NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební 

vydavatelství, 1965. 

103 FOJTÍKOVÁ, Jana. Josef Bohuslav Foerster: svědectví pramenů: nový soupis hudebního díla. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. DŽBÁNEK, Antonín a kol. Poutník se vrací: Josef Bohuslav 

Foerster – život a dílo. Praha: Set out, 2006.  

104 SCHNIERER, Miloš, ed. Vítězslav Novák: tematický a bibliografický katalog: the thematic and 

bibliographical catalogue. 1. vyd. Praha: Editio Praga, 1999. 

105 DOLEŽIL, Hubert. Boleslav Vomáčka: pohled na dílo a život [online]. Praha: Hudební matice Umělecké 

besedy, 1941 [Cit. 2021-03-04]. 

https://cmh.opac.nm.cz/#!/
javascript:%20window.open(%22https://aleph.nkp.cz/F/H9B76H25NULMAK2IBPFAH6R7D76PKXRKYMYJ422XYJX3UPFE7F-27451?func=file&file_name=copyrights-info%22,%22copy%22,%22height=500,width=500,scrollbars%22);%20void%20null
javascript:%20window.open(%22https://aleph.nkp.cz/F/H9B76H25NULMAK2IBPFAH6R7D76PKXRKYMYJ422XYJX3UPFE7F-27451?func=file&file_name=copyrights-info%22,%22copy%22,%22height=500,width=500,scrollbars%22);%20void%20null
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Hippmanna106. Za cenný zdroj považuji také digitalizované ročníky časopisu Dalibor, 

zpřístupněné Národní digitální knihovnou107. 

 Při bádání jsem našla bibliografické katalogy skladeb jednotlivých autorů, 

nedohledala jsem však kompletní soupis zhudebněných Sládkových básní od všech autorů 

(nepočítám-li hrubý ilustrační výčet u Sládkova hesla v Československém hudebním 

slovníku osob a institucí108) – jediný pokus o takovou sumarizaci je přiložen k diplomové 

práci Veroniky Ježkové109, který však obsahuje pouhých 128 záznamů a navíc jsou v něm 

zahrnuty některé chybné záznamy, které se mi důkladnějším ověřováním (kontrolou 

fyzického exempláře dané hudebniny v Hudebním oddělení Národní knihovny ČR) podařilo 

eliminovat – například polky Václava Bláhy nezhudebňují verše J. V. Sládka, ale textem je 

podložil Josef Sládek, textař aktivní ve 40. a 50. letech 20. století.110 Stejně tak Má hvězda 

zkomponovaná velikánem české hudby Bedřichem Smetanou – autorství textu tohoto 

slavného ženského sboru bylo dlouhou dobu mylně přisuzováno Sládkovi, pravým autorem 

je však Bedřich Peška.111 Dle Josefa Plavce112 vytvořil soupis Sládkových zhudebněných 

básní Ludvík Boháček, člen Společnosti J. V. Sládka. Tento soupis se mi však nepodařilo 

dohledat. Josef Polák113 rovněž zmiňuje, že byl Boháčkův obsáhlý soupis připraven, avšak 

 
106 RADILOVÁ, Jana. Zapomenutý skladatel Silvestr Hippmann [online].  Plzeň, 2012. Bakalářská práce. 

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická [Cit. 2021-03-04]. 

107 Dalibor: časopis pro všecky obory umění hudebního [online]. Praha: Mojmír Urbánek, 1879-1927 [Cit. 

2021-03-04]. 

108 ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír a NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. s. 513. 

109 JEŽKOVÁ, Veronika. Osobní knihovna Josefa Václava Sládka. [online]. Kladno, 2012. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta [Cit. 2021-03-04]. 

110AUT: Databáze národních autorit NK ČR [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, c2009 [cit. 

2021-03-04]. 

111 ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír a NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. s. 279. 

112 PLAVEC, Josef. Josef Václav Sládek a čeští skladatelé. Chudým dětem: ročenka dobročinného komitétu 

v Brně [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946, 56(1). sv. 1 s. 134 [Cit. 2021-03-06]. 

113 POLÁK, Josef. J. V. Sládek v pojetí J. B. Foerstra. Zlatý máj: kritická revue umělecké tvorby pro mládež 

[online]. Praha: Svaz Československých spisovatelů, 1982, 26(7). sv. 7 s. 443 [cit. 2021-03-06]. 
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nikdy nevyšel. O podobný soupis se pokouší také publikace Hudebně-literární slovník114, 

v záznamech u zhudebněných skladeb dle Sládkových veršů však chybí většina 

bibliografických údajů (rok komponování, nakladatel, rok a místo vydání). Takové záznamy, 

které nebylo možné nikde jinde dohledat, jsem do vytvořeného soupisu zahrnula, avšak 

z důvodu chybějících informací nepřináší takovou výpovědní hodnotu jako záznamy ostatní.  

 Soupis vytvořený k této práci je také specifický v podrobném rozepsání jednotlivých 

zhudebněných básní. V ostatních bibliografiích se uvádí celé sbírky, ve kterých jsou 

obsaženy skladby se Sládkovými texty. V mnohých sbírkách jsou ale skladby zhudebňující 

básně vícero autorů (nejčastěji Sládkovi dělaly společnost texty Nerudovy, Sovovy či 

Vrchlického) a je hůře zjistitelné, kolik skladeb v dané sbírce bylo podloženo Sládkovým 

textem.  

Do soupisu se mi podařilo dohledat celkem 932 skladeb. Tato suma rozhodně není 

konečná (již výše bylo uvedeno, že v Československém hudebním slovníku osob a institucí 

se Sládkovi připisuje více než 1000 zhudebněných textů). Počet všech zhudebněných veršů 

je velice těžko zjistitelný – některé skladby nebyly vůbec vydány tiskem a dochovaly se 

pouze v rukopise, některé se nedochovaly vůbec. V takových případech lze například zjistit 

sbírku skladeb obsahující údajně Sládkovy texty, ale konkrétní básně se již nedají dohledat.  

2.1 Hudební skladatelé v soupisu skladeb 

V sestaveném soupisu skladeb je uvedeno celkem 180 hudebních skladatelů, kteří zhudebnili 

Sládkovy verše. Rovněž tento počet není definitivní – v Československém hudebním 

slovníku osob a institucí jsem u vícero autorů našla informaci o zhudebňování Sládkových 

textů, avšak sbírka, názvy konkrétních básní či další bibliografické údaje již nejsou 

k dispozici, bylo by tedy irelevantní takové záznamy do soupisu uvádět. Z autorů, jejichž 

skladby jsou pouze rukopisné, a tudíž chybí v našem soupisu, jmenuje Josef Plavec115 

například Rudolfa Zamrzlu, Jaromíra Herle či Ferdinanda Sládka. 

 Ze soupisu lze zjistit mnoho zajímavých statistických dat (viz tabulky a grafy 2 a 3). 

Nejvíce Sládkových básní zhudebnil Josef Bohuslav Foerster – seznam jeho sládkovských 

skladeb čítá 174 záznamů, což je z celkového počtu 932 skladeb obdivuhodných 18,7 %. 

 
114 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 142-153. 

115 PLAVEC, Josef. Josef Václav Sládek a čeští skladatelé. Chudým dětem: ročenka dobročinného komitétu 

v Brně [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946, 56(1). sv. 1 s. 134 [Cit. 2021-03-07]. 
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Foerster je zároveň jediným autorem, který zhudebnil více než 100 básní – druhého 

nejvyššího počtu 46 skladeb dosáhl Vítězslav Novák, třetí příčka s 38 skladbami patří 

Josefu Nešverovi. Je pozoruhodné, že 73 autorů zkomponovalo na Sládkův text pouze jednu 

skladbu, což je z celkového počtu 180 skladatelů 40,6 %. Přidám-li k tomu dalších 35 autorů 

zhudebňujících pouze dva Sládkovy texty, zjistím, že 60 % skladatelů nezhudebnilo více než 

dvě básně J. V. Sládka. Deset a více skladeb zhudebnilo pouhých 21 skladatelů, což je 

11,7 %. S ohledem na tato data může být zajímavý i fakt, že průměr na jednoho autora činí 

více než 5 skladeb, což splňuje pouze 36 skladatelů. 

Josef Plavec rovněž připomíná, že mezi autory zhudebňující Sládka chybí jedno 

velké jméno, a sice Antonín Dvořák.116 To je zajímavé s ohledem na skutečnost, že dávný 

Sládkův přítel, který ho na gymnáziu uváděl do tajů anglického jazyka, Robert Kounic, jehož 

první manželka byla sestrou Dvořákovy manželky, zval Dvořáka i Sládka s rodinami na své 

panství Vysoká u Příbrami, kde Sládek mj. Dvořáka i fotografoval. Lze jen usuzovat, proč 

Sládkova tvorba Dvořáka nepřitahovala. Jedním z možných vysvětlení by mohl být fakt, že 

Dvořák nechtěl navazovat na již zpracovanou tematiku – v jeho díle se ukazuje neustálé 

hledání nových možností. Na druhou stranu Dvořák zhudebnil v roce 1876 Hálkovy Večerní 

písně, jimž se podobají některé Sládkovy milostné verše, v roce 1882 se k Hálkovi vrátil ve 

sborech V přírodě, op. 63, a také zkomponoval na objednávku v roce 1885 poměrně 

jednoduchý smíšený sbor Hymna českého rolnictva na text Karla Pippicha117:  

„Jaká krása, jaký lad, 

české role, luh i sad! 

Naší prací, naším znojem 

vlasti života je zdrojem 

kypré role, bujný luh. 

Rolníkovu chválu věstí: 

v ruce pilné, v tuhé pěsti, 

český cep a český pluh! 

 
116 PLAVEC, Josef. Josef Václav Sládek a čeští skladatelé. Chudým dětem [online]. Brno: Dobročinný komitét 

dámský, 1946, 56(1). sv. 1 s. 131 [Cit. 2021-03-07]. 

117 ŠUPKA, Ondřej. Dílo – chronologicky. Antonín Dvořák: komplexní zdroj informací o skladateli [online]. 

© 2005-2020 [cit. 2021-04-18]. 
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Jaká krása, jaký lad, 

české role, luh i sad!“118 

Sborová a písňová Dvořákova tvorba také není tak početná, jako například u J. B. 

Foerstera. Dalo by se tedy usuzovat, že si Dvořák danou tematiku vyzkoušel, ale chtěl se 

ubírat spíše jiným směrem. Považuji za vhodné také zmínit, že Dvořák se za svého 

amerického pobytu zaobíral myšlenkou vytvořit operu na námět H. W. Longfellowa Píseň 

o Hiawathovi. Tento námět Dvořáka nadchnul (možná proto, že se dříve, než poznal originál, 

seznámil s českým překladem J. V. Sládka), ale k samotné kompozici nedošlo údajně kvůli 

problémům s libretem. Dochovalo se pouze několik skic.119 

 

 
118 ŠUPKA, Ondřej. Hymna českého rolnictva – text. Antonín Dvořák: komplexní zdroj informací o 

skladateli [online]. © 2005-2020 [cit. 2021-04-18]. 

119 ŠUPKA, Ondřej. Hiawatha, B430. Antonín Dvořák: komplexní zdroj informací o skladateli [online]. © 

2005-2020 [cit. 2021-04-18]. 

Jméno Počet zhudebněných básní 

BENDL, Karel 30 

DRAHORÁD, Josef 20 

FOERSTER, Josef Bohuslav 174 

JINDŘICH, Jindřich 14 

KONVALINKA, Karel 15 

KREJČÍ, Miroslav 10 

KŘIČKA, Jaroslav 20 

KUCHYNKA, Vojtěch 10 

MACAN, Karel Emanuel 10 

MAHLER, Robert 10 

MALÁT, Jan 18 

NEŠVERA, Josef 38 

NOVÁK, Vítězslav 46 

NOVOTNÝ, Václav Juda 11 

PAUKNER, Josef 33 

PICKA, František 27 

SLUKA, Luboš 11 

SPILKA, František 14 

ŠKVOR, František 15 

VOMÁČKA, Boleslav 12 

VYMETAL, Alois Ladislav 10 

Tabulka 2: Autoři zhudebňující 10 a více básní J. V. Sládka 
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Graf 2: Autoři zhudebňující 10 a více básní J. V. Sládka 
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2 35 
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2.1.1  Primát Josefa Bohuslava Foerstera 

Suverénně nejvíce Sládkových básní převedl do hudební řeči Josef Bohuslav Foerster (1859-

1951). Proto na tomto místě uvádím krátký rozbor jeho kontaktů se Sládkovou poezií – 

skladbám s konkrétní tematikou bude věnována větší pozornost v následné třetí kapitole. 

Když nepočítám výše zmiňované kompozice samotného Sládka, je Foerster rovněž 

autorem první sládkovské skladby, a sice melodramu U potoka, jenž zkomponoval před 

rokem 1877. Foerster si se zhudebněním pospíšil, vezmu-li v potaz, že daná Sládkova báseň 

vyšla ve sbírce Básně v roce 1875. Zároveň tento záznam může demonstrovat fakt, jak 

dlouho se Foerster Sládkem zaobíral (spolu se zmínkou v Československém hudebním 

slovníku osob a institucí o posledních Foersterových pracích z roku 1951) – provázel jej 

takřka celý život. Bohužel se tato raná práce z pera sedmnáctiletého mladíka nedochovala, 

nelze tedy posoudit její uměleckou hodnotu. Možná právě kvůli tomuto prvenství se 

o Foersterovi někdy říká, že Josefa Václava Sládka objevil pro českou hudbu.120  

 
120 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. s. 332. 
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Foerster byl dobově vysoce ceněnou hudební osobností. Jako skladatel navazuje na 

Smetanu a Dvořáka. Ivan Poledňák121  zmiňuje, že Foerster spojil své působení s vlastí až 

po první světové válce. Fyzicky se Foerster do Čech vrátil skutečně až po roce 1918, v mysli 

však měl rodnou zem stále. Z následujícího grafu 4 zpracovávajícího data ze soupisu lze 

vidět, že už jenom skladby týkající se textů J. V. Sládka se vydávají, ač v menší míře, od 

roku 1880. Při bližším pohledu na tematický obsah zhudebněných básní lze zjistit, že do 

roku 1910 Foerster zhudebnil například 16 básní ze sbírky Selské písně a České znělky. 

Nutno podotknout, že i patrně nejvýznamnější Foersterův cyklus Devět mužských sborů, op. 

37, který mu zajistil věhlas jakožto sborovému skladateli122 a v němž je 8 sborů na slova 

J. V. Sládka, komponuje v letech 1894-1897. Je ale pravdou, že největší nárůst skladeb spadá 

do období 1920-1929 a 1940-1949. Dalo by se říci, že o Foersterovi platí totéž, co Emanuel 

Chalupný napsal o J. V. Sládkovi, a sice že „byl českým vždy a všude“.123 

 

Graf 4: Počet básní J. V. Sládka zhudebněných J. B. Foersterem (v jednotlivých časových obdobích) 

Se Sládkovou poezií se Foerster poprvé seznámil jako náctiletý díky své přítelkyni, 

o několik let starší Katyně Hebdové, jež mu vložila do rukou první Sládkovu sbírku Básně. 

Ve svých pamětech popisuje toto téměř osudové setkání Foerster následovně: „Mužný tón, 

citová hloubka, českost a hudebnost Sládkova okouzlily mě rázem. Též melancholie a stesk 

 
121 POLEDŇÁK, Ivan. Hudba v českých zemích. HRČKOVÁ, Naďa, ed. Dějiny hudby V. Praha: Ikar, 2011. 

122 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. s. 336.  

123 CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury. Praha: Fr. Borový, 1916. 
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po milované bytosti byly mi blízky“.124 Na tuto myšlenkovou a snad i osobnostní podobnost 

upozorňuje také prvorepublikový muzikolog Josef Bartoš125 − oba jsou přesvědčeni, že 

bolest je něco člověku vlastního, oba svými kompozicemi velebí své blízké (Foerster svou 

matku, sestru či syna, Sládek první ženu Emílii, druhou ženu Marii, dcerku Helenu), oba se 

snaží vyvarovat přehnané afektovanosti a směřují k prostotě. Sládek byl však oproti 

spirituálnějšímu Foersterovi drsnější a realističtější. 

Ze všech Foersterových skladeb na texty Sládkových básní vyniká nejvíce tvorba 

sborová – Foerster zkomponoval celkem 91 mužských sborů, čtrnáct smíšených sborů, sedm 

ženských sborů a patnáct sborů dětských. Foersterovy sbory Vladimír Spousta126 označuje 

jako umělecky jedinečné propojení básnického textu a hudby, při jejichž poslechu si ani 

neuvědomíme, že jsou vlastně spojením dvou plnovýznamových a zcela samostatných druhů 

umění. Josef Plavec127 také skladatelův zvláštní zájem o sborovou tvorbu vysvětluje 

Foersterovým původem i prostředím, v němž vyrůstal – jeho dědeček Josef Foerster byl 

venkovským kantorem a muzikantem působícím na Jičínsku, otec byl zase ředitelem kůru 

u svatého Vojtěcha v Praze, kde mladý Foerster působil jako sborový zpěvák. Za 

studentských let působil v pražském Hlahole jako basista. Foersterovo dílo obsahuje také 

čtyři sládkovské melodramy – kromě Foerstera zkomponoval melodram na Sládkův text 

pouze Antonín Srba.  

Foerster se se Sládkem fyzicky nikdy nesetkal. Výše již byla zmíněna jeho žádost 

o povolení zhudebnit Sládkovy verše, jež básníkovi zaslal z Hamburku, a na něž mu přišla 

kladná odpověď. Ve svých Pamětech také Foerster zmiňuje, že Sládek díky jejich společné 

přítelkyni četl jeho rané básnické pokusy a vzkázal mu „Ať jen pokračuje…“128 O tom, že 

by Sládek komentoval Foersterovy skladby, nebyly nalezeny žádné informace.  

 
124 FOERSTER, Josef Bohuslav. Poutník: Pamětí díl I. [online]. V Praze: Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien, 

1929. s. 103 [cit. 2021-03-05]. 

125 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.12.1922, 2(3). s. 54 [cit. 2021-03-05]. 

126 SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník: hudební díla inspirovaná slovesným uměním, 2. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 45-46. 

127 PLAVEC, Josef. Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstra [online]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1848. s. 6 [cit. 

2021-03-05]. 

128 FOERSTER, Josef Bohuslav. Poutník: Pamětí díl I. [online]. V Praze: Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien, 

1929. s. 103 [cit. 2021-03-05]. 
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2.2 Zhudebněné básně J. V. Sládka v časových souvislostech 

Zjišťování časového původu jednotlivých básní má rovněž svá úskalí – u mnoha skladeb 

není možné dohledat přesné datum vydání. Mnoho skladeb také nebylo nikdy vydáno tiskem 

a existují tak pouze v rukopise – u těchto skladeb, pokud bylo možné jej dohledat, uvádím 

rok či přibližné časové období komponování. Některé skladby zase byly vydávány 

opakovaně – u nich jsem se snažila uvést všechna zjištěná vydání. Opětovná vydání skladeb 

mohou mít určitou výpovědní hodnotu – možná byla daná tematika při opětovném vydávání 

znovu aktuální. 

 Vyhledávání roku vydání či zhudebnění bylo poměrně pracné. Mnohokrát se stalo, 

že v databázích Národní knihovny a Městské knihovny v Praze nebyl uveden přesný 

letopočet. Na základně vlastního pátrání v jiných zdrojích byl však v některých případech 

letopočet dohledán či upraven. Také se v několika případech stalo, že ve Foersterově 

tematickém katalogu Jany Fojtíkové bylo u roku vydání uvedeno sine anno, avšak 

v Československém hudebním slovníku osob a institucí byl letopočet dohledán (častěji spíše 

rok komponování než vydání).  

Již bylo řečeno, že první skladba zhudebňující báseň J. V. Sládka vznikla ještě před 

rokem 1877. Na základě soupisu skladeb a tabulky 4 a grafu 5129 lze říci, že jen do roku 1900 

bylo zkomponováno či vydáno 219 sládkovských skladeb, což je z celkového počtu 932 

skladeb 23,1 %. To může být jasným důkazem, že se Sládkovy verše hojně zhudebňovaly 

již za autorova života. Nejvíce skladeb bylo zkomponováno, vydáno či znovuvydáno 

v letech 1941-1949 – celkem 169 skladeb, což je 18,1 % z celkového počtu skladeb. Z tohoto 

počtu bylo 32 skladeb130 zkomponováno na Sládkovu báseň s vlasteneckou či selskou 

tematikou – jen na texty ze sbírky České písně bylo nalezeno 13 skladeb, ze sbírky Selské 

písně a České znělky devět skladeb. Není divu, že skladatelé v době národního ohrožení za 

německé okupace sahali po Sládkových verších oslavujících českou zemi i český venkov. 

Ze stejného důvodu se zřejmě více pozornosti obracelo ke Sládkovým veršům i v období 

první světové války a také v letech 1920-1939. Pohyb křivky v grafu 6 podrobně ukazuje, 

v jakém období se Sládkovy verše těšily velké oblibě a hojně se zhudebňovaly. 

 
129 Do grafu a tabulky nejsou započítány skladby, u kterých není uveden přesný letopočet, ale pouze přibližný 

údaj typu „před 1898“.  

130 Toto číslo není konečné – u některých skladeb nebyl dohledán buďto název básně, jež zhudebňuje, nebo 

nebyl text nalezen v žádné sbírce (vyhledáváno přes Českou elektronickou knihovnu).  
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Zatím posledními zhudebněnými básněmi J. V. Sládka jsou básně Lesní studánka 

a Nohy, obě z dětské sbírky Zvony a zvonky, zahrnuté v cyklu Písňové imprese Eduarda 

Douši. Jedná se o písně s průvodem klavíru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Počet básní J. V. Sládka zhudebněných v daném desetiletí 

 

Graf 5: Počet básní J. V. Sládka zhudebněných v daném desetiletí 
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Graf 6: Přehled zhudebňování básní J. V. Sládka v letech 1877-2016 
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2.3 Četnost zhudebnění jednotlivých básní a jejich nejčastější hlasové 

a nástrojové obsazení 

Již bylo řečeno, že se podařilo dohledat celkem 932 skladeb zhudebňujících Sládkovy verše. 

Tyto skladby zhudebňují celkem 430 různých básní. Přesný název skladby, a tedy ani 

Sládkovy básně coby předlohy se nepodařilo dohledat u 15 skladeb – například 

v Československém hudebním slovníku osob a institucí je uvedena sbírka skladeb a Sládek 

jako autor textu, již však není uveden počet ani názvy jednotlivých skladeb. U dalších 22 

skladeb se nepodařilo ověřit Sládkovo uváděné autorství – název skladby je sice znám, ale 

nepodařilo se jej (či jeho části) dohledat v České elektronické knihovně. Rovněž se u 43 

básní nepodařilo určit, o kterou báseň přesně jde – dle názvu by se skladba dala přiřadit 

k vícero básním (jsou stejnojmenné) a přesný název nelze dohledat.131  

Nejčastěji byla zhudebněna Sládkova báseň Soumrak ze sbírky Starosvětské písničky 

a jiné písně (1891) – celkem čtrnáctkrát. Dvanáctkrát byla zhudebněna Sládkova dětská 

báseň Matičce ze sbírky Zlatý máj (1887) a jedenáctkrát báseň Svatý Václave ze sbírky České 

písně (1892). Desetkrát pak byly zhudebněny básně Poutník a Zpověď, obě ze Starosvětských 

písniček, a báseň Byli jsme a budem z Českých písní. Tento průzkum jen potvrzuje 

proponované tematické okruhy jakožto nejdůležitější oblasti Sládkovy tvorby. Data 

z tabulky 1 a grafu 1 na str. 10 a 11 potvrzují, že básně ze sbírek ohlasové poezie Starosvětské 

písničky a Směska se zhudebňovaly nejčastěji – celkem se jedná o 366 skladeb. Poněkud 

zaostávají skladby zhudebňující Sládkovy básně se selskou tematikou – nejčastěji 

zhudebňovanou básní z této tematické oblasti jsou Rodné brázdy ze sbírky Selské písně 

a České znělky (1889), přičemž z této sbírky bylo dohledáno celkem 52 zhudebněných básní 

a z Nových selských písní ze sbírky Dvě knihy veršů (1909) celkem 26 zhudebněných básní. 

Nejméně zhudebněných básní pochází ze sbírek Básně (3), Na prahu ráje (4). To lze 

vysvětlit tím, že forma sonetu, jež je užitá v celé sbírce Na prahu ráje, je ke zhudebnění 

méně vhodná než pravidelná strofická píseň.  

Jak lze vidět v tabulce 5 a grafu 7, nejvíce skladeb zhudebňujících Sládkovy verše bylo 

napsáno pro mužský sbor – celkem 224 skladeb, což je z celkového počtu 932 skladeb 24 

%. To je možné vysvětlit tím, že v mnoha Sládkových básních lyrický subjekt zaujímá jakýsi 

mužný postoj. Rovněž zhudebněným vlasteneckým veršům dodávají mužské hlasy pádnost 

 
131 Buď není daná hudebnina k dispozici, nebo sice je, ale lze ji objednat pouze prezenčně do studovny, což 

v současné situaci není možné. 
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a neohroženost. Celková sborová a písňová tvorba je vyrovnaná – bylo zkomponováno 451 

sborových skladeb a 446 písní pro sólový hlas. Tento počet doplňuje jedenáct ženských 

dvojzpěvů a pět melodramů. U 179 písní nebylo zjištěno, pro jaký hlas je určena, 148 písní 

bylo napsáno pro ženský hlas, 49 pro hlas mužský. U písní se tedy role otočily – mnohem 

více skladeb je určeno ženskému hlasu. Značná část skladeb byla určena dětem – celkem 

158 skladeb, z toho 88 pro dětský sbor a 70 pro dětský hlas. Sbory (hlavně mužské) jsou 

komponovány převážně a capella, kdežto k sólovým písním bývá komponován i nástrojový 

doprovod, nejčastěji klavírový. 

Obsazení Počet skladeb 

mužský sbor 224 

ženský sbor 75 

smíšený sbor 64 

dětský sbor 88 

píseň – dětský hlas 70 

píseň – ženský hlas 148 

píseň – mužský hlas 49 

ženský duet 11 

píseň (hlas neurčen) 179 

melodram 5 

Tabulka 5: Zhudebněné básně J. V. Sládka – hlasové obsazení skladeb 

 

Graf 7: Zhudebněné básně J. V. Sládka – hlasové obsazení skladeb 
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3 Tematické okruhy Sládkovy zhudebňované tvorby 

V následujících podkapitolách se budu věnovat jednotlivým proponovaným tematickým 

okruhům Sládkovy zhudebňované tvorby, a sice milostné lyrice, dětské poezii, selství 

a ohlasové poezii a tematice vlastenectví. Nejprve je na tematický okruh nahlíženo 

z perspektivy Sládkovy básnické tvorby a její kontinuity, poté byly vybrány nejznámější či 

nejzajímavější případy hudebního zpracování jednotlivých básní z dané tematiky a byly 

podrobeny hudebně-literární analýze.  

3.1 Milostná lyrika 

Sládkova intimní a milostná lyrika je od první sbírky Básně až po verše poslední protknuta 

tragickým osobním prožitkem smrti milované ženy. Toto tematické pole z prvních dvou 

sbírek Básně a Jiskry na moři bylo již naznačeno v první kapitole (s. 11-12). Budu tedy 

pokračovat sbírkou Sluncem a stínem.  

3.1.1 Sluncem a stínem (1887) 

První oddíl této sbírky nazvaný Písně věnoval Sládek „Své sestře Anně Veselé“132, vlastně 

však švagrové, sestře své druhé manželky Marie, pěvkyni, která po sňatku vystupovala na 

operních jevištích jako Anna Dewetterová. Sládkova intimní písňová lyrika je v této době 

šťastného manželství převážně radostná, plná víry v život. Převládá rodinná milostná poezie 

– smyslovost je utlumena, básník se zaměřuje spíše na něhu k ženě a duševní kontakt s ní. 

Velice často se opakují motivy kadeří, očí či čela, v nichž je spatřován hlavní ženský půvab. 

 
132 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 331 [cit. 2021-03-05]. 
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 Na počátku oddílu se objevuje příklon ke konvenčnější a již prověřené stylizaci 

milostné lyriky. Jasnými paralelami lásky a přírody výrazně připomíná Hálkovy Večerní 

písně.133 Srovnejme jednu z Hálkových básní a Sládkovu báseň Kukačka volá doubravou: 

„Kukačka volá doubravou, 

na višních květ se bělá, 

pojď, milenko, se podívat, 

co venku jaro dělá. – 

 

Což, můj milý, to nevidíš? 

je květ na každém suku, 

a což, můj milý, neslyšíš 

kukačku volat kuku? 

 

Já slyšel zpívat kukačku, 

vidím, jak strom se bělá, 

však teprve tebou, miláčku, 

jest jarní píseň celá.“134 

 

„Přilítlo jaro z daleka 

a všude plno touhy, 

vše tlačilo se k slunci ven, 

že snilo sen tak dlouhý. 

 

Vylítly z hnízda pěnkavy 

a drobné děti z chýše, 

a pestré kvítí na lukách 

přesladkou vůni dýše. 

 

Z větví se lístek tlačí ven 

a ptáčkům z hrdla lásky, 

a v ňadrech v srdci mlaďounkém 

tam klíčí poupě lásky.“135 

Čtyřveršové strofy jsou si podobné nejen rytmicky či poměrně jednoduchými rýmy, 

ale také motivicky – k popisu scenérie jarní probouzející se přírody je v obou případech užit 

například motiv květu či ptačího zpěvu, aby byly následně použity jako příměr k milostnému 

citu. Sládkova báseň se lehce odlišuje naznačeným milostným dialogem – podobá se tak 

mnohem více lidové písni, kde je taková forma hojně užívána. 

V druhé polovině oddílu Písně jsou již milostné básně niternější a subjektivnější – 

verše již nejsou tak prvoplánově naivní a objevují se dramatičtější prožitky, například 

vzpomínky na zesnulou Emilii a vědomí, že štěstí je jen dočasné.136 Opět se tak ukazuje, že 

 
133 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 287-288. 

134 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 103.  

135 HÁLEK, Vítězslav. Večerní písně. Praha: Vilém Šmidt, 1941. s. 12. 

136 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 288. 
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ač se na první pohled může zdát, že se Sládek nechal svázat do určitého dobového či 

formového stereotypu, svou subjektivností osobního prožitku tento pevný tvar jistým 

způsobem rozrušuje.  

S odstupem času a v souvislosti s objektivizující tendencí své básnické tvorby se 

básník se ztrátou milované první ženy vyrovnává jinak než dříve – především se zklidňuje 

dřívější vzrušená intonace. Život se lyrickému mluvčímu již nejeví jako napětí mezi 

existencí a zánikem, ale spíše jako pravidelné a věčné střídání života a smrti, světla a stínu137 

(odtud možná pramení i název sbírky): 

„Vše vznikat musí, žít a hynout, 

a každá bytost má svůj čas, 

však zhyne-li, to jenom v roli 

své zrní sype zralý klas.“138 

Závěrečná metafora je zajímavá nejen tím, že obsahuje jeden ze Sládkových 

emblematických motivů139. Motiv klasu zde spojuje selskou problematiku s lidskou zralostí 

a přínosem směřujícím do budoucna – zralý klas a jeho zrní jsou základem pro další setbu, 

jsou příslibem dalšího života. 

3.1.2 Zhudebněná milostná lyrika 

Ze sbírky Sluncem a stínem bylo dohledáno celkem 47, z toho 27 s milostnou tematikou. 

Kromě J. B. Foerstera převedl do hudební řeči báseň Jako čerstvé ze studánky František 

Hartl v roce 1907. Báseň V mé duši tisíc skřivánků zkomponoval Emanuel Chvála 

a Antonín Šebestík. Verše Usměj se, usměj zhudebnil Jindřich Jindřich a skladbu zahrnul 

do cyklu spolu s ohlasovými básněmi ze sbírek Starosvětské písničky, Směska a Nové selské 

písně.  Je příznačné, že při zhudebňování milostné lyriky skladatelé nejčastěji sahají po 

 
137 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 45-46. 

138 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 190.  

139 Zrní a klas jsou u Sládka od určité doby opakujícími se motivy, viz například báseň Z osudu rukou ze sbírky 

Selské písně a České znělky. V České elektronické knihovně jsem dohledala, že heslo zrno se ve Sládkových 

sbírkách objevuje celkem čtrnáctkrát (nepočítám-li souborné vydání Spisy básnické), heslo klas dokonce 

dvaadvacetkrát.  
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formě sólové písně, která více odpovídá charakteru básní. Například u Foerstera písňová 

tvorba působí kontrastně oproti rozsáhlejší tvorbě sborové, ve které Foerster pro údernost 

a znělost sahá nejčastěji po čistě mužském obsazení.  

Josef Bohuslav Foerster I.  

Sládek Foerstera provází také milostným vztahem ke své budoucí ženě – milostná lyrika, 

zatím poněkud nevýrazná, časově spadá do skladatelova prvního „pražského“ období. 

V roce 1888 komponuje čtyři písně s průvodem klavíru tvořící dohromady op. 12 s názvem 

Petrklíče. Dvě skladby zhudebňují Sládkovy texty, a sice Jako čerstvé ze studánky a Když 

jsme prvně sami byli, obě ze sbírky Sluncem a stínem. 140 První zmiňovaná se odlišuje tím, 

že to (alespoň ve Sládkově pojetí) vlastně není milostná píseň – je to píseň dedikační 

a vztahuje se právě k osobě Anny Veselé-Dewetterové:  

„Jako čerstvé ze studánky 

pijou ženci znavení, 

tak z tvých čistých, dívčích zraků 

pil jsem k písni nadšení. 

 

V jejich snivé hlubokosti 

jako čarná květina 

zrcadlí se mládí, štěstí 

a tvá duše nevinná.“141 

 

S tímto vědomím vyznívají jinak verše tak z tvých čistých, dívčích zraků pil jsem 

k písni nadšení – je tím myšleno přenesení nadšení k písni z pěvkyně na interpreta, stala se 

jeho múzou a kvůli ní básník začal tvořit v písňové formě. Ve spojení s již zmiňovanou 

dedikací to působí, jako by si byl Sládek vědom vhodnosti této básně (a básní jí podobným) 

 
140 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.12.1922, 2(3). s. 55-56 [cit. 2021-03-05]. 

141 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech. sv. 1. [online] Praha: J. Otto, 

1907. s. 331 [cit. 2021-03-05]. 
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ke zhudebnění. Zde by bylo vhodné připomenout, že Hálkovy Večerní písně, které byly 

v mnohých případech Sládkovi vzorem, se dočkaly četného zhudebnění – zaujaly mj. 

i klasiky české hudby Antonína Dvořáka (1876) a Bedřicha Smetanu (1879). Možná chtěl 

Sládek využít uměleckých konexí Anny Veselé-Dewetterové a dostat tak své básně do 

povědomí českých hudebních skladatelů. Foerster tuto píseň (jako celý cyklus Petrklíče) 

věnoval „drahé ženě“142, v jeho pojetí tak verše jasně získávají milostný nádech. Jeho žena 

mu byla zdrojem inspirace a také symbolem mládí a čistoty. Zde je důležité připomenout, že 

Foerster pojímá milostnou tematiku spíše spirituálně. Nejspíše proto se obrací ke Sládkovi 

místo „hořlavě milujícího“143  Vrchlického.  

 Ne náhodně Foerster volí všechny básnické předlohy z prvního oddílu sbírky 

Sluncem a stínem nazvaného Písně – právě umělá píseň totiž dokonale odpovídá Sládkovu 

sklonu k vyjadřování maxima životní zkušenosti minimem výrazových prostředků. 

Čtyřstopé jamby nebo trocheje, místy zpestřené daktylem, ve spojení s krátkými verši 

a pravidelnými strofami přímo vyzývají ke zhudebnění.144 

Rok předtím Foerster zkomponoval op. 32 nazvaný Vzpomínky, obsahující tři písně 

pro sólový hlas rovněž s průvodem klavíru. Všechny písně nesou Sládkův text, ale na rozdíl 

od Petrklíčů nejsou toliko šťastné a vyznívají mnohem závažněji. V písni Již moře volá 

z dálky jako by byl cítit milostný dialog mezi rozhodnutým a váhajícím v osudnou chvíli145: 

 

„Již moře volá z dálky, 

u břehu čeká loď, 

mé dítě, tedy s Bohem – 

už neváhej a pojď! 

