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1/ Úvod 
 

 

 Myšlenka aktualizovat Václavk�v–Smetan�v Soupis spole�enských zp�vník� 

(SSZ)1 publikovaný v �eském národním zp�vníku (1940, 1949) vznikla v pr�b�hu 

odborné praxe, kterou jsem absolvovala v Etnologickém ústavu AV �R, v. v. i., na 

odd�lení etnomuzikologie. Seznámila jsem se tu s významným fondem �eských 

spole�enských zp�vník�, shromážd�ných v souvislosti se zpracováváním sbírky 

Václava Pletky, již ústav nedávno získal. Spolu s p�íslušnými svazky ústavní 

knihovny a s n�kolika drobn�jšími soukromými sbírkami se jedná o soubor p�ibližn� 

400 exemplá�� spole�enských zp�vník� (n�které tituly se ve stejném vydání vyskytují 

dvakrát i t�ikrát), nehledíc ke zp�vník�m dalších druh�, jichž jsou zde také stovky. 

Srovnání n�kolika prvních svazk� s bezmála sedmdesát let starým soupisem však 

hned na za�átku ukázalo, že pouhé rozší�ení Václavkovy–Smetanovy práce o nová 

�ísla na základ� aplikace jimi zavedeného systému je z hlediska sou�asných 

výzkumných pot�eb nevyhovující. Celkový pohled na obraz spole�enských zp�vník� 

by se p�idáním n�kolika nov� objevených titul� v podstat� nezm�nil, a p�itom je t�eba 

jej aktuáln� p�ehodnotit.  

 Spole�enský zp�v a jeho reflexe ve spole�enských zp�vnících, jev 

považovaný v polovin� 30. let 20. století, kdy vznikala práce obou autor�, za 

uzav�ený, vstoupil v období n�mecké okupace do další vlny své existence, po roce 

1948 p�ešel plynuleji než by se zdálo ve zp�v masový2 a znovu ožil ješt� jako reakce 

na okupaci sov�tskou. V pr�b�hu t�chto �asových vln se sice m�nilo složení 

repertoáru spole�enských zp�vník�, kmenový pís�ový základ však z�stával 

v podstat� stejný. Všestrann� se zvyšovala profesionální úrove� formální stránky 

oficiálních zp�vník�, ale p�ibývalo také amatérských rozmnoženin. Zdokonalení a 

zlevn�ní nototisku p�evrátilo pom�r zp�vník� s pís�ovými texty a notovaných 

zp�vník� výrazn� ve prosp�ch zp�vník� s náp�vy. K ší�ení spole�enských písní se 

krom� zp�vník� a hudebnin p�ipojila další média: malé šlágrové edice, odborn� 

                                                 
1 Bed�ich Václavek – Robert Smetana: Soupis spole�enských zp�vník�. In: B. Václavek – R. Smetana: �eský 
národní zp�vník. Praha 1940, 2., dopln�né vydání Praha 1949: 61–79. 
2 R�zné mládežnické zp�vníky, zp�vníky budovatelských písní a zp�vníky tradi�ních, ale i nových lidových 
písní ponechávaly zprvu jako sou�ást svého repertoáru n�které spole�enské, zpo�átku i sokolské písn�. 



zpracované výbory,3 gramofonové desky, v menší mí�e též rozhlas a televize. 

Retrospektivní zvukové edice4 vyvolaly novou vlnu zájmu o spole�enskou píse� 

v tehdejším �eskoslovensku (Saužení lásky), ale i mezi krajany v cizin� (�eské 

písn� vlastenské), pod jejich p�ímým vlivem došlo k revitalizaci a k refolklorizaci 

n�kterých spole�enských písní (P�ijde jaro, p�ijde..., Vystavím si skrovnou 

chaloupku..., Je to ch�ze po tom sv�t�...).  

 Již tento letmý pohled na prom�ny a návraty spole�enské písn� nazna�il, že 

bude nutné Václavk�v–Smetan�v soupis revidovat, doplnit nejen nové tituly a vydání, 

ale i mnohé další údaje k položkám dosavadním a p�edevším že bude t�eba zm�nit 

formu této dokumentace. Rozhodla jsem se proto p�istoupit k vytvo�ení moderní 

elektronické databáze, která by umožnila katalogizovat jednotlivé zp�vníky v rozsahu 

a v podob� pot�ebné pro sou�asný v�decký výzkum. Principy tohoto katalogu 

zp�vník� a dalšími možnostmi jeho využití se zabývám v 6. kapitole své práce. Údaje 

pro po�íta�ové katalogiza�ní karty jsem získávala na základ� analýzy dostupných 

exemplá�� spole�enských zp�vník�, Václavk�v–Smetan�v soupis jsem používala 

v p�ípad� fyzické nedostupnosti svazku jako pomocný pramen, stejn� tak Zíbrt�v 

Bibliografický p�ehled �eských národních písní5 a n�které další zdroje. Do katalogu 

bylo zaneseno celkem 314 titul� �i jednotlivých vydání spole�enských zp�vník�, 

v budoucnu po�ítám se zpracováním ostatních zp�vníkových okruh� z fond� 

Etnologického ústavu a následn� také dalších institucí. Pro rychlou orientaci 

v problematice spole�enské písn� a jejího ší�ení i k ú�el�m statistickým jsem 

z nejd�ležit�jších údaj� v katalogu vyabstrahovala aktualizovaný soupis 

spole�enských zp�vník�; je uveden v p�íloze a nahrazuje zárove� seznam 

primárních pramen� této diplomové práce. Sekundární prameny (básnické sbírky, 

hudebniny, �asopisy ad.) jsou na záv�r p�ipojeny k literatu�e.  

 Na základ� analýzy tohoto rozsáhlého materiálu a s použitím dosavadních 

výsledk� výzkumu spole�enského zp�vu a zp�vník�, jehož komentovaný p�ehled 

tvo�í 5. kapitolu, jsem p�istoupila k p�ehlednému výkladu vzniku a rozvoje 

spole�enského zp�vu v první polovin� 19. století (2. kapitola) a posléze stoleté 
                                                 
3 �eský národní zp�vník. Zpracovali Bed�ich Václavek a Robert Smetana. Praha 1940; Lyrika �eského obrození 
(1750–1850). Výbor Vojt�cha Jiráta. Praha 1940; Zp�v �eského obrození (1750–1866). Výbor Mirko O�adlíka. 
Praha 1940; Letáky z roku 1848. Uspo�ádal Miloslav Novotný. Praha 1948; Písn� roku 1848. Vydala Jaroslava 
Václavková. Praha 1948; �eský národní zp�vník. 2. vydání. Praha 1949; �eský revolu�ní zp�vník. Sestavili 
Vladimír Karbusický a Jaroslav Vanický. Praha 1953. 
4 �eské písn� vlastenské. LP Skiffle Kontra. Supraphon 1970. Saužení lásky. LP Spirituál kvintet. Supraphon 
1981. 
5 �en�k Zíbrt: Bibliografický p�ehled �eských národních písní. Praha 1895, zejm. III. kapitola, s. 27–57. 



tradice spole�enských zp�vník� (4. kapitola). Zvláštní pozornost jsem v�novala 

Pichlovu Spole�enskému zp�vníku �eskému,6 jehož materiálový, kodifika�ní a 

inspira�ní význam stále z�stává nedocen�n; 3. kapitolu své práce považuji za 

p�ípravnou studii k jeho p�ípadnému kritickému vydání. Po�adí kapitol této diplomové 

práce jsem volila chronologicky, se stálým z�etelem k dobovým souvislostem. 

Nejprve je tedy podán výklad historie �eského spole�enského zp�vu od vzniku do 

roku 1848, následuje pojednání o fenoménu spole�enských zp�vník� (1848 – 1948), 

pak p�ehled dosavadního výzkumu spole�enské písn� a teprve poté jsou popsány 

principy a možnosti využití nov� vytvo�ené po�íta�ové databáze zp�vník�. V �ele 

p�íloh stojí tabulka s aktualizovaným soupisem spole�enských zp�vník�, pokra�ují 

soupisy sestavovatel�, nakladatel�, tiska�� a ilustrátor� spole�enských zp�vník�, 

dále soupis spole�enských písní prvního vydání Pichlova zp�vníku, výskyt t�chto 

písní v následujících zp�vnících, medailony jejich texta�� a skladatel� a kone�n� 

barevné i �ernobílé tabule (ukázky katalogiza�ních karet z databáze, faksimile 

obálek, titulních list� a ukázek sazby spole�enských zp�vník�). 

 Úvodem ješt� terminologická poznámka: s termíny sbírka, zp�vník a 

hudebnina se pracuje tak, jak je obsah jejich pojm� b�žn� zúžen ve folkloristické 

literatu�e. Ve stru�nosti: sbírka je chápána jako p�vodní soubor písní a jejich variant, 

rukopisný nebo tišt�ný, získaný zápisem v terénu nebo z autopsie (básnická sbírka je 

soubor p�vodních básní). Zp�vník je soubor písní p�ejatých z jiných sbírek a 

zp�vník� (ale m�že tam být i jistý podíl vlastních zápis�), sloužící p�edevším jako 

opora pam�ti (suma písní a jejich texty); zp�vník s náp�vy se užívá také ke zp�vu 

z not. Hudebnina je soubor notového materiálu ur�ený jako podklad k výuce hudby a 

k domácímu i ve�ejnému koncertnímu provozování; hudebnina bývá v�tšího formátu 

a její podstatou je notová sazba.7 V praxi se pojmy n�kdy zam��ují nebo sm�šují: 

Jind�ich�v Chodský zp�vník8 je z odborného pohledu sbírka; Pospíšilova Sbírka písní 

vlasteneckých9 je zp�vník; Chmelenského–Škroup�v m�sí�ník V�nec ze zp�v� 

vlastenských10 je hudebnina – obsahuje písn� v úprav� pro zp�v s doprovodem 

klavíru, pozd�ji i v dalších druzích úprav. 

                                                 
6 Josef Bojislav Pichl: Spole�enský zp�vník �eský. Praha 1851 u nakladatele Jaroslava Pospíšila. 
7 Širší pojetí t�chto pojm� p�ináší Slovník �eské hudební kultury. Praha 1997, s. 347 (hudebnina), s. 809–810 
(sbírka), s. 1028 (zp�vník). 
8 Jind�ich Jind�ich: (Jind�ich�v) Chodský zp�vník I–VIII. Kdyn�–Domažlice–Praha 1926–1955. 
9 Anonym: Sbírka písní vlasteneckých I–V. Praha 1861–1898 u Jaroslava Pospíšila. 
10 V�nec ze zp�v� vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem fortepiána I–VI. Praha 1835–
1839, 1843–1844; podrobn�jší bibliografický údaj viz sekundární prameny vzadu za literaturou. 



2/ Vznik a rozvoj �eského spole�enského zp�vu 

v první polovin� 19. století 
 

 

�eský spole�enský zp�v jako jev vyplynul z pot�eb �eské m�š�anské 

spole�nosti, za�al se rozvíjet v prvních desetiletích 19. století a postupn� se stal 

spontánní kolektivní záležitostí. Práv� ta �ást dobové pís�ové tvorby, která 

zdomácn�la ve zp�vním repertoáru mladého �eského m�š�anstva, by m�la být ve 

svém komplexu p�edm�tem zájmu etnomuzikologie a folkloristiky v�bec, zatímco 

vývoj samotného básnictví a písní ur�ených ke koncertnímu provozování spadá 

spíše do sféry literárn� respektive hudebn� historické.11 Je tedy t�eba pohlížet na 

spole�enskou píse� jako na svébytný produkt �eské m�š�anské spole�nosti, v n�mž 

není nejpodstatn�jší stránkou um�lecká hodnota sama o sob� (a� literární, �i 

hudební), ale funkce a pozice písn� ve spole�enské zp�vnosti. Podstatnou sou�ástí 

spole�enského zp�vního repertoáru je p�edevším spole�enská píse� v užším slova 

smyslu, to znamená píse� um�le vytvo�ená m�š�anskou spole�ností a ur�ená ke 

spole�enskému využití (písn� ke spole�nému zp�vu, zhudebn�ná um�lá lyrika, 

vlastenecké písn� ad.), významnou složkou tohoto repertoáru je však také píse� 

folklorní. V rámci spole�enského zp�vu došlo k zajímavé oboustranné kulturní 

vým�n� mezi venkovskou a m�stskou vrstvou obyvatelstva. M�š�anská spole�nost 

p�evzala od selské vrstvy lidovou píse� v dob�, kdy již byla ve své tradi�ní podob� na 

ústupu, �ímž ji oživila a její pomocí obohatila sv�j repertoár. Následn� ji ovšem znovu 

vrátila na venkov spolu s novými písn�mi um�lými (Václavek–Smetana 1949c: 20). 

Touto cestou pak �ada um�lých písní zlidov�la, protože je venkovský lid jako sou�ást 

repertoárové repatriace p�ijal za své. 

Žánrový a tematický obraz spole�enských písní v užším slova smyslu, které 

tvo�í vlastní jádro spole�enského repertoáru, je rozmanitý. Jen �ídce je zastoupena 

epika jako reminiscence na kramá�skou produkci (nap�. Šnajdrova píse� V borovém 

na skále háji..., Knížetova–Hukalova Když m�sí�ek spanile svítil… nebo Rybova–

Nejedlého O p�lnoci Lenka vstala...), z milostných lidových písní vychází ohlasová 

lyrika; vážných písní je v ní málo (Hankova Jak se ten m�sí�ek za lesí�kem b�lá..., 

                                                 
11 Parafrázováno podle Kotka 1994: 55. Tento problém je podrobn�ji rozebrán v 5. kapitole p�ítomné práce: 
P�ehled výzkumu spole�enského zp�vu a zp�vník�. 



Geislerova–Chmelenského P�kn� na chodní�ek svítil mi m�sí�ek...), p�evažují spíše 

písn� žertovné a satirické (�elakovského B�tolinko boubelatá... a B�ží Vávra 

z Poli�ky..., Pickova D�íve než jsem Minku seznal... �i Vackova-Kamenického Když 

náš Vít šel na námluvy...). Ohlasy kramá�ské lyriky, rokokové anakreontiky, 

biedermeierských selanek i po�átky um�lé milostné lyriky p�edstavují písn� Hankovy 

(Když jsem svou Lidušku vyprovázel dom�..., Vystavím si skrovnou chaloupku..., 

Když už všecko spo�ívá v tiché no�ní dob�... a Luna jasn� svítí..., ob� poslední 

s Knížetovou hudbou). Po�etnou skupinou jsou zábavní písn� spole�né, a sice 

tane�ní (anonymní Nuže, brat�i, v kolo sem..., Vorlova–Machá�kova Baso, baso, 

bru�…), pochodové (Novotného Krásný vzhled je na ten boží sv�t…), stolní, pijácké 

a nostalgické (Rosenkrancova–Markova Sedn�me si k stolu, brat�i, p�átelé..., 

Vorlova–Šírova Brat�i, pijme nápoj je�menový…, anonymní Když já jdu z hospody 

dom�..., Šírova Nic netrvá na sv�t� v��n�...), stavovské (Tobiáškova–P�ibilova 

Blahý, kdo dle povolání…, Zvona�ova Kdo je p�ítel, bratr náš..., Procházkova–

Riegrova Není muže nad ková�e...). Vzhledem k p�ímé souvislosti spole�enského 

zp�vu s národním hnutím jsou po�etnou skupinou vlastenecké písn�, ubírající se 

r�znými sm�ry: nabízejí ideál �eské ženy (Rosenkrancova–Vackova-Kamenického V 

�echách, tam já jsem zrozena…), oslavují �ešství (Sk�ivanova–Máchova �echové 

jsou národ dobrý…), vlastenecký zp�v (Francova–Markova Píse� �eská slavn� 

znívá..., Pickova Písn�, dcery ducha mého…, Prochova–Pickova Z �eských hor 

zaznívá zp�v..., Zvona�ova–Pichlova Zp�v a píse� milujem...), rodnou zemi 

(Škroupova–Tylova Kde domov m�j...?, Pickova Kde d�va má...?, Zvona�ova–

Pickova �echy krásné…, Dietrichova–Hankova Moravo, Moravo…) a rodný jazyk 

(Šírova Krásn� slovo �eské zní..., Uhlovy písn� na lidové náp�vy Nuže, nuže, milí 

brat�i, zpívejme... a Jsou, jsou po Slovanech �ešata...). Oblíbená byla glorifikace 

slovanství (Tomášikova Hej, Slované…) a slavné národní minulosti (J. N. 

Škroupova–Pickova Bývali �echové…, Pichlova Slunce vstává nad Táborem…), 

lkavé výlevy lou�ení s vlastí a se životem (P�ibilova Jede mladík na svém koni...,  

Jelenova–Villaniho Zasvi� mi, ty slunko zlaté…, Pickova Bu� sbohem, krásná vlasti 

má...) st�ídaly písn� radikáln� vlastenecké a revolu�ní (Havlí�kova Zdvihni se, 

zdvihni, starý �eský lve..., T�movy písn� Hosanna, brat�í, rodáci… a Hranice vzplála 

tam na b�ehu Rýna…). Na vlastenecké téma pozd�ji navázaly sokolské písn� 

(Matouškova �tvrtého �ervence na strahovských hradbách..., Pelzlova Lví silou, 

vzletem sokolím..., Brotanova–Sládkova Hoj vzh�ru, pestrý Sokole... a Šeborova–



Sládkova Kup�edu, kup�edu, zpátky ni krok...).12 Život spole�enských písní ve 

spole�enské tradici pak v mnohém p�ipomíná chování písní ryze folklorních – jsou 

p�ijímány spole�ností a podléhají p�irozenému výb�ru, �asté je ústní p�edávání písní, 

ur�itá prom�nlivost text�, p�ejímání náp�v�, parodické varianty atd. Výše uvedené 

projevy jsou „výrazným znakem kolektivnosti spole�enského zp�vu, která je zjevem 

analogickým kolektivnosti zp�vu lidového“ (Václavek–Smetana 1949c: 57; kurziva 

citovaní auto�i). Že je spole�enská píse� svébytným druhem m�stského folkloru, o 

tom z hlediska dnešního stavu výzkumu pís�ových žánr� na pomezí lidovosti není 

pochyb.   