 
142 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.12.1922, 2(3). s. 56 [cit. 2021-03-05]. 

143 Tamtéž, s. 55.  

144 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 343.  

145 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.12.1922, 2(3). s. 56 [cit. 2021-03-05]. 
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Přes moře žití pluje 

tak mnohá loď i vrak, 

mé srdce půjde s tebou, 

jak s lodí mořský pták.“146 

 

Do tohoto období spadají také Dvojzpěvy, op. 82 pro ženské hlasy a klavír. Zdeněk 

Nejedlý je datuje 1885, ale zdají se být starší. Zde je možno nalézt argument podporující 

Foersterovu odlišnost od Sládka – skladatel si jako básnickou předlohu bere jeden ze Dvou 

dětských popěvků, jež Sládek zařadil do sbírky Selské písně a České znělky. Jak již 

signalizuje původní název zhudebněných veršů, pro Sládka byly skutečně jen dětským 

popěvkem (což může doložit i jejich publikování ve sborníku Našim dětem147 v roce 1889). 

„V červáncích už den se tratí, 

půjdem spáti, půjdem spáti, 

hle, už hvězdy nebe zlatí. 

 

Nebudeme spáti sami, 

andílkové budou s námi, 

každý s pěti hvězdičkami. 

 

U postýlky budou státi, 

v snech si budou s námi hráti, 

o ráji nám povídati.“148 

 

 
146 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech. sv. 1. [online] Praha: J. Otto, 

1907. s. 338 [cit. 2021-03-06]. 

147 TÁBORSKÝ, František. Našim dětem: kniha pro potěšení mladých srdcí a myslí. Praha: Ústřední matice 

školské v Praze, 1889. s. 219. 

148 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 219. 
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Foerster je však nezhudebňoval stejně jako dětské Sládkovy verše. Využil je k líčení 

večerní nálady – ačkoliv se zjevná dětská naivita textu zákonitě promítá také do hudby.149 

3.2 Poezie pro děti 

„Hrstka lístků růžových – 

nenajdete takových 

pod kvetoucí snětí, 

jak jich padá do dlaní 

s líček, zraků, usmání, 

ze šveholu dětí.“150 

 

Poezie pro děti není jen pouhou částí Sládkovy tvorby. Jak uvádí ve svém úvodu jedna 

z editorek ročenky Chudým dětem z roku 1946, Pavla Antošová: „Není ve starší naší 

literatuře druhého básníka, který by byl bližší dětskému světu, s jehož verši by naše děti 

vyrůstaly tak jako s říkadly Sládkovými.“151 Poezie pro děti je se Sládkovým jménem 

bytostně spojena především proto, že básník ve svých verších určeným dětem mluví přímo 

ke svým malým adresátům. Dětství a děti mu nejsou pouhým tématem – nejen, že si 

uvědomuje zamýšleného čtenáře, ale také jej respektuje v celé jeho specifičnosti. Sám 

Sládek napsal, že „umění psáti pro děti je to, vžíti se do mysli dětské a býti sám dítětem“.152 

O to také usiloval – pochopit vnitřní svět dítěte, aby mu dítě rozumělo, a zprostředkovat mu 

skutečnost tak, aby mu pomohl do ní bezproblémově vrůst a společensky se začleňovat. 

Projevuje se to nejen v díle explicitně určeném dětem, tedy v poezii intencionální, ale již 

 
149 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.12.1922, 2(3). s. 55-56 [cit. 2021-03-06]. 

150 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 488 [cit. 2021-03-05]. 

151 ANTOŠOVÁ, Pavla. Úvodem. Chudým dětem: ročenka dobročinného komitétu v Brně na prospěch 

chudých dětí českých škol brněnských vydaná za přispění spisovatelů českých a umělcův našich výtvarných 

[online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946. 56(1). sv. 1 s. [9] [cit. 2021-03-05]. 

152 POSPÍŠIL, Otokar, SUK, Václav František a FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie. Dětská literatura 

česká: příručka dějin literárních pro školu, knihovny i širší veřejnost [online]. Praha: Státní nakladatelství, 

1924. s. 55 [cit. 2021-03-05]. 
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v dříve publikovaných verších, ve kterých nepíše přímo dětem, jako spíše o dětech.153 

Například první oddíl sbírky Na prahu ráje (1883) nese název „o dětech a s dětmi“.154 

Výrazným rysem veršů v ní obsažených je kontrast mezi dětmi a dospělými, respektive mezi 

vnímáním skutečnosti dítětem a dospělým. Největší rozdíl mezi těmito básněmi, které 

František Tenčík155 přiléhavě označil jako žánrové obrázky, a Sládkovými pozdějšími verši 

pro děti je však právě ve stylizaci veršů prvních:  

„Hlaholný smích se rozleh‘ v lesním chladu, 

a stará jedle, sdřímnuvši si maně, 

dí k bříze: ‚Aj to ptáci táhnou raně, 

to nějak si na nepohodu kladu!‘ 

 

A děti pějí: ‚Teď jahůdku hadu, 

a na pařízek jednu Marji Panně, 

pak hrstku sobě, pak až plno v džbáně, 

a potom zase sobě, co je hladu!‘ 

 

A večerem až domů táhnou děti; 

a hledíc na podrost, dí jedle k bříze: 

‚Vždyť tušila jsem psotu v každé sněti!‘ 

a bříza: ‚Sčinily to na pasece!‘ 

A starý kos, jenž ve vsi ulít‘ z klece, 

dí k mláďatům: ‚Po těch je těžká sklíze!‘ “156 

 
153 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem: ročenka dobročinného komitétu v Brně na 

prospěch chudých dětí českých škol brněnských vydaná za přispění spisovatelů českých a umělcův našich 

výtvarných [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946.  56(1). sv. 1, s. 32-36 [cit. 2021-03-05]. 

154 SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje: znělky Jos. V. Sládka [online]. Praha: Lumír, 1883. s. [g] [cit. 2021-

03-05]. 

155 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946.  56(1). 

sv. 1 s. 33 [cit. 2021-03-05]. 

156 SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje: znělky Jos. V. Sládka [online]. Praha: Lumír, 1883. s. 1 [cit. 2021-

03-05]. 
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Dětské monology (jako výše uvedený) zde však ještě působí příliš uměle 

vykonstruovaně – rozhodně neobráží psychiku dítěte a dětské vnímání reality. A pominu-li 

jazykovou zdobnost, příznačnou u nás ve Sládkově generaci pro průniky v duchu 

parnasistním, užitá forma sonetu je již sama o sobě vysoce stylizovaná a svou akademičností 

vytváří spíše idealizovaný obraz dětství než věrné zpodobnění života dítěte.157 

Již bylo řečeno, že tematika dětství byla Sládkovou druhou velkou oblastí tvorby. 

J. V. Sládek napsal celkem tři básnické knihy, které přímo věnoval dětem.  

3.2.1 Zlatý máj (1887) 

Roku 1887 vychází jako první z nich Zlatý máj, s podtitulem „první cyklus básní pro děti“ 

a dedikací „své malé dcerušce Heleně a s ní všem dobrým dětem“158. Při srovnávání tří 

Sládkových sbírek dětské poezie je logické, že mezi první a třetí sbírkou básník umělecky 

vyzrál. V první sbírce se ještě objevují knižní obraty narušující tak přiblížení se dětskému 

čtenáři159, jako například v úvodní básni Věnování: 

„Ty písně tady dávám ti, mé dítě, 

v čas, kdy jsi byla žití na úsvitě. 

 

Když byla’s plna štěstí, plna zdraví 

a úsměv tvůj i pláč byl dětský, pravý. 

 

V čas, který neznal žití stránku stinnou; 

ty vzpomínky ti nikdy nevyhynou. 

 

Kdy byla’s jako letní slunko vřelá 

a jako květ a jako děcko celá. 

 

 
157 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 

1946.  56(1). sv. 1 s. 33 [cit. 2021-03-05]. 

158 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 405 [cit. 2021-03-05]. 

159 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 61-62. 
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Když sestrou začala ti býti matka 

a ty’s jí šveholila slova sladká. 

 

A otec tvůj, by ku práci se sílil, 

když’s v noci spala, nad tebou se chýlil. 

(…) 

Nuž, provoď tebe píseň ta, - kde jasná, 

a v žití šťastna buď, - ó šťastná, šťastná!“160 

 

Ale sbírka došla i opačných výtek – Sládkova z dnešního pohledu invenční a neotřelá 

básnická obraznost tu narážela na běžné, ba konvenční uchopení motivů vztahujících se 

zvláště k osobám, k nimž bylo dobové dítě vázáno úctou, jako například v básni Babička:  

„Babičko malá, 

odkud jste vzala 

ty líce hnědé? 

to as jak padá 

v podzimní lada 

list s vrby šedé. 

 

Babičko milá, 

co se vám bílá 

ruka tak třese? 

to as, jak chvátí 

vítr, a klátí 

osykou v lese.“161 

 
160 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 407-408 [cit. 2021-03-05] (podtrhla R. T.). 

161 Tamtéž, s. 426-427. 
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I když zmíněná báseň graduje do sloky: „A to sluníčko / v očích, babičko, / odkud je 

máte? / to svítí čistě / vaše tam jistě / srdíčko zlaté. //“162, přesto její celek považoval T. G. 

Masaryk za nedůstojný popis babičky163 Navzdory tomu byla báseň zhudebněna celkem 

třikrát (Karel Bendl164, Josef Drahorád a Jan Malát).  

3.2.2 Skřivánčí písně (1888) 

Hned rok po vydání Zlatého máje vychází Skřivánčí písně jakožto druhý cyklus, tentokrát 

věnovaný „dceruškám Heritesovým Marii a Boženě“165. Ve sbírce druhé, zejména 

v říkadlech pro nejmenší, převahuje již zmiňovaná snaha napodobit bezprostřednost 

dětského vnímání: 

„Ten nás pes, 

skákal dnes, 

skákal také včera; 

bude as 

skákat zas 

zejtra do večera. 

 

Pejsku náš 

co to máš, 

že’s tak vesel stále? 

‚Řek bych vám, 

 
162 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s.427 [cit. 2021-03-05]. 

163 „Nám se Zlatý máj nelíbí ani jako čtenářům dorostlým. Poměrně nejlepšími básněmi zdají se nám býti: Den 

práce, Matička, Slzičky Panny Marie, Petrklíček a Kašpárek. Ale mohou.li pak například líbiti se nám verše, 

kterými se o ‚Babičce‘ říká, že její ‚svraštělá líčka‘ jsou ‚podobna páře‘? Nevkusnějšího srovnání sotva si zle 

vymysliti, leda že bychom vyhledali ze sbírky ‚Na Prahu Ráje‘ básničku ‚Pampelišku‘, ve které se zase babička 

přirovnává – k myšce!“ MASARYK, Tomáš Garrigue. Zlatý máj. Čas: list věnovaný veřejným otázkám 

[online]. Praha: Bedřich Grund a Vilém Svatoň, 1887. Roč. 1, č. 2, s. 30 [cit. 2021-03-05]. 

164 U dostupných partitur Karla Bendla jsme ověřovali, zda si skladatel neupravil text, aby byl přístupnější 

dětem – básnická předloha však zůstala bez úpravy.  

165 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s.487 [cit. 2021-03-05]. 
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nevím sám, 

hop!‘ – a skákal dále.“166 

  U výše citované básně je navíc markantní inspirace lidovou písní – v tomto případě 

nejen intonačně a rytmicky, ale i textově. Lidová tvořivost obecně je velmi blízká dětskému 

projevu, zejména svou „spontánností zobecňujícího postupu“167 – tedy schopnosti využít 

ustálených výrazů k bezprostřednímu poznávání reality. I tato báseň se dočkala několikerého 

zhudebnění (J. B. Foerster, Karel Bendl, Karel Reiner a Karel Emanuel Macan).   

Dalším typickým rysem dětské tvořivosti, který Sládek bravurně využíval, je 

nespoutaná fantazie, často nesouvisející s realitou: 

„Spadla moucha do komína, 

to vám byla rána! 

v kamnech právě topit chtěla 

ulekaná Nána.“168 

 

Ve Sládkově tvorbě ale nejde o pouhé napodobování lidové tvořivosti. Hlavním 

Sládkovým přínosem je spojování náročnějších lyrických obrazů s dětským naivním 

viděním světa. Krásným příkladem takové aktivity je jedna z nejznámějších Sládkových 

veršů: 

„Znám křišťálovou studánku, 

kde nejhlubší je les, 

tam roste tmavé kapradí 

a vůkol rudý vřes. 

 

 

 
166 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s.520 [cit. 2021-03-05]. 

167 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 63. 

168 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 175 [cit. 2021-03-05]. 
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Tam ptáci, laně chodí pít 

pod javorový kmen, 

ti ptáci za dne bílého, 

ty laně v noci jen. 

 

Když usnou lesy hluboké 

a kolem ticho jest, 

a nebesa i studánka 

jsou plny zlatých hvězd.“169 

 Tato náročnější kompozice obrazů nenásilně splývá s dětským bezděčným 

vybavováním představ, a proto použitá básnická pojmenování nepůsobí strnule a uměle. To 

je největší básníkův přínos – umělecká stylizace nikdy zcela nezakryla jeho individuální 

estetické vyjádření.170 Rovněž zvuková a rytmická výstavba verše stojí za pozornost – 

čtyřstopý jambický verš je vystřídán jambem třístopým, což zpomaluje tempo plynutí básně, 

a dlouhé nepřízvučné a krátké přízvučné samohlásky navozují klidnou atmosféru.171 Báseň 

byla zhudebněna celkem čtyřikrát (Vítězslav Novák, Eduard Douša, J. B. Foerster, Karel 

Reiner). Asi nejznámějším zhudebněním je Foersterův dětský sbor, jemuž se blíže věnuje 

podkapitola 3.2.4.  

3.2.3 Zvony a zvonky (1894) 

Zvony a zvonky, poslední Sládkova sbírka pro děti, vychází po šestileté odmlce roku 1894, 

již bez jmenné dedikace.  Sládek mezitím vydal Selské písně a České znělky (1890), 

Starosvětské písničky a jiné písně, Směska (obojí 1891) a České písně (1892). Následný 

návrat k dětské tematice ve Zvonech a zvoncích je mnohdy chápán jako vrchol Sládkovy 

tvorby pro děti. Při bližším pohledu na báseň Zvony a zvonky, po které je celá sbírka 

 
169 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 160 [cit. 2021-03-05]. 

170 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 63-64. 

171 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946.  56(1). 

sv. 1 s. 45 [cit. 2021-03-05]. 
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pojmenována, je možno objevit funkci vychovatele, kterou na sebe básník vzal, a kterou se 

snaží zakrýt a lyrickými obrazy a písňovostí172:  

„Jak pohádkových zvonků rej 

vám radost v srdci zvuč a hrej! 

Jak zvonky kvetou podle cest, 

ať květů pln váš život jest. 

Jak zvonů slavný hlas, - váš duch 

spěj k vysokostem, kde dlí Bůh. 

Jak hodin zvuk, aťs bohat, prost, 

tě volej práce, povinnost! 

A vzhůru vždy! – když v bouřnou noc 

zvon vlasti zazní: ‚Na pomoc!‘ “173 

 

 V těchto pěti jambických dvojverších se sdruženým rýmem se opakuje obraz zvonu 

či zvonku, a to v doslovném i přeneseném významu. Tento motiv je v následujícím verši 

vždy metaforicky rozveden tak, že verš získává silně apelativní ráz – obsahuje totiž jakési 

nařízení, ať už mravní (spěj k vysokostem, kde dlí Bůh) či vlastenecký (a vzhůru vždy! – 

když v bouřnou noc / zvon vlasti zazní: „Na pomoc!“). Stejné výchovné rysy najdeme 

i v dalších básních, například náboženský apel zaznívá v básni Důvěra v Boha: 

„Kdo Boha má za pevný hrad, 

nic nemusí se zlého bát, 

i v bouři může kliden být, 

neb nad ním Bůh svůj drží štít.“174 

 
172 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946.  56(1). 

sv. 1 s. 43-46 [cit. 2021-03-05].  

173 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 156 [cit. 2021-03-05]. 

174 Tamtéž, s. 212. 
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Apel vlastenecký se výrazně projevuje v básni Jsem Čech – lyrický subjekt čtenáře 

explicitně vyzývá k vlasteneckému cítění a hrdosti na svou rodnou zem:  

 

„Jsem Čech – a věřte, Čechové 

jsou dobrý, čacký lid, 

a kdo to říká, na svůj rod 

že nemám hrdý být? 

(…) 

A já se v Čechách narodil 

a zůstanu, kde jsem! 

já též dvě zdravé ruce mám 

a srdce pro svou zem!“175 

 

Výše uvedené příklady mohou být důkazem, že ač je Sládek považován za mistra 

básní pro děti, v některých případech se až příliš nechal unést didaktičností na úkor dětského 

čtenáře a jeho specifičnosti.176 To ale v některých případech nebránilo jejich zhudebnění – 

na rozdíl od básní Zvony a zvonky a Jsem Čech byla Důvěra v Boha zhudebněna dvakrát, 

a sice J. B. Foersterem a V. J. Novotným. To je pozoruhodné také z toho důvodu, že 

Sládkova báseň, vzniknuvší v Čechách, kde převažovalo katolictví, je zjevnou aluzí na píseň 

Martina Luthera Ein feste Burg ist unser Gott, v českém překladu Hrad přepevný je Pán Bůh 

náš. V databázi Městské knihovny v Praze jsem rovněž nalezla záznam o smíšeném sboru 

Karla Bendla s názvem Důvěra v Boha, u kterého však není uveden autor textu. Hudebnina 

bohužel není k dispozici, nemohla jsem tedy ověřit, zda se text sboru shoduje se Sládkovou 

básní a zda nějak nekoreluje s tradičním nápěvem Lutherovy písně. Mohlo by se jednat 

o případ výše zmíněného opomíjení autorství básnické předlohy, vezmu-li však v úvahu 

Bendlovo hojné zhudebňování Sládkových textů, o kterých básník věděl, a také jejich 

vzájemné přátelství, zdá se takové jednání ze strany Bendla nepravděpodobné.  

 
175 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 201 [cit. 2021-03-05]. 

176 Nutno podotknout, že toto hodnotící hledisko vychází z dnešního pohledu. Ale podobné básně se v Sládkově 

soudobé společnosti vyžadovaly například pro školní slavnosti aj.  
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 Jestliže byly ve výše uvedených básních zmíněny didaktizující a mravoučné 

tendence, neměly by se také opomenout básně, které nejen názvem, ale i tématem a stavbou 

připomínají bajku. Tento žánr, těšíc se oblibě především v obrozenecké poezii Antonína 

Jaroslava Puchmajera, již v této době nebyl příliš frekventovaný, i když ho později oživoval 

například K. V. Rais. Tyto veršované bajky mnohdy neměly mravoučnou pointu, nýbrž 

zobrazovaly společenskou realitu. Výhodou bylo, že svým charakterem tíhla spíše 

k hovorovému a odlehčenému výrazu.177 Tento požadavek by sice vyhovoval dětskému 

čtenáři, avšak je již na pováženou, zda by dítě objevilo přenesené významy, jež umožňují 

interpretaci ve společenském kontextu: 

„Napsal osel kdys 

přeučený spis, 

bez práce jak možno žíti 

všem u plných mís. 

 

Vůl to zvěděl hned, 

do křesla si seď 

a tu knihu přeučenou 

jenom čeť a čeť. 

 

A když přestal číst, 

chtělo se mu jíst, 

byl by dal za otep sena 

knihy každý list. 

 

Osel, chytrý druh, 

kde byl teď, ví bůh! 

vůl jej nechal oslem býti 

 
177 DVOŘÁK, Karel a VODIČKA, Felix, ed. Dějiny české literatury. II, Literatura národního obrození. 1. vyd. 

Praha: ČSAV, 1960. s. 83. 
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a táh‘ dál svůj pluh.“ 178 

 

 Sládkovy veršované bajky ze sbírky Zvony a zvonky zhudebnil například Osvald 

Chlubna (Vrabčí soud, Osel a vůl, Sysel a liška), Vítězslav Novák (Vrabčí soud a Sysel 

a liška) či Jan Scheeweis (Sysel a liška). 

I ve Zvonkách a zvoncích Sládek využívá principy dětské fantazie, ale častěji se 

objevuje veršovaná groteska – kupříkladu v básni Chudý psík, která je vystavěna na obměně 

slovosledu prvního verše.179 Slovní hříčka jen zesiluje komičnost tématu, která vygraduje 

v závěrečném nonsensovém verši:  

„Není psíka nad chudého, 

dostane cos od každého, 

někde kůrku, jinde bití, 

všude sám co sobě chytí. 

 

Není nad chudého psíka, 

nehoněn-li, neutíká, 

pořád je na zdravém vzduchu, 

neprší-li, leží v suchu. 

 

Nad chudého psíka není, 

má-li choutku na pečeni, 

po hlávkách se proskakuje, 

komáry si přikusuje.“180 

 

 
178 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 182-183 [cit. 2021-03-05]. 

179 TENČÍK, František. J. V. Sládek dětem. Chudým dětem. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946.  56(1). 

sv. 1 s. 44 [cit. 2021-03-05]. 

180 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 160 [cit. 2021-03-05] (podtrhla R.T.). 
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Někdy je Sládek nazýván zakladatelem moderní dětské poezie, zejména díky 

schopnosti postihnout specifické rysy české lidové písně. Ve většině svých básní se 

vyvaroval do té doby převažující nezakrývané didaktičnosti dětské poezie a zaměřil se 

bezprostředně na charakter dítěte – typická je osobitá představivost, hravost a důvěrný vztah 

k věcem i k přírodě. Dítě prostřednictvím jeho veršů poznává okolí a zároveň si básnickými 

obrazy a vtipnou pointou nenásilně utváří kladné návyky a vlastnosti, jako je vztah 

k rodičům, práci, přírodě i k vlastenectví.181 Sám Sládek kriticky hodnotil dosavadní 

básnickou tvorbu pro děti: „Jest to samá kázání o hodných dětech, za nimiž číhá metla. Dítě 

se takovou knihou více utýrá, než osvěží; my ve svých spisech učíme děti býti starými.“182 

Jinde také vznesl tuto stížnost: „Mámeť mnoho, co za knihy pro děti se vydává a není jimi. 

Samé, kantorování, samé poučování, - toho dětská mysl nesnese! Mluvte krásou a poesií 

a pravdou a ty vštípí se do mladých dětských prsou účinněji, než celé knihy nauk o ‚hodných 

a zlých Bedříšcích‘. (…) Dopověztež si po svém svědomí a vědomí: ‚Co čtou moje děti?‘“183 

Právě díky tomu, jak se dovede přiblížit dětskému vnímání, ať již vhodnými slovy či 

zvukovostí, se Sládek dodnes drží v čele básnické tvorby pro děti. 

3.2.4 Zhudebněná dětská poezie 

Sládkovy dětské verše tvoří podstatnou část jeho zhudebněných básní – z celkového počtu 

932 skladeb má 188 skladeb básnickou předlohu ze Sládkových sbírek pro děti. Nejvíce 

autorství si v této kategorii připsal Karel Bendl (30), následuje jej Vítězslav Novák (26), 

Josef Drahorád (19) a J. B. Foerster (17). Nepočetný, ale známý je cyklus čtyř písní pro 

dětský hlas s průvodem klavíru Poupata, op. 46 Zdeňka Fibicha. Prvním skladatelem, jenž 

počal zhudebňovat Sládkovy dětské verše, byl Jan Malát (1843-1915) – v roce 1886 

komponuje cyklus dětských písní Z ráje mládí, který obsahuje 8 Sládkových textů. Z dalších 

skladatelů, kteří zhudebnili alespoň jednu Sládkovu báseň, by mohl být jmenován Petr Eben 

 
181 MUKAŘOVSKÝ, Jan, POHORSKÝ, Miloš a kol. Dějiny české literatury. III. Praha: NČAV, 1961. s. 337. 

182 SLÁDEK, Josef Václav. Feuilleton. Lumír: časopis zábavný i poučný [online]. Praha: Servác B. Heller a 

Josef V. Sládek, 20.1.1882, 10(3). sv. 3 s. 48 [cit. 2021-03-13]. 

183 SLÁDEK, Josef Václav. Feuilleton. Lumír: časopis zábavný i poučný [online]. Praha: Servác B. Heller a 

Josef V. Sládek, 10.10.1887, 15(29). sv. 29 s. 417 [cit. 2021-03-13]. 
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(1929-2007), hudební pedagog Josef Gregor (1892-1957), Jaroslav Křička (1882-1969) 

či Ladislav Vycpálek (1882-1969).  

Zajímavé je zhudebnění básně Slovanská lípa Václavem Dobiášem (1909-1978). 

Dobiáš použil verše zařazené do sbírky Sládkovy dětské poezie Skřivánčí pro svůj velký 

mužský sbor bez průvodu. Ten vychází nákladem Hudební matice Umělecké besedy v roce 

1945 – je tedy patrné, co Dobiáše k takové kompozici vedlo – snaha povzbudit český národ 

v době německé okupace za druhé světové války. Sbor působí důrazně a odbojně hned od 

počátku díky užitým akcentům na každé slabice veršů na slovanské lípě / roste mnoho snětí. 

Nezlomnost a odhodlání hudebně graduje v opakování veršů mnohá větev nalomená / ale 

lípa neskloněná a vrcholí prakticky extatickým vykřikováním slov vzdor navzdory. 

Zajímavě je také využit princip zvukomalby – tóny s textem i ať vichr duje / blesk se do ní 

pustí probíhají dynamické vlny z tichého piana do dynamiky silnější a zase zpět. V kontextu 

Dobiášovy tvorby se jedná o zajímavou kompozici – jeho raná tvorba odpovídá trendům 

západoevropské hudby 20. století, hudebně se vzdělával u Vítězslava Nováka i Aloise Háby. 

I tento mužský sbor je harmonicky poměrně bohatý a složitý. Po osvobození Rudou armádou 

však nastal v tvorbě Václava Dobiáše předěl – jeho melodika i harmonie se podstatně 

zjednodušila po vzoru české (ale i ruské) lidové písně v souladu s normami socialistického 

realismu, jehož zaníceným propagátorem se Dobiáš stal. Jeho hlavním kompozičním polem 

se stala budovatelská píseň, například Budujeme (1950), Pojďte s námi na brigádu (1949), 

Píseň Stalinovi (1951), Buduj vlast, posílíš mír (1951) či Zítřek je náš (1955). Napsal také 

kantátu Rozkaz na text Stalinova rozkazu k osvobození Prahy.184 Ze Sládkových textů 

zhudebnil ještě píseň Matičce ze sbírky Zlatý máj a píseň Kde je máma ze sbírky Sluncem 

a stínem.  

Báseň Slovanská lípa zhudebnil také Miroslav Barvík (1919-1998) a zařadil ji do 

svého cyklu Republice v roce 1946. Vytvořil na tento text oproti Dobiášovi sbor dětský, 

avšak do stejného cyklu vytvořil také dětské sbory na básně Na hrobech české slávy ze sbírky 

České písně a Ó přijde jaro zas na české luhy ze sbírky Selské písně a České znělky. Je již 

otázkou, zda jsou tyto verše vhodnou tematikou pro dětský sbor:  

 
184 SOBOTKA, Mojmír, DOBIÁŠ, Václav a Petr MACEK, ed. Český hudební slovník osob a institucí [online]. 

Brno, 25.11.2010 [cit. 2021-04-08].  
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„V prsť volnou zaořou zas české pluhy 

a z hnědých rolí, které pot náš pily, 

my sami budem sklízet, co jsme sili, 

a volni volných budeme zas druhy.“185 

 

„A kde to znělo hranou, 

ať život omládá, 

- a muž odpoví ranou, 

kde rána dopadá.“186 

Je záhodno podotknout, že Miroslav Barvík byl po únoru 1948 spolupracovníkem 

Václava Dobiáše a stejně jako on dal své umění do služeb budování socialismu – 

zkomponoval například mužský sbor Před příchodem Rudé armády (1945), Pozdrav 

Sovětskému svazu (1950) či kantátu Píseň o Sovětské zemi (1951).187 Na základě výše 

uvedeného popisu lze konstatovat, že Dobiáš a víceméně i Barvík sice zhudebňují báseň 

zařazenou do sbírky dětské poezie, svým charakterem i určením by však jejich skladby 

mohly být zařazeny spíše do tematického okruhu poezie vlastenecké.  

Josef Bohuslav Foerster II.  

J. B. Foerster zkomponoval tři větší soubory skladeb pro děti, v nichž se objevují převážně 

skladby zhudebňující Sládkovy verše. V roce 1923 vychází Hudební Matici Dětské sbory, 

op. 89a, v níž jsou čtyři sládkovské skladby, jmenovitě Pes a kotě, Oříšek, Rodičům a Lesní 

studánka. Na rozboru tohoto známého dětského sboru je možno prezentovat, proč je Foerster 

uznávaným, oblíbeným a do dnešní doby vyhledávaným skladatelem dětských písní 

a skladeb. Jeho hudební tvorba pro děti by se totiž dala přirovnat k básnickému umění 

Sládkovu – snaží se držet dětské prostoty a naivity, i do té nejprostší melodie však dokáže 

 
185 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 484 [cit. 2021-03-13]. 

186 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 125 [cit. 2021-03-13]. 

187 ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko a ČERNUŠÁK, Gracian. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 1: A-L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. s. 60-61. 



70 

 

vložit obdivuhodnou citovost. Také je zajímavé, jak navzdory básnické i melodické prostotě 

Foersterovy skladby neztrácí na modernosti zejména v harmonickém pojetí.188 V Lesní 

studánce tak nelze hledat žádnou osobní výpověď skladatele, na první pohled se jedná 

o dětský popěvek. Jednoduchá melodie je napsána tak, aby se dětem dobře zpívala, 

postupuje totiž většinou stupňovitě po malých krocích. Najednou se však melodie rozvádí 

do poměrně velkého rozsahu (d1, nejvyšší tón fis2), což ale pro dětský hlas není intonačně 

náročné, jelikož se melodie rozvádí stupňovitě. Pokud se navíc dodrží předepsaná dynamika, 

kdy se při každém rozvíjení melodie směrem vzhůru dynamika zesiluje z piana do 

mezzoforte či forte a při následném sestupu se zase zeslabuje do tichého pianissima, působí 

skladba velice efektně.  

 Rokem 1924 je datovaný rukopisný sbor Děti. Kvůli takto omezené dostupnosti se 

mi nepodařilo ověřit, která konkrétní báseň byla Foersterovi předlohou. Pokud by se Foerster 

držel přesného názvu básně, jako to ve valné většině skladeb činil, jedinou básní, kterou se 

mi podařilo v České elektronické knihovně dohledat, byla báseň Děti ze Sládkovy sbírky 

V zimním slunci (1897). Pokud by skladba skutečně zhudebňovala tento text, tak by se od 

ostatních Foersterových dětských sborů výrazně odlišovala – uvedené Sládkovy verše coby 

básnická předloha nejsou totiž primárně určeny dětem. Nejedná se o průhledné prosté verše 

– lyrický subjekt v nich poněkud osobněji vyslovuje symbolicky vyjadřované, eticky pojaté 

a obecně platné poznání189: 

„Ze hlubin věčna v světa rmut a hřích 

vás boží ruka posílá, ó děti 

co bílý květ i na trnové sněti, 

co čistou bystřeň do vod zkalených. 

My ubláceni jdem po cestách zlých, 

před sebou bázeň, vinu v zápětí, 

až klesáme svých model do objetí, 

 
188 PLAVEC, Josef. Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstra [online]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1948. s. 41 

[Cit. 2021-03-13]. 

189 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně III. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2005. Česká knižnice. s. 399.  
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vždy nový zástup duší ztracených.“190 

 

S tím, že by dané verše měly být obsahem tohoto dětského sboru, poněkud 

nekoresponduje krátký popis Josefa Plavce: „Z r. 1924 pochází dosud rukopisný sbor „Děti“ 

na rozkošnou básničku J. V. Sládka, kterou Foerster svými tóny dokreslil v světelný obrázek 

mateřského štěstí a dětské dovádivosti.“191 Tomuto popisu by spíše odpovídala například 

báseň Na zahradě ze sbírky Skřivánčí písně: 

„Do kola, do kola, 

kdo si víc popílí! 

budem se honiti, 

jako dva motýli. 

(…) 

Trávníkem, cestičkou 

do kola, do kola, 

až na nás z daleka 

matička zavolá. 

 

Potom si usednem 

matičce na klíně, 

jako dva motýli 

na jedné květině.“192 

 

Tomu, že by se nemuselo jednat o báseň Děti, nasvědčuje také fakt, že Foerster 

veškeré své sládkovské skladby pro dětské hlasy komponoval výhradně na texty z dětských 

sbírek, popř. na texty ze sbírek ohlasové poezie. Na druhou stranu, Fojtíková ve svém 

 
190 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně III. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2005. Česká knižnice. s. 25.  

191 PLAVEC, Josef. Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstra [online]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1948. s. 41 

[Cit. 2021-03-14]. 

192 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 1. Praha: J. Otto, 

1907. s. 516 [cit. 2021-03-14]. 
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tematickém katalogu u určení této skladby eviduje „ženský (dětský) sbor“, z čehož vyplývá, 

že tento sbor nemusel být určen primárně dětem.  

U dalších dvou Foersterových sbírek sborů pro děti již není o jejich určení pochyb. 

V roce 1933 vychází v Hudební matici Umělecké besedy Nové dětské sbory, op. 152, 

obsahující jednodušší tříhlasé sbory pro mladší děti (Matičce a Modlitba na stejnojmenné 

básně ze sbírky Zlatý máj a Ten náš pes ze Skřivánčích písní) a složitější čtyřhlasé sbory pro 

děti starší (Štěstí, Anděl strážný a Lenochod, vše ze Skřivánčích písní). V roce 1947 opět 

v Hudební matici Umělecké besedy vychází Pět zpěvů pro dětský nebo ženský sbor a klavír, 

op. 166, v němž Foerster zhudebnil čtyři Sládkovy básně ze sbírky Zvony a zvonky, 

jmenovitě Slavík a vrabci, Nohy, Zvonili a Před spaním. Doplňuje je báseň Xavera Dvořáka 

Tabitha s náboženským námětem o zmrtvýchvstání Krista.193 

Karel Bendl  

Bendla zaujaly Sládkovy verše již při jejich publikování v Lumíru. V roce 1888, tedy rok 

poté, co vychází první Sládkova sbírka dětské poezie Zlatý máj, zhudebnil na Potštýně první 

sešit Skřivánčích písní. Ve většině písní si jako básnickou předlohu zvolil verše ze sbírky 

Skřivánčí písně, jež však oficiálně vychází až v roce 1889 – z toho lze usuzovat, že došlo 

k osobnímu kontaktu Bendla se Sládkem, jenž mu básně zprostředkoval dříve, než je vydal. 

Tuto hypotézu podporují dopisy, které si Sládek vyměnil se svým přítelem Juliem Zeyerem. 

V dopise datovaném 10. září 1888 píše Sládek Zeyerovi o třinácti dětských písničkách, které 

napsal po svém návratu z Potštýna (dnes Potštejna) a které se chystal zařadit do cyklu 

Skřivánčí písně.194 Zmiňuje se také o tom, jak Bendl na Potštýně zhudebnil jeho dětské 

básně: „V Potštýně složil Bendl ke dvanácti kouskům nápěvy, tak Ti krásné, svěží a dětské! 

Když jsem to slyšel, pomyslil jsem si, že jsem přece nadarmo nežil, když jsem mu dal podnět 

k tak roztomilým věcem. Nacvičil si na to pár dětí a překvapily mne tím. Zpívaly jako ptáci. 

 
193 PLAVEC, Josef. Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstra [online]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1948. s. 41 

[Cit. 2021-03-14]. 

194 SLÁDEK, Josef Václav, ZEYER, Julius a KVAPIL, Josef Šofferle, ed. Sládek – Zeyer: vzájemná 

korespondence. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. s. 158. 
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Helena s nimi.“195 Zeyer mu 11. září 1888 odpověděl následovně: „Těším se na Tvé nové 

písně, a můžeš míti opravdu radost, neboť s tou hudbou přejdou zajisté někdy do krve těch 

dětí, a když polovic těch malých lidí nebude třeba pozděj ani Tvoje jméno znát, budou slova 

Tvá přece, třeba nevědomky, v srdci nosit.“196 

Bendlova melodika si na jedné straně sice zachovává jednoduchou písňovou formu 

a strofičnost, na straně druhé se snaží svým hudebním výrazem vystihnout náladu básnické 

předlohy – kupříkladu užití mollové tóniny pro vyjádření tematiky veršů (mrzutá Sova, 

umouněný a nemytý Košiláček či Chudé dítě). U melodie je také záhodno podotknout, že 

Bendl ve svých písních respektuje možnosti dětského hlasu – 10 z celkových 24 písní se 

pohybuje v tónovém prostoru oktávy, 5 v rozmezí septimy a 4 v rozmezí sexty, přičemž 

horní hranice se pohybuje mezi tóny c2 a e2 a dolní hranice mezi tóny fis1 a c1.197 

Hned na úvodní písni Žežulka lze demonstrovat Bendlovu kompoziční techniku 

v tvorbě pro děti. Bendl hojně využíval princip zvukomalby, jímž napodoboval některé 

reálie a přibližoval je tak dětskému vnímání (například již výše zmíněná píseň Ten náš pes, 

ale také píseň Srdéčko, kde Bendl pravidelný tlukot srdce ztvárnil ostinátním staccatem na 

jednom tónu v levé ruce klavírního doprovodu). Proto i v Žežulce hned v klavírní předehře 

lze slyšet kukání žežulky – sestupný interval malé tercie c2 – a1 (obrázek 1). Tento 

charakteristický motiv je použit i následně v melodii, kdy přímo koresponduje se slovem 

zakukala – hudba tedy zobrazuje přesně to, co je užito v textu.  

 
195 SLÁDEK, Josef Václav, ZEYER, Julius a KVAPIL, Josef Šofferle, ed. Sládek – Zeyer: vzájemná 

korespondence. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. s. 159. 

196 Tamtéž. 

197 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá: píseň jednohlasá s průvodem klavíru, houslí nebo 

orchestru [online]. Praha: Svaz československých nakladatelů, 1959. s. 29-31 [Cit. 2021-03-14]. 
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Zdánlivě primitivní hudební myšlenka má však mnohem hlubší význam. Motiv 

kukačky je v hudbě evropských národů velice oblíbený – vzpomeňme, kolik jen českých 

lidových písní a říkadel se k tomuto motivu vztahuje (například Volala kukačka malého 

pasáčka; Žežuličko, kde jsi byla; Kukačka kuká; Prší, prší, jen se leje; koleda Já bych rád 

k Betlému atd.). Také je záhodno připomenout středověký staroanglický kánon Sumer Is 

Incumen In ze 13. století, který obsahuje jasný motiv kukaččího zpěvu. Proto bývá motiv 

kukačky již od raného věku představován dětem – je to něco, co je v naší kultuře pevně 

zakořeněno a co je všeobecně známé. Využil toho také mj. Leopold Mozart, otec geniálního 

skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, ve své Dětské symfonii, kde je terciový motiv 

kukačky hrán na flétnu a následně opakován smyčcovými nástroji. Důležitější než užívání 

tohoto motivu v hudebních dílech různých stylových a dobových epoch je však jeho význam 

pro hudební výchovu – tzv. ku-ku interval použili ve svých didaktických metodách 

k osvojení intonace tónového prostoru Carl Orff i Zoltán Kodály. 

Píseň Žežulička je symetrická a po stránce gradace je zajímavě vystavěna – změna 

v melodii nastává ve druhém verši, kdy je melodickým postupem g1 – d2 – c2, tedy 2. stupeň, 

6. stupeň a 5. stupeň, v textu zdůrazněno slovo pozdraví – dochází tak i ke zlomu v oblasti 

významové. Najednou je signalizováno, že kukající žežulička není to podstatné – sloužila 

Obrázek 1: Karel Bendl: Žežulka (Skřivánčí písně, Praha: Orbis, 1951) 
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jako jakýsi symbol jara a poté se postupně vytrácí. Do popředí se dostává celé období jara, 

což je na konci zdůrazněno zopakováním prvních dvou veršů. Z obecně-didaktického 

hlediska tedy píseň postupuje správně od konkrétního k obecnému – jaro je pojem víceméně 

abstraktní, má mnoho podob, a proto je jeho chápání dětem usnadněno a přiblíženo motivem 

kukačky. O jaru poté pokračuje i druhá sloka.  

Pokud by měl být rozbor této dětské písně zcela vyčerpán, určitě by neměl být 

opomenut její didaktický potenciál. Celou písní vlastně prochází řečnická otázka, jak 

pozdravit přicházející jaro. Kromě snahy probudit v dětech uvědomění si důležité role 

přírody v našich životech může na píseň pedagog navázat různými tvůrčími činnostmi, jak 

by děti mohly pozdrav jaru ztvárnit.  

Již výše byla řeč o Sládkově dětské básní Ten náš pes a o její podobnosti s lidovou 

písní. Bendlova zhudebněná verze je však až na žertovnost námětu zcela odlišná od známé 

písně lidové – melodie obsahuje poměrně velké skoky (c2 – g1 – c1), jejichž intonace však 

pro děti není obtížná, neboť se jedná o akordické tóny. Taktéž klavírní předehra obsahuje 

oktávové skoky (g2 – g1) s přírazy, které zesilují žertovnou náladu písně. Hudební skoky, ať 

již v melodii či v předehře, mohou tematicky připomínat skoky psa (obrázek 2).  

Obrázek 2: Karel Bendl: Ten náš pes (Skřivánčí písně, Praha: Orbis, 1951) 
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 Karel Bendl také zkomponoval Šest písní pro mladý svět, které vyšly jako hudební 

příloha ve sborníku Našim dětem Ústřední matice školské v roce 1889.198 Tento soubor 

(příloha 3) obsahuje básně Zlatý máj, Kocourek, Jablíčka, Babička, Mrzout a Ukolébavka, 

všechny z první Sládkovy sbírky dětské poezie Zlatý máj (1887). Svým charakterem se 

podobají Bendlovým Skřivánčím písním.  

Vítězslav Novák I.  

Vítězslav Novák pro děti zkomponoval v roce 1918 jedinou dvoudílnou sbírku jednohlasých 

písní pro dětský hlas nazvanou Jaro, op. 52. Sám Novák ve svých pamětech zmiňuje: „Je to 

dvacet písniček na slova J. V. Sládka, básníka, kterého jsem nejčastěji a nejraději 

zhudebňoval pro zpěvnost jeho veršů. Když jsem si jednou pochvaloval, jak obdivuhodně se 

v jeho strofách kryjí akcenty a cezury, vysvětlil mi, že si sám ke svým veršům hrává na 

housle melodie. Obdivuhodné je také obsahové bohatství jeho básní, mužně pádných, citově 

vroucích, dětsky milých. Nejednou se mi ozvala latentní melodie při prvním jejich 

přečtení.“199 Dětské skladby jsou velice rozdílné od předchozích Novákových velkých 

kompozic (například Bouře, Pan či O věčné touze) – oproti jejich bohatému výrazu 

a stylizaci jsou písně melodicky a formálně prosté, periodické a bez výraznějších modulací 

(vyjma modulací pro projasnění nálady či zvýraznění hudebního obrazu). Sám je popsal jako 

dílo „intimní, milé a hodně veselé“.200 Novák na rozdíl od většiny skladatelů, kteří 

zhudebňovali Sládkovy dětské verše, věnoval velkou pozornost prokomponovanosti 

klavírního doprovodu. Jedná se tak, alespoň v případě první části cyklu (Děcku se zpívá), 

o umělé koncertní písně náročnější i pro dospělého zpěváka a klavíristu. Klavírní doprovod 

Novákovi totiž slouží jako prostředek vyjádření či zvýraznění básnického obrazu – proto 

v písni Koně klavír zpodobňuje cval koní s povozem, v písni Zvonili imituje cinkání malých 

zvonků i hluboké zvonění zvonů velkých, v písni Vrabčí soud klavír zvukomalebně 

ztvárňuje poletování a štěbetání vrabců tak, jak to známe z Novákových vrcholných děl. 

 
198 Za poskytnutí sborníku děkuji PhDr. Věře Brožové, PhD.  

199 NOVÁK, Vítězslav. O sobě a o jiných. Praha: Supraphon, 1970. s. 221. 

200 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá: píseň jednohlasá s průvodem klavíru, houslí nebo 

orchestru [online]. Praha: Svaz československých nakladatelů, 1959. s. 48 [Cit. 2021-03-14]. 
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V básni Ulekaná Nána je zase zvukomalba využita v krátké jednotaktové předehře – rychlý 

stupnicový běh směrem dolů symbolizuje pád mouchy do komína (obrázek 3). 

Realistické hudební obrazy v klavírním doprovodu tak krásně doplňují jednoduchý 

osminový pohyb v melodiích. Jen výjimečně je melodie nositelem významového obrazu 

slova, kupříkladu v písni Luard a Brok Novák melodicky dokresluje běh obou psů a zajíce. 

Novák tak svým cyklem písní dokazuje, že lze zkomponovat písně pro děti bez toho, aniž 

by se slevilo z uměleckých požadavků – díky využití plné kompoziční techniky právě 

například v klavírním průvodu se dítě seznamuje s náročnějším hudebním uměním, avšak 

díky zvukomalbě a podobným hudebním obrazům zpodobňujícím obsah textu je pro ně toto 

umění přístupné. Pokud však skladatel za cenu technické dokonalosti opustí názornost 

hudebních obrazů, hudba přestane být pro dětské vnímání únosná. Skladatel nesmí 

zapomenout, že stále komponuje pro dětský hlas, neměl by tedy také zapomínat na 

fyziologické předpoklady dětského zpěvu a klást přiměřené technické nároky na pěveckou 

dovednost dětí.201  

 Vítězslav Novák je také autorem cyklu Máj, op. 72 obsahujícího 10 dětských 

(ženských) sborů, z toho 8 na verše J. V. Sládka, všechny ze sbírky Zvony a zvonky.  

Zdeněk Fibich  

Cyklus pěti písní pro děti Poupata, op. 45 z roku 1895 je prvním a také posledním 

Fibichovým pokusem o tvorbu pro děti. Výrazně však přispěl rozvoji tohoto žánru, který v té 

 
201 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá: píseň jednohlasá s průvodem klavíru, houslí nebo 

orchestru [online]. Praha: Svaz československých nakladatelů, 1959. s. 48-49 [Cit. 2021-03-14]. 

Obrázek 3: Vítězslav Novák: Ulekaná Nána (Jaro, Vídeň: Universal Edition, 1918) 
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době výrazněji reprezentovaly skladby Karla Bendla.202 Oproti Skřivánčím písním se však 

Fibichův cyklus nedočkal takového uplatnění.203 Čtyři z pěti písní cyklu zhudebňují verše 

J. V. Sládka, všechny ze sbírky Zvony a zvonky. Šestiosminový takt první písně Před spaním 

navozuje náladu ukolébavky a umocňuje tak význam básně. Stejným způsobem Fibich 

stylizuje i třetí píseň Okáč, kde čtyřosminový takt signalizuje polku. Gregor204 tento polkový 

rytmus chápe jako charakteristiku českého děvčete. Čtvrtá píseň Lesní zvonky se od ostatních 

poněkud odlišuje – svou náladovou tónomalbou se mnohem více blíží Fibichovým lyrickým 

klavírním cyklům Nálady, dojmy a upomínky než lidové písni. K tomu napomáhá již 

Sládkova básnická předloha:  

„Ó zvonky, zvonky, zvonky, 

ty modré zvonečky! 

ty ve dne nezazvoní 

květnými srdéčky. 

(…) 

Na křišťálových vozech, 

zlatými kolečky; 

tu zvoní, zvoní, zvoní 

ty lesní zvonečky.“205 

 

Opakování slov vytváří zvukovou atmosféru zvonění, kterou Fibich podtrhuje 

ostinátními oktávovými figurami v klavírním doprovodu (obrázek 4).  

 
202 HUDEC, Vladimír. Zdeněk Fibich. Praha: SPN, 1971. s. 141.  

203 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá: píseň jednohlasá s průvodem klavíru, houslí nebo 

orchestru [online]. Praha: Svaz československých nakladatelů, 1959. s. 31 [Cit. 2021-03-14]. 

204 Tamtéž. 

205 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 161 [cit. 2021-03-13]. 
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Obrázek 4: Zdeněk Fibich: Lesní zvonky (Poupata, Praha: F, A, Urbánek, [b. r.]) 

Poslední píseň Zahrajem si na vojáky v sobě spojuje prvky, které byly u ostatních písní 

užity odděleně – jako žánrovou charakteristiku zvolil Fibich pochodový rytmus, který 

vhodně doplnil zvukomalebnými motivy imitujícími zvuk bubínku v melodii.206 

Fibich se ve své sbírce povětšinou drží zásady dětského hlasového rozsahu 

nepřesahujícího oktávu. V melodice a za podpory klavírního doprovodu realisticky vystihuje 

básnický obraz textu – Fibich se tak postupně vzdaluje od jednoduchosti napodobené lidové 

písně k umělé dětské písni s vyššími uměleckými ambicemi.207 

Ve všech zkoumaných skladbách zhudebňujících Sládkovu poezii pro děti bylo 

zjištěno, že hudba koresponduje s básnickou předlohou, respektive ji dokresluje. 

V tradičnějších hudebních uchopeních se jedná o melodicky i harmonicky jednodušší 

skladby respektující hlasový rozsah dítěte, ve kterých je obsah textu podporován hudebními 

 
206 KOPECKÝ, Jiří. Písňový cyklus Poupata aneb Zdeněk Fibich dětem. Acta Musicologica [online]. 2007, 

roč. 4, č. 1 [cit. 2021-03-13].  

207 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá: píseň jednohlasá s průvodem klavíru, houslí nebo 

orchestru [online]. Praha: Svaz československých nakladatelů, 1959. s. 32 [Cit. 2021-03-14]. 
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postupy a figurami (nejčastěji zvukomalebnými). V Novákových a Fibichových skladbách 

dochází k posilování umělecké složky zejména využitím plné kompoziční techniky 

klavírního doprovodu. Jelikož však tito skladatelé v komplikovanějším klavírním doprovodu 

využívají zvukomalebné a další podobné hudební obrazy zpodobňující obsah textu, 

náročnější hudební obraz se přibližuje dětskému vnímání a umělecky jej obohacuje.  

3.3 Selství a ohlasová poezie 

3.3.1 Selské písně a České znělky (1889) 

J. V. Sládek žil převážně v Praze, avšak láska k venkovu jej sváděla k častým návratům do 

rodného Zbirohu. V říjnu 1889, prý po četbě Jiráskových Psohlavců (čemuž by odpovídala 

dedikace „autoru ‚Psohlavcův‘ u oddílu České znělky), si poprvé uvědomil, že jádro českého 

národa a národní povahy spočívá v selském lidu. Během necelých tří dnů pak napsal celé 

Selské písně a České znělky.208 Sbírka má vcelku jednotný ráz, tvoří jakýsi organický celek. 

Je mi blízká myšlenka Milana Jankoviče, že není nutné její vyznění redukovat na určitý 

autorův záměr – vyzývá čtenáře k dialogu, konfrontuje jeho životní i literární zkušenost se 

světem, k němuž odkazuje (motivy, kompozicí, užitým jazykem). U Sládka je tato 

nedourčenost díla, jež se dokončuje až čtenářovým přijetím, značně omezena tím, že způsob 

venkovského života, z nějž čerpá většinu symbolů a motivů, není dnes příliš aktuální. 

Jankovič naprosto správně připomíná, že možná právě proto bychom se měli ptát, čím to je, 

že i přes neaktuálnost námětu jsou tyto básně stále živé.209  

Dobové interpretace spojovaly vyznění Selských písní s aktuální národní situací – 

českému venkovskému člověku byly tak určeny vlastnosti jako odolnost, sebevědomí, 

spoléhání se na vlastní sílu, pracovitost a pevné spojení s rodnou půdou. V Národních listech 

se tak v listopadu 1889 objevují následující slova: „Byl už nejvyšší čas, že do politické naší 

mizérie ozvala se hrdá, mužná, volná slova plná odvahy a smělého vzletu, slova, která hluše 

 
208 STREJČEK, Ferdinand. Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka. Časopis pro moderní filologii [online]. 

Praha: Klub moderních filologů, 1913, roč. III. s. 4-5 [cit. 2021-03-07]. 

209 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 351.  
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nezaniknou ve vřavě denní.“210 Emanuel Chalupný211 cenil Selské písně nejen z hlediska 

literárního, ale i z hlediska časového a sociálního. Dával je do souvislosti s rozvíjejícím se 

agrárním hnutím a zařadil je do venkovského realismu – tím však upřednostnil 

sociologizující přístup před literárním a nedokázal tak docenit jejich básnickou skutečnost. 

Milan Jankovič, opřený o názory Vojtěcha Jiráta212, naopak tvrdí, že není možné vytrhovat 

z kontextu jednotlivé obrazy, a tudíž nelze básně interpretovat ryze sociálně-kriticky či jako 

propagaci selství. Hodnoty, jež Sládek v Selských písních zastává, byly bytostně spjaty 

s prožitky a úzkostmi jeho vlastní existence a také s hledáním jistot, které by obstály vůči 

veškeré pomíjivosti lidského života. Sládek se tak navrací k něčemu, co Jankovič nazývá 

„básnickým mýtem“ – k něčemu, z čeho vše pochází. To by mohla být odpověď na výše 

položenou otázku, čím by mohly být Selské písně stále aktuální – uchovávají si, možná právě 

ve své víceznačnosti, trvalejší platnost.213 

 Již v názvu sbírky je uvedeno slovo „písně“ a mnoho z básní je opravdu připomíná. 

Sládek již v roce 1869 v dopise píše z Ameriky příteli Jaromíru Čelakovskému: „A co mé 

činnosti týče se pro náš lid? Je tím vyslovena. Písničkařit budu, budu bořit ten chrám otroctví 

a temnoty.“214 Sládek se, zřejmě věren tomuto svému prohlášení, stylizuje do role 

anonymního zpěváka. Ze své role však v některých básních vypadává – umělost stylizace je 

prozrazena například knižními výrazy či hutností a obsažností veršů. Jsou to tedy písně spíše 

jen formálně, poněvadž v nich nenalezneme bezprostřednost pro píseň typickou. Sládkovy 

selské „písně“ jsou záměrně kompozičně co nejsevřenější a snaží se maximálně využít každý 

motiv či význam. Tuto snahu o výrazovou hutnost lze dobře rozpoznat, uvědomíme-li si, že 

 
210 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 352. 

211 CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury. Praha: Fr. Borový, 1916. 

212 JIRÁT, Vojtěch a KREJČÍ, Karel, ed. Duch a tvar. Praha: Československý spisovatel, 1967. s. 166-199. 

213 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 355-357.  

214 SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky a jiná prósa. sv. 2 [online]. Praha: J. Otto, 1914. s. 315 [cit. 

2021-03-07]. 
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celá sbírka je vystavěna na několika málo znacích a motivech, například lány, brázdy, země, 

půda, hrouda, hlína, zrno či klas.215 

 Jaroslava Janáčková216 zmiňuje Sládkův autostylizační postup, který se v Selských 

písních nejvíce uplatnil. Sládkův lyrický mluvčí přijímá postoj bodrého sedláka sžitého se 

svou půdou. Síla této umělecké iluze může v interpretacích svádět k ztotožňování osoby 

autora s lyrickým mluvčím, či také ke ztotožnění tohoto mluvčího s ideou politického 

agrárního hnutí.217   

Sládek v typizaci svého „sedláka“ tíhne ke střídmosti a obecnosti, ač se někdy objeví výraz 

až nezvykle obřadný (lůno země, zahrada boží apod.) - to odkazuje k dobově obecně 

přijímané náboženské tradici sahající až ke starým duchovním písním. Objevují se také 

vyjádření expresivní, jež souvisí s monumentalizací některých rysů selského života218: 

„Mé orné půdy každý hon 

mi patří zem jak dubu, 

a držím se jí jako on 

vzdor psotám, časů zubu. 

 

Věkovitými kořeny 

a pevně každým svazem, 

a mé jsou i ty kameny, 

pro něž se shýbám na zem. 

  

 
215 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 357-360. 

216 SLÁDEK, Josef Václav, JANÁČKOVÁ, Jaroslava a KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ, Zdenka. Tiché hovory: 

výbor z díla. Praha: Československý spisovatel, 1989. s. 220-221. 

217 To souvisí s monumentalizací básnických pojmenování – Sládek propůjčuje všedním věcem význam 

základních životních hodnot, což někdy svádí k doslovnému chápání významů a následné zkreslené 

interpretaci.  

218 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 357-360.  
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Ji nevezme, dokud jsem živ, 

mi nikdo z tvrdých dlaní; 

mne topor musí sklátit dřív – 

a ještě padnu na ni!“219 

Sedlákův poměr k půdě je přirovnán k zakořenění dubu do země, což je zpočátku 

pouze vztah vnějškový; veršem mne topor musí sklátit dřív však Sládek svého sedláka 

připodobňuje ke stromu tak, že splývají v totéž. Držení půdy totiž není jen pouhé vlastnictví 

– je to osudový svazek. Sedlák, pevně přimknutý ke své půdě, přečká vše. Smysl sedlákova 

života je ukotven v práci pro druhé (pro ženu a dítě). Člověku dal vše Bůh, a proto je třeba 

„v Jeho ruce složit žití dluh“ (báseň Co tělem, duší).  

Již byla naznačena Sládkova tendence k opakování jistých motivů a znaků. Tyto 

znaky se často mění ve významových souvislostech – jednou je tuhý svazek mezi sedlákem 

a jeho půdou, jindy tuze sedlák dobývá svůj chléb. Tvrdá je sedlákova ruka i půda, jež 

obdělává. Vzniká tak jakási kontinuita uvnitř celé sbírky a do významového pohybu se 

dostávají i významy další – kupříkladu selské šíje, které jsou tuhé od práce, jsou také zároveň 

tvrdé a vzdorné. 

S básněmi tematizujícími sedláka a jeho vztah k rodné půdě či jeho rodovou tradici 

se ve sbírce prolínají také písně a popěvky vyjadřující každodennost venkovského 

a rodinného života, například Stav si, stav si, vlaštovičko či Jarní slunko zasvítilo.  

3.3.2 Starosvětské písničky a další písně a Směska (1891) 

V roce 1891 vychází další dvě Sládkovy sbírky, a sice Starosvětské písničky a další písně 

a Směska. Obě sbírky, v nichž Sládek pokračuje v národní tematice, nápadně připomínají 

Ohlas písní českých Františka Ladislava Čelakovského.220 Sládek tuto podobnost zmiňuje 

i v předmluvě Starosvětských písniček, ale zároveň rovnou vyvrací, že by se záměrně snažil 

o umělou nápodobu lidové písně: „Ty i já vzrostli jsme z drsného českého kmene o život 

 
219 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 203.  

220 STREJČEK, Ferdinand. Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka. Časopis pro moderní filologii [online]. 

Praha: Klub moderních filologů, 1913, roč. III. s. 4-5 [cit. 2021-03-07]. 
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krušně bojujících lidí a zachovali jsme si kus jeho srdce – a humoru! Chci tím říci, že 

v pravdě není to tak nesrovnalé, jak se zdá, když muži jako Ty věnuji těchto několik prostých 

písniček, v kterých snažil jsem se přiblížiti se opět české národní písni a tonu Frant. Lad. 

Čelakovského. Nejsou to věci dělané, zazvučely mi v duši jako ohlas toho, co za dob dětství 

slýchal jsem zpívati v našem starém Berounsku.“221 Ferdinand Strejček zmiňuje také 

inspiraci Goethem – nalezl prý u tohoto velkého básníka ohlasy lidové německé poezie 

a píseň Heidenröslein jej okouzlila natolik, že se rozhodl „vyzpívati, čím již dávno duše jeho 

zněla a překypovala“.222 

Ve Starosvětských písničkách se tak patrně nejsilněji projevila Sládkova inspirace 

lidovou písní. Porovnejme například lidový nápěv Potěcha z Berounska, jak jej zapsal Karel 

Jaromír Erben, a Sládkovu báseň Na mezi:

„Šla má milá do háječka, 

do zeleného, 

potkala tam mládenečka 

modrookého. 

 

‚Myslivečku mládenečku! 

přijďte zejtra k nám, 

já mám doma bílej šátek, 

a já vám ho dám.‘ 

 

Mysliveček mládeneček 

dvéře otvírá, 

a ta jeho nejmilejší 

oči utírá. 

 

  

 
221 SLÁDEK, Josef Václav. Starosvětské písničky a jiné písně [online]. Praha: J. Otto, 1891 [cit. 2021-03-07].  

222 STREJČEK, Ferdinand. Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka. Časopis pro moderní filologii [online]. 

Praha: Klub moderních filologů, 1913, roč. III. s. 5 [cit. 2021-03-07]. 
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‚Neplač, neplač, má panenko! 

vždyť se k tobě znám: 

až se žitko zazelená, 

ruku tobě dám.‘ “223 

„Na mezi, kde’s trávu žala, 

tráva byla tvá, 

žítko bylo hospodáře, 

a ty budeš má. 

 

Na mezi, kde’s trávu žala, 

kvete vlčí mák, 

ptal jsem se tě: Máš mne ráda? 

a ty’s řekla: Tak! 

 

Mák si může utrhnouti 

každý podle cest, 

ty však budeš do skonání 

na mém srdci kvést.“224

 

Náměty pro tyto básně Sládek nemusel nijak složitě hledat – samy mu přicházely na 

mysl, jak sám zmiňuje v jedné z básní: 

„Přišly jste mi, písně, znovu 

- jak děl pěvec – nevolaně, 

Jako hnízdo spadlé s krovu, 

já vás chytnul v obě dlaně.“225 

 
223 ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 

2011 [cit. 2021-03-30]. 

224 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 9-10 [cit. 2021-03-30]. 

225 Tamtéž, s. 60.  
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Jak připomíná Milan Jankovič, návrat k lidové písni neznamenal vždy úspěch – 

v dětské poezii byl sice vyjádřením dětského vztahu k realitě a také dětské bezprostřednosti, 

ve výše zmíněných sbírkách však spíše „zplaněl v samoúčelném ohlase lidové tvořivosti“.226 

Napodobené ohlasy lidové písně odpovídaly době, kdy byla česká poezie ještě nepříliš 

rozvinutá, a tak se obracela k tradičnímu folklornímu zdroji. S rozrůzňováním společnosti 

se měnil i poměr k lidové tradici – nadále byla důležitým inspiračním zdrojem, ale již nebylo 

žádoucí neustále opakovat tento postoj za změněné společenské i literární situace. 

Sládkovy ohlasové verše jsou velmi podobné veršům dětským, zejména naivním 

objevováním světa227: 

„Uhodilo! –  pán Bůh s námi! - 

pasák vyběh‘ za kravami. 

 

Strejček běží za pasákem, 

tetka letí za sedlákem. 

 

Za tetkou se ženou děti, 

naposledy hafan letí. 

 

Uhodilo! – pán Bůh s námi. – 

Konečně jsme, holka, sami!“228 

Je nutno Sládkovi přiznat, že ve svých ohlasech zhušťuje lidskou zkušenost z lidové 

písně, typizuje ji. Předmětem básnického prožitku se tak stává schopnost lidové písně 

samotné, a sice zjednodušení bohatství života do elementárního tvaru. To, co obdivujeme na 

lidových písních, je v Sládkových ohlasech vědomě předsouváno do popředí. Jankovič tuto 

Sládkovu schopnost přirovnává nejen k Čelakovskému, ale také k Erbenovi.229 Bedřich 

Václavek v Sládkových ohlasech vidí poezii, „která u lidové poesie nehledá leč výdech 

 
226 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 65. 

227 Tamtéž. 

228 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online]. sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 10 [cit. 2021-03-14]. 

229 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 66. 
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z komplikovaného života, útěk k něčemu osvěžujícímu svou prostotou, a prostřednictvím 

této poesie i návrat k minulým formám životním, lehčím – ba někdy je tato poesie 

i vzdorným heslem, směřujícím uvědoměle proti básnickému pokroku: proti složitějšímu 

životnímu slohu, proti složitějšímu výrazu, školenému na světové poesii, proti náročnějšímu 

světu myšlenkovému“.230 Zde nutno podotknout, že ač svým dílem v oblasti folkloristiky 

Bedřich Václavek významně přispěl české literární vědě, nelze přehlédnout fakt, že byl také 

významnou osobností marxistické estetiky, a onen opěvovaný návrat k minulým formám 

životním s sebou nesl jisté ideové důsledky.  

Stylizace původní bezprostřednosti lidové písně je u mnohých Sládkových 

ohlasových básní až příliš nápadná. To pak působí jen jako prosté opakování a báseň tak 

ztrácí svou uměleckou přesvědčivost. Tak by se daly shrnout všechny opakované 

a typizované postavy, jako je švarný mládeneček, laškovná panna s očima jako trnky, 

vdovec apod.231 Zastánce moderní poezie, a tudíž Sládkův častý kritik F. X. Šalda označil 

ve svém Zápisníku z let 1931-1932 Sládkovy ohlasové verše za „pastiše po 

Čelakovském“232, ve kterých „je mnoho odpozorováno, snad místy i důvtipného, ale je to 

básnicky nedovážené a ochuzené. Různé starosvětské figurky ulpívají v pitvorné 

povrchnosti, různé pokusy o humor a komiku dnes velmi vybledly a působí jako grimasa. 

Jejich místo není v živé poesii, nýbrž ve vitrině musejní“.233 Milan Jankovič ale vhodně 

připomíná, že Sládkovy ohlasy (vynecháme-li případy, kdy se skutečně jedná o básně plné 

schémat a básnických klišé) představují velkou a důležitou práci na básnickém tvaru, kterou 

později ve své tvorbě Sládek zúročuje. Nejvíce je to vidět na verších, kde se místo schémat 

a klišé objevuje lyrický náznak a zkratka – v nich se Sládek vzdává ohlasových úmyslů 

a principy lidové písně využívá pouze jako pozadí, na kterém vynikne jeho osobitý, 

 
230 VÁCLAVEK, Bedřich a SMETANA, Robert. O české písni lidové a zlidovělé. Praha: Svoboda, 1950. s. 

291. 

231 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 67. 

232 ŠALDA, František Xaver. Šaldův zápisník [online]. Praha: Československý spisovatel, 1991. sv. 4 s. 339 

[cit. 2021-03-30]. 

233 Tamtéž. 
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vyrovnaný, ale i tak vnitřně napjatý poměr k protikladu života a smrti.234 Taková je i báseň 

Tráva ze sbírky Starosvětské písničky a jiné písně, jíž si cenil (svým kritickým slovům 

navzdory) i F. X. Šalda: 

„Za moře jsi neodešla, 

nejsi ani za horami, 

jen ta hrstka polní trávy 

roste, roste mezi námi. 

 

Za ty hory ptáče letí, 

přes to moře vítr táhne, 

ale zde tou hrstkou trávy 

ruka ruku nedosáhne.“235 

3.3.3 Písně smuteční (1901) 

Ve sbírce Písně smuteční Sládek navazuje na tradici anonymních lidových pohřebních písní, 

jak jej zachoval Karel Jaromír Erben ve svých Prostonárodních českých písních a říkadlech 

z roku 1864. Tradice však sahá ještě dál do minulosti – připomeňme Písně pohřební Jakuba 

Jana Ryby z roku 1805, v nichž se objevují písně, které poté ve svém souboru uvádí i Erben 

(například Pojď dušičko vyvolená). Stejně tak Erben jen lehce upravil pohřební píseň 

Rozžehnejme se s tím tělem, kterou lze najít pod názvem Když se klade tělo do hrobu ve 

sbírce Rybově a jejíž nejstarší záznam bychom museli hledat až v Kancionálu šamotulském 

z roku 1561. To jen dokazuje fakt, že do lidové písně přecházel tento žánr ze staré tradice 

písně duchovní, uchovávané v utrakvistických, bratrských i katolických kancionálech. Jak 

Rybův, tak Erbenův soubor dokládá, že bylo zvykem třídit pohřební písně pro různé 

pohřební příležitosti – odtud Sládek převzal názvy svých Písní smutečních (K pohřbu panny, 

Malému dítěti, Mladé matce apod). Kromě sedmi písní pro různé pohřební příležitosti Sládek 

 
234 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 68. 

235 SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické: souborné vydání ve dvou dílech [online].  sv. 2. Praha: J. Otto, 

1907. s. 30-31 [cit. 2021-03-14]. 
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do svého cyklu zařadil také tři závěrečné duchovní písně s čistě spirituálním rázem (Bože, 

věčný správce všeho, Ubírám se z toho světa, Píseň o městě nebeském).236 

Sbírka není ohlasová ve stejném slova smyslu jako sbírky předchozí. Připomíná to 

Anna Kellnerová237 i Albert Vyskočil, který se o tomto cyklu vyjádřil následovně: „Tato 

tvorba, zdánlivě neosobní, jakoby umělá a dokonce programová, jen zhola po zevnějšku 

připomíná romantický ‚ohlas‘, jímž nikterak není a výslovně být nechce.“238 Oproti tomu 

Jan Voborník je v Osvětě v roce 1908 jednoznačně (a vlastně neprávem) označil za ohlasy. 

Báseň, v níž „panna nebožka“ zpívá sama o sobě, mu připadala psychologicky neoprávněná 

a nevhodná. Přehlédl však důležitý rys těchto veršů – do anonymity vstupuje lyrický subjekt, 

jehož přítomnost neustále cítíme v častých apostrofách (ať již mrtvý oslovuje živé či naopak 

živí mluví se zemřelými).239 Albert Vyskočil240 připomíná podobnost Písní smutečních 

s písněmi o posledních věcech člověka. Milan Jankovič241 se však domnívá, že se Sládkovy 

verše od nich odlišují výraznější smyslovostí své obraznosti a také absencí líčení hrůz 

pekelných.  

Rovněž i Písně smuteční jsou jednoznačně zvrstveny osobními prožitky básníka, 

čímž se vlastně vzdalují ohlasovým snahám. Pro Sládka typická vyrovnanost se smrtí, 

získaná drsnou životní zkušeností, se promítá do selsky využitých biblických metafor 

 
236 JANKOVIČ, Milan. Sládkovy písně o posledních věcech člověka. Slovo a smysl: časopis pro mezioborová 

bohemistická studia [online]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, 4(2) [cit. 2021-03-14]. 

237 KELLNEROVÁ, Anna. Náboženská lyrika Josefa Václava Sládka. Chudým dětem: ročenka dobročinného 

komitétu v Brně na prospěch chudých dětí českých škol brněnských vydaná za přispění spisovatelů českých a 

umělcův našich výtvarných [online]. Brno: Dobročinný komitét dámský, 1946, 56(1). sv. 1. s. 102 [cit. 2021-

03-14]. 

238 VYSKOČIL, Albert. Sládkovy Písně smuteční. In: Znamení u cest. Brno: Brněnské tiskárny, 1947. s. 212. 

239 JANKOVIČ, Milan. Sládkovy písně o posledních věcech člověka. Slovo a smysl: časopis pro mezioborová 

bohemistická studia [online]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, 4(2) [cit. 2021-03-14]. 

240 VYSKOČIL, Albert. Sládkovy Písně smuteční. Znamení u cest. Brněnské tiskárny, Brno 1947. s. 210–217. 

241 JANKOVIČ, Milan. Sládkovy písně o posledních věcech člověka. Slovo a smysl: časopis pro mezioborová 

bohemistická studia [online]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, 4(2) [cit. 2021-03-14]. 
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a motiv smrti tak zbavuje děsivosti. Smrt je chápána jako sice nevyhnutelný, ale přirozený 

a smysluplný jev.242 

3.3.4 Dvě knihy veršů: Nové selské písně (1909) 

K selské tematice se Sládek vrací v roce 1909 v Nových selských písních ve sbírce Dvě knihy 

veršů. Mísí se v nich několik linií navazujících na dřívější sbírky – vrací se motiv selství, 

který je však povrchnější a jednostrannější, například v básních Kupředu či Mladé krvi (Arne 

Novák takové verše označil jako „lomozivé a frázovité deklamace agrárnické“243). Tato 

poznámka je na místě, Sládek totiž své verše poměrně často otiskoval v agrárních časopisech 

Rozkvět, Venkov a Cep. Některé verše se však svou gnómičností vyrovnají Selským písním, 

kupříkladu Odkud – kam, Co z prachu vzešlo či Pole. Do nadčasové monumentality Selských 

písní by se dala zahrnout také báseň Pole, kde se k maximální stručnosti výrazu přidává ještě 

podmanivá melodičnost.  