�eské zem� stejn� jako ostatní Evropa prošly b�hem druhé poloviny 18. a 

v 19. století procesem prom�ny starých feudáln� stavovských struktur v moderní 

ob�anskou spole�nost. Sou�ástí t�chto prom�n bylo národní hnutí respektive 

formování novodobého �eského národa. Moderní �eský národ se utvá�el 

v podmínkách mnohonárodnostní habsburské monarchie, kde �eši zaujímali 

menšinové postavení, kde státní správa, vyšší vzd�lání a celkový spole�enský 

vzestup byl vázán na užívání n�meckého jazyka. Politické a sociální požadavky proto 

na sebe braly p�edevším národní nebo jazykovou tvá�nost (D�jiny 1999: 61). 

Spole�enský zp�v se za�al rozvíjet spolu s t�mito jazykov� obrozeneckými snahami. 

Ve spole�enských písních byl �eský jazyk p�edstaven jako nástroj, jímž lze literárn� 

tvo�it, a obecná zp�vnost, kterou spole�enská píse� podchytila a dovedla 

k výraznému rozvoji, se stala východiskem pro vznik vrcholných d�l �eské národní 

hudby (Lidová kultura 2007c: 953).  

Prostor pro nenápadný nástup národn� obrodného procesu p�ipravilo celkové 

uvoln�ní za vlády osvíceného panovníka Josefa II. (1880–1890), jehož kvapné 

reformy vytvo�ily iluzi, že nastal �as p�evratných zm�n ve všech oblastech (jako 

d�sledek centraliza�ních snah však práv� za jeho vlády vrcholila v monarchii 

germanizace nen�mecky mluvících národ�). V Praze bylo otev�eno Nosticovo 

divadlo (1783), �eská spole�nost nauk za�ala p�sobit ve�ejn� (1784), Kramerius 

za�al redigovat Schönfeldské c. k. pražské noviny (1786), pozd�ji vydával �eské 

noviny vlastní (1789) a založil nakladatelství �eská expedice (1790), byla zahájena 

�eská divadelní p�edstavení v Boud� (1786), v Praze m�l premiéru Mozart�v Don 

Giovanni (1787), Josef Dobrovský pronesl v Karolinu �e�, v níž p�ed �erstv� 

                                                 
12 P�íklady jsou voleny z repertoáru Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského (1851) a Václavkova–Smetanova 
�eského národního zp�vníku (2. vyd. 1949).  



korunovaným novým císa�em Leopoldem II. (1790–1792) formuloval �eské jazykové 

požadavky (1791), a rok na to vydal D�jiny �eské �e�i a literatury (1792), na pražské 

univerzit� byla z�ízena stolice �eského jazyka a literatury (1792). Po náhlé 

Leopoldov� smrti se stal císa�em František I. (1792–1835) a zavládl reak�ní policejní 

režim. Revolu�ní Francie vyhlásila Rakousku válku a následujících t�iadvacet let zemi 

k�ižovala vlastní, nep�átelská i spojenecká vojska. Vy�erpání státu vleklými válkami 

nakonec vedlo k státnímu bankrotu (1811). Jazyková obroda �eského národa však 

zvolna pokra�ovala dále. 

Již roku 1785 uspo�ádal a vydal v Praze herec, dramatik a p�ekladatel Václav 

Thám (1765–1816) dvoudílný almanach Básn� v �e�i vázané,13 v n�mž se 

p�edstavila první novo�eská básnická skupina (Jan Bohumír Dlaba�, Václav Stach, 

Mat�j Václav Kramerius a další). Aby vyjád�ili kontinuitu se starou �eskou básnickou 

tradicí, p�inesli thámovci adaptace �eských humanistických i barokních d�l a nabídli i 

p�vodní tvorbu vlastní; p�ekládali ovšem také antickou a sou�asnou n�meckou poezii 

a vše se neslo v duchu módní rokokové anakreontiky. Soudobá �eština však byla 

v troskách, a tak význam t�chto básník� a jejich d�l spo�ívá p�edevším v afirmaci 

možností novodobého �eského básnictví a nep�esahuje stadium jazykových cvi�ení. 

Ale z hlediska budoucího repertoáru spole�enské písn� už jsou tu d�ležitá �ísla: 

Objímání, tj. Thám�v p�eklad Bürgerovy básn� (Jak vinný kmen po své holi ratolesti 

své plete...), a Zp�v pijáka, Thámova �eská verze latinské žákovské písn� Mihi est 

propositum in taberna mori (Já sem si již umínil v hospod� um�íti...),14 v�bec první 

ohlasy lidové poezie od Filipa Všejanského (Pichlavý trní�ku, uhni se troší�ku...), ve 

druhém, rozší�eném vydání (1812) dokonce již jedna z Hankových prvotin Plavba (O 

dnové, o radostné chvíle...).15 Thám�v p�ínos širšímu spole�enskému zp�vnímu 

repertoáru dále spo�ívá v jeho p�ekladech hudebn� dramatických d�l: p�eložil libreta 

�ady oblíbených pražských i víde�ských singspiel�, p�eložil a vydal Schikanederovy 

Zp�vy z kouzedlné píš�aly (1794) a p�edevším uspo�ádal a otiskl rozsáhlou textovou 

sbírku svých p�eklad� árií a kuplet� z dvanácti dobových víde�ských singspiel� 

(opat�ených hudbou W. A. Mozarta, K. Dittersdorfa a dalších, ale i pražského 

hudebníka Antonína Vojtíška). Výbor vyšel 1799 v Praze pod názvem Zp�vy 
                                                 
13 Básn� v �e�i vázané. Vydané od Václava Tháma. (2 díly:) První sebrání. / Prvního svazku sebrání druhé. 
V Praze u Rosenmüllerských d�dic�, za Jana Beránka faktora. 1785. 2., dopln�né vydání Praha 1812. Kritické 
vydání Václava Brtníka, s úvodem a poznámkami, Praha 1916. Nakladatelství J. Otty. Sv�tová knihovna 1240–
42. 
14 Podle níž psal i G. A. Bürger svou báse� Zechlied. 
15 Ve skute�nosti p�eklad básn� Ch. A. Overbecka Die Schifffahrt. 



z nejvýborn�jších zp�voher �eských na cís. král. pražském Vlasteneckém divadle [tj. 

v Boud�] p�edstavených a z n�m�iny p�eložených od Václava Tháma (Kotek 1994: 

47). 

Na thámovce navázala básnická družina kolem vlasteneckého kn�ze, 

básníka, p�ekladatele a jazykov�dce Antonína Jaroslava Puchmajera (1769–1820), 

takzvaná první novo�eská škola básnická (Vojt�ch Nejedlý, Josef Jungmann, 

František Martin Pelcl a další). Puchmajerovci vycházeli z prozódie Josefa 

Dobrovského a usilovali o vybudování p�irozen� zn�jícího �eského sylabotónického 

verše. Odlišné pojetí poezie d�lilo skupinu na dv� k�ídla: skupina reprezentovaná 

Šebestiánem Hn�vkovským oslovila baladami i jejich perziflážemi p�edevším lidové 

�tená�e, zatímco Puchmajerovo pojetí mí�ilo výše (eposy, ódy, historické zp�vy). 

1795 vyšel v Praze pod jeho redakcí první almanach družiny, Sebrání básní a zp�v�; 

do roku 1814 jich vyšlo celkem p�t.16 V úvodu druhého svazku otiskl Puchmajer 

pojednání O p�ízvuku a prozodii �eské a O rejmu, v úvodu ke �tvrtému svazku p�ipojil 

P�ídavek k prozodii �eské. Puchmajerovy almanachy p�inášejí skute�nou že� pro 

budoucí spole�enský i lidový zp�vní repertoár (nap�. O p�lnoci Lenka vstala..., Spi, 

má zlatá, boubelatá..., Dnem i nocí Mílon toužil... a Zbislav místo radování... od V. 

Nejedlého, Hody, hody do sprovody..., Blizou�ko od Prahy leží tam hrob... a Pora�, 

B�lo, co mám za�ít... /p�edobraz �elakovského D�v�e, já ti ud�lám!/ od Š. 

Hn�vkovského, ale také t�eba posléze folklorizovaná Puchmajerova bajka Na 

vysokém dub� držíc sejra v hub�...). Puchmajer (asi ve spolupráci s Hn�vkovským a 

V. Nejedlým) p�eložil a 1794 vydal v Praze Zp�vy z �arod�jné flétny vybrané;17 m�l 

na svou dobu kuriózní zájmy: napsal první mluvnici romštiny, zabýval se argotem 

(zlod�jským slangem) a vytvo�il neocenitelnou básnickou pom�cku, Rýmovník aneb 

Rýmovní slovník (posmrtn� 1824), první a dlouho jediný tišt�ný retrográdní slovník 

�eštiny. Mezi puchmajerovce pat�il také p�edstavitel písmácké poezie, sb�ratel 

folkloru a autor zlidov�lých písní František Jan Vavák a básník �esko-slovenské 

vzájemnosti Bohuslav Tablic. P�ipo�te-li se ješt� Palkovi�ova Múza ze slovenských 

                                                 
16 Puchmajer, Antonín Jaroslav: Sebrání básní a zp�v� vydané od Antonína Puchmajera. Nákladem 
vydavatelovým. Svazek první. V Praze 1795 u Jana Josefa Diesbacha; Svazek druhý. V Praze 1797 u 
Hrabovských d�dic�; Nové básn� vydané od Antonína Puchmajera. (Svazek t�etí.) V Praze u Jana Herrla 1798; 
Svazek �tvrtý. V Praze 1802; Svazek pátý. V Praze 1814. Znovu vydal Jaroslav Vl�ek: Almanahy Antonína 
Jaroslava Puchmajera I–IV. Praha 1917, 1920, 1920, 1921 (V. svazek z�ejm� nevyšel). Nákladem �ACFJ 
(�AVU). 
17 Zp�vy z �arod�jné flétny vybrané. V �eštinu uvedené od B. R. A. 1794. Vytišt�né v menším m�st� Pražském, u 
Antonína J. Zímy v Nro. 64. 



hor (1801)18 a Gallašova Múza moravská (1812),19 byl textový materiál pro 

novodobou �eskou um�lou píse� p�ipraven. Zbývalo probudit o ni zájem mezi 

skladateli, kte�í se na rozdíl od básník� rezervovan� drželi zpátky. 

Nep�ekvapí tedy, že primát v oboru novo�eské um�lé písn�, ur�ené obrozující se 
spole�nosti, nenáleží renomovaným pražským hudebník�m. Ve svém celku nachází �eské 
národní obrození živnou p�du hlavn� „ve venkovských m�stech a jejich buditelích, 
reprezentovaných drobným kn�žstvem, kantory, nižšími vrchnostenskými ú�edníky a 
n�kolika vlasteneckými profesory �ádových gymnázií“ (Kotek 1994: 55). A tak také 
nositelka obrozenských idejí a ideál�, �eská spole�enská píse�, nalezla svého prvního 
tv�rce ve vlasteneckém kantorovi z venkovského m�sta Rožmitálu pod T�emšínem. Jakub 
Jan Ryba (1765–1815), �eský kantor, hudební skladatel a spisovatel, tohoto prvenství 
nedosáhl náhodou. Jako zkušený hudebník dokázal navázat na barokní a lidové tradice, ale 
pohybovat se ve sfé�e klasicismu, m�l zkušenosti se zhudeb�ováním �eských básnických 
text� (mnoho svých d�l textoval sám, nap�. slavnou �eskou mši pastorální: Hej mist�e, 
vsta� byst�e...), p�esv�d�ením byl osvícenec, �lov�k vysokých mravních zásad, který se ve 
své kantorské profesi snažil prosadit moderní výchovné a výukové metody. Pro své 
pís�ové kompozice k ú�el�m sv�tského spole�enského zp�vu si vybral verše z dosud 
publikovaných t�í Puchmajerových almanach� a roku 1800 vydal v Praze u Herrlího 
Dvanáctero písní �eských, ješt� s n�meckým titulem Zwölf böhmische Lieder  a pod 
chybným k�estním jménem Franz. Ze sv�tské pís�ové tvorby vydal pak ješt� pokra�ování 
první sbírky Nové �eské písn� (1808), posmrtn� vyšel Dar pilné mládeži (1829). Za sv�j 
pr�kopnický po�in se nedo�kal vd�ku, jak už bylo p�i jeho povaze a nárocích b�žné.20 
Projevil však vlasteneckou snahu v dob�, kdy ostatní skladatelé sázeli na n�meckou 
respektive víde�skou zavedenou hudební jistotu, ud�lal první krok a u�inil ho správným 
sm�rem. Dostalo se mu ale odm�ny jiného rázu – n�které jeho písn� zlidov�ly. Nesporné je 
to u písn� s textem Vojt�cha Nejedlého Spi, má zlatá, boubelatá… Jako báse� vyšla pod 
názvem Ukolíbavka již 1795 v Puchmajerov� prvním almanachu Sebrání básní a zp�v� I.21 
Ryba ji poprvé zhudebnil a 1800 vydal jako �íslo 1 ve své první sbírce, ale bez v�tšího 
ohlasu. Druhé zhudebn�ní (Zastavení�ko, po 1808) z�stalo dlouho v rukopisu, ale �asto se 
provozovalo, ší�ilo se opisy22 a s tímto náp�vem píse� ješt� za Rybova života zlidov�la. 
Ryba zhudebnil i další básn� V. Nejedlého, které pozd�ji zlidov�ly (Dnem i nocí Mílon 
toužil..., O p�lnoci Lenka vstala..., Temn� smutným zvukem hrana hu�í...), za sou�asného 
stadia výzkumu však není jisté, zda s Rybovým náp�vem. 

Verše z Puchmajerových almanach� si vybral jako podklad pro své písn� rovn�ž �eský 
hudebník žijící ve Vídni Jan Emanuel Doležálek (1780–1857). Jeho �eské písn� v hudbu 
uvedené23 vyšly 1812 ve Vídni u Maise. M. O�adlík (1940: 194) oce�uje nový tón a 
samostatnost Doležálkových pís�ových skladeb a vysv�tluje si to vzdáleností od vlastního 
st�ediska �eské hudební kultury. To však m�že platit až pro jeho pozd�jší tvorbu, protože 
1812 je spole�enská píse� na samém po�átku. Rok p�edtím však byl k ozna�ení Prahy za 

                                                 
18 Juraj Palkovi�: Múza ze slovenských hor. Vác 1801. 
19 Múza moravská, v patero odd�leních obsahující duchovní, mravní, polní, veskoob�anské a starovlastenské 
hanácké písn� skládatel� vlastenských... Složená od Josefa He�mana Gallaše, penzionyrovaného cís. král. 
vrchního polního léka�e... V po�ádek slušný uvedená, zde onde poopravená, rozmnožená a v tisku vydaná od 
krajana a spoluškolníka skládatele Tomáše Fry�aje, kn�ze. V Brn�, nákladem Josefa Ji�ího Traslera, knihtla�itele 
a knihokupce, 1813. Kritické vydání Ji�ího Skali�ky Olomouc 2000. 
20 O tom blíže viz v 5. kapitole této práce p�i rozboru studie E. A. Meliše. 
21 Puchmajer–Almanahy 1917: 64–65. 
22 Viz nap�. u Jana Jeníka z Brat�ic po roce 1810 (Jeník–Písn� 1999: 293–298). 
23 Ott�v slovník nau�ný (1893: 782) u této sbírky uvádí titul: Dvanáctero písní �eských. 



st�edisko �eské (a z n�kolika hledisek nejen �eské) hudební kultury u�in�n významný krok: 
1811 byla zahájena výuka na konzervato�i hudby v Praze, nejstarší instituci tohoto druhu 
ve st�ední Evrop�. Jejím prvním �editelem se stal Bed�ich Diviš Weber, pozd�ji shodou 
okolností redaktor �eské �ásti guberniálního pís�ového sb�ru (tzv. Kolovratský rukopis). 
Víde�ský �ech J. E. Doležálek pozd�ji publikuje své písn� také v notové p�íloze 
Dobroslavu (1821) a stává se p�isp�vatelem V�nce (1837 dv� písn� na texty V. Nejedlého, 
1838 píse� na text Š. Hn�vkovského).   

K hudebním pr�kopník�m �eské spole�enské písn� pat�il také Václav Jan Tomášek (1774–
1850), �eský hudební skladatel a pedagog, respektovaný p�edstavitel pražského hudebního 
života. Vzd�láním byl právník, v hudb� samouk, ale vynikající odborník. P�sobil jako 
u�itel hudby ve šlechtických rodinách, roku 1824 založil v Praze vlastní hudební ústav. Je 
autorem nejmén� stovky písní a více než dvaceti sbor�. Na texty Písní Václava Hanky24 a 
dalších autor� složil a vydal Šestero písní (Praha 1816 u K. W. Enderse), pak dalších 
Šestero písní na Hankovy texty (opus 71, Praha po 1816 u Marka Berry) a do t�etice 
Šestero písní (opus 82 na texty Rukopisu královédvorského, Praha po 1816). Zlidov�ní 
n�které z jeho melodií není doloženo, nedošlo k n�mu ani u písn� na Chmelenského text 
Podejte mi víno, chci zírati ráj..., uve�ejn�né pozd�ji v prvním ro�níku V�nce (1835). 
Tomáškovy písn� tedy sice stále nesta�ily k probuzení výrazn�jšího všeobecného zájmu o 
spole�enskou píse�, jeho význam spo�ívá v n��em jiném: um�leckou zralostí své tvorby a 
povýšením „formy pís�ové na ryzí um�lecký útvar nenapodobivý a op�ený o osobitou 
hudební invenci“ (O�adlík 1940: 200) poskytl vzor pro ostatní skladatele v této oblasti. 
P�iklonil se k p�ízvu�nosti v �eském vokálním projevu, a by� ne vždy odlišil kvalitu hlásek 
od kvantity, již v té dob� podal intuitivní návod k p�irozené �eské hudební deklamaci.  