Další navracející se linií je lehká popěvková poezie ze Starosvětských písniček 

a Směsky. Básník se tentokrát stylizuje do role anonymní zpěvačky, jelikož k nám v jeho 

básních promlouvá venkovská dívka. Ohlasová stylizace básní se však často mísí 

s básníkovou intimní lyrikou. Vedle sebe tak stojí např báseň Pověz mi, typické ohlasové 

 
242 JANKOVIČ, Milan. Sládkovy písně o posledních věcech člověka. Slovo a smysl: časopis pro mezioborová 

bohemistická studia [online]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, 4(2) [cit. 2021-03-14]. 

243 NOVÁK, Arne. Nové básnické knihy Josefa V. Sládka. Přehled: týdenník věnovaný veřejným otázkám 

[online]. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 11.3.1910, 8(25). sv. 25 s. 446 [cit. 2021-03-14]. 
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verše, jaké je možné najít ve Starosvětských písničkách a ve Směsce, a báseň Luhy, luhy 

zelené, v níž už lze znatelně rozpoznat přítomnost lyrického subjektu244: 

„Pověz mi to, hochu můj, 

co tě vpravdě vedlo k nám? 

‚Nejkrásnější růžička, 

v zahradě co kvetla tam.‘ 

(…) 

A že já tě ráda mám, 

kdo ti řek, můj rozmilý? 

‚Byly to dvě hvězdičky, 

co ti z očí zářily.‘ “245 

 

„Luhy, luhy zelené, 

hory, hory vzdálené – 

co jste mi to udělaly, 

vy mé oči milené! 

(…) 

Dál než hory v dálavě, 

dál než slunko v mrákavě: 

a mně v očích nechaly jste 

slz jak rosy na trávě.“246 

V mladší a moderně nakloněné dobové kritice Nové selské písně příliš neobstály – 

již byl zmíněn odmítavý postoj Arne Nováka, podobný názor zastával i Kamil Fiala, jenž 

sbírku v časopise Moderní Revue označil jako „snadnou improvizaci dle vzorů lidové 

bukoliky“247. 

3.3.5 Zhudebněná selská tematika 

Básně ze sbírky Selské písně a České znělky byly zhudebněny celkem dvaapadesátkrát. 

Skladeb zhudebňujících básně z Nových selských písní ze sbírky Dvě knihy veršů bylo 

dohledáno celkem 26, avšak již bylo řečeno, že do této sbírky básní Sládek zařadil 

i ohlasovou poezii. Největší množství skladeb na slova Sládkových selských písní 

zkomponoval Josef Bohuslav Foerster (27), František Spilka (10) a Vítězslav Novák (6). 

Po dvou skladbách složili Ezechiel Ambros, Josef Bartovský, Antonín Bednář, Miroslav 

Krejčí, a Otakar Nebuška. Nejčastěji zhudebňovanou básní se selskou tematikou je báseň 

 
244 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně III. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2005. Česká knižnice. s. 415-417.   

245 Tamtéž, s. 259.  

246 Tamtéž, s. 271.  

247 Tamtéž, s. 418.  
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Rodné brázdy, jež byla zhudebněna celkem pětkrát (Ezechiel Ambros, Josef Bartovský, 

Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav Novák, František Spilka).  

Josef Bohuslav Foerster III.  

Foersterovo druhé skladatelské období počíná právě sbory na Sládkovy Selské písně a České 

znělky. Celkem z této sbírky čerpal u třech opusů, a sice ve Třech smíšených sborech bez 

průvodu op. 16, Třech selských písních pro mužský hlas op. 19 a v neposlední řadě 

v proslulých Devíti mužských sborech op. 37. Foerster byl se zhudebněním opět velice 

rychlý, první dva jmenované svazky zkomponoval v roce 1889, tedy v témže roce vydání 

Selských písní. Třetí sbírka už byla vydána později, v letech 1894-1897.  

V prvních Třech smíšených sborech jsou zhudebněny dva Sládkovy texty, a sice 

Rodné brázdy v šíř i dál a Se skřivánkem vstávám.248 Z hudebního hlediska se tu zdá být 

Foerster ještě nevyzrálý, nebo je zde možná spíše cítit nevyzrálost životní – jakási naivita 

a radostná nálada vyjádřená tóninou Es dur a lehkou zpěvností je poněkud kontrastní 

k některým částem textu, například „naslouchám, jak zpívá, když si stírám pot, mně tak 

volno bývá všechněch od klopot“249. Již na začátku skladby Foerster předepsal jako hudební 

výraz dolce, tedy sladce – toto pojetí se zdá být vzdálené tomu, jaké do své básně vepsal 

Sládek.  

Ve Třech selských písních se již Foersterovo dosud lyrické vidění světa mění – 

vybíraje si pro zhudebnění verše Drsny jsou mé mravy, kde se ono kvalitativum opakuje 

rovnou desetkrát, přibližuje se Sládkově zemitosti. Pádnost a mužnost těmto skladbám 

Foerster dodává také tím, že je zkomponoval pro mužský sbor. Proměna je dovršena 

v klasické řadě Devět mužských sborů, op. 37, jež vzniká v letech 1894-1897250, a kde si 

Foerster vybírá sedm Sládkových básní – Velké širé rodné lány, Mé orné půdy každý hon, 

Polní cestou, Skřivánkovi, Z osudu rukou, Stav si, stav si, vlaštovičko a Když jsme se loučili.  

 
248 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.1.1923, 2(4). s. 77 [cit. 2021-03-20]. 

249 FOERSTER, Josef Bohuslav. Tři smíšené sbory a capella [hudebnina]. Praha: Bursík a Kohout, [b. r.]. 

250 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.1.1923, 2(4). s. 77-78 [cit. 2021-03-20]. 
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Ve sboru Velké širé rodné lány Foerster ztvárnil onen velký venkovský prostor 

velkou melodickou linkou. Ta se ovšem moc nehýbe, točí se, vlní kolem několika málo tónů 

a pohybuje se víceméně po malých krocích, chybí v ní velké skoky. Tempo je rovněž 

pomalé, může se tak zdát, jako by víceméně objektivní začátek skladby symbolizoval pohled 

z výšky na krajinu. U slov vlavé žítko jako břehy Foerster vlnící se obilí hudebně ztvárnil 

houpavým osminovým legatovým pohybem.  

Asi nejznámější z celého cyklu je však sbor Polní cestou. Foerster ve svých pamětech 

zmiňuje, že jej ke komponování vedl skutečný zážitek: „Jednoho krásného jarního dne byl 

jsem ohromen zprávou, že náhle zemřela mladá žena z mého příbuzenstva. Dožila se asi 

dvaadvaceti let a odešla v prvním roce šťastného manželství… Druhého dne šli jsme 

v smutném průvodu usmívajícím se krajem k malému hřbitůvku za městem, dlouhou alejí, 

posypanou spadlými květy, vzduchem plným světla a sladké vůně. Zpěv sboru vystřídal 

několikrát zpěv ptačí a tichý bzukot včel, obletujících kvetoucí stromy i luka. Obraz, který 

jsem našel později v Sládkově básni ‚Polní cestou‘…“251 Foersterovi se povedlo hudebně 

znázornit to, co Sládek do své básně mistrně vepsal, a totiž kontrast mezi živoucí krajinou 

a smrtí:  

„Polní cestou, bez příkrovu 

nesli jsme ji ke hřbitovu; 

vůkol mladé žito vlálo, 

skřivan zpíval, slunce plálo 

na ty role otevřené, 

na ty oči uzamčené. 

 

Z štěpů, jež kol cesty stály, 

květy v tvář jí napadaly; 

na barvínku kolem čela 

zabzučela bludná včela; 

my ji nesli, druzí pěli, 

 
251 FOERSTER, Josef Bohuslav a POLÁŠEK, Viktor. Co život dal: essaye o umění [online]. V Praze: L. 

Mazáč, 1942. s. 293 [cit. 2021-03-20].  
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od hřbitova zvony zněly.“252 

Nejprve jsme seznámeni s obrysovým panoramatickým pohledem skutečnosti, který 

vystřídají detaily živé přírody. V nich se ale najednou objevuje kontrastní motiv smrti. Tento 

kontrast je ve druhé strofě dále rozváděn. Smrt však není chápána jako něco tragického 

a záhadného – několika málo slovy je zde vyjádřen věcný pohled na smrt jako na prostou 

přírodní nutnost.253 Ve Foersterově skladbě je hlavní melodická linka víceméně 

nepohyblivá, což je pro jeho sborovou tvorbu typické. Zajímavý je ale pohyb doprovodných 

hlasů – druhý tenor postupuje první dva takty po krocích 8. stupeň, 7. stupeň, 6. stupeň, 7. 

stupeň, což působí jaksi chorálně a symbolizuje to onen smuteční pochod polní cestou, což 

jen umocňují kvartové skoky v druhém basu v jednotvárném rytmu velkých zvonů. Při 

bližším pohledu na harmonickou stránku skladby lze zjistit, že hned v prvním verši (konec 

3. taktu) dochází k vybočení z hlavní tóniny A dur do cis moll – v rovině textu se jedná 

o slova ku hřbitovu. Co mollová tónina ve spojení s těmito slovy znamená jistě netřeba dále 

rozvíjet. Ale místo očekávaného dramatického pokračování v cis moll se Foerster vrací opět 

do durové tóniny výchozí, a sice se slovy mladé žito vlálo (obrázek 5). Foersterovi se tak 

povedlo hudebně vyjádřit onen výše zmíněný hlubší smysl Sládkových veršů – i když lidský 

život skončil, příroda stále trvá, což není vnímáno pesimisticky; Foerster se raduje z toho, 

že „je tu něco trvalejšího a věčnějšího než člověk“.254 To samé krátké vybočení do cis moll 

a následný návrat do A dur přichází opakovaně v souladu s tím, jak se v textu kontrastně 

střídá líčení přírody a motiv smrti. Stejně jako v textu i v hudbě posluchač očekává, že se to 

dále bude dramatizovat, avšak namísto tragiky přichází smířlivý tón. Sbor je ukončen 

opakováním závěrečného verše od hřbitova zvony zněly se stejným chorálním pohybem 

v doprovodném hlase jako na začátku skladby, v posledních dvou taktech tuto náladu 

umocňují dlouhé notové hodnoty, dynamika v pianissimu a také předepsaná nálada 

morendo, tedy zmíravě. 

 
252 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 230.  

253 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 53. 

254 BARTOŠ, Josef. J. B. Foerster a J. V. Sládek. Listy Hudební Matice [online]. Praha: Hudební matice 

Umělecké besedy, 20.1.1923, 2(4). s. 78 [cit. 2021-03-20]. 
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Pozoruhodný je také sbor Mé orné půdy každý hon. Sládkova báseň o nerozlučnosti 

sedláka a jeho rodné půdy je hudebně zajímavě vystavěna – verš věkovitými kořeny a pevně 

každým svazem je předepsán ve fortissimu a svým frázováním a melodikou připomíná 

názvuk husitského chorálu. Myšlenka lásky k rodné půdě tak získává daleko hlubší rozměr. 

Příznačné jsou také modulace na poměrně malé ploše (obrázek 6). Zpěv o orné půdě je 

situován do B dur a rozvíjí se z unisona. Hned následující výpověď o pevnosti sepětí člověka 

a půdy (držím se jí jako on, tedy jako dub) je ovšem již v paralelní g moll, a tím tedy 

výraznější.  S dynamičností textu poté stoupá i dynamičnost modulační – verš končící slovy 

času zubu moduluje do d moll, věkovitými kořeny ústí do F dur. Další verše pak ústí do a moll 

(každým svazem), do A dur (kameny) a do F dur (se shýbám na zem). Poté se tonální stránka 

skladby zklidňuje, vlastně v souladu s textovou linkou – je jisté, že lyrický subjekt si svou 

půdu nenechá vzít. Původní B dur je ke konci výrazně ozvláštněna souzvukem alterovaným, 

ostře disonantním, na 2. stupni (cis – es – g), navíc nad tónickým f – b. Výraz padnu před 

závěrem získává sílu veškerého svého smyslu – ostrosti pádu, vysílení po boji. Tónika už 

Obrázek 5: J. B. Foerster: Polní cestou (Devět mužských sborů, Praha: Hudební matice, 1950) 
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pak znamená spočinutí na zemi, která je jistotou a snad i náručí, pro niž člověk pracoval 

a udělal všechno, co považoval za potřebné a za to nejlepší.255 

Selské tematice se Foerster věnoval i později – v roce 1908 komponuje mužský sbor 

Hnědá brázda, v roce 1925-1944 vzniká cyklus Dvanáct mužských sborů, do nichž je 

zařazen sbor Jak štěp. Až na první Tři smíšené sbory, op. 16 Foerster skladby se selskou 

tematikou předepisoval vždy mužským sborům, čímž chtěl patrně umocnit jejich pevné 

a mužné vyznění.  

Vítězslav Novák II.  

Vítězslav Novák po Sládkově selské tematice sahá v roce 1941, tedy v době druhé 

světové války a německé okupace. To je pro Novákovu tvorbu období usilovné 

 
255 Informace k hudebnímu rozboru poskytl prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr., děkan PedF UK v Praze. 

E-mailová komunikace, 7. 4. 2021. 

Obrázek 6: J. B. Foerster: Mé orné půdy každý hon (Devět mužských sborů, Praha: Hudební matice, 1950) 
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mobilizace.256 V zmatku doby nacházel Novák útočiště v těsném přimknutí k rodné zemi 

a v manifestačním zdůrazňování lásky k domovu. V časech, kdy česká hudba musela 

bojovat o svou existenci, plnila zároveň své velké poslání – lidé se obraceli k dílům 

národních klasiků, která získávala nový smysl, novou aktuálnost. Česká hudba se přimykala 

ke zdrojům národní tradice, hledala inspiraci v minulosti, aby zdůraznila lásku k vlasti 

a národní nezlomnost.257 I proto se mimo lidovou tradici skladatelé obraceli k básnickým 

dílům českých básníků. Sládkovy selské a vlastenecké verše tak nyní znovu ožívají 

a aktualizuje se jejich smysl. Po pauze v letech 1939-1940 však Novák v roce 1941 

znovuobjevil tvůrčí síly a v rychlém sledu zkomponoval čtyři díla – symfonickou báseň De 

profundis, „posvěcenou utrpením českého národa za německé hrůzovlády“258, sonátu pro 

cello a klavír, do níž Novák vepsal „výbuchy šílené nenávisti k německým barbarům“259, 

varhanní Svatováclavský triptych a cyklus šesti mužských sborů Domov, op. 69. Těmito činy 

se Novák stal v dlouhém sedmiletém období německé okupace vůdčí osobností české 

hudební kultury – jeho díla byla významným tvůrčím projevem nenávisti vůči okupantům 

a nezlomné víry v budoucnost českého národa.260 

Cyklus Domov, op. 69 Novák zkomponoval na popud zpěváckého spolku Smetana 

v Jindřichově Hradci, jehož sbormistr žádal zhudebnění básně Můj rodný kraj od Karla 

Šelepy.261 Novák do cyklu zahrnul vedle sborů na slova Antonína Sovy také sládkovské Dvě 

selské písně. První selská píseň zhudebňující báseň Rodné brázdy v šíř i v dál je fakturou 

i prvním zvukovým dojmem blízká lidové hudbě – frázování a zřetelné rytmické uzavírání 

poněkud krátkých, většinou jen dvoutaktových celků evokuje představu lidové písně. Stejně 

tak melodie, která kráčí stupňovitě či po akordických tónech. Její vrcholy jsou zřetelně, 

 
256 LÉBL, Vladimír. Vítězslav Novák. Praha: Supraphon, 1967. s. 38. 

257 LÉBL, Vladimír. Vítězslav Novák: život a dílo. Praha: Československá akademie věd, 1964. s. 247-255. 

258 NOVÁK, Vítězslav. O sobě a o jiných. Praha: Supraphon, 1970. s. 337.  

259 Tamtéž, s. 338.  

260 LÉBL, Vladimír. Vítězslav Novák: život a dílo. Praha: Československá akademie věd, 1964. s. 261. 

261 Tamtéž, s. 339. 
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prvoplánově vystavěny, jak je vidět hned ve druhém taktu (obrázek 7) - melodie zde 

postupuje po tónech tónického sextakordu.  

Bezděčně se tu nabízí připomínka podobně stavěné melodie ve velikonoční písni 

Raduj se a vesel, jejíž nápěv je opravdu převzat z lidové hudby. Trochu komplikovaněji již 

vyznívá metrum skladby. Střídání třídobého a dvoudobého metra vyvolává totiž dojem 

důmyslného mateníku. To je sice druh lidového tance, jeho tradiční formu však porušuje 

fakt, že je metrum střídáno po docela rozlehlých celcích, v čemž posluchač zcela určitě brzy 

ztratí povědomí o tom, zda se předchozí metrum vůbec ještě vrátí. A další komplikací, která 

překračuje folklorní hranice, jsou tóniny. Skok z A dur do a moll, tedy do stejnojmenné 

tóniny, není pro lidovou hudbu příznačný. V Novákově skladbě ovšem zcela odpovídá 

textové složce – mollová tónina přichází s motivem smrti. Ten spolu s mollovou tóninou 

ztemňují pohled na popisovaný svět. Na druhé straně je toto „ztmavení“ nikoli tragické, ale 

spíše nazírané v duchu lidovém – je to prosté konstatování smutné skutečnosti, před níž tak 

jako tak není úniku. Je zajímavé, že totéž je typické pro Sládkovu poezii. Při uvažování 

v linii lidové písně lze v této souvislosti zmínit známou lidovou píseň Umrem, umrem, a to 

zvlášť poté, co Novákův sbor dospěje k repríze v durové tónině – na běhu světa sice nic 

nezměníme, ale jistá touha po tom to učinit v nás přesto zůstává. Svět, navzdory všem 

životním strastem, je přeci jen krásný. 

Obrázek 7: Vítězslav Novák: Dvě selské písně, část I (Domov, op. 69, Praha: Hudební matice, 1950) 
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Druhá část Dvou selských písní zhudebňuje báseň Chléb svůj tuze dobývám262, která 

je v podstatě svědectvím o neutěšeném osudu člověka a o jeho dřině ve smyslu Starého 

zákona: „V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: 

Prach jsi a v prach se obrátíš!“263 Těžká práce i trpné snášení osudu Novák názorně promítl 

do samotné hudby (příloha 4) - dvoutaktové fráze se spočinutím na závěrečné čtvrťové 

hodnotě vyvolávají představu namáhavého pracovního rytmu či dokonce pravidelného, ale 

těžkého dechu, rozeklaná melodie působí jako promluva člověka, pro něhož by snad 

i přerušení těžké práce bylo jen další námahou. Zvláštní pozornost zasluhuje hudební 

zpracování slov přebývám a přebudu – postup přes 2. a 3. stupeň ke stupni prvnímu vyznívá 

jako utvrzení, spočinutí, možná i vyčerpané odevzdání se. A podobně působí i spojení vzejde 

klas – poprvé v poněkud světlejší, vzestupné intonaci, ale hned nato v podobném duchu jako 

již uvedené utvrzení přebývám. A ještě pozoruhodnější je tonální ukotvení skladby. Zřejmě 

nejsprávnější bude označení in D. Ne ve smyslu D dur, nýbrž ve smyslu tonálního centra, od 

něhož se odvíjí řada vztahů mollového tónorodu s elementy církevní modality i chromatiky. 

Skladatel tu v podstatě rezignoval na tradiční harmonickou kadenci, což svou nevšedností 

a neočekávaností vlastně jen dokresluje vše, co je řečeno a melodicky umocněno – člověk 

je odhodlán žít svůj těžký osud, nést statečně svůj životní úděl. 

Vítězslav Novák zhudebnil stejně jako J. B. Foerster a Antonín Dyk Sládkovu báseň 

Velké, širé rodné lány. Novákova kompozice má podobný ráz jako skladba Foersterova, 

značný rozdíl je však v harmonii, ve které je Foerster přeci jen méně konfliktní. Novák se 

oproti němu nebojí disonancí, například hned v druhém taktu se hlasy chtějí postupně rozejít 

(což je mj. logické i ve vztahu k významu textu – chtějí jít někam do šíře, do prostoru) - toto 

vykročení je zahájeno nejprve sekundou vrchních dvou hlasů ve slově širé a hned vzápětí je 

rozvedeno opravdu prostorně a široce znějícím disonantním souzvukem dis2 – fisis2 – a1 – c 

 
262 Novák si lehce upravil název a první verš básně na Chléb svůj těžce dobývám. 

263 Genesis 3, 19. 
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– e (obrázek 8). Všimněme si také, že fisis2 ve vrchním hlasu jasně tíhne k rozvedení do 

tónické tercie gis2 – již naznačená touha po šíři je tak zcela zřejmá.  

Chromatika se průběžně uplatňuje i nadále – na konci verše pokojně se stádo pase 

melodie ústí do chromaticko-terciově příbuzné G a poskytuje tak prostor pro expresivní 

a svým způsobem pestré podbarvení básnické výpovědi o krajině. Popisovaná krajina je 

navíc v pohybu, i když mírném, klidném (vlavé žito). A je-li řeč o pohybu, pak do této 

pohybové koncepce zcela přesvědčivě zapadá motiv, který tuto celkovou dynamičnost uvádí 

se slovy od souvratě ku souvrati (obrázek 9).  

 

Obrázek 9: Vítězslav Novák: Velké, širé rodné lány (Šest mužských sborů, op. 37, Praha: M. Urbánek, [b. r.]) 

Jasné ohraničení pauzami, i když nad stálým tokem hlasů nižších, obraz dramatizuje 

(adekvátně celkovému výrazu) a dává tušit mnoho o dynamice slovní a hudební výpovědi. 

Pokračování skladby toto očekávání skutečně potvrzuje, a to již známými prostředky – 

chromatikou, reminiscencemi dramatických motivů z počátku skladby a drobnou reprízou, 

která pohled do vskutku požehnané krajiny uzavírá.264 

 
264 Informace k hudebnímu rozboru poskytl prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr., děkan PedF UK v Praze. 

E-mailová komunikace, 7. 4. 2021. 

Obrázek 8: Vítězslav Novák: Velké, širé rodné lány (Šest mužských sborů, op. 37, Praha: M. Urbánek, [b. r.]) 
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3.3.6 Zhudebněná ohlasová poezie 

Ohlasovou poezií tedy Sládek nijak nepozměnil vývojové cesty moderní poezie, dosáhl jimi 

ale nebývalé popularity – tyto básně byly totiž hojně zhudebňovány. Na texty ze sbírek 

Směska a Starosvětské písničky a jiné písně bylo zhudebněno 366 skladeb, což je z celkového 

počtu 932 skladeb obdivuhodných 39,3 %. Rovněž nejčastěji zhudebňovaná báseň Soumrak, 

jenž byla zhudebněna celkem čtrnáctkrát, pochází z ohlasové sbírky Starosvětské písničky. 

Celkem se ohlasové tematice věnovalo 79 hudebních skladatelů, což činí více než čtyři 

skladby na jednoho skladatele. To splňuje pouze 22 ze 79 skladatelů. Nejvíce skladeb 

zhudebňujících Sládkovy ohlasové verše zkomponoval Josef Nešvera (36). Druhé místo 

patří J. B. Foersterovi (35) – pokud by se počítalo i 15 skladeb zhudebňujících Písně 

smuteční, patřilo by prvenství Foersterovi. Deset a více skladeb na toto téma zhudebnili také 

Josef Paukner (24), František Picka (21), František Škvor (14), Jaroslav Křička (10) 

a Robert Mahler (10). Devět ohlasových básní zhudebnil Jindřich Jindřich, sběratel 

lidových písní. Zajímavý údaj je také to, že 23 skladatelů zhudebnilo pouze jednu ohlasovou 

báseň.  

Při pohledu na seznam skladatelů, kteří ohlasové verše J. V. Sládka zhudebňovali, 

lze zjistit, že to byli velmi často pedagogové (Alois Jiránek, Karel Konvalinka, František 

Jiří Mach, Jan Malát, Jindřich Máslo, Josef Nešvera, Bohdan Palice, František Pícha, 

Adolf Piskáček, Bohumil Vendler, Alois Ladislav Vymetal a další). Mnoho z nich se také 

věnovalo folkloristice a sběru lidových písní – odtud už to bylo k Sládkovým ohlasům 

blízko. Zajímavé je, že se Sládkově ohlasové tematice nevyhýbaly ani významné osobnosti 

české hudby (například J. B. Foerster, Jaroslav Křička Otakar Ostrčil, Oskar Nedbal). 

Nutno také podotknout, že komponování písní na lidové či ohlasové verše patřilo 

k soudobému vkusu, čemuž by odpovídal fakt, že 177 skladeb (tedy téměř polovina) vzniklo 

před rokem 1900. 

3.4 Bojovné vlastenectví 

Vlastenecké verše se prolínají snad všemi sbírkami J. V. Sládka, nevyjímaje ani ty dětské. 

Politická lyrika vyrůstající z nerovnoprávného postavení českého národa v rámci rakousko-

uherské říše počíná již Sládkovým vystoupením v almanachu Ruch (1868), jenž Sládek 

zorganizoval a redigoval po rakousko-uherském vyrovnání, které v Čechách rozpoutalo 
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politické bouře, nejviditelnější velkými manifestačními národními shromážděními, tzv. 

tábory lidu. Tento výchozí bod se nakonec stal trvalým pozadím všech Sládkových 

vlasteneckých básní, na kterém se poté rozvinuly dvě rozdílné linie: již v prvních sbírkách 

a později ve Sluncem a stínem postupně krystalizují Sládkovy znělky, tedy vlastenecké 

sonety psané dlouhým jambickým veršem, na straně druhé píše vlastenecké básně 

(respektive písně) s charakteristickým krátkým, úderným veršem a výrazným rytmickým 

účinkem, jež v některých případech svádí až ke skandování. Sládkovy znělky i písně však 

mají sklon k určité stručnosti, která je odlišuje od dobové patetické rétoriky.265  

Následující podkapitoly se snaží naznačit nejdůležitější opěrné body tvůrčího vývoje 

Sládkovy vlastenecké lyriky a postihnout zhudebňování Sládkových veršů s vlasteneckou 

tematikou. 

3.4.1 Jiskry na moři (1880) 

Ve sbírce Jiskry na moři je vlastenecké lyrice věnován třetí oddíl. Příznačné je pro ni 

zintimnění obecných prožitků – i v patetických vyznáních (viz úvodní báseň Čechy!) je 

standardní téma vztaženo k niternosti mluvčího. Trpitelský tón je přítomný v mnoha verších, 

například ve Znělkách věnovaných Janu Nerudovi. Miroslav Červenka266 je svým napůl 

mytickým a napůl alegorickým vyslovením národního osudu zařazuje na pomezí Kollárovy 

Slávy dcery a Nerudových Zpěvů pátečních. I do vlastenecké tematiky se však promítla 

typická Sládkova sevřenost výrazu – nejvíce znatelná je v aforistických formulacích 

národního programu (Je proti nám, kdo není s námi).267 

3.4.2 Na prahu ráje (1883) 

Nejnápadnějším rysem této sbírky je fakt, že je celá napsaná formou sonetů – jsou to všechno 

znělky. Sládek tak slučuje mistrně zvládnutou formu v podobě členění čtrnáctiveršového 

sonetu na dvě čtyřverší a jedno šestiverší s žánrovými obrázky ze života dětí (první oddíl 

 
265 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 368.  

266 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 86. 

267 Tamtéž. 
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O dětech a s dětmi), z vesnického života v rodném kraji (druhý oddíl Doma), ale také 

s lyrickoepickými výjevy z dějin národa (třetí oddíl Z lidu a pro lid). V posledním oddílu 

sonetů se kromě vlasteneckých a sociálních výzev objevují také motivy z lidských osudů. 

Důležitější však je, že i do tvaru sonetu Sládek přenesl svůj charakteristický rys – svou 

úspornost. Znělky často končí již zmiňovanou formou tzv. nápisu. Některé z těchto zkratek 

jsou značně náročné a vyžadují čtenářovu spolupráci při zaplňování prázdných 

významových míst.268  

3.4.3 Ze života (1884) 

V této sbírce se proměňuje Sládkova vlastenecká lyrika vinou již zmíněných 

objektivizačních snah. Stále trvá osobní zaujetí projevující se v předchozích sbírkách, již 

však nemá podobu vzrušené, přerývané výpovědi. Čím dál více sílí tendence k maximálnímu 

zjednodušení a oproštění nejen ve větné stavbě, ale také ve tvaru verše a sloky či v jazyce. 

Objevuje se také příznačná přerývaná intonace, jež se poté výrazněji projevuje ve sbírkách 

pozdějších269: 

„Není-li pomoci, 

není-li zbytí, 

padnem, však prodáme 

draze své žití. 

(…) 

Lépe už na věky 

mrtev být, němý, 

nežli být otrokem 

ve vlastní zemi.“270 

 
268 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně I. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 376-381. 

269 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 43-44. 

270 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 17.  
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Změna však nebyla provedena okamžitě – je to spíše otázka tvůrčího vývoje. Proto 

je i v této sbírce možné najít básně, jež na první pohled nesměřují k zjednodušení: 

„Má rodná mluvo, ty drahý skvoste, 

jediný z velkého odkazu dědů, 

který jsi přetrval v svatosti prosté 

všechnu jich slávu, všechnu již bědu, 

nádheru králů, velikost věků 

a vše, co do prachu zhrouceno s ní, - 

tak plna tklivosti a mužného vděku, 

jak znělas od věků, - na věky zní! 

(…) 

Ó zvuč a zpívej, hlahol a bouři, 

ty mluvo vítězná chudého lidu! – 

Když hlas tvůj urdousen v krvi a kouři, 

hlahol nám u krbu v domácném klidu – 

až jednou zabouříš jako hlas hromu 

od horstva k horstvu přes český luh – 

a bude zas dědicem ve vlastním domu 

ten, jehož dědicem chtěl mít zde Bůh!“271 

Apostrofa rodného jazyka je psána rytmickým daktylotrochejským veršem se 

střídavým rýmem, což je možná důvod jejího častého používání k recitaci. Od předchozí 

citované básně se odlišuje bohatostí a zdobností básnického pojmenování – za povšimnutí 

stojí například hláskové kakofonie ve verši urdousen v krvi a kouři. K pochopení významu 

je důležité si uvědomit, že v době vzniku této básně stále přetrvávala trpkost 

z neuskutečněného rakousko-českého vyrovnání, která způsobovala stále vyhrocenější 

národnostní kontroverze v jazykově smíšených oblastech.  

 
271 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 12-13.  
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3.4.4 Selské písně a České znělky (1890) 

V cyklu čtrnácti Českých znělek připojených k Selským písním, se kterými souvisí tematicky 

postojem hrdé nepoddajnosti a také přímými motivickými ozvěnami (kupříkladu motiv pole 

či půdy), vrcholí Sládkova politická lyrika. Sládek navazuje na svou vlasteneckou lyriku 

z předchozích let a vrací k formě sonetu, kterou použil již ve Čtyřech českých znělkách ve 

sbírce Sluncem a stínem. Tím dané politické verše ve srovnání s pádnými čtyřslabičnými či 

tříslabičnými trochejskými verši Selských písní působí jaksi rozmáchle a pateticky. Proti 

povrchní rétoričnosti se však Sládek brání pro něj typickou inklinací ke stručnosti a neméně 

typickou subjektivitou.272 Myšlenkový obsah je obohacen podněty právě ze Selských písní – 

například je zde vlastenectví pojato jako spontánní projev životnosti. Vůle k životu je však 

pouhou frází, pokud není založena na morálních hodnotách jako je práce, láska, víra a hrdost. 

Ve dvanáctém sonetu se asi nejsilněji ozývá vliv Selských písní – setkáváme se s postavou 

starého sedláka stojícího nad přívalem zničeným polem, jehož však ani tato přírodní 

katastrofa nezbavuje hrdosti a odvahy čelit veškeré nepřízni osudu – věří totiž v lepší 

budoucnost (vnuk za momentální problémy nemůže). Tento rodový model pracovitého děda, 

nedbalého syna a nevinného vnuka jako příslibu budoucnosti je jakýmsi Sládkovým 

souhrnným pohledem na současně probíhající dějiny národa.273 Sládek této básni zajistil 

jednak dobovou účinnost, jednak trvalou estetickou hodnotu – zvolil formu sonetu, 

u lumírovců hojně užívanou, vyhověl tak tedy dobovému vkusu. Tuto formu však Sládek 

aktualizoval tím, že jej použil pro výjev z venkovského života, ale také si pohrál s její 

zvukovou stránkou – výrazně členil intonaci, aby zdůraznil významové kontrasty a vyvolal 

tak iluzi dramatického dění274: 

„Co dělat? – Chalupa je na spadnutí 

a prodlužena, věřitelé krutí, 

děti jsou malé, ‚nevěsta‘ nic nedbá, 

 
272 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 359-368.  

273 ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 265. 

274 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 57-58. 
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syn rozmařilec, na všem jako kletba.“275 

Intonace se tak stává výrazem skrytého dění, jakéhosi zápasu pochyb a odhodlání. 

Taková objektivace vlastenecké myšlenky obrazným vyjádřením není tak častá jako její 

přímé vyjádření.276 

Sám Sládek si více cenil Českých znělek než Selských písní – v dopise Juliu Zeyerovi 

vyjádřil pochybnost, že Selské písně nejsou dost umělecké. Českých písní si cenil jako 

politické lyriky, která reagovala na stupňující se národnostní útlak (vzpomeňme například 

na Gautschův regulativ a rušení českých středních škol). Sládek byl patrně pyšný na mužný 

postoj svého lyrického mluvčího, jenž zaujal i Vojtěcha Jiráta, Arne Nováka a nakonec boj 

o mužnost Sládkovi přiznal i jeho odpůrce F. X. Šalda.277 Jirát v roce 1942 připomíná: 

„Soukromě je Sládek lidsky měkký a básnicky se vřaďuje do linie pesimistické, 

subjektivistické lyriky privátně zpovědního karakteru a romantických kořenů; jakmile však 

mluví za lidstvo a k lidstvu — a tím víc k jeho jedné části, k národu — nasazuje, řekli 

bychom jinou masku, ale ježto je stejně upřímný a opravdový, řekněme toliko: jiný tón. Tón 

mužný, statečný, tragicky optimistický — tón, jaký pokládal za jediné prospěšný a důstojný 

sebevědomého člověka moderního.“ 278 Vzhledem k obsahu a účelu svých vlasteneckých 

veršů Sládek musel zaujmout vyhraněný mužně občanský postoj a svému slovnímu gestu 

dodat pádnost a nebojácnost. 

3.4.5 České písně (1892) 

Sbírka České písně je asi nejpřímější Sládkovou reakcí na politické poměry. V roce 1890 

byla zveřejněna dohoda zástupců rakouské vlády a české konzervativní strany (tzv. 

punktace).279 Ty obsahovaly návrhy na zemské německo-české vyrovnání. Abychom lépe 

 
275 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 262.  

276 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 58. 

277 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 368.  

278 JIRÁT, Vojtěch. Duch a tvar. Praha: Československý spisovatel, 1967. s. 179-180. 

279 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 58.  



107 

 

pochopili Sládkovu motivaci k vytvoření Českých písní, podívejme se na jeho dopis Juliu 

Zeyerovi: „Zacpali nám všem ústa a říkají, že mlčíme a že jsme tedy spokojeni - - Bojím se 

toho probuzení. Ať mi potom srdce pukne, napíšu si pro sebe knížku českých básní, jen pro 

sebe, abych věděl aspoň sám, že všechno v Čechách nemlčelo.“280 Atmosféra, v níž České 

písně vznikly, nám je dnes již vzdálená – tím pádem již nedokážeme plně pochopit 

znovuoživené ruchovsky patetické výzvy, které tím pádem pozbyly dlouhodobou životnost 

a byly vyčerpány účelem, k němuž byly určeny. Daleko trvalejší dosah prokázaly verše 

s myšlenkou české nepoddajnosti. Tyto obecně lidsky platné verše o důvěře člověka ve 

vlastní síly a o jeho vůli vytrvat měly v mnohých případech zajímavý osud – například se po 

nich sahalo při ohrožení českého národa. Proto byla báseň Tak zle není otištěna na stránkách 

tehdy ilegálního Rudého práva za německé okupace. 281 A proto se k jí podobným básním 

obraceli v různých dobách a v různých situacích i hudební skladatelé. 

Jaroslava Janáčková282 zmiňuje, že Sládek mistrně využíval uměleckou objektivaci. 

Jako nejběžnější objektivační postup, užitý zejména ve vlastenecké poezii či poezii se 

selskou tematikou, pak jmenuje užívání zájmena my, příslovečného určení u nás a podobně. 

Velmi frekventovaně také užívá vět tázacích, zvolacích či přacích. Janáčková to dává do 

souvislosti rétorickým slohem, spoléhajícím na naléhavost oslovení a sugestivnost 

promluvy. Zároveň ale připomíná, že Sládek řečnictví „nasazoval uzdu“283 – část svých 

politicky příležitostných básní nezařazoval do sbírek, čímž omezil jejich časovou platnost, 

a na vrcholcích své tvůrčí práce místo patetické řeči začal „stavět dokonce ticho a mlčení“.284 

3.4.6 Zhudebněná tematika vlastenectví 

Ze sbírky Jiskry na moři byla celkem čtyřikrát zhudebněna vlastenecká báseň Je proti nám, 

kdo není s námi (Jaroslav Křička, E. V. Müller, Karel Nejtek a Felix Zrno). Až na Zrnovu 

 
280 SLÁDEK, Josef Václav, JANKOVIČ, Milan, ed. a CHLÍBCOVÁ, Milada, ed. Básně II. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Česká knižnice. s. 375. 

281 JANKOVIČ, Milan. Josef Václav Sládek. Praha: Svobodné slovo, 1963. s. 58–60. 

282 SLÁDEK, Josef Václav, JANÁČKOVÁ, Jaroslava a KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ, Zdenka. Tiché hovory: 

výbor z díla. Praha: Československý spisovatel, 1989. s. 221. 

283 Tamtéž. 

284 Tamtéž.  
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kompozici se jedná ve všech případech o mužské sbory (Zrno zkomponoval skladbu pro 

jednohlasý sbor a žákovský orchestr). Jaroslav Křička svůj mužský sbor spolu s dalšími 

sbory na Sládkovy texty Silen buď a Ó přijde jaro zas na české luhy zahrnul do cyklu Vzhůru, 

srdce, op. 25, jenž vyšel v roce 1918. Stejně tak Emil Václav Müller svůj mužský sbor 

vydává v roce 1918. U Karla Nejtka není známo přesné datum komponování či vydání 

skladby, bylo to však v rozmezí let 1908 a 1918.  Boleslav Vomáčka v téže době komponuje 

vlastenecké skladby Byli jsme a budem285, Co chceme (báseň Chcem chléb svůj jísti v míru) 

a V boj! (báseň Od českých hor), které vychází v roce 1921 v cyklu Z temna: pět mužských 

sborů, op. 5. Ve všech případech lze hovořit o národním ohrožení v dobách první světové 

války jako o motivu ke zhudebnění Sládkovy vlastenecké básně. Felix Zrno svůj sbor pro 

žákovský orchestr vydal v roce 1947 – zde můžeme zase jasně vidět možnou paralelu 

s nebezpečím nacistické okupace. Po převratu se zase hojně zpíval vlastenecký, dramaticky 

pádný mužský sbor Chorál Čechův Arnošta Prause286 – skladba vyšla již v roce 1893 

a zhudebňuje text Sládkovy básně Modlitba (incipit Bože velký, Bože všech). Tento případ 

je tedy další časovou aktualizací, kdy dříve zkomponovaná skladba získává novými 

společenskými událostmi nový význam.  

 
285 Zajímavé je, že tutéž báseň Vomáčka zhudebnil ještě v roce 1939 jako jednohlasý sbor pod názvem Píseň 

víry. Měla lehce upravený text a nikdy nevyšla tiskem. 

286 ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír a NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob 

a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 
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Vítězslav Novák III.  

Na slova Sládkovy básně Čechy z téže sbírky vznikl ještě mužský sbor Vítězslava Nováka, 

zařazený spolu se dvěma kompozicemi na slova Selských písní do cyklu Domov, op. 69. Ten 

byl sice vydán až v roce 1950, zkomponován však byl již za nacistické okupace v roce 1941 

– motiv ke komponování byl tedy zřejmě stejný jako u předešlých autorů. Novák tímto 

sborem vyznává horoucí lásku k celé české zemi. Sám ve svých pamětech vzpomíná, že 

„nebylo nikterak snadné zhudebnit tyto verše se stále opakovaným ‚pro‘ v celém dlouhém 

předvětí. Dospěv konečně k verši ‚jak miluji vás, drahé moje Čechy‘, nemohl jsem potlačit 

slzy pohnutí“.287 Básnické vyznání vztahu k vlasti s sebou kromě lásky nese i vědomí 

těžkých chvil, které zemi sužovaly – v podobných rovinách tak promlouvá i Novákova 

hudba. Cosi až chorálního (i když v duchu zcela moderním, soudobém) se prolíná expresivně 

vyklenutou melodií v rámci septimy – text pod touto vzrušenou melodií odpovídá stejnému 

úryvku, jenž cituje Novák ve svých pamětech: moje drahé Čechy, jak miluji vás (obrázek 

10). 

Obrázek 10: Vítězslav Novák: Čechy (Domov, op. 69, Praha: Hudební matice, 1950) 

 
287 NOVÁK, Vítězslav. O sobě a o jiných. Praha: Supraphon, 1970. s. 339.  
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 Navazující modlitba za vlast si uchovává něco z oné chorálnosti, v melodickém ambitu je 

ovšem už mnohem usebranější. Přitom chromaticko-terciová příbuznost C – A vnáší do 

veršů Bůh opatruj a utužuj a Bůh zachovej vás zřetelný paprsek světla (obrázek 10). Tím 

pozoruhodnější je pak těsně před závěrem nesmírně expresivně pojatý přívlastek svatém 

s příkrou disonancí dis1 – d2 (obrázek 11). Tento výraz plný důvěrného vztahu člověka 

k zemi umocňuje v závěru jemná dynamika a zjasnění v tónice E, do níž jako ozvěny ran 

a soužení na okamžik vstupují disonující tóny fis – dis (obrázek 10). 

Obrázek 11: Vítězslav Novák: Čechy (Domov, op. 69, Praha: Hudební matice, 1950) 

O poznání dramatičtější výraz ovšem nese výpověď o přestálých utrpeních, pro něž 

básník svou zem miluje. Ani ona se nevzdává chorálního rázu, ale tento chorál je zpěvem 

vědomí překonaných těžkostí. O tom svědčí zejména melodie pohybující se v tísnivých 

sekundových postupech, z jejichž zajetí se vymaňuje nezpěvnou zvětšenou sekundou 

(utrpení ve třetím taktu), či větším krokem (němým žalem zrytou skráň ve čtvrtém a pátém 

taktu), nebo pozvolným rozrůstáním do vícehlasu (obrázek 12).  

Obrázek 12: Vítězslav Novák: Čechy (Domov, op. 69, Praha: Hudební matice, 1950) 
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V tomto kontextu zní logicky melodická akcentace vybraných slov nepřátel (třetí 

takt), naděje (čtvrtý takt), (se) zaskvěje (šestý takt). Ve dvou prvních případech je to 

rytmicky poněkud úsečně pojatý sestupný durový kvartsextakord, ve třetím pak triumfálně 

vyznívající krok od 5. stupně k 8. stupni, i když dominanta je zde skryta jen pod téměř 

nepostřehnutelnou šestnáctinovou hodnotu (obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Vítězslav Novák: Čechy (Domov, op. 69, Praha: Hudební matice, 1950) 

Láska, prosebně vyznívající modlitba, vědomí obětí – to vše hudba podtrhuje, spojuje 

ve shodě se slovem, které právě zásluhou hudby získává plnější emocionální náboj.288 

 Novák na Sládkovy vlastenecké verše vytvořil v roce 1918 také cyklus Tři české 

zpěvy pro mužský sbor s průvodem velkého orchestru a varhan, op. 53. Ve svých pamětech 

Novák vysvětluje, co ho vedlo ke kompozici těchto sborů: „Mezitím spěly politické události 

již nezadržitelně kupředu. Vydán manifest českých spisovatelů posilující národní 

sebevědomí zcela jinak než blahopřejné telegramy českých poslanců rakouským generálům. 

V novinách uvažováno o budoucím hlavním městě Slovenska, nadhozena také otázka nové 

státní hymny. Na tuto odpovědělo činně několik českých skladatelů. Nemohl jsem mezi nimi 

scházet. Tak vznikly Tři české zpěvy na slova neocenitelného J. V. Sládka. Ten dovedl 

rozproudit krev svými lidově zbarvenými, kovově znějícími verši. Při pochodovém ‚Od 

 
288 Informace k hudebnímu rozboru poskytl prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr., děkan PedF UK v Praze. 

E-mailová komunikace, 7. 4. 2021. 
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českých hor slyš temně řinčet zbroj‘ tanula mi na mysli česká Marseillaisa.“ 289 Novákova 

představa o skladbě V boj! coby nové české hymny se však nenaplnila – „Hudební matice 

vydala zpěvy jako letáky, zazněly tu a tam, ale neujaly se. Hudebnímu vkusu českého lidu 

zamlouval se více lidový tón Karla Hašlera stejně jako pochodové ‚úpravy‘ lidových písní 

Fr. Kmocha.“290 

Z pohledu dnešního člověka vyznívá skladba Dál! Jako víceméně prvoplánový 

odbojný zpěv sjednocujícího pochodu. Začíná v G dur, ale zvlášť úderný díl nabírá na síle 

v g moll. Faktura v durové tónině je průzračnější, podobná pochodu, nechává vyznít melodii, 

jíž doprovod přizvukuje. V moll se však objevují rozsáhlé figurace, které úderné melodii 

dávají zvučný, stále se kamsi ženoucí, plynulý podklad. Jako by i tato linie přispívala 

k pohybu odhodlané zpívající masy. Když je však tento zpěv uveden znovu, jeho doprovod 

je zcela nový – spočívá v akordech kráčejících syrytmicky s nápěvem. Důsledkem je 

údernost zcela nekompromisní, už ji nemusí pohánět žádný další pohyblivý hlas. Může se 

nám tu vybavit jistá analogie s pochodem z Novákovy Jihočeské suity, napsané ovšem až 

těsně před druhou světovou válkou.  

Skladba Vlasti je zajímavá působivou gradací vystavěnou na témbrových 

kontrastech. Uvádí ji tremolově chvějivý orchestrální díl – plný jakéhosi nedočkavého 

napětí. Předehra je vystřídána chorálně pojatým zpěvem a capella s vyznáním vlasti. Opět 

však přichází orchestrální díl, tentokrát již mající fakturově blíže k chorálu. Hlasy do něj 

vstupují, což nástroje respektují a uchýlí se ke skromnému přizvukování. Přesto si ale 

nástroje neodpustí alespoň krátkou citaci chorálu Ktož sú Boží bojovníci, aby ji vzápětí 

opustily a znovu se spokojily se strohým doprovodem (příloha 5, druhý a třetí řádek). 

Vokální linie zde také nesou stopy husitské písně, ale jsou to stopy velmi nezřetelné, zatímco 

vyjádření nástrojů je zcela průkazné. A toto rozdělení úloh má jistě své opodstatnění: jsou 

to právě nástroje, které již po léta přesvědčivě tlumočí bojovné obsahy, vykreslují všemožné 

válečné vřavy, mohou zvukomalebně ztvárnit víc než lidské hlasy.291 Za povšimnutí stojí 

verš zde za volnost a otců víru zved‘ Hus a Žižka korouhev – použití motivu husitského 

 
289 NOVÁK, Vítězslav. O sobě a o jiných. Praha: Supraphon, 1970. s. 223. 

290 Tamtéž. 

291 Vzpomeňme na roli klavírního doprovodu u Novákových dětských písní.  
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chorálu je tedy zcela logické. Nástroje přednášejí motivy husitské písně i v dalších částech 

skladby, zatímco linie vokální přednáší vlastní text básně. Význam či sdělení tak jsou zřejmé 

– vlast si básník a skladatel za žádnou cenu nenechají vzít.  

Ze skladby V boj! posluchači zřejmě nadlouho utkví v paměti nejprve úderný 

mollový nápěv (příloha 6, první řádek) a poté úderný nápěv durový, podobně pochodový 

(příloha 6, druhý a třetí řádek). Jsou to vlastně jakési kontrapunktické variace, kde nápěv 

i při několikerém uvedení zůstává, zatímco doprovod se mění – je stále hybnější a faktura je 

stále plnější. Graduje tak k bojovnému finále uzavřenému kodou s důrazným vystřídáním 

dominanty a tóniky jako potvrzením všeho, co doposud v úderném duchu zaznělo.292 

 

 

  

 
292 Informace k hudebnímu rozboru poskytl prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr., děkan PedF UK v Praze. 

E-mailová komunikace, 7. 4. 2021. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo především vytvoření bibliografického soupisu skladeb 

zhudebňujících básně J. V. Sládka. Tento cíl se s určitými limity podařilo naplnit. 

Z vytvořeného soupisu jsem poté vycházela při další práci nastíněné v úvodu, zvl. při 

analýze jednotlivých proponovaných tematických okruhů.  

 Ze zjištěných matematických a statistických dat usuzuji, že Sládek s 932 záznamy 

zjištěných skladeb patří mezi nejčastěji zhudebňované české básníky. Jeho básně převedlo 

do hudební řeči široké spektrum hudebních skladatelů. V úvodu jsem si položila otázku, zda 

různí autoři byli schopni pojmout Sládka v celé bohaté škále jeho básnického odkazu, nebo 

zda v jejich pojetí zůstala básníkova tvorba redukována na určitý tematický celek.  

Na základě analýzy celku soupisu skladeb konstatuji, že hudební skladatelé si ze 

Sládkovy tvorby opravdu vybírali nejčastěji básně s ohlasovou, selskou či vlasteneckou 

tematikou, čímž jen podpořili redukované vnímání Sládkovy tvůrčí osobnosti širší 

veřejností. Ze skladatelů, kteří se tomuto pojetí vymykají, můžeme jmenovat například 

současného skladatele Jana Klusáka – ten ve svém cyklu Hořkosti zhudebnil intimní lyriku 

z rané sbírky Jiskry na moři, píseň z prvního oddílu Sluncem a stínem, básně z ohlasových 

Starosvětských písniček či básně ze sbírek Sládkova závěrečného období. Je sice pravdou, 

že všechny skladatelem zvolené básně jsou zasaženy bolestnou vzpomínkou na básníkovu 

zesnulou první manželku (jsou tedy námětově totožné), avšak to, že si je Klusák vybral 

z několika sbírek, může sloužit jako argument pro to, že nechápal Sládka jako básníka 

monotematického a nesahal proto pouze po básních z tematicky vyhraněných sbírek 

(Starosvětské písničky, Selské písně).  

 Bylo zjištěno, že Sládkovou nejčastěji zhudebňovanou tematickou oblastí je ohlasová 

poezie. Většina autorů sahajících po ohlasových verších (Ondřej Horník, Alois Jiránek, 

Norbert Kubát, František Škvor a další) vytvářela celé cykly takových skladeb a ostatní 

sémanticky výrazné oblasti Sládkovy tvorby nechala bez povšimnutí. To ale mohlo být 

způsobeno také tím, že lidová píseň a její melodika byla jakýmsi dobovým trendem. Proto 

se také mnozí autoři věnovali folkloristice a sběru lidových písní.  

V ohlasové poezii se Sládek přibližuje svým veršům určeným dětskému čtenáři, což 

je patrně druhý nejčastěji zhudebňovaný tematický okruh. Tím, že Sládek do české literatury 
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pro děti a mládež vnáší zcela nové impulzy, dává také nové příležitosti hudebním 

skladatelům – vznikají tak nové umělé písně pro děti, mající stejně jako Sládkova předloha 

vzor v písni lidové, a stejně jako lidové písně dítě vychovávají přirozenou cestou bez 

zbytečného zdůrazňování výchovných tendencí. Zároveň však Sládek vede ostatní 

k respektu k umělecké tvorbě pro děti zejména pochopením specifičnosti adresáta a tím, že 

svou dětskou poezii zbavil přílišné didaktičnosti. To se odráží i v hudebním zpracování jeho 

poezie – v dětských skladbách Zdeňka Fibicha a Vítězslava Nováka tak dochází 

k výraznému posilování umělecké složky zejména využitím plné kompoziční techniky 

klavírního doprovodu. Dítě se tak setkává s umělecky hodnotnějšími kompozicemi, které jej 

obohacují.  

Vlastenecké a selské verše byly další hojně zhudebňovanou oblastí. U této tematiky 

mě nejvíce zajímala doba vzniku jednotlivých skladeb. Na základě dat z vytvořeného 

soupisu skladeb bylo zjištěno, že se skladatelé k této části Sládkovy tvorby obraceli zvl. 

v těžkých časech ohrožení národní svébytnosti. Mnohé Sládkovy verše se staly předlohou 

skladeb téměř bezprostředně po svém vydání, což bylo zřejmě způsobeno stále vyhrocenější 

situací v dobové společnosti v souvislosti neuskutečněným rakousko-českým vyrovnáním. 

Je zajímavé, že tytéž verše, i když s posunutým, aktualizovaným významem, rezonovaly 

v dalších, tragičtějších dobách národního ohrožení, ať již za první světové války, při hrozbě 

nacistické okupace či následné druhé světové války.  

Pokud se zaměřím na postihování sepětí významu slova a hudby, ve všech 

analyzovaných skladbách je hudba v součinnosti s literárním textem a zesiluje tak jeho 

význam. Nejvíce je to vidět v mužském sboru J. B. Foerstera Polní cestou, kde se Foersterovi 

podařilo podtrhnout skrytý význam kontrastu mezi živoucí krajinou a smrtí. 

Tato práce tak poodhalila další přínos Sládkovy tvorby, jež je někdy neprávem 

opomíjen. Díky písňovosti a hudebnosti veršů se Sládkovy básně staly častým předmětem 

zhudebňování. Sládek si to pravděpodobně uvědomoval, některé skladby sám ke zhudebnění 

předurčil (například vlastní kompozicí) či k tomu vybízel, například dedikací. A ačkoliv 

hudební skladatelé ve většině případů akcentovali jen určité rysy Sládkovy tvorby, což z něj 

činí autora poněkud stereotypního a neaktuálního, jejich enormní zájem se dle mého názoru 

významně podílel na proslulosti Sládkova literárního odkazu.  
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Přínos diplomové práce vidím v pokusu o celistvý soupis skladeb včetně dohledávání 

jednotlivých zhudebněných básní. V databázích, katalozích i již hotových soupisech jsou 

totiž často uvedeny pouze celé hudební cykly a již není jasné, jaké Sládkovy básně a v jakém 

množství jsou v cyklu obsaženy. V některých záznamech byl také sice Sládek uváděn jako 

autor textu, ale jen na základě názvu dané skladby nebylo možné Sládkovo autorství ověřit 

v České elektronické knihovně. V takových případech bylo nutné prozkoumat fyzický 

exemplář. Tato mravenčí práce byla bohužel přerušena uzavřením archivů a dalších 

paměťových institucí z důvodu protiepidemických opatření, byla jsem tudíž odkázána pouze 

na digitalizované katalogy a archivy. Limity své práce tak spatřuji právě v nekompletnosti 

některých bibliografických záznamů, které bude nutno po zpřístupnění knihoven a dalších 

institucí doplnit in situ. Rovněž hudební analýza a interpretace skladeb s důrazem na 

postihování sepětí významu slova a hudby nebyla zdaleka vyčerpána, především kvůli 

omezenému rozsahu diplomové práce.  
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Zdroj: TÁBORSKÝ, František. Našim dětem: kniha pro potěšení mladých srdcí a myslí. 

Praha: Ústřední matice školská, 1889. Za poskytnutí materiálu děkuji PhDr. Věře Brožové, 

PhD.  
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Příloha 7: Soupis zhudebněných básní J. V. Sládka 

AUTOR 

NÁZEV 

BÁSNĚ / 

SKLADBY 

IN: 
AUTOR 

TEXTU 
SBÍRKA 

MÍSTO 

VYDÁNÍ 
NAKLADATEL 

ROK 

VYDÁNÍ 

(komp.) 

OBSAZENÍ 

AIM, Vojtěch 
Bořivoj 

Ne, konec 
není! 

Šest sborův, sešit II. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F.A. Urbánek cca 1920 mužský sbor 

AIM, Vojtěch 

Bořivoj 

Hvězdný 

večer 

Hvězdný večer, op. 67 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

? ? 1949 
vyšší hlas a 

klavír 

AMBROS, 

Emanuel 

Já v snách 

Tě viděl 
Nálady duše [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Brno O. Pokoj 1931 
střední hlas a 

klavír 

AMBROS, 

Ezechiel 
Na mezi 

Na mezi: píseň pro vyšší hlas s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Prostějov Buček před 1932 
vyšší hlas a 

klavír 

AMBROS, 

Ezechiel 

Rodné 

brázdy 
Selské písně [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Selské písně a 
České znělky 

(1889) 

Praha F.A. Urbánek [19--?] mužský sbor 

AMBROS, 

Ezechiel 

Ne, ta moje 

pole nejsou 
má  

Selské písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F.A. Urbánek [19--?] mužský sbor 

AXMAN, Emil Domov Písně o domovu [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? 1946 hlas a klavír 

AXMAN, Emil 
Ach, kdo 

zapomíná 

Ach, kdo zapomíná 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? ? ženský sbor 

BARTOVSKÝ, 

Josef 

Se 
skřivánkem 

vstávám / Při 

pluhu 

Rodné brázdy; Při pluhu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Kutná Hora Česká hudba 1907 smíšený sbor 

BARTOVSKÝ, 
Josef 

Rodné 
brázdy 

Rodné brázdy; Při pluhu 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Kutná Hora Česká hudba 1907 mužský sbor 

BARVÍK, 
Miroslav 

Slovanská 
lípa 

Republice [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Brno 

Moravské 

hudební 
nakladatelství 

František Soukal 

1946 dětský sbor 

BARVÍK, 
Miroslav 

Na hrobech 
české slávy 

Republice [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Brno 

Moravské 

hudební 
nakladatelství 

František Soukal 

1946 dětský sbor 



 

 

BARVÍK, 

Miroslav 

Ó přijde jaro 

zas na české 
luhy 

Republice [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Brno 

Moravské 
hudební 

nakladatelství 

František Soukal 

1946 dětský sbor 

BASLER, 

Ladislav 
Labutě Labutě [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Praha Karel J. Barvitius 1919 
vyšší hlas a 

klavír 

BASTL, Josef 
Já v snách 

Tě viděl 
Dvé písní [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F.A. Urbánek [18--?] 
střední hlas a 

klavír 

BASTL, Josef 
Při 

hvězdičkách 
Dvé písní [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F.A. Urbánek [18--?] 
střední hlas a 

klavír 

BEDNÁŘ, 
Antonín 

Luhy, luhy 
zelené 

Luhy, luhy zelené [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

? ? 

[mezi 

1910 a 

1940?] 

ženský sbor 

BEDNÁŘ, 
Antonín 

V náruči 
boží 

V náruči boží [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

? ? 

[mezi 

1910 a 

1940?] 

mužský sbor 

BEDNÁŘ, 

Antonín 

Co z prachu 

vzešlo 

Co z prachu vzešlo 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

? ? 

[mezi 

1910 a 

1940?] 

mužský sbor 

BEDNÁŘ, 
Antonín 

Tiché pole Tiché pole [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha 
Matice Umělecké 

besedy 
1924 

baryton a 
klavír 

BENDL, Karel Žežulka 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Máje 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Žito, žítko 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Růžičky 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Macíček 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Ten náš pes 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 



 

 

BENDL, Karel Koníček 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel 
Anděl 

strážný 

Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Čechy 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Pacholátko 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Košiláček 
Skřivánčí písně, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha J. Otto / Orbis 
1886-88 / 

1951 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel 
Slzičky 

Panny Marie 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha J. Otto / Orbis 
1886-88 / 

1951 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Skřivánek 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Modrá očka 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha J. Otto / Orbis 
1886-88 / 

1951 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Kozička 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel 
Naše 

chaloupka 

Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Sova 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Matičce 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Na zahradě 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel 
Malá 

švadlena 

Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 



 

 

BENDL, Karel Rodičům 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Srdéčko 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Chudé dítě 
Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel 
Až se jaro 

vrátí 

Skřivánčí písně, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha J. Otto / Orbis 

1886-88 / 

1951 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Zlatý máj 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 
Kniha pro potěšení mladých 

srdcí a myslí.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha J. Otto 1889 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Kocourek 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 
Kniha pro potěšení mladých 

srdcí a myslí.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha J. Otto 1889 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Jablíčka 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 

Kniha pro potěšení mladých 

srdcí a myslí.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha J. Otto 1889 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Babička 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 
Kniha pro potěšení mladých 

srdcí a myslí.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha J. Otto 1889 
dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Mrzout 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 

Kniha pro potěšení mladých 
srdcí a myslí.  

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha J. Otto 1889 

dětský hlas a 

klavír 

BENDL, Karel Ukolébavka 

Šest písní pro mladý svět 

[hudebnina] Našim dětem. 

Kniha pro potěšení mladých 
srdcí a myslí.  

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha J. Otto 1889 

dětský hlas a 

klavír 

BENEŠ, Bedřich Nikdo neví Nikdo neví [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? ? dětský sbor 

BÍM, Hynek 
Hlavy 

vzhůru 
Hlavy vzhůru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Ze života 

(1884) 
? ? 1940 mužský sbor 

BLAŽEK, Vilém 
Byli jsme a 

budem 

Čtvero pochod. Písní 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 1945 smíšený sbor 

BLAŽEK, Vilém 
Byli jsme a 

budem 

Čtvero pochod. Písní 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 1939 hlas a klavír 



 

 

BLAŽEK, 

Zdeněk 
Zvonili Tři dětské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? ? dětský sbor 

BLAŽEK, 

Zdeněk 
Modrá očka Tři dětské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? ? dětský sbor 

BLAŽEK, 

Zdeněk 
Vlaštovička Tři dětské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? ? dětský sbor 

BRDLÍKOVÁ, 

Josefina 

Píseň (V 

lupení ptáče 
zapělo) 

Písně Josefiny Brdlíkové, sv. 4 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha F.A. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

BROTAN, 

Antonín 

Hoj, vzhůru, 

pestrý 

sokole! 
(Čtyři písně 

sokolské) 

Hoj, vzhůru, pestrý sokole! 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 

Vinohrady, 

Praha 

Horálek, M. 

Urbánek 

1900 / 

1938 

hlas, 

orchestr 

BROŽ, František Jarní píseň Jarní píseň [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

?  Praha Edition Sádlo 1929 mužský sbor 

BURGHAUSER, 

Jarmil 
Zdravice 

Čtyři vlastenecké sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 1946 mužský sbor 

BURGHAUSER, 

Jarmil 

Ó, slunce 

vyjde zas! 

Čtyři vlastenecké sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 1946 mužský sbor 

BURGHAUSER, 

Jarmil 
Bratři, dále! 

Čtyři vlastenecké sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 1946 mužský sbor 

BURGHAUSER, 

Jarmil 

Zas jednou 

svoji 

Čtyři vlastenecké sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 1946 mužský sbor 

BURIAN, Karel 

Vladimír 
Bratři, dále! Bratři, dále! [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
rukopis rukopis  ? smíšený sbor 

CMÍRAL, Adolf 
Svatý 

Václave! 

Svatý Václave: sbor pro žens. 

nebo smíš. hlasy (děts. s prův. 
varhan nebo harm.) 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha Cyrill 1929 

ženský/dětsk

ý/smíš. sbor 

a varhany 

ČELANSKÝ, 
Ludvík Vítězslav 

Janek 
Písně na slova Jos. Václava 
Sládka, sešit I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
ženský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 
Ludvík Vítězslav 

Dobré 
předsevzetí 

Písně na slova Jos. Václava 
Sládka, sešit II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
ženský hlas 

a klavír 



 

 

ČELANSKÝ, 

Ludvík Vítězslav 
Ovčák 

Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit III. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
mužský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 

Ludvík Vítězslav 
Škoda mládí 

Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit IV. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
mužský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 

Ludvík Vítězslav 
Sen 

Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit V. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
ženský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 

Ludvík Vítězslav 
Chudobka 

Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit VII. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
mužský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 
Ludvík Vítězslav 

Účet 
Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit VIII. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
mužský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 
Ludvík Vítězslav 

Pivečko 
Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit IX. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
mužský hlas 

a klavír 

ČELANSKÝ, 

Ludvík Vítězslav 

Ach, kdo 

zapomíná 

Písně na slova Jos. Václava 

Sládka, sešit X. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Jos. R. Vilímek 1896 
ženský hlas 

a klavír 

ČENĚK, 
Bohumil 

Poutník 
Tři starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Hudební 

nakladatelství 
Pěvecké obce 

české 

1942 mužský sbor 

ČENĚK, 

Bohumil 
Zpověď 

Tři starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Hudební 

nakladatelství 

Pěvecké obce 
české 

1942 mužský sbor 

ČENĚK, 

Bohumil 

Kovářovic 

Andula 

Tři starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Hudební 

nakladatelství 

Pěvecké obce 
české 

1942 mužský sbor 

ČERNÝ, Arnošt 

Julius 

Tu malou 
drobnou 

písničku 

Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 

české hudbě. Ročník VIII. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1902 

soprán, alt a 

klavír 

ČERNÝ, Arnošt 

Julius 

Vy oči 
dávno 

zavřené 

Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 

české hudbě. Ročník VIII. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1902 

soprán, alt a 

klavír 

ČERNÝ, Emil Hvězdička 

FIGAR, Vladimír. Píseň: pro 

jeden hlas (soprán neb tenor) s 
průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Kutná Hora Česká hudba [19--?] 

hlas (soprán 

nebo tenor) a 
klavír 

ČERVENÝ, Jiří Bílá hora Bílá hora [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Na prahu ráje 

(1883) 
Praha M. Urbánek 1918 hlas a klavír 



 

 

DOBIÁŠ, Václav 
Slovanská 

lípa 

Dva mužské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1945 mužský sbor 

DOBIÁŠ, Václav 
Kde je 

máma 
Kde je máma [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
? ? 1932 píseň 

DOBIÁŠ, Václav Matičce Matičce [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
? ? 1946 píseň 

DOUŠA, Eduard 
Lesní 

studánka 
Písňové imprese [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Musica Gioia 2016 hlas a klavír 

DOUŠA, Eduard Nohy Písňové imprese [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha Musica Gioia 2016 hlas a klavír 

DOUŠA, Karel Krejčí 
Dvě písničky, op. 7 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha V. Kotrba 1903 ženský sbor 

DOUŠA, Karel Jarní 
Dvě písničky, op. 7 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha V. Kotrba 1903 ženský sbor 

DOUŠA, Karel 
Ach, kdo 
zapomíná 

Pět písní pro střední hlas s 

průvodem piana, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha V. Kotrba 1901 
střední hlas a 

klavír 

DOUŠA, Karel 
Ve stínu 
mojich 

kadeří 

Pět písní pro střední hlas s 
průvodem piana, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha V. Kotrba 1901 

střední hlas a 

klavír 

DOUŠA, Karel Zpověď 
Pět písní pro střední hlas s 

průvodem piana, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha V. Kotrba 1901 
střední hlas a 

klavír 

DOUŠA, Karel Večer 
Pět písní pro střední hlas s 

průvodem piana, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? Praha V. Kotrba 1901 
střední hlas a 

klavír 

DOUŠA, Karel 
Tvrdá 

hlavička 

Pět písní pro střední hlas s 
průvodem piana, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha V. Kotrba 1901 
střední hlas a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
V přírodě Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Zlatý máj Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 



 

 

DRAHORÁD, 

Josef 
Sluníčko Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 

Vlaštovka 

zpívá 
Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Jablíčka Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Letní večer Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 
Josef 

Hvězdy Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 
klavír 

DRAHORÁD, 
Josef 

Den práce Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 
klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Ukolébavka Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 
Josef 

Kocourek Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 
klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Babička Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 
1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Mrzout Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 
1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 

Vlaštovky 

táhnou 
Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 
1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Vánoce Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 
1880 a 

1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Matičce Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Oblaka Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 



 

 

DRAHORÁD, 

Josef 
Ptáče Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 
Smutno Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 

Modlitba (O 

dobrý Bože) 
Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DRAHORÁD, 

Josef 

Královna 

zimy 
Písně pro mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha L. Koppe 

[mezi 

1880 a 
1895?] 

dětský sbor a 

klavír 

DYK, Antonín 

Velké, širé 

rodné lány 

/Rodné lány 

Deset mužských sborů 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 

Zemský svaz 

České 
myslivecké 

jednoty v Brně 

1941 mužský sbor 

EBEN, Petr Husopaska Husopaska [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha, 
Bratislava 

Editio Supraphon 
1968 / 
1993 

dětský sbor 

EMINGEROVÁ, 

Kateřina 
Na poli 

Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora 
Edice Česká 

hudba 
1930 hlas a klavír 

EMINGEROVÁ, 
Kateřina 

Zpověď 
Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora 
Edice Česká 

hudba 
1930 hlas a klavír 

FERENC, 

Jindřich 
Nanka 

Mužské sbory na slova J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Sádlova edice 1932 mužský sbor 

FERENC, 

Jindřich 
Janek 

Nanka; Janek; Kačena: 
mužské sbory na slova J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Sádlova edice 1932 mužský sbor 

FERENC, 

Jindřich 

Ševcova 

Kačena 

Nanka; Janek; Kačena: 
mužské sbory na slova J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Sádlova edice 1932 mužský sbor 

FERENC, 

Jindřich 
Pan vrchní 

Rozmarné písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Edition Sádlo 1932 hlas a klavír 

FERENC, 

Jindřich 
Janek 

Rozmarné písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Edition Sádlo 1932 hlas a klavír 

FERENC, 

Jindřich 
Honza 

Rozmarné písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Edition Sádlo 1932 hlas a klavír 



 

 

FERENC, 

Jindřich 
Pole Pole [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha Edition Sádlo 1938 mužský sbor 

FIALA, Jaromír Deštík 
Dva sbory pro ženské hlasy 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Edition Sádlo 1932 ženský sbor 

FIALA, Jaromír 
Slovanská 

lípa 
Slovanská lípa [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Edition Sádlo / 

Ústřední dům 
lidové tvořivosti 

1931 / 
[mezi 

1953 a 

1959?] 

smíšený sbor 

FIBICH, Zdeněk Před spaním Poupata, op. 45 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha F. A. Urbánek 

1896 / 
[1924?] / 

[1929?] / 

[1932?] 

Dětský hlas 

a klavír 

FIBICH, Zdeněk Okáč Poupata, op. 45 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[1924?] / 
[1929?] / 

[1932?] 

Dětský hlas 
a klavír 

FIBICH, Zdeněk 
Lesní 

zvonky 
Poupata, op. 45 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[1924?] / 
[1929?] / 

[1932?] 

Dětský hlas 
a klavír 

FIBICH, Zdeněk 
Zahrajem si 

na vojáky 
Poupata, op. 45 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[1924?] / 

[1929?] / 

[1932?] 

Dětský hlas 

a klavír 

FÖRSTER, Josef 
Hřej zlaté 
slunečko 

Hřej zlaté slunečko 

(hudebnina). Notová příloha 

Besídky Malých, č. 4. 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Poděbrady Hochmann [cca 1880] mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Bílá hora 

Bílá hora, op. 102, č. 2 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Na prahu ráje 

(1883) 
Praha Em. Starý 

1920 

/1923 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Na hrobech 
české slávy / 

Vavřín 

Cestou: šest sborů pro smíšené 

hlasy: op. 179 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Hudební matice 

1941 / 

1950 
smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Kovář 

Cestou: šest sborů pro smíšené 

hlasy: op. 179 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice / 

Editio Supraphon 

1941 / 
1950 / 

1979 

smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Cikánské 

děvče / 

Cikánské 
děcko 

Cikánské děcko: op. 162, 

č.1 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha 

Hudební matice 
Umělecké besedy 

/ Český rozhlas 

1940 / 
1943 / 

2007 

melodram 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Otci I. 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor  

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Otci II. 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Matce zemi 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Radost 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

V náruči 

boží 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Letní večer 

(Teď v 
mléčném 

soumraku 

měkce usnul 
den) 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 
hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

To všechno 
už jen bylo 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 

hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Po lístku 
lístek 

Co podzim dal: deset sborů a 

sborových písní pro mužské 

hlasy: op. 110 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

Praha M. Urbánek 1920 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

České 
krajině 

České krajině: mužský sbor: 
op. 63, č. 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Praha 

Em. Starý / 

Ústřední dům 

lidové tvořivosti 

1901 / 
1956 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Pan vrchní 

Čtvrtá kytka mužských 
sborových písní: op. 145, č. 