Mezi p�edstaviteli nejstarší generace hudebních skladatel� podílejících se na tvorb� 
spole�enských písní vynikal František Max Kníže (1784–1840). P�sobil jako fagotista 
v orchestru Stavovského divadla, dob�e ovládal hru na violu a na kytaru, 1836 se stal 
�editelem k�ru u sv. Havla. Napsal a vydal školu na kytaru (1820) a p�íslušné etudy. Ve 
dvou sešitech po p�ti písních publikoval Patero �eských písní pro jeden hlas p�i kyta�e neb 
fortepianu (opus 18, Praha p�ed 1819) a Patero písní s pr�vodem piana neb kytary (opus 
21, Praha 1819), s texty p�edevším od V. Hanky. V p�edmluv� k opusu 21 uvedl: „Písn� 
tyto toliko k své libosti jsem složil, žádaje se blížiti k národním zvuk�m. I líbily se 
mnohým, kte�í slyšeli je, a žádali, bych je ve�ejn� vydal.“ A dodal, že doprovod písní byl 
komponován pro kytaru, nikoli pro klavír, aby tím omluvil jednoduchost klavírního 
doprovodu. Jeho náp�vy pat�ily ve spole�nosti k nejúsp�šn�jším, by� k „národním 
zvuk�m“ mají daleko. S V. Hankou tvo�il autorskou dvojici, jejíž úsp�šná spolupráce vedla 
k zlidov�ní n�kterých písní: Když zdaleka z modrých hor..., Luna jasn� svítí..., Když už 
všecko spo�ívá...; nejv�tší proslulosti však dosáhla Knížetova píse� na Hukalovu romanci 
o B�etislavovi a Jitce: Když m�sí�ek spanile svítil...   

B�hem první poloviny 19. století pronikl do všech oblastí um�ní romantismus 

a stal se skute�ným životním stylem. V�d�ím politickým sm�rem se stal liberalismus 

založený na ví�e ve svobodu osobnosti, díky n�muž se za�alo prosazovat �eské 

m�š�anstvo a vedení národního života se ujímali �eští spisovatelé-buditelé, 

pocházející z tehdejší m�stské i venkovské drobné buržoazie (D�jiny 1999: 63). 

V tomto spole�enském vývoji jsou významná 30. léta, kdy v �eských zemích, jako 

                                                 
24 O n�m viz dále. 



reakce na pa�ížskou revoluci (�ervenec 1830) a polské povstání (1831), dochází 

k nebývalému rozmachu �eského národního hnutí, které se za�alo také výrazn� 

politizovat. Za�al se intenzivn�ji probouzet ve�ejný život a spole�enský ruch. Mladá 

generace m�š�anstva se hlásila ke svým spole�enským práv�m zejména tím, že 

vystupovala p�i všech p�íležitostech na ve�ejnosti a zd�raz�ovala demokrati�nost ve 

všem svém vystupování. Krom� spole�enských zábav �i bál� vznikaly �etné kroužky, 

v nichž se projevovaly vlastenecké názory a snahy. Jedním z nejvýznamn�jších 

prost�edk� stmelujících spole�nost se stal zp�v, který se dostával stále více do 

pop�edí. Mladé m�š�anstvo zpívalo pravideln� p�i každém svém shromážd�ní a pod 

jakoukoli záminkou. Vznikala v�tšina spole�enských písní (mezi nimi se posléze 

uplatnily i ty nejznám�jší, jako Kde domov m�j…?, Moravo, Moravo… �i Hej, 

Slované…). Zp�v se stává také ideálem básník� – sami se nazývají p�vci a své 

básn� pojmenovávají jako písn� �i zp�vy. Zatímco v literatu�e postupn� zájem o 

lidové písn� opadá, vnikají naopak do spole�enského života a za�ínají se zpívat na 

ve�ejnosti. Píse� dokonce ovládla i koncerty slavných virtuos� a divadelní prkna; 

známé písn� byly obecenstvem natolik žádané, že se bez nich neobešel žádný 

hudební program, který se cht�l setkat s výrazn�jším úsp�chem (nap�. Polákova 

zlidov�lá píse� Sil jsem proso na souvrati… byla zakomponována do Fidlova�ky a p�i 

houslových koncertech nesm�ly chyb�t variace na její téma). O oblíbenosti 

spole�enského pís�ového repertoáru sv�d�í také skute�nost, že nejvýznamn�jší 

p�vci této doby (nap�. Karel Strakatý) se proslavili práv� zp�vem písní. 

Nové romantické myšlenky byly do �eské spole�nosti vneseny mimo jiné 

zásluhou Václava Hanky (1791–1861), který upozornil na význam lidových písní a 

vybízel k jejich sb�ru již roku 1814 v Hromádkových Prvotinách p�kných um�ní.25 

M�l v úmyslu vydat sbírku slovanských lidových písní, ale byl p�íliš rozptýlen �adou 

jiných aktivit, a tak alespo� poskytl materiál F. L. �elakovskému. Hanka p�sobil jako 

básník, p�ekladatel, jazykov�dec, slavista a bibliograf, stal se prvním knihovníkem 

Národního muzea. Ve všech oborech se projevoval pon�kud diletantsky. 1817 objevil 

takzvaný Rukopis královédvorský a spolu s J. Lindou je považován za jeho 

falzifikátora. Téhož roku vyšla v Praze Hankova Prostonárodní srbská múza do �ech 

p�evedená. Povrchn� a nekriticky vydával nejr�zn�jší památky staré a starší �eské 

                                                 
25 Prvotiny p�kných um�ní aneb Víde�ské listy. Víde� 1813–1817. Literární p�íloha C. k. povolených Víde�ských 
novin (1812–1816). Vydával Jan Nepomuk Robert Hromátko (Hromádko, Hromádka), profesor �eštiny na 
víde�ské univerzit�. 



literatury a lidové slovesnosti. Mnoha vydání se do�kaly stále dopl�ované Hankovy 

písn�26 (Praha 1815 atd.), jejichž texty inspirovaly �etné skladatele (z t�ch 

nejstarších V. J. Tomáška, F. M. Knížete, J. T. Krova), staly se východiskem �ady 

oblíbených spole�enských a zlidov�lých písní a �ada z nich pozd�ji sou�ástí 

kmenového repertoáru spole�enských zp�vník� (S Bohem bu� a pamatuj…, Pro� se 

upejpáte, plaché dív�iny..., Vystavím si skrovnou chaloupku… a mnohé další). Texty 

tvo�il n�kdy na náp�vy lidových a kramá�ských písní (Když jsem svou Lidušku 

vyprovázel dom�...), �asto hledal inspiraci u cizích autor� (Krásná Minko, musím 

jíti..., U potoka hoch si sed�l...) a stál také u zrodu tradice um�lé milostné písn� 

(Luna jasn� svítí..., Když už všecko spo�ívá v tiché no�ní dob�...).  

Výraznou osobností nejen z hlediska repertoáru spole�enských písní byl 

František Ladislav �elakovský (1799–1852), �eský básník, slavista, folklorista a 

p�ekladatel, který v souladu s myšlenkami preromantismu jako kvalitní zdroj pro 

um�lé básnictví vid�l tvorbu lidovou. Jeho dlouholetý a soustavný zájem o lidovou 

slovesnost, dopln�ný vynikajícími p�ekladatelskými schopnostmi, vyústil v rozsáhlé 

dílo Slovanské národní písn� I–III (1822, 1825, 1827), které bylo východiskem 

k Ohlasu písní ruských (1829) a Ohlasu písní �eských (1839).27 Byl jedním 

z hlavních p�edstavitel� ohlasové metody a vynikl p�edevším v tvorb� skladeb 

žertovných a satirických, spíše výjimkou jsou proklamativní písn� vlastenecké (Za 

dn� mladosti kdo radostné... s hudbou F. Škroupa). 	ada jeho ohlasových text� 

zlidov�la s um�lými i lidovými náp�vy (B�tolinko boubelatá…, Na lávce nad 

potokem…, O� jsem prosil, B�h mi dal…, Je to ch�ze po tom sv�t�...).  

Druhým p�edstavitelem ohlasové metody byl katolický kn�z František Jaroslav 

Vacek Kamenický (1806–1869), �eský básník a spisovatel. Obdivoval J. Kollára a F. 

L. �elakovského, sbíral spolu s J. Kamarýtem na venkov� lidové písn�. Publikoval 

cykly Písn� v duchu prostonárodním novo�eském (��M 1830), Sedmero písní 

(�echoslav 1830), �asopisecky por�znu mnohé p�íležitostné verše a knižn� Písn� 

v národním �eském duchu (Praha 1833), v�nované práv� F. L. �elakovskému. 

                                                 
26 Václav Hanka: Dvanáctero písní. (Svaze�ek I) / Svaze�ek II. V Praze 1815 / 1816; Hankovy Písn�. Druhé, 
rozmnožené vydání. Svaze�ek první. Nákladem skladatelovým. V Praze 1819; Hankovy Písn�. (3. vydání.) 
V Praze. U Jana Host. Pospíšila. 1831; Hankovy Písn�. (4. a 5. vydání.) V Praze. Nákladem spisovatelovým. 
1841 / 1851. Edice: Václav Hanka: Hankovy Písn� (1815–1851) a Prostonárodní Srbská Múza, do �ech 
p�evedená (1817). Vydal Jan Máchal. Praha 1918. Nákladem �ACFJ. Novo�eská knihovna III. (Pokus o úplné 
vydání Hankova básnického díla: �erpáno z knih, �asopis�, zp�vník� a rukopis�.) 
27 František Ladislav �elakovský: Ohlas písní ruských. Praha 1829. Ohlas písní �eských. Praha 1839. Ob� sbírky 
in: Spisy básnické. Praha 1847. Kritické vydání Karla Dvo�áka Praha 1948 a znovu 1951. 



Um�lecké úrovn� �elakovského ohlas� Vackovy písn� sice nedosáhly, ale za�adil se 

mezi p�tici autor�, u nichž po�et zlidov�lých písní p�esáhl desítku (Hanka, 

�elakovský, Vacek-Kamenický, Picek, Hálek). N�které z jeho básní žijí 

s anonymními nebo zlidov�lými náp�vy jako tradi�ní lidové písn� (nap�. Já jsem 

d�v�e jako lusk..., Když náš Vít šel na námluvy..., U panského dvora..., Vdejte m�, 

mati�ko, dokud jsem mladá...).  

Podobné postoje k lidovému um�ní jako �elakovský zaujímal i jeho p�ítel 

Josef Krasoslav Chmelenský (1800 –1839), jehož �etné pís�ové texty nalezly také 

své pevné místo ve spole�enských zp�vnících. �eský básník, libretista, p�ekladatel, 

editor, literární, hudební a divadelní kritik, p�edstavitel mladší preromantické 

generace jungmannovc�, právník a soudce vydal roku 1823 v Hradci Králové své 

Básn�, stal se libretistou F. Škroupa (1826 první �eská opera Dráteník; 1828 Old�ich 

a Božena; 1832 Libušin s�atek) a byl redaktorem prvních dvou ro�ník� V�nce ze 

zp�v� vlastenských (1835 a 1836, poté p�edal redakci F. Škroupovi). Jako inspiraci 

pro skladatele p�ispívající do V�nce vydal t�i ro�níky poetického sborníku Kytka, dar 

um�ní zp�vu (1836–1838), kam posléze posílal i své básn� reflektující pracovní 

cestování po Morav� a Slezsku, takzvané Poputnice. P�ekládal operní libreta 

(nezbytnou Kouzelnou flétnu) i jednotlivé árie a písn�. Vedle F. Škroupa 

zhudeb�ovali Chmelenského milostné a vlastenecké verše další skladatelé, nap�íklad 

V. J. Rosenkranc, A. R�ži�ka, V. J. Tomášek, J. Vorel. N�kolik písní s jeho texty 

zlidov�lo (Nad Berounkou pod Tetínem…, Doorávám, dokonávám…, P�kn� na 

chodní�ek… apod.).  

Druhá hudební generace autor� spole�enských písní je zastoupena 

p�edevším Aloisem Jelenem (1801–1857). Tento �eský hudební skladatel, zp�vák, 

sbormistr a texta� pat�í spolu s F. Škroupem mezi nejvýznamn�jší komponisty 

v oblasti �eské spole�enské písn�. Od roku 1823 uplat�oval sv�j krásný tenor 

v prvních �esky zpívaných operách, po ztrát� hlasu se v�noval skladb� a svými 

písn�mi dosáhl velké popularity, která ve 40. letech vrcholila jeho sbory (byl 

zakladatelem a v letech 1840–1844 prvním �editelem Žofínské akademie). Skládal 

�asto písn� k r�zným p�íležitostem, t�eba i k poh�b�m vlastenc�, �adu svých skladeb 

dokonce sám otextoval. V hudební p�íloze �echoslavu publikoval písn� Pacholík 

slepého harfenisty (Hle, slepý starý otec m�j..., 1824) a Modlitba Pán� (Ó Tv�rce, 

v��ný Bože m�j..., 1825). Po�átkem 40. let vyšly v Praze u Hoffmanna jeho �eské 

p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana (ve dvou sešitech: Vyst�hovanec, Kdes hv�zdo 



má?, Tam v dáli!, Pomilování, Ženuška, Uleh�ení, Touha, Milenka a r�ženky, 

Nev�rný milý a Dív�ina jak dobrá hodina) a n�kdy v té dob� také �eské p�vodní 

sbory (vyzna�ovaly se nápaditostí a dobrou deklamací); �ada jeho skladeb z�stala 

v rukopise. Zlidov�ly tyto písn� s Jelenovými náp�vy: �elakovského Je to ch�ze po 

tom sv�t�..., O� jsem prosil, B�h mi dal..., Ach b�da, nebudu víc chodit pro vodu... a 

Na lávce nad potokem..., Mosenova–Riegrova Tam v dáli, tam za hájem..., Villaniho 

Zasvi� mi, ty slunko zlaté..., na vlastní text Má tys láska jediná, ženuško... a následn� 

anonymní parodie Tys má láska jediná, skleni�ko...  

K obrovskému rozmachu spole�enského zp�vu dochází v letech 1830 – 1848. 

Vrstva mladého m�š�anstva se výrazn� podílí na hudebním život� a na významná 

místa se postupn� dostávají nadšenci, kte�í se rozhodli opustit své p�vodní profese a  

v�novat se pouze hudb�. S právnickou kariérou se na úkor hudby rozlou�il František 

Jan Škroup (1801–1862), �eský hudební skladatel a dirigent. Již za studií v Praze 

inicioval provedení první opery v �eském jazyce (Švýcarská rodina, 1823) a na 

Chmelenského text složil první �eskou operu (singspiel Dráteník, 1825). Roku 1827 

zanechal studia a stal se druhým, 1837 prvním kapelníkem stavovského divadla, 

1857 byl pro neshody s vedením p�ed�asn� penzionován, 1860 se stal �editelem 

Žofínské akademie a ješt� téhož roku p�ijal místo kapelníka v Rotterdamu. V oblasti 

spole�enské písn� byl jednou z nejvýznamn�jších skladatelských i organizátorských 

osobností. S úsp�chem zhudeb�oval básn� Hankovy (Pro� se upejpáte, plaché 

dív�iny...), �elakovského (Za dn� mladosti kdo radostné...), Jablonského (P�jme 

písn� liboplynné...) a dalších autor�; n�které písn� zlidov�ly jen proto, že byly 

vytvo�eny jako zám�rné parafráze na Škroupovu–Tylovu Kde domov m�j...? (nap�. 

Pickovy písn� Tam kde v�n�í modré hory... a Kde d�va má...? �i Tichého Kde vlast 

je má...?). Spolu s Josefem Krasoslavem Chmelenským se snažil podchytit obecnou 

pot�ebu nové pís�ové tvorby a propagovat nové �eské písn� v již zmín�ném 

pís�ovém m�sí�níku V�nec ze zp�v� vlasteneckých uvitý a ob�tovaný dívkám 

vlasteneckým (1835–39, 1843–44),28 kam také sám F. Škroup p�isp�l 22 písn�mi, 

�asto p�ejatými z vlastních zp�voher (nap�. Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou... z Old�icha 

a Boženy /1826/ a Doorávám, dokonávám... z Libušina s�atku /1835/ na 
                                                 
28 V�nec ze zp�v� vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem fortepiána. 1.–2. ro�ník 
(redaktor Josef Krasoslav Chmelenský); 3.–5. ro�ník: redaktor František Jan Škroup, kapelní mistr k. 
Stavovského divadla pražského. V Praze 1835–1839. V knížecí arcibiskupské knihtiskárn�, u Josefy Fetterlové, 
�ízením a nákladem Václava Špinky [p�í�ný formát 23 x 27 cm, sázené noty, starý pravopis]; V�nec. Sbírka 
�eských zp�v�. Nové pokra�ování. Svazek první. Berra a Hoffmann v Praze 1843–1844 [formát na výšku 25 x 17 
cm, noty ryté do kovových ploten, reformovaný pravopis]. Kompletní kritické vydání Josefa Plavce Praha 1960. 