16-20 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Hudební matice 

Umělecké 

Besedy 

1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Odbytý 

Čtvrtá kytka mužských 
sborových písní: op. 145, č. 16 

až 20 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Hudební matice 

Umělecké 

Besedy 

1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Tvrdá 

hlavička 

Čtvrtá kytka mužských 
sborových písní: op. 145, č. 16 

až 20 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Hudební matice 

Umělecké 

Besedy 

1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Dooráno na 

poli 

Čtvrtá kytka mužských 
sborových písní: op. 145, č. 16 

až 20 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké 

Besedy 

1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

A to 

milování 

Čtvrtá kytka mužských 

sborových písní: op. 145, č. 16 
až 20 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 

Hudební matice 

Umělecké 
Besedy 

1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Čtyři 

bohatýři 

Čtyři bohatýři: op. 

117 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha 

Hudební matice 
Umělecké besedy 

/ Ústřední dům 

lidové tvořivosti 

1913 / 

1921 / 
1959 

kantáta 

(smíšený 
sbor) 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Dědoušek (V 

dětském 
koutku) 

[Čtyři ženské sbory]: op. 67 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha 
Ústřední dům 

lidové tvořivosti 
1958 ženský sbor  

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Mé orné 

půdy každý 
hon 

Devět sborů pro mužské hlasy, 

op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 
Hudební matice / 

Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 
1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Velké, širé 

rodné lány 

Devět sborů pro mužské hlasy, 

op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 
Hudební matice / 

Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 
1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Polní cestou  

Devět sborů pro mužské hlasy, 

op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 
Hudební matice / 

Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 
1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Skřivánkovi 
Devět sborů pro mužské hlasy, 

op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 

Hudební matice / 
Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 

1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Z osudu 
rukou 

Devět sborů pro mužské hlasy, 
op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 

Hudební matice / 
Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 

1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Stav si, stav 

si, 

vlaštovičko 

Devět sborů pro mužské hlasy, 

op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 

F. A. Urbánek / 

Hudební matice / 

Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 

1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Když jsme 
se loučili 

Devět sborů pro mužské hlasy, 
op. 37 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha 

F. A. Urbánek / 

Hudební matice / 
Státní hudební 

vydavatelství 

1894-97 / 

1950 / 

1963 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Lesní 

studánka 

Dětské sbory: op. 

89a [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1922 / 
1935 / 

1949 

dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Pes a kotě 

Dětské sbory: op. 

89a [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1922 / 
1935 / 

1949 

dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Oříšek 

Dětské sbory: op. 

89a [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1922 / 
1935 / 

1949 

dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Rodičům 

Dětské sbory: op. 

89a [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1922 / 
1935 / 

1949 

dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Důvěra v 

Boha 

Důvěra v Boha: op. 121, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha F. A. Urbánek 1923 smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Dá-li Bůh 

Dva sbory pro mužské hlasy 

bez průvodu: op. 
20 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Otto 1897 mužský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Až já budu v 

hrobě spát 

Dva sbory pro mužské hlasy 

bez průvodu: op. 
20 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Otto 1897 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Potok 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Jak štěp 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 
Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Chrpy 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Socha u lesa 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Světlou stopou 
(1881) 

Praha 
Foerstrova 
společnost 

1925-44 / 
1948 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Po 

hvězdných 

paprscích 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Světlou stopou 
(1881) 

Praha 
Foerstrova 
společnost 

1925-44 / 
1948 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Rolník 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Dvě písně 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

Praha 
Foerstrova 
společnost 

1925-44 / 
1948 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Podvečer 

Dvanáct sborů pro mužské 
hlasy op. 171, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 

jiné básně 
(1909) 

Praha 
Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Studánka 

Dvanáct sborů pro mužské 
hlasy op. 171, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Na prahu ráje 

(1883) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Kovář 

Dvanáct sborů pro mužské 
hlasy op. 171, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Pod 
hvězdným 

nebem 

Dvanáct sborů pro mužské 
hlasy op. 171, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

V mlhavé 

touze 

Dvanáct sborů pro mužské 

hlasy op. 171, sešit II. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 

1925-44 / 

1948 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Dva dětské 

popěvky / 
Večer 

Dvojzpěvy: pro ženské hlasy s 

průvodem klavíru: op. 82, č. 
2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1885 
ženský 

dvojhlas 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Hnědá 

brázda 

Hnědá brázda, op. 63, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha Em. Starý 1908 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Až přejde 

den 
Hrst klasů, op. 66 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 
Hudební Edice 

"Odkazu" 
1920 píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Hvězdy 

Hvězdy: op. 63, 

č.4 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Kutná Hora 
Edice Česká 

hudba 

1926 / 

1929 

ženský duet 

a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Chorál / 

Hymnus 

Hymnus: op. 63, č. 

3 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha Em. Starý 

1907 / 

přetisk 
1944 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Labutě 
Labutě: op. 102, č. 

3 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 
jiné básně 

(1909) 

Praha Em. Starý 
1920 / 
1923 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Laň 

Laň: melodram s průvodem 

klavíru: op. 162, 

č.2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 
jiné básně 

(1909) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1940 / 
1943 

melodram 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Máje 

Máje: smíšený sbor bez 

průvodu, op. 121, č. 

2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 smíšený sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Modlitba 

(Bože velký, 

Bože všech)  

Modlitba: op. 102, č. 
9 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha Em. Starý 
1921 / 
1922 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň / 
Zasvitlo 

slunko 

Mužské sbory: op. 114b, sešit 

II. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha Editio Sádlo 

1921-25 / 

1929 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Sen lásky / 

Na prsa tvá 
Na prsa tvá [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Nevydáno Nevydáno 

Nevydáno 
(1935 

Fojtíková) 

píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Matičce 

Nové dětské sbory: na slova J. 
V. Sládka: op. 

152 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Ten náš pes 

Nové dětské sbory: na slova J. 
V. Sládka: op. 

152 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Štěstí 

Nové dětské sbory: na slova J. 

V. Sládka: op. 
152 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Anděl 

strážný 

Nové dětské sbory: na slova J. 

V. Sládka: op. 
152 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Lenochod 

Nové dětské sbory: na slova J. 

V. Sládka: op. 
152 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Modlitba (Ó 
dobrý Bože, 

Otče malých 

dětí) 

Nové dětské sbory: na slova J. 

V. Sládka: op. 
152 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1933 / 

1948 
dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Škoda mládí 

Nové sborové písně: op. 145, 

č. 6-10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Slunéčko 

Nové sborové písně: op. 145, 

č. 6-10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 1931 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Nanka 
Nové sborové písně: op. 145, 

č. 6-10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 1931 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Rybička 
Nové sborové písně: op. 145, 

č. 6-10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Smíření 

Nové sborové písně: op. 145, 

č. 6-10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 1931 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Odkud - 
kam? 

Odkud - kam? op. 102, č. 
5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha Em. Starý 
1920 
/1923 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Jarní píseň 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Leť si dál 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Tvůj rušit 

mír 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Do hlubin 

tvé duše 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Vzpomínka 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

?  Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Přišlo ke 

mně žití 

Ohně na lukách, op. 99 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
Nevydáno píseň 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Fialy 

Dva ženské čtverozpěvy s 

průvodem klavíru: op. 
57 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha Em. Starý 

1907 / 

[1928?] / 
[1944] 

ženský sbor 

a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Jako čerstvé 

ze studánky 

Petrklíče: čtyři písně: op. 12, 

č. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

[1900] / 

[1926?] 
hlas a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Když jsme 

prvně sami 
byli 

Petrklíče: čtyři písně: op. 12, 

č. 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

[1900] / 

[1926?] 
hlas a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Před spaním 

Pět zpěvů pro dětský nebo 

ženský sbor a klavír, op. 166 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1947 

dětský 

(ženský) 
sbor a klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Slavík a 
vrabci 

Pět zpěvů pro dětský nebo 

ženský sbor a klavír, op. 166 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1947 

dětský 

(ženský) 

sbor a klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Zvonili 

Pět zpěvů pro dětský nebo 

ženský sbor a klavír, op. 166 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1947 

dětský 

(ženský) 

sbor a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Nohy 

Pět zpěvů pro dětský nebo 

ženský sbor a klavír, op. 166 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1947 

dětský 

(ženský) 

sbor a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Ó vzchopte 

se! - a 

nebuďte tak 
němi / Česká 

znělka 

Píseň klasů: pro smíšený sbor: 

op. 86, č. 5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha V. Kotrba 1910 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Rodné 

mluvě 

Rodné mluvě: op. 86, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha 

F. A. Urbánek / 

Ústřední dům 
lidové tvořivosti 

[19--?] / 

1959 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Fialky 

kvetou na 
jaře 

Rozmarné písně, op. 184 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 
Státní hudební 

vydavatelství 
1965 píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Rychtář 

Rozmarné písně, op. 184 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 
Státní hudební 

vydavatelství 
1965 píseň 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Kovářovic 
Andula 

Rozmarné písně, op. 184 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 
Státní hudební 
vydavatelství 

1965 píseň 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Šťastný 
manžel 

Rozmarné písně, op. 184 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 
Státní hudební 
vydavatelství 

1965 píseň 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Účet 
Sborové písně: op. 145a, č. 1-

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 
společnost 

[c1930] mužský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Co bývalo, 

není 

Sborové písně: op. 145a, č. 1-

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 

společnost 
[c1930] mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Ovčák 

Sborové písně: op. 145a, č. 1-

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 

společnost 
[c1930] mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Kmotr 

Poseděl 

Sborové písně: op. 145a, č. 1-

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 

společnost 
[c1930] mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Svatojanská 

muška 

Sborové písně: op. 145a, č. 1-

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Foerstrova 

společnost 
[c1930] mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Hvězdy 

Slavíček utichnul; Hvězdy: op. 

63, č. 4; Píseň lidu: op. 63, č. 

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha Em. Starý 
1908 / 

[1944?] 
mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Píseň lidu 

Slavíček utichnul; Hvězdy: op. 

63, č. 4; Píseň lidu: op. 63, č. 

5 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Ze života 
(1884) 

Praha Em. Starý 
1908 / 

[1944?] 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Byl's kotvou 

miliónů 

Sluncem a stínem, op. 118 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Praha 
Foerstrova 

společnost 

1934 / 

1939 
mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Z památníku 
Sluncem a stínem, op. 118 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Písně smuteční 
(1901) 

Praha 
Foerstrova 
společnost 

1934 / 
1939 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

K pohřbu 

panny 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Malému 

dítěti 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Jiná píseň 

dítěti 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Mladé matce 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Mládenci 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Hospodáři 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Starci 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Bože, věčný 

správce 
všeho 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Ubírám se z 

tohoto světa  

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň o 

městě 
nebeském 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň o 

městě 

nebeském 
(Když slzy 

vinu smyly) 

Smuteční písně, op. 168 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
střední hlas 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Sosna 

Sosna: op. 102, č. 7 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha Em. Starý 

1920-21 / 

1923 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

V sluneční 

záři 

Stopy v písku času, op. 192, 

sešit I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha Hudební matice 1950 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Svatý kraj 

Svatý kraj: smíšený sbor bez 

průvodu: op. 121, č. 5 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 1930 smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Svatý 

Václave! 

Svatý Václave! op. 86, č. 2 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha V. Kotrba 

[19--?] 

1910 / 
1939 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Vzpomínka 
(Jestli mi 

neseš 

požehnání) 

Šest písní na slova českých 

básníků, op. 165 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Brno Ol. Pazdírek 1944 

píseň - hlas a 

klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Na úbělové 

čelo tvé / 
Notturno 

Šest písní na slova českých 

básníků, op. 165 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Brno Ol. Pazdírek 1944 

píseň - hlas a 

klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Chudobka 
Třetí kytka sborových písní: 
op.145, č. 11-15 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Pěvecká Obec 

Československá 
1931 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Ševcova 
Kačena 

Třetí kytka sborových písní: 

op.145, č. 11 až 

15 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Pěvecká Obec 

Československá 
1931 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Hrom a 
housle 

Třetí kytka sborových písní: 

op.145, č. 11 až 

15 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Pěvecká Obec 

Československá 
1931 mužský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Hvězdička 

Třetí kytka sborových písní: 

op.145, č. 11 až 
15 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Pěvecká Obec 

Československá 
1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Mařenka 

Třetí kytka sborových písní: 

op.145, č. 11 až 
15 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Pěvecká Obec 

Československá 
1931 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Tři králové 

Tři králové: op. 111, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha 

Foerstrova 

společnost 
1921 melodram 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Bože, věčný 

správce 
všeho 

Tři sbory pohřební: op. 

169 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň o 

městě 

nebeském 
(Když slzy 

vinu smyly) 

Tři sbory pohřební: op. 

169 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Ubírám se z 

tohoto světa 

/ Předivně a 
přetajemně 

Tři sbory pohřební: op. 

169 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 

1940 / 

1941 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Laňka 

Tři sbory pro mužské hlasy se 

sólovým barytonem, op. 165b 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Nevydáno Nevydáno Nevydáno 
mužský sbor 

a baryton 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Chléb svůj 

tuze 
dobývám / 

Chléb svůj 

tvrdě 
dobývám 

Tři selské písně: op.19, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha Bursík & Kohout 1889 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Je tichá 

noc… 

Tři selské písně: op.19, č. 

2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha Bursík & Kohout 1889 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Drsny jsou 

mé mravy 

Tři selské písně: op.19, č. 

3 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha Bursík & Kohout 1889 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Rodné 

brázdy 

Tři smíšené sbory a capella: 

op. 16, č. 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 

Bursík & Kohout 

/ Ústřední dům 
lidové tvořivosti 

1889 / 

1956 
smíšený sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Se 

skřivánkem 

vstávám 

Tři smíšené sbory a capella: 
op. 16, č. 3 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 

Bursík & Kohout 

/ Ústřední dům 

lidové tvořivosti 

1889 / 
1956 

smíšený sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Soumrak 
Tři starosvětské písničky: 

op.18a, sešit 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Otto 1897 mužský sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Dudák 

Tři starosvětské písničky: 

op.18a, sešit 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Otto 1897 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Rychtář 

Tři starosvětské písničky: 

op.18a, sešit 2 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Otto 1897 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
U bran štěstí 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 
klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Melantrich 
(Hudební edice 

Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 

1946 

píseň - vyšší 

hlas a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Heleně 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 
klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Melantrich 
(Hudební edice 

Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 

1946 

píseň - vyšší 

hlas a klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Zas sladká 
vesna 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Praha 

Melantrich 

(Hudební edice 
Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 
1946 

píseň - vyšší 
hlas a klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Do hlubin 
tvé duše 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Praha 

Melantrich 

(Hudební edice 
Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 
1946 

píseň - vyšší 
hlas a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

V mlhavé 

touze 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha 

Melantrich 

(Hudební edice 

Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 

1946 

píseň - vyšší 

hlas a klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Opakuj to 

U bran štěstí: op. 186: šest 

písní pro vysoký hlas a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

Praha 

Melantrich 

(Hudební edice 
Společnosti J. V. 

Sládka) 

1945 / 
1946 

píseň - vyšší 
hlas a klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Polní cestou 

Ueber den Feldweg 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Selské písně a 
České znělky 

(1889) 

Leipzig Rob. Forberg 1907 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Tiše 

Dva ženské čtverozpěvy: op. 

74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha Em. Starý 

1913 / 

1920 
ženský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

V koutku u 

zdi 

Dva ženské čtverozpěvy: op. 

74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha Em. Starý 

1913 / 

1920 
ženský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Vanitas 

Vanitas: op. 118., č. 

10 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha 

Hudební 

nakladatelství 

Pěvecké Obce 
Československé 

1921 / 

1922 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Kaliny 

Vzhůru spáči: šest smíšených 

sborů: op. 112 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1921 / 

1932 
smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Večerní 

obraz 

Vzhůru spáči: šest smíšených 

sborů: op. 112 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1921 / 

1932 
smíšený sbor 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Ledová 

královna 

Vzhůru spáči: šest smíšených 

sborů: op. 112 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1921 / 

1932 
smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Již moře 

volá z dálky 

Vzpomínky: tré písní: op. 

32 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1887  
(NKC 

[1928?], 

Fojtíková 
s.a.) 

píseň - hlas a 

klavír 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Vy oči 

dávno 

zavřené 

Vzpomínky: tré písní: op. 

32 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1887  
(NKC 

[1928?], 

Fojtíková 
s.a.) 

píseň - hlas a 

klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Na prsou 

svých nech 

snít mne zas 

Vzpomínky: tré písní: op. 
32 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1887  

(NKC 
[1928?], 

Fojtíková 

s.a.) 

píseň - hlas a 
klavír 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Zpěvák 
mluví 

Zpěvák mluví: op. 102, č. 4 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha Em. Starý 
1920 / 
1923 

mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Večer / 
Abend 

Zpěvy večera / Gesänge des 
Abends, op. 114a [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek / 

Max Brod 

? Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1920-23 / 

1924 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Ženci /Die 

Schnitter 

Zpěvy večera / Gesänge des 

Abends, op. 114a [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek / 
Max Brod 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1920-23 / 

1924 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Na podzim / 

Herbst 

Zpěvy večera / Gesänge des 

Abends, op. 114a [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek / 
Max Brod 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1920-23 / 

1924 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Do 
památníku / 

Gedenkblatt 

Zpěvy večera / Gesänge des 

Abends, op. 114a [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek / 
Max Brod 

Za soumraku 

(1907) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1920-23 / 

1924 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Zvony 

Zvony: op. 102, č. 

1 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

Praha Em. Starý 
1920 / 

1923 
mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Život 

Život: op. 112, č. 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha 

Em. Starý / 

Ústřední dům 
lidové tvořivosti 

1923 / 
[mezi 

1953 a 

1959?] 

smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Osudu 

Osudu: op. 102, č. 8 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha 

Em. Starý / 

Hudební Matice 

1921 / 

1923 / 
1926 

mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
U potoka U potoka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Básně (1875) 
Nedochován

o 
nedochováno před 1877 melodram 



 

 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Bludné srdce Bludné srdce [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Nevydáno Nevydáno Nevydáno smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Srdce Srdce [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1932 smíšený sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Jarní slunko 

zasvítilo 

Jarní slunko zasvítilo 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 

Jednota 
českoslovanskýc

h zpěváckých 

spolků 

1897 mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

První (V 

dětském 
koutku) 

První [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1951 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Dluh Dluh [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1951 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Ranní 

návštěva (V 
dětském 

koutku) 

Ranní návštěva [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Nevydáno Nevydáno Nevydáno mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Vidění v 

chrámu sv. 

Víta 

Vidění v chrámu sv. Víta: op. 

102, č. 6 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha E. Starý 1921 mužský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Děti Děti [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) ? 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1924 

ženský 
(dětský) sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Pasačka Pasačka [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1951 

ženský 

(dětský) sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Vraný koník Vraný koník [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Nevydáno Nevydáno Nevydáno 
ženský 

(dětský) sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Letní večer 

(Slunce 

zašlo za 
horami) 

Letní večer [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Nevydáno Nevydáno Nevydáno dětský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň (Já 

věřím ti) 
Píseň [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Nevydáno Nevydáno 

NKP - 

nevydáno, 

Fojtíková - 
s.a 

píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Probuzení Probuzení [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Nevydáno Nevydáno 

NKP - 
nevydáno, 

Fojtíková - 

s.a 

píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Píseň / Tak 

moře není 
hluboké 

Tak moře není hluboké 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Nevydáno Nevydáno 

NKP - 

nevydáno, 

Fojtíková - 

s.a 

píseň 



 

 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Ze všeho, co 
jsem žil 

Ze všeho, co jsem žil 
(hudebina) 

ČEK - 

Josef 

Václav 

Sládek, 

Fojtíková 

- bez 

autora 

Jiskry na moři 
(1880) 

Nevydáno Nevydáno 

komp. 

1925 
(Fojtíková 

nevydáno) 

píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Starý ženich Starý ženich [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno Nevydáno Nevydáno mužský sbor 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Sviť mi, má 

hvězdičko 

Sviť mi, má hvězdičko 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 

Nedochován

o 
Nedochováno 

Nedochov

áno 
píseň  

FOLPRECHT, 

Zdeněk 
Touha 

Veselé písničky, op. 25 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? Praha M. Urbánek ? hlas a klavír 

FOLPRECHT, 

Zdeněk 
Kozel 

Veselé písničky, op. 25 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek ? hlas a klavír 

FOLPRECHT, 

Zdeněk 
Soumrak 

Písně pro baryton a malý 

orchestr [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? 
baryton a 

orchestr 

FORST, 

František 

Přání / Jsem 

jen ten 
kovkop 

Tři mužské sbory na slova 

Jos.V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1946 mužský sbor 

FORST, 
František 

Co bývalo, 
není 

Tři mužské sbory na slova 
Jos.V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha / Brno 
Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1946 mužský sbor 

FORST, 
František 

Točení 
Tři mužské sbory na slova 
Jos.V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha / Brno 
Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1946 mužský sbor 

FÜRST, Jaromír 

Karel 
Tráva 

Tráva; Až přejde den: sborový 

diptych pro mužské 

hlasy [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Melantrich 1946 mužský sbor 

FÜRST, Jaromír 
Karel 

Až přejde 
den 

Tráva; Až přejde den: sborový 

diptych pro mužské 

hlasy [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Melantrich 1946 mužský sbor 

GREGOR, Josef Matičce 
8 písní ke školním 

slavnostem [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Brno Otakar Pokoj 1932? dětský hlas 

GREGOR, Josef 
Byli jsme a 

budem 

Dva zpěvy: jednohlasé 

sborové písně s průvodem 

smyčcového 
orchestru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Brno Otakar Pokoj 1930 

sbor a 

orchestr 



 

 

HAAK, Karel Čeští hoši Čeští hoši [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
sine loco sine nomine sine anno  mužský sbor 

HÁBA, Karel Jablíčka 

Dětská poezie: písně s 

průvodem klavíru, op. 10 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 1928 

dětský hlas a 

klavír 

HANUŠ, Jan ? Lásce, op. 4 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (nenalezeno) ? 

Pěvecké sdružení 

východočeských 
učitelek 

1937 / 

1941 
ženský sbor 

HANUŠ, Jan ? Otci, op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (nenalezeno) ? ? 1936 mužský sbor 

HARTL, 
František 

V jarní den 

Dva smíšené sbory 

[hudebnina]. In: Česká hudba, 

ročník XIII.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1907 smíšený sbor 

HARTL, 
František 

Jako čerstvé 
ze studánky 

Dva smíšené sbory 

[hudebnina]. In: Česká hudba, 

ročník XIII.  

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1907 smíšený sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 

Chudá 

dívčina 
Chudá dívčina [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1909 píseň 

HIPPMANN, 
Silvestr 

Dudák Dudák [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1909 píseň 

HIPPMANN, 

Silvestr 

Před svatým 

Janem 

Před svatým Janem 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1933 ženský sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 

Jízda pro 

nevěstu 
Tři mužské sbory [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
? ? 1933 mužský sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 
Přece jen Tři mužské sbory [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 
(1909) 

? ? 1933 mužský sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 
Podvečer 

Večerní nálady, op. 35 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 

jiné básně 
(1909) 

? ? 1957-1958 ženský sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 
Pod lesinou 

Z přírody: tři zpěvy pro 

ženské hlasy s průvodem 
klavíru: op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha M. Urbánek 1933 ženský sbor 

HIPPMANN, 

Silvestr 

Hvězdný 

večer 

Z přírody: tři zpěvy pro 

ženské hlasy s průvodem 
klavíru: op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha M. Urbánek 1933 ženský sbor 



 

 

HIPPMANN, 

Silvestr 
Žnečka 

Z přírody: tři zpěvy pro 

ženské hlasy s průvodem 
klavíru: op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha M. Urbánek 1933 ženský sbor 

HORÁK, Josef Hvězdičky Hvězdičky [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
sine loco sine nomine sine anno 

soprán a 

klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Na mezi 

Písně v národním tonu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1894 hlas a klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Len 

Písně v národním tonu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1894 hlas a klavír 

HORNÍK, 
Ondřej 

Oči 
Písně v národním tonu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1894 hlas a klavír 

HORNÍK, 
Ondřej 

Co na nebi je 
hvězdiček 

Písně v národním tonu 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1894 hlas a klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Zpověď 

Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1898 hlas a klavír 

HORNÍK, 
Ondřej 

Chudá 
dívčina 

Starosvětské písničky 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1898 hlas a klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Soumrak 

Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1898 hlas a klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Nehněvej se 

Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1898 hlas a klavír 

HORNÍK, 

Ondřej 
Bohatá žena Bohatá žena (hudebnina) 

? 
(nenalezen

o v ČEK) 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
? ? 

[1891-

1895] 
ženský sbor 

HOVORKA, 

Ladislav 
? 

Starosvětské písničky 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? ? ? 1931-1932 písně 

HROBSKÝ, 

Karel Emanuel 

Ševcova 

Kačena 
Ševcova Kačena (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? 
14.06.190

6 
? 

HŘÍMALÝ, 

Vojtěch 
Máj 

Dvě písně pro smíšený sbor 

[hudebnina]. In: Česká hudba, 
ročník XIII.  

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1907 smíšený sbor 



 

 

HŮLA, Zdeněk 
Ne, konec 

není! 

V bouři: cyklus mužských 

sborů na verše českých 
básníků (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha Panton 1980 mužský sbor 

HYBLER, 

Jindřich 

Chudý s 

chudou 

Starosvětské písničky a jiné 

písně, op. 3, sešit 
I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý 
1916 / 

1929 

ženský sbor 

a klavír 

HYBLER, 

Jindřich 
Dudák 

Starosvětské písničky a jiné 

písně, op. 3, sešit 
I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha Em. Starý 
1916 / 

1929 

ženský sbor 

a klavír 

HYBLER, 

Jindřich 

Píseň jarní 
(Přilétlo jaro 

na český 

luh) 

Píseň jarní: op. 53, č. 1 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
sine loco 

Nákladem 

vlastním 
1938 ženský sbor 

CHLANDA, 
František 

Svatý kraj / 

Rodnému 

kraji 

Rodnému kraji (hudebnina) 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

? ? 
09.03.190

4 
? 

CHLUBNA, 
Osvald 

Hornická 

ballada / 
Hornická 

balada 

Hornická balada [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

? ? 1949 mužský sbor 

CHLUBNA, 

Osvald 
Hrdina 

Dva veselé sbory, op. 74 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1950 dětský sbor 

CHLUBNA, 
Osvald 

Smíšek 
Dva veselé sbory, op. 74 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

? ? 1950 dětský sbor 

CHLUBNA, 

Osvald 
Vrabčí soud Tři bajky, op. 74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1950 dětský sbor 

CHLUBNA, 

Osvald 
Osel a vůl Tři bajky, op. 74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1950 dětský sbor 

CHLUBNA, 

Osvald 
Sysel a liška Tři bajky, op. 74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1950 dětský sbor 

CHVÁLA, 

Emanuel 

V mé duši 
tisíc 

skřivánků 

Píseň: pro vysoký hlas s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek [18--?] 

vyšší hlas a 

klavír 

CHVÁLA, 

Emanuel 

Jarní píseň 
(Na 

vlaštovičích 

perutích) 

Jarní píseň, s průvodem 

orchestru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha F. A. Urbánek 1880 hlas a klavír 

CHVÁLA, 

Emanuel 
Tráva 

Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 



 

 

CHVÁLA, 

Emanuel 

Starý 

mládenec 

Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 

CHVÁLA, 

Emanuel 
Hubičky 

Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 

CHVÁLA, 

Emanuel 
Pověz mi 

Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 

CHVÁLA, 

Emanuel 
Nehněvej se 

Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 

CHVÁLA, 
Emanuel 

Soumrak 
Starosvětské písničky Jos. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1900 
vyšší hlas a 

klavír 

JANKOVEC, 
Jaroslav 

Svatý 
Václave! 

Svatý Václave! Motlitba za 

vlast: vložka do mše sv. pro 
nižší hlas s prův. varhan 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha Karel J. Barvitius 1917 
nižší hlas a 

varhany 

JAŇOUR, 

Emanuel 

Ach, kdo 

zapomíná 

Ach, kdo zapomíná 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý [18--?] 
ženský sbor 

a klavír 

JEREMIÁŠ, 
Bohuslav 

XII. To bylo 

v horách.  
Příval strhal 

pole. 

Český sedlák [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 
[19--?] / 

1928 
bas a klavír 

JEREMIÁŠ, 

Bohuslav 

XII. To bylo 

v horách.  

Příval strhal 
pole. 

Český sedlák [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 
České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
mužský sbor 

a klavír 

JEREMIÁŠ, 

Otakar 
V jarní den Jarní den [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha Hudební edice 1933 ženský sbor 

JEREMIÁŠ, 

Otakar 

Píseň / Kdos 

dobrý vojín 
Kdos dobrý vojín [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1923 mužský sbor 

JEREMIÁŠ, 

Otakar 
Jarní píseň Jarní píseň [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1922 smíšený sbor 

JEŽEK, Jaroslav Ne Ne [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? 
Nedochován

o 

Nevydáno - 

rukopis 
1941 ženský sbor 

JINDŘICH, 

Emanuel 

Modlitba za 

vlast 

Modlitba za vlast: pro střední 

hlas s průvodem klavíru neb 

varhan či harmonia 

[hudebnina] 

? 

(nenalezen
o v ČEK) 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha K. J. Barvitius 

[mezi 

1900 a 
1938?] 

střední hlas a 

klavír/varha
ny 



 

 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Poutník 

10 písní pro jeden hlas s 
průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 

I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Kadeřávek 

10 písní pro jeden hlas s 
průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 

I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Nehněvej se 

10 písní pro jeden hlas s 
průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 

I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Oči 

10 písní pro jeden hlas s 
průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 

I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 
Jindřich 

Rázný hoch 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 
J.V. Sládka, sešit 

I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 
Jindřich 

Ne! 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 
J.V. Sládka, sešit 

II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Cesta k milé 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 

II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 
Jindřich 

A to 
milování 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 
J.V. Sládka, sešit 

II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 

Usměj se, 

usměj! 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 
II. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 

V mé duše 

hlubiny 

10 písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru na slova 

J.V. Sládka, sešit 
II. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1924 hlas a klavír 

JINDŘICH, 

Jindřich 
Chorál Chorál [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha M. Urbánek [18--?] mužský sbor 

JINDŘICH, 

Jindřich 

Píseň jarní 
(Přilétlo jaro 

na český 

luh) 

Píseň jarní [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Nakladatelství 
"Ústřední 

Jednoty 

zpěváckých 
spolků 

českoslovanskýc

h" 

1905 smíšený sbor 

JINDŘICH, 

Jindřich 

Svatý 

Václave! 

Svatý Václave!: mužský sbor 
na slova J. V. Sládka 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha V. Kotrba 

[mezi 

1877 a 

1929?] / 
1945 

mužský sbor 



 

 

JINDŘICH, 

Jindřich 

Tu malou 

drobnou 
písničku 

Tu malou drobnou písničku. 

[hudebnina] In: Česká hudba 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Česká hudba ? mužský sbor 

JIRÁNEK, Alois 
Až přejde 

den 
2 písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Urbánek [19--?] 
střední hlas a 

klavír 

JIRÁNEK, Alois 
Já v snách tě 

viděl 
2 písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Urbánek [19--?] 
střední hlas a 

klavír 

JIRÁNEK, Alois 
Až já budu v 

hrobě spát 
Mládenecké písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Urbánek 1905 

bas nebo 

baryton a 
klavír 

JIRÁNEK, Alois Poutník Mládenecké písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek 1905 

bas nebo 

baryton a 

klavír 

JIRÁNEK, Alois 
Dvanáctá už 

udeřila 
Mládenecké písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek 1905 

bas nebo 

baryton a 

klavír 

JIRÁNEK, Alois Točení Mládenecké písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek 1905 

bas nebo 

baryton a 

klavír 

JIRÁNEK, Alois 
Píseň 

žertovná 
Mládenecké písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 
v ČEK) 

Praha M. Urbánek 1905 

bas nebo 

baryton a 

klavír 

KÁLIK, Václav Uhodilo 

Z domoviny: cyklus mužských 

sborů na slova J. V. Sládka, J. 

Vrchlického a V. 
Nezvala [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Panton 1984 mužský sbor 

KÁLIK, Václav Kosatec 

Z domoviny: cyklus mužských 

sborů na slova J. V. Sládka, J. 

Vrchlického a V. 
Nezvala [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Panton 1984 mužský sbor 

KÁLIK, Václav Poutník 
Apostrofa: dva mužské sbory 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek ? mužský sbor 

KÁLIK, Václav Večer Letní den [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha M. Urbánek ? mužský sbor 

KÁLIK, Václav Bůh / Peřeje Peřeje [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
? ? ? smíšený sbor 

KÁLIK, Václav 
Otci II. / Za 

otcem 
Za otcem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

? ? ? smíšený sbor 



 

 

KÁLIK, Václav 

Pašíkova 
sláva / 

Moudrost 

staročeská 

Dvojí moudrost [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1938 smíšený sbor 

KLEE, Antonín 

Václav 
Čeští hoši 

Čeští hoši. [hudebnina] In: 

Česká hudba, ročník VIII.  

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1902 hlas a klavír 

KLIČKA, Josef 
Já v snách tě 

viděl 

Já v snách tě viděl: dva 

mužské sbory: op. 
71 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 

Pěvecká a 

hudební jednota 
"Smetana" 

1925 mužský sbor 

KLIČKA, Josef Husopaska Husopaska [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
? 1 - 3 hlasy 

KLUSÁK, Jan Tráva 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ?  2014 

baryton a 

klavír 

(orchestr) 

KLUSÁK, Jan 

Roky 

táhnou, roky 

mizí 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

? ?  2014 

baryton a 

klavír 

(orchestr) 

KLUSÁK, Jan 

Tříšť (Jak po 

ztrátě se 

dále světem 
ženem) / 

Slza 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 
klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
? ?  2014 

baryton a 

klavír 
(orchestr) 

KLUSÁK, Jan 

Vzpomínka 

(Jestli mi 
neseš 

požehnání) / 

Sen 

Hořkosti: sedm básní Josefa 
Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Ze života 

(1884) 
? ?  2014 

baryton a 
klavír 

(orchestr) 

KLUSÁK, Jan 
Moře bouří / 

Sbohem 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

? ?  2014 

baryton a 

klavír 

(orchestr) 

KLUSÁK, Jan Také 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

? ?  2014 

baryton a 

klavír 

(orchestr) 

KLUSÁK, Jan 

Do dáli, do 

daleka / 

Volání 

Hořkosti: sedm básní Josefa 

Václava Sládka pro baryton a 

klavír [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

? ?  2014 

baryton a 

klavír 

(orchestr) 

KOCIÁN, 

Jaroslav 
Domov Domov (hudebnina) 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? 

11.11.190

6 
? 

KOMPIT, Josef 

Karel 
Petrklíč Petrklíč [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Em. Starý [18--?] mužský sbor 



 

 

KONVALINKA, 

Karel 

Byli jsme a 

budem 

Byli jsme a budem!: pro 

střední hlas s průvodem 
klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha K. J. Barvitius 1919 

střední hlas a 

klavír 

KONVALINKA, 

Karel 
Soumrak 

Chvilky: tři ženské 

čtverozpěvy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha Em. Starý 1926 ženský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Chorál 

Pod křídla Tvoje!: hymnus pro 

osmihlasý smíšený sbor 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Světlou stopou 

(1881) 
Praha K. J. Barvitius 1937 smíšený sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Žito, žítko 

Pod širým nebem: tříhlasé 

dětské sbory: op. 
10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1937 / 

1948 
dětský sbor 

KONVALINKA, 
Karel 

Růžičky 

Pod širým nebem: tříhlasé 

dětské sbory: op. 

10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1937 / 
1948 

dětský sbor 

KONVALINKA, 
Karel 

Večer 

Pod širým nebem: tříhlasé 

dětské sbory: op. 

10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

?  Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1937 / 
1948 

dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 

Vlaštovky 

táhnou / 

Vlašťovičko, 

leť! 

Pod širým nebem: tříhlasé 

dětské sbory: op. 

10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1937 / 

1948 
dětský sbor 

KONVALINKA, 
Karel 

Kozička 
Veselé dětské sbory: op. 36 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha / Brno 
Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1937 dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Pyšný macek 

Veselé dětské sbory: op. 36 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1937 dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Nohy 

Veselé dětské sbory: op. 36 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1937 dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Trpaslík 

Veselé dětské sbory: op. 36 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1937 dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Smíšek 

Veselé dětské sbory: op. 36 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha / Brno 

Melantrich / Ol. 