Chmelenského libreta; Kde domov m�j...? a Vane v�t�ík po lu�inách... z Tylovy 

Fidlova�ky /1834/). Problém s nedostatkem text� vhodných ke zhudebn�ní pak m�la 

odstranit literární p�íloha V�nce redigovaná Chmelenským a nazvaná Kytka, dar 

um�ny zp�vu,29 která poskytovala prostor pro vzájemnou inspiraci obrozeneckých 

skladatel� a básník�. �eští skladatelé m�li z Kytky �erpat texty ke zhudebn�ní a 

V�nec pak jejich pís�ové skladby uve�ej�oval. �asopis se setkal s velkou odezvou, 

díky n�mu se nové písn� velmi rychle ší�ily a zájemci si z jednotlivých �ísel tvo�ili 

rozsáhlou zásobu pís�ového repertoáru. Ve V�nci i v Kytce lze nalézt �adu písní, 

které zdomácn�ly v pozd�jších spole�enských zp�vnících.  

Jako texta� písní se zde objevoval také Josef Kajetán Tyl (1808–1856), jeden 

z hlavních spolupracovník� F. Škroupa, básník, spisovatel, dramatik, p�ekladatel, 

režisér, žurnalista a herec. Tém�� dvacet let byl p�ední osobností �eského národního 

a literárního hnutí. Písn� a kuplety z jeho her (Strakonický dudák, �estmír, Paní 

Marjánka, matka pluku, Fidlova�ka atd.) se s oblibou zpívaly a n�které zlidov�ly (Kde 

domov m�j...?, Já jsem ze Strakonic...).  

Ve 40. letech 19. století se zásluhou A. Jelena rozvinul mužský sborový zp�v, 

který uvedl písn� do nového rozm�ru a �eské m�š�anstvo se pomalu dostávalo na 

vrchol své ú�asti na �eské hudb�. Po textové stránce výrazn� vynikl Václav Jaromír 

Picek, jehož pís�ové texty se všeobecn� setkaly s výraznou oblibou. Tento právník a 

státní ú�edník se stal prvním �eským texta�em písní v pravém slova smyslu. V letech 

1850–1852 byl prozatímním redaktorem vládních Pražských novin, smutn� proslul 

polemikami s Karlem Havlí�kem. Publikoval Básn� (Praha 1843, znovu 1856 a 1859) 

a Písn� (I–III, Praha 1847, 1852, 1856); s náp�vy od F. Škroupa, J. Vorla, F. Karase, 

J. L. Zvona�e a dalších desítek skladatel� vydal hudební pís�ové sborníky Písn� 

školní (1854) a Písn� �eské (1861).30 Neúsp�šný dramatik a podpr�m�rný básník, 

ale obratný texta� dosáhl ve své dob� (spolu s F. L. �elakovským, V. Hankou a F. J. 

Vackem Kamenickým) výrazn� nejv�tšího úsp�chu v oblasti zlidov�lé písn� (Bývali 

�echové…, �echy krásné, �echy mé…, Koliks dala hubi�ek…, M�j milý mi na 

letnice…, Písn�, dcery ducha mého…, Tážete se, pro� jsem Slovan…, Za jezem pod 

bezem… a mnohé další). Obecn� skeptický názor na jeho tvorbu se tím dostává do 

                                                 
29 Kytka. Dar um�ny zp�vu na rok 1836 / 1837 / 1838 (3 svazky). Svil Dr. Jos. K. Chmelenský. V Praze, 
v knížecí arcibiskupské knihtiskárn�, vedením a nákladem V. Špinky. 
30 Václav Jaromír Picek: Písn� �eské s pr�vodem fortepiana. Písn� na Pickovy texty, vždy v n�mecké a �eské 
verzi, s náp�vy od F. Škroupa, J. Vorla, F. Karase, J. L. Zvona�e a dalších skladatel�. Praha 1861. 



jiného sv�tla, z dnešního pohledu by se jednalo o výjime�n� úsp�šného 

profesionálního texta�e ve sfé�e populární hudby.  

�eské národní hnutí mezitím postupn� nabývalo stále více politického rázu. 

Výraznou osobností byl Karel Havlí�ek Borovský (1821–1856), na jehož díle jsou 

patrné nové, odvážn�jší národní snahy. Ironicky odmítl sentimentální vlasteneckou 

idyli�nost v Tylov� novele Poslední �ech, �ímž zárove� u�inil konec dosavadnímu 

vychvalování každé nové �eské knihy. Dával najevo odpor k omílání vlasteneckých 

frází a zd�raz�oval nutnost více jednat. Vzhledem ke svému pragmatickému p�ístupu 

se také rozhodl v praxi prozkoumat reálné základy slovanské vzájemnosti. P�sobil 

jako domácí vychovatel v Rusku a záv�ry svých zkušeností shrnul ve stati Slovan a 

�ech, kde jako nereálnou odmítl koncepci jednotného slovanského národa a postavil 

se na vyhran�né �eské stanovisko (D�jiny 1999: 81). V pr�b�hu revoluce v roce 

1848 pak složil �adu aktuálních politických písní reagujících na soudobé události, 

kterými významn� obohatil repertoár �eského spole�enského zp�vu. Havlí�kovy 

�asové politické pop�vky na folklorní náp�vy a vlastenecké revolu�ní písn� se staly 

symbolem revolu�ního roku 1848, ší�ily se novinami, letáky a zprvu i zp�vníky, na 

dalších deset let však jeho jméno i n�které jeho písn� ze spole�enských zp�vník� 

zmizely. V revolu�ním roce 1848 se stal spole�enský zp�v jedním z prost�edk� 

vyjád�ení nesouhlasu s dosavadní politikou. Vznikl typ �eské politické písn� skládané 

na náp�vy lidových písní a také aktuální politická satira. První z t�chto písní p�inesli 

studenti z Vídn�, kde bylo uvoln�n�jší prost�edí. V Praze je poté velmi brzy 

významn� rozmnožil práv� Havlí�ek. Jednou z nejznám�jších je jeho píse� Šuselka 

nám píše…, která svými prost�edky vyjad�uje stanovisko F. Palackého 

k frankfurtskému sn�mu. Palacký byl pozván do Frankfurtu na jednání o �eském 

pom�ru k n�mecké národní a státní jednot�. Toto pozvání však ve�ejným dopisem 

odmítl, protože by svou ú�astí vlastn� manifestoval �eský souhlas se za�len�ním do 

jednotného N�mecka. Dokument se setkal v �echách s nadšením a N�mce 

zneklidnilo zejména to, že �eské snahy, zam��ené dosud jazykov� a kulturn�, nabyly 

jasn� politického charakteru (D�jiny 1999: 92). Zp�v se stal neodd�litelnou sou�ástí 

politických událostí – byli jím vítáni ú�astníci Slovanského sjezdu, zp�vem za�ínaly 

p�íslušné slavnosti a zábavy. Píse� nep�etržit� zaznívala i v �ervnu na pražských 

barikádách, posm�šnými politickými písn�mi byli �astováni neúsp�šní politici. V �íjnu 

1848 opustila v�tšina �eských poslanc� revolu�ní Víde�, v listopadu byl zahájen 

ústavodárný �íšský sn�m v Krom��íži a v prosinci nastal okamžik zm�ny na 



nejvyšším postu: 2. 12. 1848 nahradil odstoupivšího císa�e Ferdinanda I. na 

habsburském tr�nu jeho synovec František Josef I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Kodifikace �eského spole�enského zp�vu – 

Pichl�v Spole�enský zp�vník �eský 1851 
 

 

 Nový, mladý a sliby nesvázaný rakouský panovník zahájil otev�ený boj za 

obnovení absolutismu. Bez ohledu na probíhající ústavodárný �íšský sn�m 

v Krom��íži nechal po�átkem b�ezna 1849 vyhlásit oktrojovanou ústavu a 

krom��ížský sn�m ukon�it za asistence vojska. V kv�tnu byli zat�eni hlavní ú�astníci 

protistátního spiknutí iniciovaného ruským emigrantem Michailem Alexandrovi�em 

Bakuninem, �eští radikálové Karel Sabina, Karel Sladkovský, Josef Václav Fri� a 

další, pozd�ji i uprchlý Emanuel Arnold, a postupn� odsouzeni k tvrdým trest�m. 

V Praze byl do�asn� vyhlášen stav obležení, bylo omezeno spol�ovací právo a 

zrušena svoboda tisku (�s. d�jiny 1987: 276–278). N�kte�í spisovatelé byli násiln� 

perzekvováni (Ignác Jan Hanuš, Josef Kajetán Tyl, Karel Havlí�ek), jiní se uzav�eli 

do svých pracoven a v�novali se p�edevším v�decké práci (František Palacký, 

František Ladislav �elakovský, Václav Bolemír Nebeský). 

 Za této svízelné �eské kulturní a spole�enské situace, na samém prahu 

Bachova absolutismu, p�išel s unikátním edi�ním nápadem MUDr. Josef Bojislav 

Pichl. Narodil se roku 1813 v Koso�i u Prahy, na starom�stském (akademickém) 

gymnáziu v Praze byl žákem Františka Jana Svobody a Josefa Jungmanna, po 

filozofii absolvoval léka�skou fakultu (1843). V pr�b�hu studií se sp�átelil s F. L. 

Riegerem, V. V. Tomkem, B. Jablonským, J. Frantou-Šumavským a dalšími buditeli; 

p�ipojil si vlastenecké jméno Bojislav. Ve 30. letech byl nadšeným 

spoluorganizátorem �eských besed a ples� a v�bec vlasteneckého spole�enského 

d�ní, což mu vydrželo po celý život. 1843 za�al p�sobit jako léka� v Pardubicích. 

1845 se oženil s Františkou, dcerou svého kantora profesora Svobody, jejíž básnický 

cyklus Mat�iny písn� pod pseudonymem Marie �acká s hudbou Františka Škroupa 

vyšel 1844 v Novém pokra�ování V�nce. Pichl za�al 1848 vydávat Pardubického 

hlasatele svobody a lidu práva, ale u konzervativních m�š�an� s ním neusp�l. 1849 

redigoval v Praze až do zániku politický list Svatováclavské poselství a potom n�kolik 

�ísel V�ely, než byl ú�edn� zbaven redakce. 

 Pichl�v vydavatelský projekt spo�íval ve shromážd�ní dosavadních �eských 

spole�enských písní a v jejich knižním vydání ve form� básnické sbírky, respektive 



nenotovaného zp�vníku. S publikováním díla si musel pospíšit, aby ješt� využil 

zbytk� vydavatelské volnosti, p�esn�ji �e�eno p�etrvávajících zmatk� a ned�sledností 

v napl�ování nastávající konsolida�ní kulturní politiky. V jeho prosp�ch nahrávala 

skute�nost, že návrh vydat soubor národních pís�ových text�, pojatý zdánliv� spíše 

jako retrospektivní než aktuální záležitost, vlastn� ideov� odpovídal myšlenkám 

reak�ního literárního programu, formulovaného Václavem Jaromírem Pickem. 

Budoucí svobod� m�la podle Picka p�edcházet vzd�lanost národa, jejímž 

p�edpokladem je dokonalý jazyk t�íbený literaturou bez cizích vliv�, vycházející „z 

bohatých dol� národních, z národních bájí, pov�stí a zp�v�v“ (Picek 1850). Takový 

návrat zp�t byl sice pro kvalitní  tv�rce neakceptovatelný, ale v p�ípad� zamýšlené 

Pichlovy edice to byla cesta, jak paralyzovat p�ípadný odpor konzervativc�, zvlášt� 

když sám V. J. Picek byl autorem �ady t�chto písní. 

 A�koli byl Josef Bojislav Pichl zkušený p�ekladatel s rozhledem po evropské 

literatu�e,31 nem�la myšlenka souhrnného zp�vníku �eské m�š�anské spole�nosti 

vlastn� p�ímou inspiraci nebo p�edlohu. Nebyly jí ani sb�ratelsko-autorské 

archaizující edice jako Arnim�v–Brentann�v Des knaben Wunderhorn,32 ani lidové 

zp�vníky typu Beckerova Mildheimisches Liederbuch,33 ale ani t�eba p�edchozí 

Náprstk�v Zp�vník slovanský (KZ: 1848-01-SP; 1848-02-SP),34 který svou �asovostí, 

formou i nevelkým rozsahem spadá spíše ješt� do sféry kramá�ské. Zdá se, že 

nápad vytvo�it �eský spole�enský zp�vník p�išel v pr�b�hu Pichlových reminiscencí 

nad uplynulými dvaceti lety vlastního aktivního národního života, vyvolaných 

traumatem nastávající tíživé doby. P�i osobní rekapitulaci bezpo�tu vlasteneckých 

akcí, které sám �asto organizoval a jejichž neodmyslitelnou sou�ástí byl spole�ný 

zp�v, p�i vzpomínkách na besedy s renomovanými i za�ínajícími literáty, hudebníky, 

nakladateli, malí�i i zanícenými �eskými buditeli nejr�zn�jších profesí nemohl 

nezalitovat toho, že neopakovatelná atmosféra t�chto setkání se rozplyne 

v zapomn�ní. Každá píse�, která se mu vybavila, evokovala n�jaký odstín t�chto 

nálad a odtud už asi nebylo daleko k myšlence rozd�lit se o tyto pocity s ostatními: 

                                                 
31 P�ekládal poezii i prózu z polštiny (J. B. Zaleski), z ruštiny (M. J. Lermontov), z angli�tiny (G. G. Byron), 
z n�m�iny (H. Heine, J. Kerner, L. Uhland; historické romány K. J. R. Herloše) a p�edevším ze špan�lštiny 
(knižn� vydal dva svazky novel M. Cervantese a první díl Dona Quijota de la Mancha); �adu svých básnických 
p�eklad� za�adil do svého t�ísvazkového reprezenta�ního výboru Spole�enský kraso�e�ník �eský (1852–1853). 
32 Des knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder gesammelt von Achim v. Arnim und Clemens Brentano. I–III. 
Heidelberg–Frankfurt 1806–1808. 
33 Mildheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernschaften Gesängen. Gesammelt von Rudolph Zacharias 
Becker. Gotha 1799. 
34 Vojt�ch (Náprstek): Zp�vník slovanský I–II. Víde� 1848. 



shromáždit spole�enský pís�ový repertoár a umožnit �tená��m a uživatel�m tohoto 

souboru obdobné zážitky.  

  Po formální stránce zachovává Pichl�v zp�vník podobu i kapesní formát 

dosavadních vydání text� �eských lidových písní, zejména Erbenových Písní 

národních v �echách35 (ovšem též díky stejnému nakladateli), užívá však již pln� 

reformovaného pravopisu. Z hlediska celkového pojetí má paradoxn� nejblíže 

k v�tšin� nenotovaných zp�vník� duchovních písní, tj. jde o soubor skladeb v�tšinou 

um�lého p�vodu s ur�itým ideovým zám�rem, skládaných pro co nejširší obec 

konzument� a shromážd�ných a prezentovaných v co nejv�tším množství bez 

výrazn�jšího výb�ru a uspo�ádání. Tento p�ím�r z�stane i dál použitelný jak pro 

obecné použití Pichlova zp�vníku, tak také pro jeho budoucí osudy a rozší�ení 

zp�vník� jím inspirovaných. A stejn� jako se zde Pichlovi poda�ilo poskytnout 

národní spole�nosti n�co zcela nového – cosi jako sv�tský kancionál sestavený 

z jejího oblíbeného repertoáru, povýšením obecného ozna�ení na název 

(Spole�enský zp�vník �eský) bezd��n� vytvo�il z tohoto typu pís�ového souboru 

nový pojem, jako terminus technicus (dokonce ve dvojím významu)36 užívaný dosud: 

spole�enský zp�vník. 

 Š�astnou ruku m�l J. B. Pichl rovn�ž s volbou realizátora, když pro sv�j zám�r 

získal renomovaného pražského nakladatele a tiska�e Jaroslava Pospíšila. Syn 

zakladatele tiska�ské rodiny Jana Hostivíta Pospíšila se narodil roku 1812 v Hradci 

Králové, absolvoval tam gymnázium a vyu�il se saze�em. 1834 p�išel do Prahy, kde 

vedl pobo�ku otcova podniku, 1837–1840 redigoval Kv�ty (jako jeden z prvních 

�eských vydavatel� honoroval p�ísp�vky, v pozd�jších letech byl pro zm�nu 

podez�íván z krácení honorá��). Ve 30. a 40. letech se u Pospíšil� scházela literární 

spole�nost (mj. Erben, Filípek, Franta-Šumavský, Jablonský, Havlí�ek, Mácha, Malý, 

Picek, Pichl, Rubeš, Sabina, Turnovský, Tyl, Vacek-Kamenický). 1842 se J. Pospíšil 

oženil s J. Machytkovou, p�evzal otc�v pražský závod a dále ho rozší�il. Podobn� 

jako otec vsadil na �eskou kartu a redak�ní praxe, literární p�ehled i nakladatelský 

instinkt p�i výb�ru zakázek mu zajistily úsp�ch (mj. vydal 1843 a 1845 druhý a t�etí 

svazek Erbenovy pís�ové sbírky, 1853 Kytici a 1855 Babi�ku Boženy N�mcové). Ke 

spolupráci s Pichlem p�istoupil z�ejm� i proto, že m�l práv� �erstvou zkušenost 

                                                 
35 Karel Jaromír Erben: Písn� národní v �echách I–III. Praha 1841, 1843, 1845. 
36 Jedno z médií obrozující se �eské spole�nosti 19. století, ší�ící její kultovní pís�ový repertoár; obecn� zp�vník 
jakékoli spole�nosti. 



s Janotovým Zp�vníkem pro �eskou mládež (KZ: 1850-01-SP; 1850-02-SP; 

JanotaZ�M I–II),37 který m�l ovšem jiný charakter a podstatn� menší rozsah. 