Pazdírek 
1937 dětský sbor 

KONVALINKA, 

Karel 
Matičce 

Mamince: 8 dětských písní, 

op. 31 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
? ? ? 

dětský hlas a 

klavír 

KONVALINKA, 

Karel 
Modrá očka 

Slunečka: Dětské písně, díl II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? 1921 

dětský hlas a 

klavír 



 

 

KONVALINKA, 

Karel 
Před spaním 

Slunečka: Dětské písně, díl II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1921 

dětský hlas a 

klavír 

KÖSSL, Theodor Kovář 
Dva mužské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1918 mužský sbor 

KOVAŘOVIC, 

Karel 

Kukačka 

volá 
doubravou 

Kukačka volá doubravou; 

Nechoď k nám [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

KOVAŘOVIC, 

Karel 

Nechoď k 

nám 

Kukačka volá doubravou; 

Nechoď k nám [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

KRAUS, 
Miloslav 

Nejsme 
sami! 

Nejsme sami! [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

? ? 1938 píseň 

KRÁLÍKOVÁ, 
Johana 

Sen lásky (I. 

Tak láska 
vešla v duši 

mou) 

Sen lásky [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha F. A. Urbánek před 1938 
vyšší hlas a 

klavír 

KRÁLÍKOVÁ, 

Johana 

Sen lásky 

(II. Svou 
ruku v ruce 

mojí nech) 

Sen lásky [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha F. A. Urbánek před 1938 

vyšší hlas a 

klavír 

KRÁLÍKOVÁ, 
Johana 

Láska Sen lásky [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha F. A. Urbánek před 1938 
vyšší hlas a 

klavír 

KRÁLÍKOVÁ, 

Johana 
Dopovídáno Sen lásky [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha F. A. Urbánek před 1938 

vyšší hlas a 

klavír 

KREJČÍ, Iša 
Osud (Vstříc 

osudu 

kráčíme) 

Antické motivy: tři písně pro 

nižší mužský hlas [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Nákladem 
vlastním (v 

komisi HMUB) 

1937 bas a klavír 

KREJČÍ, 

Miroslav 

Letní večer 
(Teď v 

mléčném 

soumraku 
měkce usnul 

den) 

Letní večer: mužský sbor na 

verše J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
1948 mužský sbor 

KREJČÍ, 

Miroslav 

Ó přijde jaro 

zas na české 
luhy / Ó 

přijde jaro 

zas na české 
luky 

Česká znělka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
? smíšený sbor 

KREJČÍ, 
Miroslav 

Tam s 

nevyzpytné 
výše hledíš 

dolů / Tam z 

nevýslovné 
výše hledíš 

dolů 

Modlitba [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1945 mužský sbor 



 

 

KREJČÍ, 

Miroslav 

Modli se za 

mne 

Dvě modlitby na verše J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Básně (1875) Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1940 

hlubší hlas a 

klavír 

KREJČÍ, 

Miroslav 

Zem patří 

živým 

Zem patří živým aneb Vlast je 

v nás [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 

1947 / 

1951 
mužský sbor 

KREJČÍ, 

Miroslav 
Píseň otroků 

Mužské sbory, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
? mužský sbor 

KREJČÍ, 

Miroslav 
Přivítání 

Písně o děťátku, op. 28a 

(hudebnina 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
1935? 

vyšší hlas a 

klavír 

KREJČÍ, 
Miroslav 

Mír 
Písně podzimu, op. 67b 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 
v ČEK) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1939 

baryton a 
klavír 

KREJČÍ, 
Miroslav 

V náruči 
boží 

V náruči boží: mužský sbor na 
slova J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Za soumraku 
(1907) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1944 mužský sbor 

KREJČÍ, 

Miroslav 

Pohádka o 

králi 
Peciválu 

Pohádka o králi Peciválu: 

smíšený sbor s tenorovým a 

barytonovým sólem ve formě 
variací na verše J. V. Sládka 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 
1945 

smíšený sbor 

a sóla 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Matičce 

Maminkám k svátku: snadné 
písně dvoj- až čtyřhlasé pro 

dětský nebo ženský sbor: op. 

58 II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1941 / 

1942 / 
1948 

dětský / 

ženský sbor 

KŘIČKA, 

Jaroslav 

František 

Palacký 
Slavnostní sbor [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
Praha F. A. Urbánek 1913 mužský sbor 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Silen buď 

Vzhůru srdce: pět mužských 

sborů, op. 25 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1921 / 
1928  

mužský sbor 

KŘIČKA, 

Jaroslav 

Je proti nám, 

kdo není s 
námi 

Vzhůru srdce: pět mužských 

sborů, op. 25 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1921 / 
1928  

mužský sbor 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Ó přijde jaro 

zas na české 
luhy / České 

jaro 

Vzhůru srdce: pět mužských 
sborů, op. 25 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1921 / 

1928  

mužský sbor 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Kocourek 

Náš Baryk a jiné písničky pro 

malé i větší caparty: pro zpěv 

s prův. klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha M. Urbánek 1923 dětský hlas 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Ručky / 
Ručičky 

Náš Baryk a jiné písničky pro 

malé i větší caparty: pro zpěv 

s prův. klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha M. Urbánek 1923 dětský hlas 



 

 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Klekání 

Starosvětské písničky: 10 
milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 
orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Soumrak 

Starosvětské písničky: 10 
milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 
orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Uhodilo 

Starosvětské písničky: 10 
milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 
orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 

Při 

hvězdičkách 

Starosvětské písničky: 10 
milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 
orchestr 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Kovářovic 
Andula 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 
pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Šťastný 
manžel 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 
pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Krejčí 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 
Jaroslav 

Dudák 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 
pro sola, sbor a komorní 

orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 

komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 

Dvanáctá už 

udeřila 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 
orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 
komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Ponocný 

Starosvětské písničky: 10 

milostných a žertovných písní 

pro sola, sbor a komorní 
orchestr, op. 119 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1956 

sólo, sbor a 
komorní 

orchestr 

KŘIČKA, 

Jaroslav 

Byli jsme a 

budem 

Dvě pochodové písně 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha M. Urbánek 

komp. 
1918 / 

1922 

smíšený sbor 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Hvězdička 

Písně a pochody pro českou 

mládež [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1921 dětský hlas 

KŘIČKA, 

Jaroslav 
Žežulka 

Písně a pochody pro českou 

mládež [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1921 dětský hlas 

KUBÁT, Norbert Ne! Dvé sborův [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] mužský sbor 



 

 

KUBÁT, Norbert 
Svatý 

Václave! 
Svatý Václave [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Pěvecká obec 

československá 
1929 smíšený sbor 

KUBÁT, Norbert 
Tys jako 

nebe snivá 

Dalibor. Sbírka čtverozpěvů 
pro mužské hlasy. XXIV. 

Mužské sbory. Sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1897 mužský sbor 

KUBÁT, Norbert 
Rozpomeň 

se 

Dalibor. Sbírka čtverozpěvů 
pro mužské hlasy. XXIV. 

Mužské sbory. Sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1897 mužský sbor 

KUBÁT, Norbert Hej, šenkýři 

Dalibor. Sbírka čtverozpěvů 
pro mužské hlasy. XXV. 

Mužské sbory. Sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek před 1897 mužský sbor 

KUBÍNSKÝ, 
René 

? Cyklus písní [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? ? ? 
mezi 1910 

a 1970? 
písně 

KUCHYNKA, 
Vojtěch 

Rozpomeň 
se 

Rozpomeň se [hudebnina]; 
Příloha Zlaté Prahy 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 

Co bývalo, 

není 

Co bývalo, není [hudebnina]; 

Příloha Zlaté Prahy 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

KUCHYNKA, 
Vojtěch 

Na prsou 

svých nech 

snít mne zas 

Dvě písně pro bas s průvodem 
klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

Praha F. A. Urbánek 
[18--?] / 
[1932?] 

bas a klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 
Nehněvej se 

Lípové květy: cyklus osmi 

písní pro solový hlas (vyšší i 

střední) s průvodem klavíru 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
vyšší / 

střední hlas a 

klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 
Klekání 

Lípové květy: cyklus osmi 

písní pro solový hlas (vyšší i 

střední) s průvodem klavíru 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
vyšší / 

střední hlas a 

klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 

Fialky 
kvetou na 

jaře 

Tré písní: pro tenor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
tenor a 

klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 
Točení 

Tré písní: pro tenor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
tenor a 

klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 

 Kovářovic 

Andula 

Tré písní: pro tenor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek  [18--?] 
tenor a 

klavír 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 

Píseň (Když 

jsme se 
loučili) 

Tré písní pro střední hlas s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha V. Kotrba 

[mezi 

1921 a 
1930?] 

střední hlas a 

klavír 



 

 

KUCHYNKA, 

Vojtěch 

Na prsou 

svých nech 
snít mne zas 

In: Česká hudba: časopis 
věnovaný českému zpěvu a 

české hudbě. Ročník VIII. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1902 

tenor a 

klavír 

KUNC, Jan Svatý kraj Svatý kraj [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 

1898-99 / 
přeprac. 

1911 / 

1950 

mužský sbor 

LACMANOVÁ, 

Anna  

Píseň 

rolnická 

Píseň rolnická: pro smíšený 

sbor [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha V. Kotrba 

[mezi 

1877 a 
1929?] 

smíšený sbor 

LEICHNER, 

Alois 

Nejsme 

sami! 
Nejsme sami! [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Svaz dělnických 
českoslovanskýc

h pěveckých 

spolků 

[kolem 

1900] 
mužský sbor 

MACAN, Karel 
Emanuel 

Až přejde 
den 

Patnáct písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 
1898] 

vyšší / 

střední hlas a 

klavír 

MACAN, Karel 
Emanuel 

Máme se 
rádi 

Patnáct písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 
1898] 

vyšší / 

střední hlas a 

klavír 

MACAN, Karel 

Emanuel 
Ten náš pes 

Dvanáct dětských písní pro 

jeden hlas s průvodem piana, 

sešit I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha F. A. Urbánek 

[před 

1898] 

dětský hlas a 

klavír 

MACAN, Karel 
Emanuel 

Tráva 

Patnáct písní pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 
1898] 

nižší / 

střední hlas a 

klavír 

MACAN, Karel 

Emanuel 

Hlasem 

zvonků 

Patnáct písní pro jeden hlas s 
průvodem klavíru, sešit III. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[ne po 

1900] 

vyšší / 
střední hlas a 

klavír 

MACAN, Karel 

Emanuel 
Tichá noc 5 sborů. Sešit I. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 

MACAN, Karel 

Emanuel 

Chudá 

dívčina 
5 sborů. Sešit I. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 

MACAN, Karel 

Emanuel 
Krejčí 5 sborů. Sešit II. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 

MACAN, Karel 

Emanuel 

Vesna 

(mohlo by se 
jednat o 

báseň Zas 

sladká 
vesna…) 

5 sborů. Sešit III. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (Zas sladká 
vesna ve sbírce 

Sluncem a 

stínem 1887) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 



 

 

MACAN, Karel 

Emanuel 
Vdovec 5 sborů. Sešit III. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 

MADIEROVÁ, 

Marie 
Loďka 

Pět dvojzpěvů pro ženské 

hlasy s průvodem klavíru 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Knapp 

[mezi 

1881 a 
1950?] 

ženský hlas 

a klavír 

MADIEROVÁ, 

Marie 
Petrklíč 

Pět dvojzpěvů pro ženské 

hlasy s průvodem klavíru 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Knapp 

[mezi 

1881 a 
1950?] 

ženský hlas 

a klavír 

MADIEROVÁ, 

Marie 
Len 

Pět dvojzpěvů pro ženské 

hlasy s průvodem klavíru 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Knapp 

[mezi 

1881 a 
1950?] 

ženský hlas 

a klavír 

MADIEROVÁ, 
Marie 

Deštík 

Pět dvojzpěvů pro ženské 

hlasy s průvodem klavíru 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha M. Knapp 

[mezi 

1881 a 

1950?] 

ženský hlas 
a klavír 

MADIEROVÁ, 
Marie 

Laskavec 

Pět dvojzpěvů pro ženské 

hlasy s průvodem klavíru 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 
v ČEK) 

Praha M. Knapp 

[mezi 

1881 a 

1950?] 

ženský hlas 
a klavír 

MAHLER, 

Robert 
Soumrak Dva sbory: op. 10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] mužský sbor 

MAHLER, 
Robert 

Hej, šenkýři Dva sbory: op. 10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] mužský sbor 

MAHLER, 

Robert 
U splavu 

Dvé sborův: op. 11 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] smíšený sbor 

MAHLER, 

Robert 
Petronila 

Dvé sborův: op. 11 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] smíšený sbor 

MAHLER, 

Robert 
Hubičky 

Hubičky: dvojhlasý ženský 

sbor [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] 
ženský sbor 

a klavír 

MAHLER, 

Robert 
Máje 

Máje: pro dvoj- nebo tříhlasý 

ženský sbor [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] 
ženský sbor 

a klavír 

MAHLER, 

Robert 
Holeček 

Zvonky: čtvero písniček pro 

jeden hlas s klavírním 
průvodem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

MAHLER, 

Robert 
Dudák 

Zvonky: čtvero písniček pro 

jeden hlas s klavírním 
průvodem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] hlas a klavír 



 

 

MAHLER, 

Robert 
Pověz mi 

Zvonky: čtvero písniček pro 

jeden hlas s klavírním 
průvodem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

MAHLER, 

Robert 
Kadeřávek 

Zvonky: čtvero písniček pro 

jeden hlas s klavírním 
průvodem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

MACH, 

František Jiří 

Kovářovic 

Andula 

Dvě písně: pro 1 hlas s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha K. J. Barvitius 1916 hlas a klavír 

MACH, 

František Jiří 

Ševcova 

Kačena 

Dvě písně: pro 1 hlas s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha K. J. Barvitius 1916 hlas a klavír 

MACH, 
František Jiří 

Zpověď 

Dvě starosvětské písničky: pro 

mužský hlas s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha K. J. Barvitius 1916 
mužský hlas 

a klavír 

MACH, 
František Jiří 

Co na nebi je 
hvězdiček 

Dvě starosvětské písničky: pro 

mužský hlas s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha K. J. Barvitius 1916 
mužský hlas 

a klavír 

MACHÁČEK, 

K. S.  

Ku předu! 

(upravený 

text) 

Ku předu! (hudebnina) 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
? ? 1889 smíšený sbor 

MAISLER, 
František 

Hlasem 
zvonků 

Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 
soprán a 

klavír 

MAISLER, 

František 
Na mezi Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 

soprán a 

klavír 

MAISLER, 

František 

Tys jako 

nebe snivá 
Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 

soprán a 

klavír 

MAISLER, 

František 
U splavu Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 

soprán a 

klavír 

MAISLER, 

František 
Soumrak Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 

soprán a 

klavír 

MAISLER, 

František 

Pantáta ze 

mlýna 
Chvilky rozmaru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Springer 
[18--?] / 

1920 

soprán a 

klavír 

MALÁT, Jan 
Já v snách 

Tě viděl 

Čtyři písně: s průvodem piana 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Plzeň Jan Houser [18--?] hlas a klavír 



 

 

MALÁT, Jan Chudobka 
Písně národního tónu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) sine loco sine nomine sine anno hlas a klavír 

MALÁT, Jan Nehněvej se 
Písně národního tónu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

sine loco sine nomine sine anno hlas a klavír 

MALÁT, Jan Nanka 
Písně národního tónu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) sine loco sine nomine sine anno hlas a klavír 

MALÁT, Jan Vraný koník 

Písně v národním tónu 

[hudebnina]. In: Česká hudba. 
Ročník 2. 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Kutná Hora Adolf Švarc 1896 hlas a klavír 

MALÁT, Jan Petrklíč 

Písně v národním tónu 

[hudebnina]. In: Česká hudba. 

Ročník 2. 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1896 hlas a klavír 

MALÁT, Jan 
Když jsme 
se loučili 

Když jsme se loučili. Příloha 
Zlaté Prahy. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

MALÁT, Jan 

Sen lásky 

(Tak láska 
vešla v duši 

mou) 

Tak láska vešla v duši mou. 

Příloha Zlaté Prahy. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

MALÁT, Jan Má hvězda 
Album "Posla z Budče", roč. I, 

č. 2. [hudebnina] 

? 

(nenalezen

o v ČEK) 

? (nenalezeno 
v ČEK) 

? ? 
[před 
1887] 

? 

MALÁT, Jan 
Letní večer 

(Slunce zašlo 

za horami) 

Z ráje mládí. Dvanáct 
dětských písní pro jeden hlas s 

průvodem piana [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

[před 

1887] 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan 
Babička 
(Babičko 

milá) 

Z ráje mládí. Dvanáct 
dětských písní pro jeden hlas s 

průvodem piana [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan 
Vlaštovky 

táhnou 

Z ráje mládí. Dvanáct 
dětských písní pro jeden hlas s 

průvodem piana [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan 
Kouli se, 

kouli! 

Z ráje mládí. Dvanáct 
dětských písní pro jeden hlas s 

průvodem piana [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan Den práce 

Z ráje mládí. Dvanáct 

dětských písní pro jeden hlas s 
průvodem piana [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan 

Ukolébavka 

(Hajej, 

nynej, má 

panenko) 

Z ráje mládí. Dvanáct 

dětských písní pro jeden hlas s 
průvodem piana [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 



 

 

MALÁT, Jan Mrzout 

Z ráje mládí. Dvanáct 

dětských písní pro jeden hlas s 
průvodem piana [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan Matičce 

Z ráje mládí. Dvanáct 

dětských písní pro jeden hlas s 
průvodem piana [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha F. A. Urbánek 

komp. 

1886 
hlas a klavír 

MALÁT, Jan Hvězdy 
Dvojzpěvy pro mládež 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
? ? 

[před 

1889] 

dva hlasy a 

klavír 

MAREL, Václav 
Tys jako 

nebe snivá 
Výběr písní (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

sine loco ? 2006 píseň 

MARŠÍK, 
Emanuel 

Opuštěná 
Tři písně s průvodem piana 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha V. Kotrba 
[před 
1903] 

hlas a klavír 

MAŠATA, 
Stanislav 

Svatý 
Václave! 

Svatý Václave [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

? ? 1929 smíšený sbor 

MATYS, Jiří Polní cestou 
Tři smuteční mužské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

? ? 1948 mužský sbor 

MATYS, Jiří 
Pevně 
dřímáš 

Tři smuteční mužské sbory 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

? ? 1948 mužský sbor 

MATYS, Jiří Nápis 
Tři smuteční mužské sbory 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
? ? 1948 mužský sbor 

MÁLEK, Josef Len 
Sbírka písní s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha R. Storch [18--?] hlas a klavír 

MÁLEK, Josef Zpověď 
Sbírka písní s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha R. Storch [18--?] hlas a klavír 

MÁSLO, 

Jindřich 
Žito, žítko Tři mužské sbory [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Brno Ol. Pazdírek 1934 mužský sbor 

MÁSLO, 

Jindřich 
Pivečko Pivečko [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha sine nomine  1945 ? 

MICHÁLEK, 

František 

Svatý 

Václave! 
Svatý Václave [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 1952 

soprán, 

mužský sbor 
a varhany 



 

 

MICHÁLEK, 

František 
Náš erb Náš erb [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Na prahu ráje 

(1883) 

nákladem 

vlastním 

nákladem 

vlastním 
1932 smíšený sbor 

MUSIL, 

František 
Čeští hoši Čeští hoši [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? ? ? 

MÜLLER, Emil 

Václav 

Je proti nám, 

kdo není s 
námi 

Je proti nám, kdo není s námi: 

op. 6, č. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Praha Emil V. Müller [1918] mužský sbor 

NEBUŠKA, 

Otakar 

Ne, ta moje 

pole / Ta 
moje pole 

Písně a písničky, op. 1. Sešit 

2. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
vyšší hlas a 

klavír 

NEBUŠKA, 
Otakar 

Drsny jsou 
mé mravy 

Písně a písničky, op. 1. Sešit 
2. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
vyšší hlas a 

klavír 

NEDBAL, Oskar Sen 
Písně s průvodem klavíru, op. 

11, sešit II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1896 
soprán a 

klavír 

NEDBAL, Oskar Oči 
Písně s průvodem klavíru, op. 

11, sešit II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1896 
soprán a 

klavír 

NEDBAL, Oskar Dudák 
Písně s průvodem klavíru, op. 

11, sešit II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1896 
soprán a 

klavír 

NEDBAL, Oskar 
Co na nebi je 

hvězdiček 

Písně s průvodem klavíru, op. 

11, sešit II. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1896 
soprán a 

klavír 

NEJTEK, Karel 

Je proti nám, 

kdo není s 

námi 

Je proti nám, kdo není s námi 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

Praha 

Svaz dělnických 
českoslovanskýc

h pěveckých 

spolků v 

Rakousku 

[mezi 

1908 a 

1918?] 

mužský sbor 

NEŠVERA, 

Josef 
Jarní Jarní, op. 33 [hudebnina]  

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Kutná Hora Česká hudba [1905] bas a klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Co na nebi je 
hvězdiček 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Modré oči 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Rychtář 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 



 

 

NEŠVERA, 

Josef 
Petrklíč 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Dudák 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Zpověď 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Uhodilo 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Oči 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Poutník 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Petronila 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Ponocný 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 62. Řada prvá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Krejčí 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 62. Řada prvá. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Maliny 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Nanka 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Chudobka 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Pan vrchní 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 

Dobré 

předsevzetí 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 



 

 

NEŠVERA, 

Josef 
Janek 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Kmoch 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Rázný hoch 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Prstýnek 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Honza 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Vraný koník 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 

Ševcova 

Kačena 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 63. Řada druhá. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Ach, kdo 
zapomíná 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Jablíčko 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 

Svatojánská 

muška 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Pán-panáček 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Hvězdička 

Starosvětské písničky pro 
nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Křepelka 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Stesk 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 



 

 

NEŠVERA, 

Josef 
Deštík 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 

Nešťastný 

kmotr 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Francínek 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 
Odbytý 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 
op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 
Josef 

Účet 

Starosvětské písničky pro 

nižší hlas s průvodem klavíru, 

op. 64. Řada třetí. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 1891-1895 
nižší hlas a 

klavír 

NEŠVERA, 

Josef 

Svatý 

Václave! 

Svatý Václave: kantáta pro 

smíšený sbor a basové sólo s 

průvodem žesťových nástrojů 
a timpanů [hudebnina]. Česká 

hudba XVI.  

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Kutná Hora Česká hudba 1910 smíšený sbor 

NOVÁK, Eduard ? 
Smuteční sbor [hudebnina]. 

Česká hudba XXXIV. 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Kutná Hora Česká hudba 1930-31 mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Čechy 

Domov: šest mužských sborů, 

op. 69 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

komp. 

1941 / 
1950 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Rodné 

brázdy 

Domov: šest mužských sborů, 

op. 69 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

komp. 

1941 / 
1950 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Chléb svůj 

tuze 
dobývám / 

Chléb svůj 

těžce 
dobývám 

Domov: šest mužských sborů, 

op. 69 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

komp. 

1941 / 
1950 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Pohádka 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Matičce 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Ručky 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 



 

 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Koně 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Zvonili 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Strašidla 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Ulekaná 

Nána 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Vrabčí soud 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Žabky 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Modrá očka 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, I. sešit: Zpívá se děcku 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Pyšný macek 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Sysel a liška 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 
zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Nikdo neví 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Smíšek 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 
zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Luard a 

Brok 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Lesní 
zvonky 

Jaro: dvacet písniček z 
dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 
zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 

(orchestr) 



 

 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Silák 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Trpaslík 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Pašíkova 
sláva 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 
průvodem klavíru (orchestru), 

op. 52, II. sešit: Děcko si 
zpívá [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Vídeň 
Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 
klavír 

(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Před spaním 

Jaro: dvacet písniček z 

dětského světa pro hlas s 

průvodem klavíru (orchestru), 
op. 52, II. sešit: Děcko si 

zpívá [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Vídeň 

Nakladatelství 

Universal Edition 
1918 

dětský hlas a 

klavír 
(orchestr) 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Lesní 

studánka 

Máj: deset písniček pro dětské 
(ženské) hlasy, op. 72 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 
(ženský) 

sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Husopaska 

Máj: deset písniček pro dětské 
(ženské) hlasy, op. 72 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 
(ženský) 

sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Chudý psík 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 
sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Hrdina 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 
sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Luard a 

Brok 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 
sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 
Mouchy 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 
sbor 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Rudovousek 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 

sbor 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Máj 

Máj: deset písniček pro dětské 

(ženské) hlasy, op. 72 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha Melantrich 1948 

dětský 

(ženský) 

sbor 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Už to žito na 

souvrati / Už 
je žito na 

souvrati 

Na domácí půdě: osm 

mužských sborů, op. 44 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1911 / 

1920 / 
1929 / 

1949 

mužský sbor 



 

 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Drsny jsou 

mé mravy 

Na domácí půdě: osm 

mužských sborů, op. 44 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1911 / 
1920 / 

1929 / 

1949 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Na prsou 
svých nech 

snít mne zas 

Písně pro sólový hlas s 
průvodem klavíru, op. 4 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[192-?] / 
[193-?] / 

[1931?] / 

1942 

vyšší hlas a 

klavír 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Kukačka 

volá 
doubravou 

Písně pro sólový hlas s 

průvodem klavíru, op. 4 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[192-?] / 

[193-?] / 
[1931?] / 

1942 

vyšší hlas a 

klavír 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Když jsme 

se loučili 

Písně pro sólový hlas s 
průvodem klavíru, op. 4 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha F. A. Urbánek 

1896 / 

[192-?] / 
[193-?] / 

[1931?] / 

1942 

vyšší hlas a 

klavír 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Až přejde 
den 

Pohádka srdce: cyklus písní 

pro vyšší hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 
F. A. Urbánek / 

M. Urbánek 

1896 / 

[194-?] / 

1942 

vyšší hlas a 
klavír 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Poutník 
Poutník: píseň s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1896 hlas a klavír 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Za dne vidno 
na podhájí… 

/ Pozdě 

(mohlo by se 
jednat o 

báseň Zadul 

vichr na 
podhájí) 

Pozdě: píseň s průvodem 
klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (možná 

Sluncem a 

stínem 1887) 

Nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1896 hlas a klavír 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Sen (Mně o 

kouzelné 
zahradě se 

zdál tak 

divný sen) 

Sen: píseň s průvodem klavíru 
[hudebnina]. Česká hudba 

XXXII. 

Josef 
Václav 

Sládek 

Selské písně a 
České znělky 

(1889) 

Kutná Hora Česká hudba 1928 hlas a klavír 

NOVÁK, 
Vítězslav 

Byli jsme a 
budem 

Síla a vzdor: cyklus šesti 

mužských sborů: op. 51 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1919 / 
1939 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Hoj, vy naši 

páni šlechtici 

Síla a vzdor: šest mužských 

sborů: op. 51 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1919 / 

1939 
mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Velké, širé 
rodné lány / 

Rolnická 

Šest mužských sborů: op. 37 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Selské písně a 
České znělky 

(1889) 

Praha M. Urbánek 
1906 / 
1926 / 

[1931?] 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Bratři, dále! 

/ Dál! 

Tři české zpěvy pro mužský 

sbor s průvodem velkého 

orchestru a varhan, op. 53 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 
1920 / 

1921 / 

1930 / 
1931 / 

1937-38 

mužský sbor 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Svatý kraj 

/Vlasti 

Tři české zpěvy pro mužský 

sbor s průvodem velkého 

orchestru a varhan, op. 53 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1920 / 

1921 / 
1930 / 

mužský sbor 



 

 

1931 / 

1937-38 

NOVÁK, 

Vítězslav 

Od českých 

hor / V boj! 

Tři české zpěvy pro mužský 
sbor s průvodem velkého 

orchestru a varhan, op. 53 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1920 / 
1921 / 

1930 / 

1931 / 
1937-38 

mužský sbor 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 

Nad starou 

písní 
Nad starou písní [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Ze života 

(1884) 
Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

NOVOTNÝ, 
Václav Juda 

Okáč 

Poupátka: písně dívčí jedno a 

dvouhlasé bez průvodu 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha V. Kotrba [1927?] dívčí hlas 

NOVOTNÝ, 
Václav Juda 

Důvěra v 
Boha 

Poupátka: písně dívčí jedno a 

dvouhlasé bez průvodu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha V. Kotrba [1927?] dívčí hlas 

NOVOTNÝ, 
Václav Juda 

Petrklíč 

Poupátka: písně dívčí jedno a 

dvouhlasé bez průvodu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha V. Kotrba [1927?] dívčí hlas 

NOVOTNÝ, 
Václav Juda 

Slunéčko 

Poupátka: písně dívčí jedno a 

dvouhlasé bez průvodu 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha V. Kotrba [1927?] dívčí hlas 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 

Starý 

přípitek 

Starý přípitek; Točení 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Em. Starý [18--?] mužský sbor 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 
Točení 

Starý přípitek; Točení 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Em. Starý [18--?] mužský sbor 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 
Škoda mládí Škoda mládí [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 
Poutník 

Tři starosvětské pro čtyři 

mužské hlasy [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] mužský sbor 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 
Zlatý kříž 

Tři starosvětské pro čtyři 

mužské hlasy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

?  (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha F. A. Urbánek [18--?] mužský sbor 

NOVOTNÝ, 

Václav Juda 

Fialky 

kvetou na 
jaře 

Tři starosvětské pro čtyři 

mužské hlasy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [18--?] 
tenor a 

kytara 



 

 

OSTRČIL, 

Otakar 
U splavu 

Dvě písně pro baryton 

(hudebniny) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 
Otakara Ostrčila) 

1942 
baryton a 

klavír 

OSTRČIL, 

Otakar 

Fialky 

kvetou na 
jaře 

Dvě písně pro tenor 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 
Otakara Ostrčila) 

1942 
tenor a 

klavír 

OSTRČIL, 

Otakar 
Veselý muž 

Dvě písně pro tenor 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 
Otakara Ostrčila) 

1942 
tenor a 

klavír 

OSTRČIL, 

Otakar 
Soumrak 

Soumrak: píseň pro sólový 
hlas s průvodem klavíru 

[hudebnina]. Česká hudba 

XXXII. 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Kutná Hora Česká hudba 1929 hlas a klavír 

OSTRČIL, 
Otakar 

Klekání 

Dvě písně pro vyšší hlas. 

Písně z mládí Otakara 

Ostrčila, seš. 3. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 

Otakara Ostrčila) 

1946 vyšší hlas 

OSTRČIL, 
Otakar 

Uhodilo Uhodilo [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 

Otakara Ostrčila) 

(komp. 

1899) 

1941 

mužský sbor 

OSTRČIL, 

Otakar 
Kadeřávek 

Dvě písně pro soprán. Písně z 

mládí Otakara Ostrčila, seš. 5. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Melantrich 

(Společnost 

Otakara Ostrčila) 

1947 
soprán a 

klavír 

PALICE, 
Bohdan 

Co bývalo, 
není 

In: Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 
české hudbě. Ročník VIII. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1902 
soprán a 

klavír 

PALICE, 

Bohdan 

Chceš-li 
nebo 

nechceš 

In: Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 

české hudbě. Ročník VIII. 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1902 
soprán a 

klavír 

PALICE, 

Bohdan 
Točení 

Točení: Op. 6. č. 

2 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Česká hudba 1922 hlas a klavír 

PAŤHA, Jan Modré oči Modré oči [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Česká hudba [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Ševcova 

Kačena 

Písně v národním slohu pro 
jeden hlas s průvodem piana, 

op. 74 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 
Zpověď 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 

Prožluklý 

den 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 



 

 

PAUKNER, 

Josef 

Hlasem 

zvonků 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 

Pantáta ze 

mlýna 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 

Já v snách 

Tě viděl 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 

Tvrdá 

hlavička 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 
op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 
Josef 

Švarná selka 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 

op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 
Josef 

Honza 

Písně v národním slohu pro 

jeden hlas s průvodem piana, 

op. 74 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha J. Paukner [18--?] hlas a klavír 

PAUKNER, 

Josef 
Čeští hoši 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 5 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 
Josef 

Co na nebi je 
hvězdiček 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 
světských i kostelních, sešit 5 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Šťastný 

manžel 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 5 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Na mezi 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 5 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Vdovec 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 5 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Já v snách 

Tě viděl 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Tys jako 

nebe snívá 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Ve mlýně 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 



 

 

PAUKNER, 

Josef 

Zpěv 

Slovanů 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Bratři, dále! 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Byli jsme a 

budem 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Duch 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 
Josef 

Přípitek 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 
světských i kostelních, sešit 6 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 
Josef 

Mladé chase 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 
světských i kostelních, sešit 7 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Tvůj obraz 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 7 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 
Josef 

Prožluklý 
den 

Slavoj: sbírka nových 

mužských čtverozpěvů 
světských i kostelních, sešit 7 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 

Jsme k tomu 
odsouzeni! 

(Mohlo by 

se jednat o 
báseň Jsme k 

boji 

odsouzeni) 

Slavoj: sbírka nových 
mužských čtverozpěvů 

světských i kostelních, sešit 7 

[hudebnina] 

? 
? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha J. Paukner [18--?] mužský sbor 

PAUKNER, 

Josef 
Čert a Káča 

Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

? 

(nenalezen

o v ČEK) 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
? ? 

[před 

1899] 
píseň 

PAUKNER, 
Josef 

Pán-panáček 
Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 
[před 
1899] 

píseň 

PAUKNER, 
Josef 

Dědoušek 
Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 
[před 
1899] 

píseň 

PAUKNER, 

Josef 
Sen 

Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 
[před 

1899] 
píseň 



 

 

PAUKNER, 

Josef 
Stest 

Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? 
[před 

1899] 
píseň 

PAUKNER, 

Josef 
Honza 

Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? 
[před 

1899] 
píseň 

PAUKNER, 

Josef 

Chudá 

dívčina 

Krůpěje rosy. Písně v 

národním tónu. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? 
[před 

1899] 
píseň 

PAZOUR, Jiří Cvrček 
Zpěvník Abraka dabraka 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha ARSCI 2009 píseň 

PAZOUR, Jiří Rudovousek 
Zpěvník Abraka dabraka 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha ARSCI 2009 píseň 

PEJŠA, Jaroslav 

Tráva / Za 

moře jsi 

neodešla 

Za moře jsi neodešla: smíšený 
sbor [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1949 smíšený sbor 

PEJŠA, Jaroslav 

Píseň o 

městě 

nebeském 

Píseň o městě nebeském 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Písně smuteční 

(1901) 
? ? ? kantáta 

PICKA, 
František 

Úsměvy 
Písně: op. 5, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
1891 / 
[1926] 

střední hlas a 
klavír 

PICKA, 

František 

Já v snách 

Tě viděl 

Písně: op. 5, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
1891 / 

[1926] 

střední hlas a 

klavír 

PICKA, 

František 

Až přejde 

den 

Písně: op. 5, sešit I. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
1891 / 

[1926] 

střední hlas a 

klavír 

PICKA, 

František 

Loďka / 
Kolíbej mne, 

kolíbej 

Písně: op. 5, sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 1891-1898 
střední hlas a 

klavír 

PICKA, 

František 
Čeští hoši České písně [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. Horálek 1893 mužský sbor 

PICKA, 

František 

Nejsme 

sami! 
České písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. Horálek 1893 mužský sbor 

PICKA, 

František 

Hoj, vzhůru, 

pestrý 
sokole! 

Hoj vzhůru, pestrý Sokole! op. 