 O zp�sobu shromaž�ování pís�ového materiálu a p�íprav� rukopisu pro tisk 

se lze jen dohadovat na základ� známých reálií a komparace s p�edchozími 

zp�vníky, hudebninami a sbírkami lidových písní. V �em spo�ívala p�íprava oddílu 

spole�enských písní (108 �ísel), které tvo�í jádro zp�vníku,38 nazna�il J. B. Pichl 

v p�edmluv�, že totiž „bylo toliko t�eba, co por�znu bylo, shledati a v p�íhodnou sbírku 

složiti“. Jak vyplývá z analýzy Pichlova zp�vníku (KZ: 1851-01-SP; Pichl1), 

p�edstavovala tato p�íprava n�kolik nezbytných fází. Je pravd�podobné, že nejprve 

vznikl soupis  písní vytvo�ený z vlastní pam�ti i za pomoci známých. Pak bylo nutné 

provést rozsáhlé materiálové rešerše: probrat dostupné hudebniny obsahující �eské 

spole�enské písn�, knihy verš�, almanachy a �asopisy p�inášející textové p�edlohy 

písní, dosud vydané zp�vníky i jednotlivé tisky s milostnými, spole�enskými, 

vlasteneckými a revolu�ními písn�mi a vybrané tituly excerpovat. Práci jist� pon�kud 

zjednodušilo, že básnické sbírky J. J. Marka, V. B. Nebeského, D. M. Villaniho, J. 

Burgersteina, F. J. Vacka-Kamenického, F. J. Rubeše a V. J. Picka vydal ve 40. 

letech sám Pospíšil, takže byly p�i ruce k dispozici v jeho skladu. Nyní nutn� p�išla na 

�adu n�jaká forma terénního výzkumu v p�íslušném spole�enském okruhu, ústní i 

koresponden�ní. Co chyb�lo, doplnil sb�ratel z autopsie, a protože necht�l 

p�edkládat uživatel�m ustrnulá zn�ní, ale živý pís�ový repertoár, neváhal v detailech 

upravit texty do té podoby, v jaké se skute�n� zpívaly. Nepochybn� využil také 

zkušeností své ženy a rad i p�ipomínek okruhu p�átel, spolupracovník� a samotných 

tv�rc� písní. Autorství písní se mu ve v�tšin� p�ípad� poda�ilo zjistit39 – p�ed textem 

písn� umístil do závorky jméno skladatele, za písní jméno texta�e. Respektoval 

autorský název písn� (Chmelenského Chodní�ek lásky); vlastní nadpis p�ipojil jen u 

anonymních text� (Píse� �eského sedláka), a to ješt� zpravidla vyšel z všeobecn� 

užívaného názvu písn� (Polský �tvrtý tém). 

 Oddíl lidových písní p�edstavuje až na t�i výjimky výb�r text� z již zmín�né 

Erbenovy první sbírky (šifra EP). Nejde však o pouhý otisk písní; Pichl pro sv�j 

                                                 
37 Vojt�ch Vlastimil Janota: Zp�vník pro �eskou mládež I–II. Praha 1850. 
38 Srov. v p�íloze: Soupis spole�enských písní prvního vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského 
1851, s pasportizací a komentá�i. 
39 Na tvorb� 108 spole�enských písní za�azených do prvního vydání Pichlova zp�vníku se autorsky 
podílelo 64 texta�� (básník�, p�ekladatel�, anonym�) a p�ed i po vydání nezjistitelné množství skladatel�. 
Srov. v p�íloze: Texta�i a skladatelé spole�enských písní prvního vydání Pichlova Spole�enského 
zp�vníku �eského 1851 (medailony zam��ené na jejich aktivity v oblasti spole�enského zp�vu). 



zp�vník (šifra Pichl1) každý text revidoval s ohledem na recentní zn�ní písn�: 

pop�vky stejného náp�vu spojil v jeden celek40 ve vžitém po�adí (z použitých 98 

lidových písní tak vzniklo 92 �ísel), zejména u delších písní vynechal sloky, které se 

ve spole�nosti nezpívaly,41 upravil deklamaci a provedl další drobné retuše,42 

odstranil knižní spisovná zn�ní,43 p�ipojil citoslovné pasáže44 a n�kdy vyzna�il i 

repetice45 – snažil se tedy p�iblížit texty písní soudobé živé zpívané podob�. 

Erbenovy básnické názvy písní vynechal, zato �asto zachoval p�ipojené varianty 

písní i n�které poznámky a vysv�tlivky.46 T�i z písní Erbenova sbírka neobsahuje47 – 

jsou zapsány bu� z autopsie, nebo z okruhu známých. 

 Nevelký oddíl ukázek z oblíbeného sv�tového repertoáru (vý�atky z oper, 

um�lé písn�) sestává z 35 pasáží pod 22 �ísly. Zdrojem �eských verzí uvedených 

v Pichlov� zp�vníku byly z�ejm� hlavn� klavírní výtahy a tiskem vydaná operní libreta 

a výb�ry árií. Výsledek pracného zjiš�ování t�chto p�edloh by v pohledu na 

analyzovaný zp�vník nep�inesl nic zásadn� nového, navíc variabilita textového a 

hudebního materiálu – stojící z hlediska etnomuzikologického výzkumu v pop�edí 

zájmu – je u písní artificiálního okruhu p�irozen� nízká a v daném p�ípad� by vlastn� 

                                                 
40 Adámku náš... + Adámku m�j... (Pichl1 �. 109 = EP �. 109 + 110); Hn�vej ty se na mne... + Zelená se louka... 
(Pichl1 119 = EP 219 + 220); Já mám chaloupku... + My jsme sedláci... + Já mám valacha... (Pichl1 122 = EP 
334 + 335 + 336); Když jsem šel do Prahy za jednou pannou... + Když jsem šel po Praze po Malé Stran�... 
(Pichl1 144 = EP 87 + 388); Pod dubem za dubem... + Pšeni�ku jsem zasil... (Pichl1 150 = EP 61 + 258). 
41 �ervená r�ži�ko... (v Pichl1 114 jsou jen první �ty�i sloky z osmislokové v EP 47); Já tu nebudu... (v Pichl1 
124 je vynechána poslední, �tvrtá sloka oproti EP 138); Vzdor na vzdor n�komu... (v Pichl1 141 je vynechána 
druhá sloka oproti EP 234); Ta strahovská brána... (z šestislokové v EP 167 jsou ponechány v Pichl1 167 jen 1., 
2., 3. a 5. sloka); v p�ípad� písn� Bude vojna, bude... jsou z desetislokové písn� v EP 137 použity pro Pichl1 111 
pouze první t�i sloky – tím se ovšem z epické písn� stala píse� lyrická (ve shod� s celkovým pojetím Pichlova 
zp�vníku). 
42 Místo „svátek jsem nesv�tila“ je zopakováno „já jsem doma nebyla“; z�ejm� d�sledek eliminace jakékoli 
posvátnosti ve spole�enském zp�vu (Pichl1 127 oproti EP 12); „jen kdybych já tebe byla nepoznala“ v Pichl1 
místo „nebyla poznala“ v EP 14); atd. 
43 Nap�. v písni Chodíval k nám, chodíval... (Pichl1 131) „klobou�ek premovanej, jako �ákej císa�“ místo 
„klobou�ek premovaný, jako �áký císa�“ v EP 92.   
44 Nap�. v písni Žežulinka kuká... (Pichl1 116) je vždy po dvou verších p�ipojeno citoslovce „kuku“, užívané 
jako melodická výpl�; tyto citoslovné dopl�ky Erben zpravidla neuvád�l (EP 35). 
45 Nap�. u písn� Adámku náš... (Pichl1 109) je u každé sloky vyzna�ena repetice pátého verše (v EP 109 a 110 
nikoli). 
46 Nap�. píse� �erné o�i, jd�te spát... je v Pichl1 125 p�evzata z EP v�etn� varianty a poznámky; i s variantami 
jsou dále z EP p�evzaty písn�: Pichl1 �. 132, 144, 147, 151, 182. Naopak Erbenovu poznámku za poslední 
slokou písn� Kde je sládek... (EP 312) nepovažoval Pichl za nutné u �. 184 uvést, protože obdobným pravidlem 
se p�i p�íprav� svého zp�vníku d�sledn� �ídil. Poslední sloka spolu s poznámkou v Erbenov� sbírce totiž zní: 
„Pivo píti, vlasti žíti, / �e� a krále slušn� ctíti: / tak zní naše právo, / �esko a� je zdrávo; / poj�me tam a píme ho 
/ až do rána bílého! – Poslední tato sloha jest teprv nedávný p�ídavek; pon�vadž se ale v�bec ve spole�nostech 
zpívá, necht�l jsem jí pominouti.“  
47 Byly z�ejm� zapsány z ústního podání. Jedná se o píse� Andulko, mé dít�... (Pichl1 140) a dv� písn� 
v dialektu: Když jsem já k vám chodzívával... (Pichl1 195) a Já ty volky nepoženu, já mám doma mladú ženu... 
(Pichl1 196).  



spo�ívala hlavn� v rozdílu mezi p�ípadnými r�znými p�eklady téže skladby nebo její 

pasáže. 

 Pís�ový materiál byl tedy shromážd�n a J. B. Pichl m�l p�istoupit k jeho 

ut�íd�ní a sestavení. „Soustavy a po�ádku není tu šet�eno žádné,“ oznámil však 

sestavovatel v p�edmluv�, „aby sbírka tím rozmanit�jší se stala...“ To odpovídá 

pravd� jen do jisté míry. P�edevším provedl kvalifikovaným zp�sobem roz�len�ní do 

t�í základních okruh� podle druhu písn�: sféra folklorní (oddíl Národní písn�; s. 110–

163, �. 109–200) – sféra um�lá (oddíl Ze zp�voher atd.; s. 164–194, �. 201–222) – 

sféra pomezní (oddíl bez názvu; s. 1–109, �. 1–108). Práv� tato pomezní sféra 

obsahuje písn�, o které šlo p�i vytvo�ení zp�vníku p�edevším, tedy �eské písn� 

spole�enské, z nichž n�které již celonárodn� zlidov�ly (Písn�, dcery ducha mého..., 

Sil jsem proso na souvrati..., Moravo, Moravo, Moravi�ko milá..., U panského 

dvora..., Nad Berounkou pod Tetínem), n�které získaly trvalou oblibu m�š�anské 

spole�nosti (Baso, baso, bru�..., P�icházím p�ímo z Moravy..., Já jsem švarná dívka 

z mlejna..., Do pole, háje, muži, jonáci..., Vlast, jaké to sladké jméno...) a jen n�kolik 

z nich bylo za�azeno zkusmo jako nabídka pro spole�enský repertoár (Hájit právo 

skutky, slovy..., Dlouho mra�no nebe krylo..., P�jme písn� liboplynné..., Vám, o�i 

jasné, ráje mého �íše...). Až na jedinou výjimku (Když m�sí�ek spanile svítil..., tj. 

Hukal�v B�etislav) p�ináší Pichl�v zp�vník výhradn� písn� lyrické. Absence epiky zde 

má n�kolik p�í�in. V první �ad� výpravné písn� pov�tšin� nebyly sou�ástí skute�n� 

zpívaného spole�enského repertoáru (jiná v�c je deklamování a �etba), protože 

neodpovídaly jeho nálad�, duchu a pot�ebám, byly neak�ní, dlouhé a t�žko 

zapamatovatelné. Dále nesla zlidov�lá pís�ová epika stále pe�e� kramá�ské 

provenience, a tedy n��eho mén� ušlechtilého, svým p�vodem mnohdy ne�eského a 

zastaralého. A kone�n� m�l J. B. Pichl p�i sestavování zp�vníku jist� už v hlav� sv�j 

následující projekt, Spole�enský kraso�e�ník �eský, jehož první svazek m�l být 

v�nován práv� epice.48  

 D�vodem k tomu, pro� sestavovatel zp�vníku nepokra�oval v �len�ní 

repertoáru, jist� nebyla ani jeho nekompetentnost, ani vágn� vyjád�ená snaha po 

rozmanitosti. Jako vzd�lanec, zkušený redaktor a znalec spole�enského zp�vu by byl 

jist� dokázal jednotlivé oddíly bez problém� dále strukturovat. Spole�enský oddíl lze 

rozd�lit podle obsahu na písn� milostné, spole�né (tj. spole�enské v nejužším slova 

                                                 
48 Josef Bojislav Pichl: Spole�enský kraso�e�ník �eský. Svazek první: �eské historické zp�vy, pov�sti a legendy. 
Praha 1852. 



smyslu) a vlastenecké. S v�domím existence tematických p�esah� zaujímá každá 

z t�chto skupin zhruba t�icet procent oddílu spole�enských písní, zbývající desetinu 

p�edstavují písn� didaktické, elegické a satirické. Kdyby však J. B. Pichl shromáždil 

nap�íklad do jedné skupiny jen písn� vlastenecké (v�etn� písní s vypjat� revolu�ním 

obsahem), vydráždil by tím cenzuru a s �adou písní, ne-li s celým zp�vníkem by se 

musel rozlou�it. Za dané politické a kulturní situace se tedy rozhodl texty 

spole�enských písní naopak zcela promísit a zám�rn� tím narušit p�ehlednost oddílu 

a jeho ideový dopad. Ze stejného d�vodu musel n�kolik nejradikáln�jších (zejména 

Havlí�kových) písní ob�tovat, p�i�emž skute�nost této autocenzury takticky p�iznal 

v p�edmluv�, aby uklidnil ú�ady svým naoko odpov�dným p�ístupem („�asové 

okolnosti velely mnohou píse� vynechati“). Krom� toho položil na úvod zp�vníku dva 

dynastické texty složené na náp�v rakouské hymny (Národní píse� za�ínající Bože, 

p�i mladistvém králi Františku Josefu st�j... a jednoslokovou Pardubskou s incipitem 

Sláva Františkovi králi, tak zní v�rný �ech� zp�v...), ale zárove� se od nich ihned 

distancoval tím, že �íslování písní i paginaci stran za�al až od následující první 

spole�enské písn� �eský sbor (Zp�v a píse� milujem...). Jako skladatele u ní uvedl 

Jana Nepomuka Škroupa, své autorství textu zaml�el. 

 Již n�kolikrát citovaná Pichlova p�edmluva (Pichl 1851: bez pag.) se 

vyzna�uje stru�ností a až okázalou skromností, ale na druhé stran� (z�ejm� 

zám�rnou) mlhavostí n�kterých pasáží. Zábavu chápe autor jako d�ležitou sou�ást 

spole�enského života, která vyplývá z jeho povahy a zp�tn� jej ovliv�uje. Proto se 

charakter zábavy liší u r�zných národ�, spole�ností i jednotlivc�. Významným 

projevem spole�enské zábavy je zp�v, což platí v nejv�tší mí�e práv� o �eském 

národu a slouží mu ke cti. Autor v této souvislosti cituje Schillera („není písní, kde zlý 

lid p�ebývá“) a konstatuje, že krom� pokladu lidových písní mají �echové také 

dalších „zp�v� hojnost dosti velikou“. Zde má na mysli oblast spole�enských a 

zlidov�lých písní, ale blíže je nepojmenovává (nenalézá z�ejm� pro celý tento 

komplex písní výstižné pojmenování), jen dodává, že ú�elem zp�vníku bylo tyto 

písn� shromáždit. Dále uvádí, že z písní cizí provenience jsou do zp�vníku p�ijaty 

jednak písn� tém�� zdomácn�lé, jednak vynikající skladby, které „pro slušnou 

vhodnost svou zobecn�nu býti skute�n� zasluhujou“. Prvními z�ejm� myslí n�které 

zlidov�lé �i obecn� známé písn� z oddílu písní spole�enských, které jsou ve své 



hudební nebo textové složce cizího p�vodu,49 druhými celý oddíl vý�atk� z oper. 

V jednom z odstavc� autor vysv�tlil, pro� sbírka nem�že být úplná: krom� nutnosti 

eliminace dobov� nevhodných písní je to p�edevším okolnost, že denn� vznikají nové 

písn� a že by „dopl�ování ani nebylo konce“. A doporu�il, aby si každý uživatel 

nechal p�i vazb� ke zp�vníku p�ivázat n�kolik prázdných list� k dopl�ování on�ch 

vynechaných i nov� vzniklých písní.50 Takové doporu�ení p�edstavuje ovšem 

nepokrytou výzvu nejen k zaznamenávání, ale – jejich umíst�ním ve zp�vníku – také 

k provozování proskribovaných písní. 

           Záv�r p�edmluvy je v�nován otázce náp�v�: nebylo možné je p�ipojit, protože 

by tím narostl objem i cena zp�vníku. Jak soudí sestavovatel, náp�vy jsou však 

zpravidla známé a v každé v�tší spole�nosti n�kdo „tu neb onu píse�“ umí zapívat. U 

v�tšiny písní jsou navíc uvedena jména skladatel� a podle nich „net�žko i skladby se 

jich dopíditi; nejvíce ve V�nci, Erbenových, Jelenových, Vašákových [sbírkách], 

Zlatém zp�vníku atd. nalézti“. Zde tedy J. B. Pichl odkazuje nejen ke zdroj�m 

                                                 
49 Jsou to (krom� slovenských) tyto písn� (tu�n� je uvedeno �íslo písn� a její název v prvním vydání Pichlova 
zp�vníku): 16. Chaloupka. Incipit: Vystavím si skrovnou chaloupku… Text: Václav Hanka. Náp�v: n�mecká 
lidová píse� (jako autor bývá d�sledn� uvád�n V. J. Rosenkranc); 17. Novonárodní. Incipit: Nech� velebí Vlach 
své ráje… Text: Bed�ich Peška. Náp�v:  p�ejatý z chorvatské písn� (Jako: „Nek sa hrusti šaka mala“); 51. 
Vále�ná. Incipit: Boj za�íná, ozbrojte… Text: Anonym. Náp�v: Gaetano Donizetti (z opery Lucrezia Borgia); 
66. Kozák. Incipit: Krásná Minko, musím jíti… Text: Václav Hanka (volný p�eklad básn� Christopha Augusta 
Tiedgeho: Der Kosak und sein Mädchen /Olis und Minka/, incipit: Schöne Minka, ich muss scheiden…). Náp�v: 
ruský lidový; 68. Plavba. Incipit: O dnové, o radostné chvíle, když houpala lodinka mile… Text: Václav Hanka 
(volný p�eklad básn� Ch. A. Overbecka: Die Schifffahrt, incipit: Das waren mir selige Tage…). Náp�v: Václav 
Jan Tomášek; 69. R�že Tetínská. Incipit: Nad Berounkou pod Tetínem… Text: Josef Krasoslav Chmelenský. 
Náp�v: Anonym (zlidov�lý náp�v na motiv Carla Marii v. Webera); 71. Mládenec u potoka. Incipit: U potoka 
hoch si sed�v (sed�l)… Text: Václav Hanka (p�eklad básn� Friedricha Schillera: Der Jüngling am Bache, incipit: 
An der Quelle sa3 der Knabe…). Náp�v: Anonym; 74. Jezdec p�ed bojem. Incipit: Krátký jen byl m�j 
�arokrásný sen… Text: Josef �ejka (p�eklad básn� Wilhelma Hauffa). Náp�v: Václav Jind�ich Veit; 76. P�vcovo 
lou�ení. Incipit: Z �eských hor zaznívá zp�v… Text: Václav Jaromír Picek. Náp�v: n�mecký (lidový?), dále 
Heinrich Proch; 77. Gaudeamus! Incipit: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus… Text: Anonym (st�edov�ká 
studentská píse�, vznik 1267). Náp�v: Kindleben (potulný p�vec, vznik 1781); 80. Štyrská. (Als ich bin 
verwichen.) Incipit: Když jsem zpolehounka v�era u okénka… Text: Anonym. Náp�v: n�mecká lidová nebo 
zlidov�lá píse� ze Štýrska; 81. Polský �tvrtý tém. Incipit: Tisíc bojovných p�ísahalo rek�… Text: Anonym. 
Náp�v: Anonym; 88. Žižka na Vítkov�. (Podle „Lützow´s wilde Jagd“ od T. Körnera.) Incipit: Slyš, kterako 
(kterak to) zdaleka temný hluk… Text: František Šír (transformace básn�/písn� n�meckého romantického 
básníka-hrdiny Karla Theodora Körnera). Náp�v: Anonym; 89. �eská milenka. (Jako: Varšavjanka dla 
kochanka.) Incipit: Má milenka je dívenka p�eup�ímná… Text: Bed�ich (?). Náp�v: polský lidový; 90. Složno! 
[Družn�] Incipit: Složno, složno, bratjo mila, po Slaviji slavnoj… [chorvatská] Text: Ferdo Rusan. Náp�v: 
Anonym; 93. Appencelský zp�v. Incipit: Jak ven luna zve, sháním stádo své… Text: Anonym. Náp�v: nezjišt�n; 
97. Tam v dáli! Incipit: Tam v dáli, tam za hájem ples ptá�ka zaznívá... Text: František Ladislav Rieger (p�eklad 
básn� Julia Mosena). Náp�v: Alois Jelen; 99. Do vinárny! (Ich gehe in´s Weinhaus.) Incipit: Na víno cos mne 
táhne vám... Text: František Ladislav Rieger ? (snad Riegr�v p�eklad Reissigerovy písn�). Náp�v: Karl Gottlieb 
Reissiger.    
50 Tento nápad n�kte�í majitelé spole�enských zp�vník� opravdu uskute�nili, jak to dokládá n�kolik 
dochovaných exemplá�� s p�ívazkem prázdných list�, v n�kterých p�ípadech s rukopisn� vepsanými písn�mi. 
Nap�. ve vázaném exemplá�i 6. vydání Pichlova–Zvona�ova Spole�enského zp�vníku �eského z r. 1863 je vzadu 
p�ivázáno 50 prázdných list� a na n�kterých z nich je rukou dopln�no 13 písní (Sbírka Václava Pletky, zatím bez 
signatury, uložená nyní ve fondech Etnologického ústavu AV �R, v. v. i.).  



náp�v�, ale zárove� prozrazuje i n�které z pramen� hudební povahy, z nichž �erpal 

p�i shledávání text� spole�enských písní. Z vyjmenovaných to jsou: V�nec ze zp�v� 

vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem fortepiana. 1.–2. 

ro�ník (redaktor Josef Krasoslav Chmelenský); 3.–5. ro�ník: redaktor František 

Škroup. Praha 1835–1839. V Knížecí arcibiskupské knihtiskárn�, u Josefy Vetterlové, 

�ízením a nákladem Václava Špinky; V�nec. Sbírka �eských zp�v�. Nové 

pokra�ování. Svazek první. Berra a Hoffmann v Praze 1843–1844; Karel Jaromír 

Erben – Jan Pavel Michael Martinovský: Náp�vy písní národních v �echách. Svazek 

I–III. V Praze nákladem Jana Hoffmanna 1842, 1845, 1847; Karel Jaromír Erben: 

Písn� národní v �echách. S odkazy k prvním t�em svazk�m Erbenových–

Martinovského Náp�v�. Svazek I–III. V Praze 1841, 1843, 1845. V knihtiskárn� a 

skladu Jaroslava Pospíšila; Jelen, Alois: �eské p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana 

I–II. Praha, po�átek 40. let 19. století; týž: �eské p�vodní sbory. Praha 1845. Ob� 

sbírky nákladem Jana Hoffmanna; Josef Vašák: Lumír – zp�vy �tverohlasné. 6 

sbor�. Praha 1833; týž: Náp�vy k písním Františka Jaroslava Kamenického. 

Nakladatel Jan Hoffmann. Praha 1843; týž sestavil: Národní zp�v a ples slovanský. 

10 slovanských lidových písní pro zp�v s doprovodem klavíru. Praha 1844; Zlatý 

zp�vník. Sbírka nejoblíben�jších zp�v� od nejvýte�n�jších vlasteneckých skladatel� 

pro jeden hlas s pr�vodem fortepiana. Nakladatel Jan Hoffmann, posléze jeho vdova 

Emílie. Praha od 1847. 

 P�edmluvu datoval J. B. Pichl „V Praze 10. máje 1851“ a podepsal se 

„Sb�ratel“. Spole�enský zp�vník �eský (KZ: 1851-01-SP; Pichl1) krátce na to vyšel. 

Má formát p�ibližn� 16 x 10 cm, 214 stran, z toho 194 zna�ených,51 obsahuje 

postupn� titulní list,52 dedikaci,53 p�edmluvu, obsah54 a t�i oddíly s 235 texty písní pod 

222 �ísly. Nakladatelské vro�ení je 1851, místo vydání Praha, tisk a náklad Jaroslava 

Pospíšila. Jméno sestavovatele Josefa Bojislava Pichla je uvedeno jen v dedikaci, 

nikoli na titulním listu. Zp�vník se setkal s takovým obchodním úsp�chem, že ješt� 

p�ed Vánoci téhož roku p�istoupil J. Pospíšil k jeho druhému vydání (KZ: 1851-02-

                                                 
51 V úvodu je 20 ne�íslovaných stran, paginace stran i �íslování písní za�íná až od první spole�enské písn�. 
52 SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK �ESKÝ. (vin�ta s vyobrazením lyry a dvou zk�ížených haluzí; linka) V PRAZE. 
Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1851. 
53 Panu Františku Ditrichovi, zasloužilému m�š�anu pražskému, milovníku a p�íteli spole�enského zp�vu 
�eského, p�íteli váženému Dr. J. Boj. Pichl. – Jestli se F. Ditrich na vydání zp�vníku finan�n� podílel, není 
zjišt�no. 
54 Ve form� abecedního rejst�íku incipit� všech písní s uvedením �ísla písn� i strany. 



SP; Pichl2)55 a v následujícím roce 1952 vyšlo t�etí, rozmnožené vydání (KZ: 1852-

02-SP; Pichl3). Pichlova a Pospíšilova p�vodní p�edstava o tom, že �tená�i se 

spokojí se souborem text� spole�enských písní a s náp�vy že už si zpívající 

spole�nost vždy n�jak poradí, se ukázala jako lichá a Pospíšil�v obchodnický duch 

jej p�im�l zjednat nápravu. Realizovat hudební pandán k lacinému zp�vníku text� 

formou drahé hudebniny bylo nemyslitelné a navíc na to Pospíšil ani nebyl zaveden. 

Zvolil tedy op�t kapesní formát, tentokrát podlouhlý, a noty dal vysázet. P�ípravy 

hudebního materiálu se ujal profesionální nápov�da Stavovského divadla František 

Martinec (kolem 1812 – 1879). M�l pro takový úkol p�edpoklady – jako suflér se totiž 

specializoval na „zp�vy, operetky, vaudevilly a frašky se zp�vy“ (�SHS 1965: 48) 

v �eských i n�meckých p�edstaveních a byl v této oblasti znalcem. Zvolil formu 

základní jednohlasé melodie, valnou v�tšinu náp�v� se mu poda�ilo dohledat, 

napomohla i jeho suflérská pam��. Výsledkem bylo p�esn� to, co uživatelé 

pot�ebovali: pro laika to byl p�ehledný notový záznam sloužící k osv�žení pam�ti a 

opo�e p�i intonaci, pro hudebníka posta�ující vodítko k improvizovanému doprovodu. 

Tento zp�sob se ve spole�enských zp�vnících dokonale vžil (náp�vy ovšem bývaly 

pozd�ji z praktických d�vod� v�azovány k text�m), a tak se František Martinec p�ipojil 

k Josefu Bojislavu Pichlovi a Jaroslavu Pospíšilovi jako poslední z trojice pr�kopník� 

�eských spole�enských zp�vník�. Náp�vy ke Spole�enskému zp�vníku �eskému 

(KZ: 1852-01-SP; Mart.NSZ) vyšly u J. Pospíšila v pr�b�hu roku 1852. K jejich 

dalšímu vydání již nedošlo; zap�í�inil to nejen p�irozen� menší zájem uživatel� o 

zp�vníky s notami (pro mnohé byl tento další zp�vník nadbyte�ný), ale také následné 

peripetie v Pichlov� život� i v tehdejším kulturním d�ní. 

 Odebráním koncese pro politickou nespolehlivost skon�ilo Pichlovo krátké 

období profesionálního redaktora a p�ekladatele.56 Ve svém d�sledku to ovšem 

znamenalo i rozlou�ení s Prahou: z existen�ních d�vod� se stal 1854 hutním 

léka�em na Kladn� a 1861 byl p�eložen do Ný�an u Plzn�. Také ve svých nových 

p�sobištích se ob�tav� zapojil do národn�-obrodného procesu a pokra�oval ve své 

edi�ní �innosti, ale již pod jiným nakladatelem. Vzdálenost však jist� nebyla to hlavní, 

co se postavilo mezi n�j a J. Pospíšila, a z�ejm� v tom prvotn� nehrála roli ani 

finan�ní otázka. Roku 1855 totiž vyšel tiskem a nákladem Jaroslava Pospíšila �eský 

                                                 
55 Exemplá� s tímto druhým vydáním Pichlova zp�vníku nebyl k dispozici, a to ani autor�m p�vodního soupisu 
spole�enských zp�vník� Bed�ichu Václavkovi a Robertu Smetanovi. 
56 Krátce p�sobil jako p�ekladatel p�i pražském magistrátu. 



zp�vní�ek (KZ: 1855-01-SP; An.�Z1), zjevn� inspirovaný zp�vníkem Pichlovým, 

ovšem anonymn�, bez udání jména sestavovatele. Jinými slovy Pospíšil využil 

osv�d�eného principu, vydal další zp�vník, ale nepovažoval už za nutné požádat 

Pichla o spolupráci nebo alespo� o svolení. A to se p�vodce nápadu a po�adatele 

Spole�enského zp�vníku �eského J. B. Pichla z�ejm� citeln� dotklo. 

 Anonymní zp�vní�ek má oproti Pichlovu zp�vníku menší formát, p�ibližn� 13 x 

7 cm, 160 stran, z to 152 zna�ených, obsahuje titulní list57 (jako frontispis slouží 

celostránková rytina podle kresby J. Führicha), obsah58 a dva oddíly se 161 písn�mi. 

Oddíl spole�enských písní má 74 �ísel, oddíl lidových písní 87 �ísel; na rozdíl od 

Pichlova zp�vníku není za�azen oddíl s vý�atky z oper (zlidov�lé písn� ze 

Škroupových zp�voher59 jsou, stejn� jako v Pichlov� zp�vníku, umíst�ny v oddílu 

spole�enských písní). Oddíl spole�enských písní byl zredukován o 34 �ísel a 

obsahov� pon�kud prom�n�n. Vynecháno bylo 63 písní,60 tedy více než polovina, 

dopln�no bylo naopak 29 písní.61 Pospíšil p�edevším eliminoval všechny písn�, které 

by mohly znamenat problémy s cenzurou (revolu�ní,62 bojovn� vlastenecké63 a 

futuristické64 písn�, tj. texty s jakoukoli výzvou k odporu proti nep�átel�m, vrah�m 

apod.,65 op�vující �eštinu na úkor n�m�iny,66 s jakoukoli zmínkou o husitství,67 o 

návratu hrdinských �eských �as�68 nebo o slavné budoucnosti �eského národa69 

atd.). Z vlasteneckých písní dále vynechal texty bombastické,70 p�emršt�n� loajální71 

a p�íliš naivní �i neobratné.72 Potom odstranil cizojazy�né písn� v�etn� slovenských 

                                                 
57 �ESKÝ ZP	VNÍ�EK. (vin�ta s vyobrazením amorka sedícího na toulci s šípy a hrajícího na lyru) V PRAZE. 
Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. 1855. 
58 Ve form� abecedního rejst�íku všech písní. 
59 Doorávám, dokonávám..., Kde domov m�j..., Vane v�t�ík po lu�inách..., Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou... 
60 Z oddílu spole�enských písní v Pichlov� zp�vníku nebyly do �eského zp�vní�ku pojaty písn� (�íslo v Pichl1): 
1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 
107, 108.  
61 Do oddílu spole�enských písní v �eském zp�vní�ku byly oproti Pichlov� zp�vníku dopln�ny písn� (�íslo 
v An.�Z1): 6, 9, 15, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 
72, 74. 
62 Nap�. Boj za�íná, ozbrojte... (Pichl1 �. 51). 
63 Nap�. Zdvihni se, zdvihni, starý �eský lve... (Pichl1 �. 46). 
64 Nap�. Ješt� na t�ch našich horách... (Pichl1 �. 33). 
65 Nap�. T�šme se sladkou nad�jí... (Pichl1 �. 43). 
66 Nap�. Nuže, nuže, milí brat�i, zpívejme... (Pichl1 �. 22). 
67 Nap�. Slunce vstává nad táborem... (Pichl1 �. 24). 
68 Nap�. Nech� velebí Vlach své ráje... (Pichl1 �. 17). 
69 Nap�. Vltavo, Vltavo, �eko �ech�... (Pichl1 �. 31). 
70 Nap�. Svornost jest ta mocná páska... (Pichl1 �. 29). 
71 Nap�. Hájit právo skutky, slovy... (Pichl1 �. 39). 
72 Nap�. Jsou, jsou po Slovanech �ešata... (Pichl1 �. 27). 



a písn� cizího p�vodu,73 dále písn� málo známé,74 p�íliš speciální75 a texty, které 

z�ejm� nefungovaly jako písn�.76 Bohužel tato �istka postihla i úvodní píse� �eský 

sbor J. N. Škroupa s textem p�vodního sestavovatele J. B. Pichla, na jejíž oblib� si 

Pichl zakládal.77 Pospíšil naopak p�idal 13 zlidov�lých písní,78 rozmnožil zp�vník o 8 

písní Hankových,79 uvedl další písn� Františka Jaroslava Vacka-Kamenického,80 

Antonína Václava Žítka,81 Františka Šíra82 a Boleslava Jablonského83 a doplnil 

spole�enský repertoár o tvorbu n�kolika autor�, které Pichl neuvedl: Karla Sudimíra 

Šnajdra (7 písní),84 Vincence Furcha85 a Karla Jaromíra Erbena86 (po 2 písních), 

Františka Janury,87 Josefa M. Bulína,88 K. z Radostova89 a anonymního básníka90 

(po jedné písni). Spole�enský oddíl Pospíšilova zp�vní�ku podává – p�es již 

zmín�nou vydavatelskou opatrnost  – v�rný obraz širšího živého spole�enského 

repertoáru a �as mu dal za pravdu: v�tšina eliminovaných písní se v pozd�jších 

spole�enských zp�vnících stejn� neudržela a naopak polovina dopln�ných písní 

(p�esn� 15 z 29) v nich nalezla své trvalé místo. Materiál v oddílu Písn� národní je 

stejn� jako v Pichlov� zp�vníku vesm�s p�evzat z Erbenovy první sbírky, ale 

v pon�kud jiném výb�ru, lidové písn� jsou uvedeny v abecedním po�ádku. Celkov� je 

u tohoto zp�vníku z hlediska obsahu i formy patrná tendence rozší�it okruh zájemc� 