13 b [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek [18--?] mužský sbor 



 

 

PICKA, 

František 

Tvrdá 

hlavička 

Starosvětské písničky: 
("Směska") pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 
1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Jablíčko 

Starosvětské písničky: 
("Směska") pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 
1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Cesta k milé 

Starosvětské písničky: 
("Směska") pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 
1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 

Dobré 

předsevzetí 

Starosvětské písničky: 
("Směska") pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 
1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 
František 

Stesk 

Starosvětské písničky: 

("Směska") pro jeden hlas s 
průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 
František 

Chudá 
dívčina 

Starosvětské písničky: 

("Směska") pro jeden hlas s 
průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Nanka 

Starosvětské písničky: 

("Směska") pro jeden hlas s 

průvodem klavíru, op. 11 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 
František 

Co na nebi je 
hvězdiček 

Starosvětské písničky: pro 

solový hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Poutník 

Starosvětské písničky: pro 
solový hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[mezi 
1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Soumrak 

Starosvětské písničky: pro 
solový hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[mezi 
1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 
Rychtář 

Starosvětské písničky: pro 
solový hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[mezi 
1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 

Při 

hvězdičkách 

Starosvětské písničky: pro 
solový hlas s průvodem 

klavíru, op. 8 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[mezi 
1891 a 

1900?] 

hlas a klavír 

PICKA, 

František 

U plné 

sklenky 
Tři pijácké [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 
[18--?] / 

[ca 1930] 
mužský sbor 

PICKA, 

František 

Dvanáctá už 

udeřila / 
Dvanáctá 

Tři pijácké [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[18--?] / 

[ca 1930] 
mužský sbor 



 

 

PICKA, 

František 
Točení Tři pijácké [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[18--?] / 

[ca 1930] 
mužský sbor 

PICKA, 

František 
Bratři, dále! Bratři, dále! [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. Horálek 1899 mužský sbor 

PICKA, 

František 
Píseň 

Tři sbory pro mužské hlasy 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? ? ? 
[před 

1898] 
mužský sbor 

PICKA, 

František 
Zpověď 

Tři sbory pro mužské hlasy 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? 
[před 

1898] 
mužský sbor 

PICKA, 
František 

Dárek za 
dárek 

Album, hudební. Sborník 

skladeb skladatelů 
českoslovanských. č. 4. 

[hudebnina] 

? 

(nenalezen

o v ČEK) 

? (nenalezeno 
v ČEK) 

Praha F. A. Urbánek 1894 ? 

PICKA, 
František 

Hubičky Skladby, řada II. [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha 

Jednota 

českoslovanskýc
h zpěváckých 

spolků 

[před 
1892] 

? 

PÍCHA, 

František 
Oral v poli 

Cestou: tři ženské sbory, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. Pícha 1928 ženský sbor 

PÍCHA, 
František 

Len 
Cestou: tři ženské sbory, op. 2 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. Pícha 1928 ženský sbor 

PÍCHA, 

František 
Tráva 

Meditace: šest mužských 

sborů, op. 4 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. Pícha 1928 mužský sbor 

PISKÁČEK, 

Adolf 

Sen (Zdálo 

se mi o tobě) 
Sen [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Em. Starý [19--?] mužský sbor 

PLAVEC, Josef ? Ze slz a úsměvů 
Josef 

Václav 

Sládek 

? ? ? 1957 píseň 

POKORNÝ, 

Antonín 
Svatý kraj Zpěv národa [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Melantrich 1947 píseň 

POKORNÝ, 

Stanislav 

Co z prachu 

vzešlo 

Co z prachu vzešlo 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Nové 

selské písně 

(1909) 

Praha Em. Starý 1933 mužský sbor 

POLÁŠEK, Jan 

Nepomuk 
Děťátko 

Rodičům: pět dětských sborů 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1942 / 

1948 
dětský sbor 



 

 

POSPÍŠIL, Karel Mysliveček Mysliveček [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Urbánek [18--?] ženský sbor 

POSPÍŠIL, Karel 
Kovářovic 

Andula 
Z písní. Sešit 1. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha J. Pospíšil 1898? střední hlas 

PRAUS, Arnošt Klekání Tré písní, op. 4 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha V. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

PRAUS, Arnošt 

Fialky 

kvetou na 
jaře 

Tré písní, op. 4 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha V. Urbánek [18--?] hlas a klavír 

PRAUS, Arnošt 
Chudá 
dívčina 

Tré písní, op. 4 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha V. Urbánek ? hlas a klavír 

PRAUS, Arnošt 

Modlitba 

(Bože velký, 

Bože všech) / 
Chorál 

Čechův 

Chorál Čechův [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha F. A. Urbánek 

1893 / 

[19--?] 
mužský sbor 

PRAVEČEK, 

Jindřich 

Země Česká 

/ Rodný kraj 
Rodný kraj [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 

Česká 

Třebová 
sine nomine 1937 smíšený sbor 

PRINCL, Slavoj 

Máj / Brum, 
brum, brum - 

upravený 

text 

Hopsa, hejsa: 10 písní pro 

mateřské školy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek (2. 

sloka již 

není 
Sládkova) 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Panton 

1975 / 

1982 
hlas a klavír 

PRINCL, Slavoj 

Máj / Čik, 
čik, čik - 

upravený 

text 

Hopsa, hejsa: 10 písní pro 

mateřské školy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Panton 

1975 / 

1982 
hlas a klavír 

PROCHÁZKA, 

Josef 
Slunéčko 

Čtyři dvojzpěvy, op. 13 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] 
soprán, alt a 

klavír 

PROCHÁZKA, 

Josef 
Stesk 

Čtyři dvojzpěvy, op. 13 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] 
soprán, alt a 

klavír 

PROCHÁZKA, 
Josef 

Ach, kdo 
zapomíná 

Čtyři dvojzpěvy, op. 13 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] 
soprán, alt a 

klavír 

PROCHÁZKA, 
Josef 

Vraný koník 
Čtyři dvojzpěvy, op. 13 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] 
soprán, alt a 

klavír 



 

 

PROVAZNÍK, 
Anatol 

? Kantáta práce [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek, 

Svatopluk 

Čech, 
lidová 

poezie 

? Praha 
Československý 

rozhlas 
1948 kantáta 

REINER, Karel Okáč 
6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

REINER, Karel Koně 
6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

REINER, Karel Mrzout 
6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

REINER, Karel 
Lesní 

studánka 

6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

REINER, Karel Rudovousek 
6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

REINER, Karel Ten náš pes 
6 dvojzpěvů pro ženský sbor s 

průvodem klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Státní hudební 

vydavatelství 
1958 

ženský sbor 

a klavír 

RISINGER, 
Karel 

Ledová 
královna 

Ledová královna [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

? ? 
1953 / 
1955 

alt a klavír 

ROOB, Gustav Soumrak 

Má panenko nenaříkej: 

(Havránek): op. 12; Soumrak: 

(Sládek): op. 13 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha J. Trejtnar 1910 hlas a klavír 

ROOB, Gustav 

Tu malou, 

drobnou 

písničku 

Tu malou, drobnou písničku 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha Em. Starý [19--?] mužský sbor 

ROZKOŠNÝ, 
Josef Richard 

Když jsme 
se loučili 

3 písně: pro 3 ženské hlasy 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha M. Urbánek [19--?] ženský sbor 

ROZKOŠNÝ, 
Josef Richard 

Rozpomeň 
se 

3 písně: pro 3 ženské hlasy 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek [19--?] ženský sbor 

ROZKOŠNÝ, 

Josef Richard 
Nevím 

3 písně: pro 3 ženské hlasy 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha M. Urbánek [19--?] ženský sbor 



 

 

RUTTE, Eugen 

Miroslav 
Chaloupka 

Čtvero smíšených sborův, 

op.12. Sešit I. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha F. A. Urbánek 

[před 

1931] 
smíšený sbor 

RYPL, Celestin 
Spala jsem a 

nespala 

Tři čtyřhlasé sbory, z op. 12 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1943 ženský sbor 

RYPL, Celestin 
Usměj se, 

usměj! 

Tři čtyřhlasé sbory, z op. 12 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1943 ženský sbor 

ŘEHOŘ, Josef 

Svatý kraj / 

Vlasti - 
lehce 

pozměněný 

text 

Domovina: Sbírka písní pro tři 
a čtyři dětské nebo ženské 

hlasy, díl I. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Nová škola 1930 

dětský 
(ženský) 

sbor 

ŘEHOŘ, Josef 
Na hrobech 

české slávy 

Domovina: Sbírka písní pro tři 
a čtyři dětské nebo ženské 

hlasy, díl I. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Nová škola 1930 

dětský 
(ženský) 

sbor 

ŘEHOŘ, Josef Mladé chase 
Domovina: Sbírka písní pro tři 

a čtyři dětské nebo ženské 

hlasy, díl I. [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Nová škola 1930 

dětský 
(ženský) 

sbor 

ŘÍHOVSKÝ, 

Vojtěch 

Když jsme 

prvně sami 

byli 

Deset dvojzpěvů pro soprán a 

alt s průvodem piana (č. 9) 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Česká hudba 1908 

soprán, alt a 

klavír 

ŘÍHOVSKÝ, 

Vojtěch 
Prstýnek 

Pět ženských sborů 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek 
[před 

1922] 
ženský sbor 

ŘÍHOVSKÝ, 

Vojtěch 
Jarní píseň 

Pět ženských sborů 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha M. Urbánek 
[před 

1922] 
ženský sbor 

SEIDL, Jindřich ? Symfonická suita, op. 66 

Josef 

Václav 
Sládek 

? ? ? ? 
sbor, sóla a 

orchestr 

ŘÍHOVSKÝ, 

Vojtěch 
V jarní den 

Pět ženských sborů 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha M. Urbánek 

[před 

1922] 
ženský sbor 

SCHMATT, 
Emanuel 

? Tři písně, op. 6 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? Praha 
Nákladem 
vlastním 

[mezi 

1900 až 

1950?] 

hlas a klavír 

SCHNEEWEIS, 
Jan 

? 
Před novým jarem 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? ? ? 
1939 / 
1947 

hlas a klavír 

SCHNEEWEIS, 
Jan 

Dědoušek (V 

dětském 

koutku) 

Čtyři dětské sbory 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

? ? 1928 dětský sbor 



 

 

SCHNEEWEIS, 

Jan 
Sysel a liška 

Čtyři dětské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1928 dětský sbor 

SCHNEEWEIS, 

Jan 
Smíšek 

Čtyři dětské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1928 dětský sbor 

SCHNEEWEIS, 

Jan 
Před spaním 

Čtyři dětské sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? 1928 dětský sbor 

SCHREIBER, 

Josef 

Letní večer 

(Slunce zašlo 
za horami) 

Tři ženské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha Editio Supraphon 1973 ženský sbor 

SCHWARZ, Jan 
Nic nechci 

víc 
Nic nechci víc [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 
stínem (1887) 

nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
nevydáno hlas a klavír 

SCHWARZ, Jan 
Čtyři 

bohatýři 
Čtyři bohatýři [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
nevydáno ženský sbor 

SCHWARZ, Jan Stesk Stesk [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
nevydáno ženský sbor 

SLAVICKÝ, 
Klement 

Své matce 

(II. Už bylas' 
jak ta 

borovice) 

Své matce: mužský sbor 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha Melantrich 1945 mužský sbor 

SLÁDEK, Josef 

Václav 
Dík! / Píseň  

Píseň [hudebnina]. Zlatá Praha 

XXXIII. 

Josef 
Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
Praha rukopis / J. Otto 

rkp 1879 / 

1895 
hlas a klavír 

SLÁDEK, Josef 
Václav 

Sviť mi, má 
hvězdičko 

Sviť mi, má hvězdičko 
[hudebnina]. Zlatá Praha XII. 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

Praha rukopis / J. Otto 

rkp 1872 / 
1916 

(otisk ve 

Zlaté 

Praze) 

hlas a klavír 

SLUKA, Luboš Modrá očka Ukolébavky [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Editio Musica 

Humana 
2013 

střední hlas a 

klavír 

SLUKA, Luboš Zvonili 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro dětský sbor a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha 
Editio Musica 

Humana 
2014 

dětský sbor a 
klavír 

SLUKA, Luboš Matičce 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro dětský sbor a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zlatý máj 
(1887) 

Praha 
Editio Musica 

Humana 
2014 

dětský sbor a 
klavír 

SLUKA, Luboš Housátka 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro dětský sbor a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha 
Editio Musica 

Humana 
2014 

dětský sbor a 
klavír 



 

 

SLUKA, Luboš Modrá očka 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro dětský sbor a klavír 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha 

Editio Musica 

Humana 
2014 

dětský sbor a 

klavír 

SLUKA, Luboš Žabky 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro dětský sbor a klavír 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Editio Musica 

Humana 
2014 

dětský sbor a 

klavír 

SLUKA, Luboš Zvonili 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro vyšší hlas a klavír 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha 

SNKLHU / 
Supraphon / 

Editio Musica 

Humana 

1957 / 

1978 / 
2013 

vyšší hlas a 

klavír 

SLUKA, Luboš Matičce 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro vyšší hlas a klavír 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

SNKLHU / 
Supraphon / 

Editio Musica 

Humana 

1957 / 

1978 / 
2013 

vyšší hlas a 

klavír 

SLUKA, Luboš Housátka 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro vyšší hlas a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 
zvonky (1894) 

Praha 

SNKLHU / 

Supraphon / 
Editio Musica 

Humana 

1957 / 

1978 / 

2013 

vyšší hlas a 
klavír 

SLUKA, Luboš Modrá očka 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro vyšší hlas a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha 

SNKLHU / 

Supraphon / 
Editio Musica 

Humana 

1957 / 

1978 / 

2013 

vyšší hlas a 
klavír 

SLUKA, Luboš Žabky 

Zpíváno dětem: cyklus písní 

pro vyšší hlas a klavír 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha 

SNKLHU / 

Supraphon / 

Editio Musica 

Humana 

1957 / 

1978 / 

2013 

vyšší hlas a 

klavír 

SMETANA, 

Bedřich 

Za hory 
slunce 

zapadá / 

Západ slunce 

Tři ženské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Básně (1875) Praha 

K. J. Barvitius / 

Melantrich / 

Talacko editions 
/ Editio 

Bärenreiter Praha 

 [1926?] / 
1937 / 

2006 / 

2010 

ženský sbor 

SPILKA, 

František 
? Sny a touhy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? Praha F. A. Urbánek 1903 písně 

SPILKA, 

František 
? 

Písničky pro dva dětské hlasy 

s klavírem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? ? Stát. nakl.  1934 dětský sbor 

SPILKA, 

František 
? 

Písničky pro dva dětské hlasy 

s klavírem [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? ? Stát. nakl.  1934 dětský sbor 

SPILKA, 
František 

? 
Písničky pro dva dětské hlasy 

s klavírem [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? ? Stát. nakl.  1934 dětský sbor 

SPILKA, 
František 

Pište si, jak 
chcete 

Dva sbory [hudebnina]. 
Dalibor 78. 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 
1909 mužský sbor 

SPILKA, 
František 

Co tělem, 
duší… 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada I. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 



 

 

SPILKA, 

František 

Ba nejsem 

pán... 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 

František 

Rodné 

brázdy 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 

František 

Ať nebe už 

se kalí… 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 

František 

Je sečten 

dnů mých 
řad… 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 
František 

Je tichá 
noc… / Otec 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 
František 

Chudý byl 

můj statek / 

Žena 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 

František 

Za krále a 

vlasť… / 

Syn 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SPILKA, 
František 

Tři rody u 

nás platí 

jen… / Rod 

Selské písně: pro baryton s 

průvodem klavíru, řada II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

Praha F. A. Urbánek 1903 
baryton a 

klavír 

SRBA, Antonín Jarní Jarní [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
? ? 

komp. 
1910, 

prov. 1935 

píseň 

SRBA, Antonín Modrá očka 
Modrá očka: píseň pro střední 

hlas a smyčcový kvartet 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
? ? ? 

střední hlas a 
smyčcový 

kvartet 

SRBA, Antonín Okáč Okáč [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? ? hlas a klavír 

SRBA, Antonín 
Pohádka o 

králi 

Peciválu 

Pohádka o králi Peciválu: 

melodram pro velký orchestr 

Josef 
Václav 

Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha 

Nevydáno - 

rukopis 
1946 melodram 

STRAKA, Adolf 
Svatý 

Václave! 

Svatý Václave!: pro dva 
ženské (dětské) hlasy a trombu 

solo s průvodem harmonia 

nebo varhan [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Brno O. Pokoj 1930 

soprán, alt, 

trubka a 
harmonium 

STRÉBL, Alois 
Pantáta ze 

mlýna 

In: Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 
české hudbě. Ročník VII. 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Kutná Hora Adolf Švarc 1901 smíšený sbor 



 

 

STRÉBL, Alois Srdéčko 

In: Česká hudba: časopis 

věnovaný českému zpěvu a 
české hudbě. Ročník XVI.  

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Kutná Hora Adolf Švarc 1910 ženský sbor 

STRÉBL, Alois Krejčí 

Krejčí: žertovný trojzpěv pro 

ženské hlasy s průvodem 
klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha M. Urbánek [18--?] 
ženský sbor 

a klavír 

STRÉBL, Alois Šotek 
Tři čtverozpěvy pro ženské 

hlasy a capella [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] ženský sbor 

STRÉBL, Alois Žabky 
Tři čtverozpěvy pro ženské 

hlasy a capella [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek [18--?] ženský sbor 

SOUČEK, 
Jindřich 

Kovářovic 
Andula 

Tré sborův: Sešit I. 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[ne po 
1931] 

smíšený sbor 

SOUČEK, 
Jindřich 

Mysliveček 
Tré sborův: Sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[ne po 
1931] 

smíšený sbor 

SOUČEK, 

Jindřich 
Petronila 

Tré sborův: Sešit II. 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[ne po 

1931] 
smíšený sbor 

SUK, Váša Poutník 
České písničky, op. 1 

(hudebnina) 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Česká hudba [1909] ? 

SUK, Váša 
Šťastný 

manžel 

České písničky, op. 1 

(hudebnina) 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Kutná Hora Česká hudba [1909] ? 

SYCHRA, Josef 

Cyrill 

Modlitba 
(Bože velký, 

Bože všech)  

2 dvojsbory pro smíšené hlasy 

bez průvodu [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha Cyrill [18--?] smíšený sbor 

ŠATRA, Antonín 
A to 

milování 

Tři písně pro vyšší hlas a 

klavír [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? 1931 
vyšší hlas a 

klavír 

ŠEBESTÍK, 

Antonín 

V mé duši 

tisíc 

skřivánků / 
Láska 

Láska [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha K. J. Barvitius 1917 

vyšší hlas a 

klavír 

ŠEBESTÍK, 

Antonín 

Zdravice (2. 

strofa) 
Zdravice (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? [cca 1950] ? 

ŠEBESTÍK, 

Antonín 
Dudák Dudák (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? [cca 1950] 
nižší hlas a 

klavír 



 

 

ŠEBESTÍK, 

Antonín 

Píseň (Den 

se smívá) 
Písně (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Za soumraku 

(1907) 
? ? [cca 1930] ? 

ŠEBESTÍK, 

Antonín 
Hvězdička Písně (hudebnina) 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? [cca 1930] ? 

ŠEBOR, Karel 

Ku předu! 

(Čtyři písně 
sokolské) 

Hymna Sokolů [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 

nákladem 
vlastním / 

Královské 

Vinohrady 

nákladem 

vlastním / Fr. 
Horálek 

1891 / 

1892 
hlas a klavír 

ŠKACH, 

František 
Sen Písně, op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? 1899 píseň 

ŠKACH, 
František 

Maliny Písně, op. 1 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 1899 píseň 

ŠKVOR, 
František 

Soumrak 

Písně pro dětský sbor a klavír: 

na lidovou poesii a J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha Orbis 1952 dětský sbor 

ŠKVOR, 

František 
Rodičům 

Písně pro dětský sbor a klavír: 

na lidovou poesii a J. V. 

Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha Orbis 1952 dětský sbor 

ŠKVOR, 

František 

Hle, slunko 

vyšlo 

Hle, slunko vyšlo [hudebnina] 

In: Dalibor: časopis pro 

všecky obory umění 
hudebního. č. 5 Hudební 

příloha. 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha M. Urbánek 1923 hlas a klavír 

ŠKVOR, 

František 
Len 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 

František 
Modré oči 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 

František 
Holeček 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 
František 

Rozpomeň 
se 

Starosvětské písničky na slova 
J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 
František 

Oči 
Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 
František 

Žabky 
Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? ? píseň 



 

 

ŠKVOR, 

František 
Oral v poli 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 

František 
Starý ženich 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 

František 
Nevím 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠKVOR, 

František 
Vlaštovička 

Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) ? ? ? píseň 

ŠKVOR, 
František 

Hvězdička 
Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? ? píseň 

ŠKVOR, 
František 

Soumrak 
Starosvětské písničky na slova 

J. V. Sládka [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? ? píseň 

ŠROM, Karel V bouři V bouři [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

?   ? 1932 mužský sbor 

ŠTIKA, Karel Tiché pole Tiché pole [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Kutná Hora 
Edice Česká 

hudba 
1930 ženský sbor 

ŠŤASTNÝ, 

Břetislav 

Čeští hoši / 

Švarní hoši 
Sokolské sbory [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha M. Urbánek [18--?]  mužský sbor 

ŠŤASTNÝ, 
Břetislav 

Hoj, vzhůru, 
pestrý 

sokole! 

(Čtyři písně 

sokolské) 

Sokolské sbory [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha M. Urbánek [18--?]  mužský sbor 

ŠŤASTNÝ, 

Břetislav 

Na přední 

stráži (Čtyři 
písně 

sokolské) / 

Přední stráž 

Sokolské sbory [hudebnina] 
Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha M. Urbánek [18--?]  mužský sbor 

TOMÁŠ, Hynek 
Když jsme 
prvně sami 

byli 

Tři písně pro soprán 

(hudebnina) 

Josef 
Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Kutná Hora Česká hudba [cca 1912] soprán 

TARABA, 

Bohuslav 

Přání (Až 

bude v 

Čechách 
nejhůře) 

Až bude v Čechách nejhůře 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha Hudební edice 
komp. 
1913 / 

1933 

mužský sbor 



 

 

TARABA, 

Bohuslav 
Tři postavy Tři postavy [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
? ? 1951 smíšený sbor 

TREGLER, 

Eduard 
Len 

Sbory pro ženské hlasy, op. 3 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] 
ženský sbor 

a klavír 

TREGLER, 

Eduard 
Pověz mi 

Sbory pro ženské hlasy, op. 3 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] 
ženský sbor 

a klavír 

TREGLER, 

Eduard 
Máje 

Sbory pro ženské hlasy, op. 3 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [19--?] 
ženský sbor 

a klavír 

TRNEČEK, 
Hanuš Jan 

Maliny Maliny [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha J. Otto [18--?] píseň 

TRNEČEK, 
Hanuš Jan 

Na mezi 

Šest písní: pro střední hlas s 

průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 
1896] 

střední hlas a 
klavír 

TRNEČEK, 

Hanuš Jan 

Co na nebi je 

hvězdiček 

Šest písní: pro střední hlas s 

průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 

1896] 

střední hlas a 

klavír 

TRNEČEK, 
Hanuš Jan 

Poutník 

Šest písní: pro střední hlas s 

průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 
1896] 

střední hlas a 
klavír 

TRNEČEK, 

Hanuš Jan 

Dooráno na 

poli 

Šest písní: pro střední hlas s 
průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 

1896] 

střední hlas a 

klavír 

TRNEČEK, 

Hanuš Jan 

Až přejde 

den 

Šest písní: pro střední hlas s 
průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 

1896] 

střední hlas a 

klavír 

TRNEČEK, 

Hanuš Jan 
Tichá noc 

Šest písní: pro střední hlas s 
průvodem klavíru, op. 32 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Starosvětské 
písničky a jiné 

písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 

1896] 

střední hlas a 

klavír 

TUČAPSKÝ, 

Antonín 

Svatý 

Václave! 

České vigilie: osm 
chvalozpěvů k poctě českých 

patronů [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 

Kostelní 

Vydří 

Karmelitánské 

nakladatelství 
2001 

smíšený 

sbor, sólo 

baryton, 
varhany 

URBANEC, 

Jaromír 

Důvěra v 

Boha 
Důvěra v Boha [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
? ? ? ženský sbor 

VENDLER, 

Bohumil 
Ráda! 

Dvě písně s průvodem klavíru 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha J. Otto [18--?] hlas a klavír 



 

 

VENDLER, 

Bohumil 
Maliny 

Čtyři sbory: pro 4 ženské 

hlasy s průvodem klavíru: op. 
6 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek 
[před 

1896] 

ženský sbor 

a klavír 

VODIČKA, 

Ferdinand 
Stesk 

Dva ženské sbory, op. 12 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Směska (1891) Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1943 ženský sbor 

VODIČKA, 

Ferdinand 
Nevím 

Dva ženské sbory, op. 12 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1943 ženský sbor 

VOHANKA, 

Rudolf 
Ukolébavka Ukolébavka [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? ? ? ? 
soprán a 

klavír 

VOHANKA, 
Rudolf 

Se 

skřivánkem 

vstávám 

Se skřivánkem vstávám 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Selské písně a 

České znělky 

(1889) 

? ? ? píseň 

VOHANKA, 
Rudolf 

Petrklíč Tři dvojzpěvy [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? ? ženský sbor 

VOHANKA, 

Rudolf 

Fialky 

kvetou na 

jaře / Fialky 

Tři dvojzpěvy [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

? ? ? ženský sbor 

VOJÁČEK, 
Hynek 

Udivení Udivení [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 1899 smíšený sbor 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Až přijde 

den 
Prvosenky, op. 39 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 

1905, rev. 

1943 
hlas a klavír 

VOMÁČKA, 

Boleslav 
Výčitka Prvosenky, op. 39 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 

1905, rev. 

1943 
hlas a klavír 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Žabky / 

Skáče žabka 
Prvosenky, op. 39 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) nevydáno 
Nevydáno - 

rukopis 

1906, rev. 

1943 
hlas a klavír 

VOMÁČKA, 

Boleslav 
Moře Prvosenky, op. 39 [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
nevydáno 

Nevydáno - 

rukopis 

1906, rev. 

1943 
hlas a klavír 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Píseň (Když 

jsme se 
loučili) 

Tři ženské sbory: bez 

průvodu: op. 10 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

V zimním 

slunci (1897) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 

1921 / 

1949 
ženský sbor 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Byli jsme a 

budem 

Vlastenecké zpěvy: pro sbor a 

orchestr: op. 43 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 

1917 / 

1939 / 
1945 

smíšený sbor 



 

 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Od českých 

hor / Za 
otčinu v boj 

Vlastenecké zpěvy: pro sbor a 

orchestr: op. 43 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
? ? 

1917 / 

1939 / 
1945 

smíšený sbor 

VOMÁČKA, 

Boleslav 
V jarní den 

Sluncem a stínem, op. 35 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
Praha 

rukopis / 

Hudební matice 
Umělecké besedy 

rkp 1911 / 

1945 
hlas a klavír 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Byli jsme a 

budem 

Z temna: pět mužských sborů, 

op. 8 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Hudební matice 

Umělecké besedy 
1921 mužský sbor 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Chcem chléb 
svůj jísti v 

míru.. / Co 

chceme 

Z temna: pět mužských sborů, 

op. 8 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Selské písně a 

České znělky 
(1889) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 

1918 / 

1921 
mužský sbor 

VOMÁČKA, 
Boleslav 

Od českých 
hor / V boj! 

Z temna: pět mužských sborů, 
op. 8 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

České písně 
(1892) 

Praha 
Hudební matice 

Umělecké besedy 
1921 mužský sbor 

VOMÁČKA, 

Boleslav 

Byli jsme a 

budem / 

Píseň víry 
(upravený 

text) 

Sborové písně [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

České písně 

(1892) 
Praha 

Nevydáno - 

rukopis 

komp. 

1939 

jednohlasý 

sbor 

VOSTRÁK, 

Zbyněk 

Kde je 

máma? 
Kde je máma [hudebnina] 

josef 

Václav 

Sládek 

Sluncem a 

stínem (1887) 
? ? 1946 píseň 

VYCPÁLEK, 

Ladislav 

Pevně 

dřímáš 

Na rozloučenou: 6 smutečních 

písní, op. 25 [hudebnina] 

josef 

Václav 
Sládek 

Jiskry na moři 

(1880) 
? ? ? ? 

VYCPÁLEK, 

Ladislav 

Ukolébavka 
(Hajej, 

nynej, má 

panenko) 

Z českého domova: čtyři 

ženské sbory bez průvodu, op. 
29 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha Orbis 1952 ženský sbor 

VYCPÁLEK, 

Ladislav 

Zvony 

nedělní 

Z českého domova: čtyři 

ženské sbory bez průvodu, op. 
29 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha Orbis 1952 ženský sbor 

VYCPÁLEK, 

Ladislav 
Matičce 

Z českého domova: čtyři 

ženské sbory bez průvodu, op. 
29 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zlatý máj 

(1887) 
Praha Orbis 1952 ženský sbor 

VYCPÁLEK, 
Ladislav 

Domov / 
Domove! 

Z českého domova: čtyři 

ženské sbory bez průvodu, op. 

29 [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Praha Orbis 1952 ženský sbor 

VYCPÁLEK, 
Ladislav 

Zvony 
Z hlubokosti, op. 31 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha SNKLHU 1953 mužský sbor 

VYCPÁLEK, 
Ladislav 

Pod žití 
praporem 

Z hlubokosti, op. 31 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Lethe a 
jiné básně 

(1909) 

Praha SNKLHU 1953 mužský sbor 



 

 

VYCPÁLEK, 

Ladislav 

Až bude 

skončeno 

Z hlubokosti, op. 31 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Dvě knihy 
veršů: Lethe a 

jiné básně 

(1909) 

Praha SNKLHU 1953 mužský sbor 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 
Soumrak 

Čtvero písní: pro solový hlas s 

klavírním průvodem 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[18--?] / 

[1943?] 
hlas a klavír 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 
Nehněvej se 

Čtvero písní: pro solový hlas s 

klavírním průvodem 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [1943?] hlas a klavír 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 

Já v snách 

Tě viděl 

Čtvero písní: pro solový hlas s 

klavírním průvodem 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek [1943?] hlas a klavír 

VYMETAL, 
Alois Ladislav 

Zpověď 
Čtvero smíšených sborů 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

Kladno Jos. Šolc [18--?] smíšený sbor 

VYMETAL, 
Alois Ladislav 

Pán-panáček 
Pán-panáček: sbor pro 4 
ženské hlasy [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) Praha F. A. Urbánek [19--?] ženský sbor 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 
Pivečko Pivečko [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Směska (1891) sine loco sine nomine  
[před 

1939] 
bas a klavír 

VYMETAL, 
Alois Ladislav 

Loďka 

Dva sbory pro ženské hlasy: 

Růže a slavík; Loďka 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 

písně (1891) 

sine loco 
Nákladem 
vlastním 

[před 
1900] 

ženský sbor 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 

Svatý 

Václave! 

Svatý Václave!: dvojzpěv pro 

sopran a alt s průvodem 

varhan neb harmonia (klavíru) 
[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

České písně 

(1892) 
Písek Th. Kopecký [18--?] 

soprán, alt a 
varhany 

(klavír) 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 

Dárek za 

dárek 

Z mých písní: čtvero písní pro 
solový hlas s průvodem 

klavíru [hudebnina] 

? 
(nenalezen

o v ČEK) 

? (nenalezeno 

v ČEK) 
Praha F. A. Urbánek 

[18--?] / 

[1924?] 

tenor a 

klavír 

VYMETAL, 

Alois Ladislav 
Prstýnek 

Písně v národním tónu, op. 8 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Směska (1891) ? ? 
ne po 

1897 
hlas a klavír 

WEINBERGER, 

Jaromír 
Volnost Volnost [hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Ze života 

(1884) 
Kutná Hora Česká hudba 1908 mužský sbor 

WEIS, Karel 
Až přejde 

den 

Čtyři smíšené sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? smíšený sbor 

WEIS, Karel Točení 
Čtyři smíšené sbory 

[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

? ? ? smíšený sbor 



 

 

WEIS, Karel Poutník 

Fialky: pět písní v národním 

slohu s průvodem klavíru nebo 
harmonia, op. 26 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1901 a 
1910?] 

hlas a klavír 

WEIS, Karel Nehněvej se 

Fialky: pět písní v národním 

slohu s průvodem klavíru nebo 
harmonia, op. 26 [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 

[mezi 

1901 a 
1910?] 

hlas a klavír 

WEIS, Karel 
Dvanáctá už 

udeřila 

Sbory pro mužské hlasy. Op 

16. [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Starosvětské 

písničky a jiné 
písně (1891) 

Praha F. A. Urbánek 
[před 

1894] 
mužský sbor 

ZAJÍČEK, 

Jeroným 

? (dostupné 

v NKP) 

Říkadla = Czech nursery 

rhymes: for treble choir and 
piano [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

? (dostupné v 

NKP) 
Fish Creek 

Alliance 

publications 
1999 hlas a klavír 

ZAJÍČEK, 
Jeroným 

? (dostupné 
v NKP) 

Říkadla = Czech nursery 

rhymes: for treble choir and 

piano [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

? (dostupné v 
NKP) 

Fish Creek 
Alliance 

publications 
1999 

dětský sbor a 
klavír 

ZAPLETAL, Jiří Koně 

Notovaná čtyřverší: 27 písní a 
popěvků pro nejmenší děti s 

ilustracemi a s doprovodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Přerov 

Okresní kulturní 

středisko a 

střední 
pedagogická 

škola Přerov 

1989 
dětský hlas a 

klavír 

ZAPLETAL, Jiří Zima 

Notovaná čtyřverší: 27 písní a 

popěvků pro nejmenší děti s 
ilustracemi a s doprovodem 

klavíru [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 
(1889) 

Přerov 

Okresní kulturní 
středisko a 

střední 

pedagogická 
škola Přerov 

1989 
dětský hlas a 

klavír 

ZICH, Otakar 
Janu 

Nerudovi 

Janu Nerudovi: mužský 

dvojsbor na slova J.V. Sládka, 

op. 20c [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

V zimním 
slunci (1897) 

Praha Sádlova edice 1934 
mužský 
dvojsbor 

ZRNO, Felix 

Je proti nám, 

kdo není s 

námi 

Zpěvy mládí: čtyři pochodové 

písně pro jednohlasý sbor a 

žákovský orchestr [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Jiskry na moři 
(1880) 

Praha Komenium 1947 

jednohlasý 

sbor a 
žákovský 

orchestr 

ZRNO, Felix Mladé krvi 

Zpěvy mládí: čtyři pochodové 

písně pro jednohlasý sbor a 

žákovský orchestr [hudebnina] 

Josef 

Václav 

Sládek 

Dvě knihy 

veršů: Nové 
selské písně 

(1909) 

Praha Komenium 1947 

jednohlasý 

sbor a 
žákovský 

orchestr 

ŽEMLA, Josef ? Starosvětské písničky 

Josef 

Václav 

Sládek 

? ? ? ? hlas a kytara 

ŽEMLA, Josef Modrá očka 
Sedmikrásy, op. 3: 10 písniček 

pro dětský sbor a klavír 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha Chadím 1921 

dětský sbor a 

klavír 

ŽEMLA, Josef Žito, žítko 
Sedmikrásy, op. 3: 10 písniček 

pro dětský sbor a klavír 

[hudebnina] 

Josef 
Václav 

Sládek 

Skřivánčí písně 

(1889) 
Praha Chadím 1921 

dětský sbor a 

klavír 



 

 

ŽEMLA, Josef 
Ručky / 

Ručičky 

Sedmikrásy, op. 3: 10 písniček 

pro dětský sbor a klavír 
[hudebnina] 

Josef 

Václav 
Sládek 

Zvony a 

zvonky (1894) 
Praha Chadím 1921 

dětský sbor a 

klavír 

 

SLÁDKOVY ZHUDEBNĚNÉ 

PŘEKLADY     

 

 

AUTOR 
NÁZEV 

BÁSNĚ  
IN: AUTOR TEXTU 

MÍSTO 

VYDÁNÍ 
NAKLADATEL 

ROK 

VYDÁNÍ 

(komp.) 
OBSAZENÍ 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Most vzdechů 

Most vzdechů: ženský sbor s 

orchestrem: op. 87 

[hudebnina] 

Thomas Hood / J. V. Sládek Praha Hudební matice 1911 / 1922 ženský sbor 

FOERSTER, 
Josef Bohuslav 

Carçamon 
Carçamon: op. 

149 [hudebnina] 
Henry Beers / J. V. Sládek Praha 

Foerstrova 
společnost 

1948 melodram 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 

Abu Ben 

Adhem 

Abu Ben Adhem 

[hudebnina] 
Leigh Hunt / J. V. Sládek ? ? 1922 píseň 

FOERSTER, 

Josef Bohuslav 
Písně Šaškovy 

Písně Šaškovy: ze scénické 

hudby ke hře W. 

Shakespeara Večer 
tříkrálový, op. 116e 

William Shakespeare / J. V. 

Sládek 
? ? 1922 píseň 

 