                                                 
73 Pichl1 �. 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 89, 90, 92, 93, 99, 104, 108. Výjimkou je �. 97 Tam v dáli, tam za hájem..., 
zlidov�lá �eská verze  Mosenovy písn� v Riegerov� p�ekladu. 
74 Nap�. Dlouho mra�no nebe krylo... (Pichl1 �. 62). 
75 Nap�. Ha, ty naše slunce, Vyšegrade tvrd... (Pichl1 �. 61). 
76 Nap�. V�rn�jšího na sv�t� nad mou milou d�v�ete... (Pichl1 �. 82). 
77 Záminkou k vynechání písn� byl z�ejm� motiv v textu 3. sloky: ...a když s vrahy bojujem / pod praporci, me�e 
v p�sti... 
78 �íslo a incipit v An.�Z1: 6. Luna jasn� svítí... (V. Hanka), 22. �ím as to je, že u milosti... (A. V. Žítek), 27. Se 
srdcem divno hrát... (F. Janura), 28. Lidko, kdypak �e� žádosti... (V. Hanka), 30. Já jsem d�v�e jako lusk... (F. J. 
Vacek-Kamenický), 34. Jak pokojn� m�sí�ek... (F. J. Vacek-Kamenický), 43. V borovém na skále háji... (K. S. 
Šnajdr), 47. Jak se ten m�sí�ek... (V. Hanka), 53. S Bohem bu� a pamatuj... (V. Hanka), 54. U lavice dít� stálo... 
(K. J. Erben), 59. P�ineste mi jen vojenské mondóre... (J. M. Bulín), 63. Nic netrvá na sv�t� v��n�... (F. Šír), 69. 
�ervenaj se kopce... (V. Hanka). 
79 �íslo a incipit v An.�Z1: 6. Luna jasn� svítí..., 15. Poslechn�te, sest�inky, poslechn�te málo..., Lidko, kdypak 
�e� žádosti..., 33. Ach vy o�i, o�i..., 47. Jak se ten m�sí�ek..., 49. Laš�ovi�ka lítá, lítá..., 53. S Bohem bu� a 
pamatuj..., 69. �ervenaj se kopce..., 71. Hajá, hajá poupátko drahé... 
80 Já jsem d�v�e jako lusk...; Jak pokojn� m�sí�ek... 
81 �ím as to je, že u milosti... 
82 Nic netrvá na sv�t� v��n�... 
83 Zpívej, zpívej, tak voláte stále... 
84 �íslo a incipit v An.�Z1: 9. Pov�z pak mi, roztomilá..., 43. V borovém na skále háji..., 56. S tebou, babi�ko... 
+ 57. Co mám v chládku... + 72. Když jsme sta�í... (což je v podstat� jedna píse�), 70. Bývával jsem švarný 
hošík..., 74. Jeruzalém, velké m�sto... 
85 Krásn�jší mi na sv�t� není podívaná...; Blahý d�m, kde �ídí... 
86 U lavice dít� stálo...; Hbit�, brat�i, k práci, hbit�... 
87 Se srdcem divno hrát... 
88 P�ineste mi jen vojenské mondóre... 
89 Spi, mé drahé nevi�átko... 
90 Tys má láska jediná... (parodie na Jelenovu Ženušku – Má tys láska jediná...). 



o další spole�enské vrstvy; ve srovnání s Pichlovým zp�vníkem „má lidov�jší ráz“ a 

stal se „spolehlivým nositelem tradice spole�enského zp�vu, lidov�jšího nádechu“ 

(Václavek–Smetana 1949b: 32–33), odpovídá „pokro�ilému stadiu kolektivity 

národního zp�vu“ (Lexikon �L 1985: 496). Omylem �i anachronismem pak ovšem 

bylo za�azení Hankových prvotin a Šnajdrovy lyriky – rokokové nálady už národní 

spole�nost nezajímaly. (Místo ve spole�enských zp�vnících si neudržela nap�íklad 

ani Erbenova Polednice, zatímco v lidové tradici záhy zlidov�la a pat�ila 

k nejoblíben�jším, stejn� jako už d�íve Šnajdrovy balady a míchanice.)91 N�které tyto 

iracionální manipulace s repertoárem se t�žko dají vysv�tlit jinak, než že Pospíšila 

vedla snaha anonymní zp�vník od Pichlova na pohled více odlišit a zast�ít tím 

zjevnou inspiraci. Pospíšil však postupoval jako nakladatelský profesionál, vedený 

p�irozen� p�edevším obchodní stránkou v�ci, a nutno �íci, že i tentokrát jeho intuice a 

zkušenost v tomto sm�ru slavily úsp�ch. 

 �tená�ský a uživatelský zájem o Pospíšil�v zp�vní�ek byl veliký: celkem vyšel 

v osmi postupn� dopl�ovaných vydáních (1855, 1857,92 1860,93 1862,94 1864,95 

1873,96 188097 a posmrtn� ješt� 189198), takže jeho rozsah postupn� dosáhl více než 

dvojnásobku prvního vydání (ze 161 vzrostl na 327 písní). Tak se také druhy a žánry, 

p�vodn� oproti Pichlovu zp�vníku vynechané nebo omezené, vracely op�t na své 

místo: byly p�ipojeny vý�atky z �eských i cizích oper, s politickým uvoln�ním i písn� 

politické a radikáln� vlastenecké; p�ibyla zábavní pís�ová sféra. Od „šestého, valn� 

rozmnoženého vydání“ (1873) se zm�nil také název zp�vní�ku na �eskoslovanský 

zp�vník. Dv� další �ady anonymních Pospíšilových zp�vník�, akcentující ve 

zredukovaném výb�ru p�edevším vlasteneckou notu, Sbírka písní vlasteneckých 

v p�ti (2 x 1861,99 1864,100 1880,101 posmrtn� 1898102) a Nový zp�vní�ek ve dvou 

                                                 
91 Podobn� nap�. známá zlidov�lá píse� V. Furcha Na den svatého Rufa... se objevila všehovšudy v jediném 
spole�enském zp�vníku (tehdejšímu vlasteneckému milieu vadila její epi�nost, religiozita, kramá�ské názvuky, 
byly výhrady k Furchov� osob�). 
92 KZ: 1857-03-SP; An.�Z2. 
93 KZ: 1860-01-SP; An.�Z3. 
94 KZ: 1862-08-SP; An.�Z4. 
95 KZ: 1864-02-SP; An.�Z5. 
96 KZ: 1873-04-SP; An.�Z6. 
97 KZ: 1880-02-SP; An.�Z7. 
98 KZ: 1891-01-SP; An.�Z8. 
99 KZ: 1861-02-SP; An.SPV1 + 1861-03-SP; An.SPV2. 
100 KZ: 1864-04-SP; An.SPV3. 
101 KZ: 1880-03-SP; An.SPV4. 
102 KZ: 1898-02-SP; An.SPV5. 



zjišt�ných vydáních (1873,103 1880104) už takového obchodního úsp�chu nedosáhly. 

Od konce 60. let s nástupem specializovaných nakladatelství (I. L. Kober, Mikuláš a 

Knapp, Fr. A. Urbánek) „ztrácel Pospíšil�v podnik postupn� své postavení 

v pražském nakladatelském život� i autorskou základnu“ (Lexikon �L 2000: 1028). 

Knihtiskárnu p�evzal již 1871 jeho ze� Jan Otto.  

  Záhy po prvním vydání Pospíšilova zp�vníku vyšly 1856 v samostatném 

svazku také Náp�vy k �eskému zp�vní�ku (KZ: 1856-01-SP; Mart.N�Z).105 

Vydavatel zvolil osv�d�ený podélný formát p�ibližn� 10 x 17 cm a noty byly vysázeny. 

P�ípravy svazku se op�t ujal František Martinec. Jednohlasými náp�vy opat�il všech 

161 �ísel, ale v n�kolika p�ípadech sdružil pod jednu melodii více text�, tak jak to 

odpovídalo stavu v recentní zp�vnosti. Náp�v� je tedy ve skute�nosti jen 149. Stejn� 

jako u svazku náp�v� k Pichlovu zp�vníku nedošlo ani zde k dalšímu vydání; 

potvrdilo se, že zájemci o notový záznam písní byli a jsou vždy v menšin�. Tato 

skute�nost je v obecné rovin� patrná p�i pohledu na korpus analyzovaných zp�vník� 

– svazk� s náp�vy respektive notovaných spole�enských zp�vník� je zhruba t�etina 

(103 z 314); po roce 1920 však po�et notovaných zp�vník� výrazn� nar�stá. Materiál 

a zkušenosti získané p�i p�íprav� svazk� náp�v� k Pichlov� i Pospíšilov� zp�vníku 

zužitkoval pozd�ji F. Martinec v samostatném notovaném spole�enském zp�vníku 

Zp�vný v�nec (KZ: 1865-01-SP).106 Vyšel rovn�ž tiskem i nákladem J. Pospíšila a 

oba p�edchozí již rozebrané svazky notových p�íloh svým zp�sobem nahradil. 

Zárove� to byl Pospíšil�v pokus jak se vyrovnat s novou podobou (nyní již 

konkuren�ního) zp�vníku Pichlova–Zvona�ova (viz dále, k roku 1863), za�azujícího 

v jediném svazku náp�vy p�ímo do textu.107 

 J. B. Pichl mezitím zahájil spolupráci s Kate�inou Je�ábkovou, poslední 

p�íslušnicí staré tiska�ské rodiny Je�ábk�. Roda�ka z Mostu (1807) podnikala v Praze 

od roku 1826, samostatn� od 1834. Zpo�átku se v�novala p�evážn� tiska�ské, teprve 

posléze vydavatelské a nakladatelské �innosti. Až do po�átku 50. let vydávala 

p�evážn� náboženskou literaturu, 1848 intenzivn� provozovala tisk letákových písní, 

                                                 
103 KZ: 1873-02-SP; An.NZ1. 
104 KZ: 1880-01-SP; An.NZ2. 
105 Titulní list: NÁP	VY k �ESKÉMU ZP	VNÍ�KU. Sestavil František Martinec, oud stav. divadla Pražského. 
(linka) V PRAZE 1856. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. 
106 Titulní list: ZP	VNÝ V	NEC. (linka) Hojná sbírka nejoblíben�jších písní novov�kých a prostonárodních, 
jakož i mnohých slovenských, chorvatských a �eských zp�voherních. (linka) S náp�vy, ježto sebral František 
Martinec, oud �eského zemského divadla v Praze. (linka) V PRAZE. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. 1865. 
107 Praxe samoz�ejmá u hudebnin vokálního zam��ení a za�ínající se prosazovat již také u sbírek lidových písní 
(nap�. František Sušil: Moravské národní písn� s náp�vy do textu v�ad�nými. Brno 1860). 



v dob� bachovské reakce podporovala zejména �eskou beletrii. 1857 vyšlo u 

Je�ábkové �tvrté vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 1857-01-

SP; Pichl4), oproti t�etímu vydání nezm�n�né; zdá se, že Je�ábková po dohod� 

p�evzala Pospíšilovu zakázku. Soub�žn� u ní Pichl za�ídil vydání rozší�ené verze 

básnické sbírky své manželky (Písn�. Oddíly: Rozli�né, Vesnické, Mat�iny písn�, 

Kun�tické elegie. Praha 1857). Františka Svobodová totiž v letech 1838–44 

�asopisecky s úsp�chem publikovala prostou lyriku pod jménem fiktivní p�írodní 

básní�ky Marie �acké. Jak již bylo �e�eno shora, zaujal zejména cyklus ukolébavek, 

zhudebn�ný Františkem Škroupem a otišt�ný ve V�nci.108 Mystifika�ní akce ovšem 

p�erostla míru vkusu (údajná smrt básní�ky, rozbor její poezie), po odhalení ve 

Kv�tech 1846 p�inesla zna�né rozlad�ní a ve svém d�sledku zp�sobila, že knižní 

vydání prob�hlo již bez v�tšího zájmu. Pro spole�enský zp�v m�la však tato 

charakteristicky ženská tvorba – formou p�edjímající následné zhudebn�ní – sv�j 

význam, zejména okruh inspirovaný žánrem ukolébavky. 1859 vyšlo u Je�ábkové 

ješt� páté vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 1859-01-SP; 

Pichl5) a tím jejich spolupráce v podstat� skon�ila. 1861 se Josef Bojislav Pichl 

odst�hoval do Ný�an u Plzn�, kam byl jako hutní léka� p�eložen, Kate�ina Je�ábková 

vydala a vytiskla ješt� spole�enský zp�vník Hlahol (KZ: 1861-01-SP; Hlahol1) a 

p�edala sv�j podnik Karlu Seyfriedovi, který jméno Je�ábk� v názvu své firmy 

ponechal.109 Vytiskl poté zp�vník Veselý zp�vák (KZ: 1862-09-SP; VZ) a po 

Je�ábkové Slovanským kn�hkupectvím p�evzaté druhé vydání Hlaholu (KZ: 1863-07-

SP; Hlahol2). 

 Prohranou válkou se Sardinií a Francií 1859 nabraly události v monarchii 

rychlý spád. Po podepsání curyšské mírové smlouvy se panovník v mírovém 

manifestu z 15. 7. 1859 vyslovil za „vnit�ní blahobyt Rakouska ... rozvinováním 

bohatých jeho duševních a hmotných sil, jakož i p�im��enými opravami 

v zákonodárství“ (�s. d�jiny 1987: 300). Hlavní p�edstavitel reak�ního režimu 

Alexander Bach byl propušt�n z ú�adu ministra vnitra, byla svolána rozmnožená 

�íšská rada a na základ� jejího jednání 20. 10. 1860 vydán tzv. �íjnový diplom. 

Realizací jeho zám�r� m�la být Únorová ústava z 26. 2. 1861. V �eských zemích 

za�al 1. 1. 1861 Julius Grégr vydávat Národní listy s politickým programem od 

                                                 
108 Mat�iny písn� I–III. František Škroup. Text Marie �acká. V�nec. Sbírka �eských zp�v�. Nové pokra�ování. 
Svazek první. Berra a Hoffmann v Praze 1843–1844. Redaktor F. Škroup. Kritické vydání Josefa Plavce Praha 
1960: 433–438. 
109 Je�ábkovská (knih)tiskárna K. Seifried, pop�. K. Seyfried, d�íve Je�ábek. 



Františka Ladislava Riegera, 2. 10. 1861 byly oficiáln� potvrzeny stanovy p�veckého 

spolku Hlahol (založeného již v listopadu 1860), 16. 2. 1862 byla v Praze založena 

t�locvi�ná organizace Sokol (Jind�ich Fügner, Miroslav Tyrš), 18. 11. 1862 premiéra 

Hálkovy hry Král Vukašín slavnostn� zahájila provoz Prozatímního divadla a 19. 2. 

1863 byly potvrzeny stanovy Um�lecké besedy jako sdružení �eských hudebních, 

výtvarných a literárních tv�rc�. 

 Za této zm�n�né politické, spole�enské a kulturní situace za�al J. B. Pichl 

uvažovat o novém, p�epracovaném vydání svého spole�enského zp�vníku, jež by 

odpovídajícím p�ístupem uspokojilo sou�asné pot�eby uživatel�. To vyžadovalo 

získat ke spolupráci zkušeného hudebníka, který by provedl nový výb�r a revizi 

náp�v�, tak aby odpovídaly sílící oblib� sborového zp�vu, a zárove� to znamenalo 

najít nakladatele ochotného k vyprodukování cenov� p�ístupného, ale výrobn� p�ece 

jen pon�kud náro�ného zp�vníku. Hudební stránky projektu se ochotn� ujal Pichl�v o 

p�l generace mladší druh z pražské vlastenecké spole�nosti, Josef Leopold Zvona�, 

který mezitím vysp�l v jednoho z nejvýznamn�jších hudebních skladatel� 

p�edsmetanovského období, a zprost�edkoval také spolupráci s nedávno založenou 

nakladatelskou firmou Ignáce Leopolda Kobera. 

 J. L. Zvona� se narodil roku 1824 v Kublov� na Berounsku, 1842 absolvoval 

pražskou varhanickou školu, kde pak p�sobil jako u�itel varhan a chorálního zp�vu. 

1860–1864 byl �editelem Žofínské akademie, od 1863 u�itelem zp�vu na �eské vyšší 

škole dív�í a od 1864 �editelem k�ru u trinitá��. Od druhé poloviny 40. let se ú�astnil 

národního života, 1847 se stal �lenem Matice �eské, už tehdy zhudeb�oval 

Chmelenského, �elakovského, Pickovy a pozd�ji práv� Pichlovy a hlavn� 

Šmilovského básnické texty, 1848 byl v první setnin� Svornosti. Ú�astnil se za�átk� 

Sokola, 1862–1863 byl místop�edsedou Hlaholu, 1864 p�edsedou hudebního odboru 

Um�lecké besedy. V lidové písni vid�l d�ležitý pramen nové národní um�lé hudby110 

a využíval ji ve spole�enském zp�vu i v hudební výchov� a výuce. Svou vokální 

tvorbu shromáždil 1856 ve sbírce Varyto a lyra111 (odtud je i jeho zlidov�lá píse� 

�echy krásné, �echy mé... na Pick�v text) a 1862 ve sborníku Zp�vy pro �ty�i, t�i i 

                                                 
110 O významu lidové písn� pro �eskou hudbu publikoval teoretická pojednání, nap�.: �eské národní písn�. 
Obrazy života 1859; nebo: Zkumné p�ísp�vky ku poznání povahy a ducha �eské hudby, �erpané z �eských 
národních písní duchovních i sv�tských. Slavoj 3, 1863. Pro Riegr�v Slovník nau�ný napsal v�bec první D�jiny 
�eské hudby. 
111 Josef Leopold Zvona�: Varyto a lyra. �eské písn�, zp�vy a sbory pro jeden i vícero hlas� z �ásti s pr�vodem 
piana. Opus 4–6. V Praze od 1856, nákladem Jana Hoffmanna.  



dva hlasy112 (zejména �emeslnické písn�). Pro smíšený i mužský sbor upravil 

Hudební památky �eské,113 které za�al roku 1862 vydávat u Ignáce Leopolda 

Kobera. P�ispíval rovn�ž do jím vydávaného Riegrova Slovníku nau�ného a na 

Kobera se také spolu s J. B. Pichlem obrátil p�i hledání nakladatele pro chystanou 

notovanou verzi spole�enského zp�vníku.  

 I. L. Kober, narozený v roce 1825, pocházel z pražské proletá�ské rodiny. Ve 

Vídni se vyu�il záme�níkem, záhy p�ekládal pro �asopisy do n�m�iny �eské povídky 

a pokoušel se psát vlastní práce. Od roku 1843 cestoval jako prodava� knih, 1846 

založil v Tábo�e knihkupectví, 1853 p�išel do Prahy. Praxi získal v Mercyho 

knihkupectví, 1857 se osamostatnil a 1861 otev�el v Praze vlastní knihkupeckou a 

nakladatelskou firmu I. L. Kober, 1862 p�ipojil i vlastní Národní kni(�)htiskárnu. Své 

podnikatelsko-vlastenecké pražské aktivity za�al rozvíjet ješt� v období politické 

reakce a poté v dob� �áste�ného uvoln�ní. Stal se tak „ideovým i podnikatelským 

pr�kopníkem národn� osv�tového a národn� politického úsilí“ (Lexikon �L 1993: 

747). Velmi rychle si vytvo�il kvalitní autorské zázemí: sám autory vyhledával a 

motivoval je k tv�r�í práci. Byl ozna�ován za otce knihkupecké a nakladatelské obce, 

v pr�b�hu t�í let se stal jeho podnik vyhledávaným st�ediskem �eských literát�. 

V edici Spisy výte�ných �eských básník�v novov�kých114 za�al uskute��ovat 

souborná vydání d�l významných domácích spisovatel�. 

 Výsledkem Pichlova, Zvona�ova a Koberova spole�ného úsilí bylo v roce 1863 

uskute�n�ní šestého, rozmnoženého vydání Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 

1863-03-SP; PichlZ6), poprvé s náp�vy za�azenými p�ímo do textu a revidovanými 

profesionálním hudebním skladatelem a teoretikem. Nakladatel I. L. Kober sice už 

v té dob� zakládal vlastní tiskárnu, ale tisk tohoto zp�vníku objednal ješt� u pražské 

firmy Synové Bohumila Haase. Svazek má rozm�ry p�ibližn� 18 x 13 cm, noty jsou 

sázené, celostránková rytina kresby Josefa Mánesa na obálce p�edstavuje apoteózu 

�eského spole�enského zp�vu. Zp�vník obsahuje titulní list,115 novinkou je dedikace 

state�nému studentstvu �eskému,116 tedy jakási reflexe revolu�ního roku 1848, dále 

                                                 
112 Josef Leopold Zvona�: Zp�vy pro �ty�i, t�i i dva hlasy. 27 skladeb, zejména �emeslnické písn�. Praha 1862. 
113 Josef Leopold Zvona� (edice a úpravy): Hudební památky �eské. Výbor krásných zp�v� �eských, církevních i 
sv�tských, pro smíšený i mužský sbor I–IV. Nakladatel I. L. Kober. Praha 1862–64. 
114 19 svazk� v letech 1860–63; nápad se po jeho smrti rozvinul v knižnici Národní bibliotéka. 
115 Spole�enský zp�vník �eský. Šesté rozmnožené vydání. (linka) Text uspo�ádal Dr. J. Boj. Pichl. Náp�vy 
uspo�ádal Jos. Leop. Zvona�. (motto:) Má dceruško! – – – – – Jenom se modlívej a pracuj a zpívej! [Stejné motto 
stojí na titulním listu všech svazk� Erbenových Písní národních v �echách, kde je s doložkou: Píse� nár(odní).] 
(linka) V Praze. Nákladem kn�hkupectví: I. L. Kober. (linka) 1863. 
116 State�nému Studentstvu �eskému, naší nad�ji. 



p�ináší Pichlovu úvodní báse�, p�edmluvu a stejn� jako v p�edchozích vydáních t�i 

oddíly písní (oddíl bez názvu, obsahující spole�enské písn�: s. 1–144, �. 1–121; 

Národní písn�: s. 145–209, �. 122–223; Ze zp�voher atd.: s. 209–232, �. 224–255); 

na záv�r je p�ipojen obsah.117 Zp�vník má 232 zna�ených stran, spolu 

s nepaginovaným úvodním a záv�re�ným aparátem to celkem �iní 244 stran. 

Paginace stran za�íná až od první uvedené písn�. Celkem obsahuje zp�vník 255 

o�íslovaných písní, ve skute�nosti je to 262 text� a 209 náp�v�, což p�edstavuje 

1071 notových �ádk�.118 Úvodní verše,119 které Pichl p�i p�íležitosti šestého vydání 

složil, p�ipomínají p�edevším retrospektivní ú�el zp�vníku, k n�muž byl zam��en od 

samého po�átku. Autor doporu�uje piln� p�stovat tento „odkaz p�edrahý“, 

spole�enskou píse�, jako „v�rný ohlas blahých chvílí“, ale také jako „út�chu v �as 

neblahý“. P�edmluva v podstat� zachovává formulace z p�edchozích vydání; autor 

sice odstranil v�tu „�asové okolnosti velely mnohou píse� vynechati“, ponechal však 

doporu�ení k rukopisnému dopl�ování vynechaných písní. Odstavec o pramenech 

náp�v� p�irozen� nahradil informací, že „náp�vy, po prvé hned do textu tišt�né, 

uspo�ádal co skladatel písní národních chvaln� známý �editel akademie Žofínské 

Jos. Leop. Zvona�“, a neopomn�l zd�raznit, že toto „šesté vydání Spole�enského 

zp�vníka �eského v tisících a tisících výtiscích již rozší�eného nemálo jest 

rozmnoženo“ (Pichl 1863: bez pag.; kurzivy Pichl). 

 A�koli ve srovnání s prvním vydáním celkov� p�ibylo 33 pís�ových �ísel, po�et 

text� vzrostl jen o 27 (u n�kterých text� jsou nap�íklad uvedeny dva náp�vy). V 

oddílu spole�enských písní vzrostl po�et �ísel ze 108 na 121, tedy nár�st zdánliv� 

nevelký, došlo však ke zna�né prom�n� repertoáru, což je z hlediska folkloristického 

a etnomuzikologického výzkumu významná skute�nost. P�edevším bylo vynecháno 

25 �ísel,120 ale až na dv� výjimky121 se tak stalo nikoli z ohledu na cenzuru: 

                                                 
117 Tj. abecední rejst�ík incipit� všech písní, s uvedením �ísla a strany. 
118 Srov. v p�íloze: Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník�; podrobn� viz Katalog zp�vník� v databázi 
etnomuzikologického odd�lení Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. 
119 Incipit: Hle, ty milé, známé zvuky v novou kytku snešené... T�i sloky po �ty�ech verších, podepsán Dr. J. B. 
Pichl. 
120 Oproti prvnímu (Pichl1) byly v šestém vydání (PichlZ6) vynechány tyto písn� (p�ipojeno �íslo v Pichl1): Ach 
radost, ach radost... (94), Boj za�íná, ozbrojte..., Bývali �echové statní jonáci... (60), �echy, �echy, klenot 
drahý... (105), �eská krev a srdce �eské... (50), Dlouho mra�no nebe krylo... (62), Ha, ty naše slunce, Vyšegrade 
tvrd... (61), Hájit právo skutky, slovy... (39), Hoj zh�ru, lovci, v pole ven... (101), Jak ven luna zve... (93), Jsou, 
jsou po Slovanech �ešata..., Když jsem svou Lidušku... (25), Když jsem zpolehounka... (80), Když mne srdce 
bolí... (107), O dnové, o radostné chvíle... (68), Slávie, jenž naší vlastí... (40), Slunce vstává nad táborem... (24), 
Slyš, kterako zdaleka... (88), Tisíc bojovných p�ísahalo rek�... (81), U potoka hoch si sed�v... (71), V Brodském 
klášte�e rozvíjí se kv�t... (63), Vám, o�i jasné... (84), V�rn�jšího na sv�t�... (82), Zdvihni se, zdvihni, starý �eský 
lve... (46), Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou... (36). 



po�adatelé odstranili n�které písn� nezast�en� cizího p�vodu,122 skladby z�eteln� 

stojící mimo okruh spole�enské písn�,123 výtvory p�íliš vy�p�lé,124 skladby 

kramá�ského nebo pololidového charakteru,125 triviální, banální texty, �asto p�sobící 

jako parodie sebe samých,126 písn�, které nedosáhly p�edpokládané obliby,127 texty 

p�íliš loajální128 a texty, jež z�ejm� nefungovaly jako písn�.129 Byla tedy uplat�ována 

zejména kritéria oblíbenosti, žánrové p�íslušnosti, kvality a provenience. Jen 

v n�kolika p�ípadech130 se jednalo o formální zásah Zvona��v: bu� píse� vynechal 

proto, že ji ve své úprav� publikoval jinde, nebo šlo o známý, jinde tišt�ný sbor. Ze 

stejného d�vodu naopak neza�adil nap�íklad sv�j �ty�hlasý sbor Vlastenecké hory na 

Pick�v text (�echy krásné, �echy mé...).131 Šest písní ze spole�enského oddílu bylo 

v šestém vydání uvážliv� p�emíst�no do oddílu zp�voherního,132 nebo� se jedná bu� 

o vý�atky ze zp�voher, nebo o písn� koncertního �i dramatického charakteru. 

N�kolik obdobných písní tam bylo ješt� p�ipojeno navíc. Do oddílu spole�enských 

písní bylo oproti prvnímu vydání dopln�no 44 písní133 z nového i staršího 

                                                                                                                                                         
121 Havlí�kova ost�e protirakouská píse� Zdvihni se, zdvihni, starý �eský lve... (Pichl1 �. 46) a snad Pichlova 
Slunce vstává nad táborem... (Pichl1 �. 24), kde si ovšem autor s p�edstavou závadnosti písn� spíše jen pohrál. 
122 Pichl1 �. 51, 68, 71, 81, 88, 93. 
123 Pichl1 �. 39, 51, 93. 
124 Pichl1 �. 36, 50, 68. 
125 Pichl1 �. 25, 71, 80, 81, 93. 
126 Pichl1 �. 24, 27, 40, 62, 107. 
127 Pichl1 �. 61, 62, 63, 84, 88. 
128 Pichl1 �. 39, 50, 105. 
129 Pichl1 �. 68, 82. 
130 Pichl1 �. 60, 94, 101. 
131 Tento �ty�zp�v vyšel ve Varytu a ly�e, opus 6b. 
132 V závorkách za incipitem �. v Pichl1 > �. v PichlZ6: Vane v�t�ík po lu�inách... (44 > 240); Doorávám, 
dokonávám... (38 > 241); Tam v dáli, tam za hájem... (97 > 245); Krátký jen byl m�j �arokrásný sen... 74 > 247); 
Na víno cos mne táhne vám... (99 > 248); Zlaté réví h�eje v lásky objetí... (75 > 251). 
133 Jedná se o tyto písn� (�. v PichlZ6 + incipit + skladatel/texta�): 20. Páslo d�v�átko bílé husi�ky... Vašák/F. J. 
Vacek-Kamenický; 23. Co jsem cht�la, B�h mi dal... A. Jelen/Josef  Breišl; 44. Není žádné d�v�e v�rné... J. 
Vorel/neuveden; 45. Hájek jako mléko kvetl... lidová/neuveden (Havlí�ek); 58. P�ineste mi jen vojenské 
mondóre... neuveden/neuveden (Bulín); 62. Zpívejme si, p�ipijme si, soudruhové... K. Bendl/Václav Drozda; 66. 
Já jsem d�v�e jako lusk... Vašák/F. J. Vacek-Kamenický; 67. Kol svatého Vyšehradu... neuveden/neuveden; 68. 
Jak mne to táhne tam... Jind�ich Pech/M. �acká; 69. Hle, jak z kalichu se p�ní... F. Pivoda/E. Vocel; 71. Když 
jsem šel k mej milej... národní; 73. My jsme hoši od Šumavy... neuveden/neuveden; 76. Vlasti své bu�, �echu, 
v�rný... jako Hej, Slované/neuveden; 80. V borovém na skále háji... neuveden/K. S. Šnajdr; 81. Ach synku, 
synku... národní; 82. Když já spat�il B�tulinku... J. Nesvadba/Š. Machá�ek; 89. Ráno za chla�ounké rosy... J. L. 
Zvona�/M. �acká; 90. Nic netrvá na sv�t� v��n�... neuveden/K. S. Šnajdr (správn�:F. Šír); 91. Jablí�ka už 
dozrávají... K. Bendl/M. �acká; 92. Rozvij se, rozvij, n�žná r�ži�ko... neuveden/J. J. Kalina; 93. Bývával jsem 
švarný hošík... neuveden/K. S. Šnajdr; 95. Jak pokojn� m�sí�ek... J. L. Zvona�/F. J. Vacek-Kamenický; 96. Kdo 
je p�ítel, bratr náš... J. L. Zvona�/neuveden; 99. D�va, zp�v a víno... V. Rosenkranc/J. K. Chmelenský; 100. 
�echové jsou národ dobrý... H. Sk�ivan/K. H. Mácha; 101. Aj, to plém� odrodilc�... František Doucha/týž; 102. 
A� žije pivo, pivo a zp�v... H. Morávek/F. Rubeš; 103. Když se v lahvi pivo p�ní... F. Pivoda/neuveden; 104. Co 
to hu�í háj... J. N. Škroup, úprava J. L. Zvona�/J. S. Tomí�ek; 105. Jako krajina nebeská... F. Pivoda/B. 
Jablonský; 107. Není muže nad ková�e... L. Procházka/F. L. Rieger; 108. P�jme, brat�í, na zdar vlasti... Václav 
Friml/Václav Crha; 109. Vlasti své bu�, �echu, v�rný... F. Kaván/ B. Peška; 110. Nade mlejnem pod javorem... 
Josef Tragy/V. J. Picek; 111. Zem �ech� velký krásný hvozd... J. B. Lirš/V. Hálek; 112. To� se, kolovrátku, 



spole�enského repertoáru, v�tšinou milostných, ale také vlasteneckých, spole�ných, 

žertovných a dalších. 	ada nov� p�ipojených písní se ovšem ve spole�enském 

zp�vu neujala a v následujících zp�vnících se neudržela. Stalo se tak d�sledkem 

p�irozeného výb�ru, který je jedním z hlavních znak� p�íslušnosti spole�enského 

repertoáru k ší�e chápané folklorní sfé�e. Co se hudební stránky tý�e, J. L. Zvona� se 

snažil p�inést ve spole�enském oddílu maximum písní s náp�vy (n�kdy p�ipojil i dva 

k jednomu textu134), v pouhých šesti zcela evidentních p�ípadech užil jen 

náp�vového odkazu.135 V�tšina písní má jednoduchou, jednohlasou podobu, šestina 

z nich je ve vícehlasé úprav�.136 Vedle výb�ru a revize náp�v� je nezanedbatelný 

také Zvona��v autorský podíl: zp�vník obsahuje dev�t jeho kompozic137 a jednu 

úpravu pro sbor138 – a to se snažil vybírat jen z písní dosud jinde netišt�ných. Za�adil 

mj. dv� vlastní písn� na texty J. B. Pichla139 (jak jejich �eský sbor, tak Podskalská 

dosáhly zna�né popularity), zhudebnil jednu z básní Marie �acké (pseudonym 

Pichlovy ženy) a spolu s ní uvedl ve zp�vníku další dv� skladby na její verše,140 

nakladateli I. L. Koberovi v�noval svou sokolskou Píse� turnyst�141 a ve zp�vníku se 

také objevila jeho hymnická Svornost národu, „cenou vyznamenaná báse�“ V. A. 

Crhy.142 

 V oddílu Národní písn� p�ibylo oproti prvnímu vydání celkov� 10 �ísel: 4 písn� 

po�adatelé vynechali, 14 dobov� oblíbených doplnili z recentního spole�enského 

repertoáru. 11 lidových písní uvedli bez náp�v�, z toho v šesti p�ípadech p�ipojili 

náp�vový odkaz k jiné lidové písni v rámci zp�vníku. Lidové písn� jsou uvedeny 

v odlišném po�adí než v prvním vydání a op�t nebylo využito možnosti se�adit je 

                                                                                                                                                         
to�... neuveden/V. Hanka; 113. Dejte mi perut�, varyto do ruky... J. L. Zvona�/J. B. Pichl; 114. Až mne, osude, 
více nebude... František Lirš/V. J. Picek; 115. Zhurta, brat�í, k t�locviku... J. L. Zvona�/neuveden; 116. Vzh�ru, 
brat�í, zbrojme páže... K. (sic) B. Lirš/B. Jablonský; 117. Kv�te jablo� v sad�... Ferdinand Schulz/F. L. 
�elakovský; 118. Vlasti �eské blahodárné... V. J. Rosenkranc/neuveden; 119. Ti jonáci z Podskalí... J. L. 
Zvona�/J. B. Pichl; 120. Svorn�, brat�i, st�jme k matce... J. L. Zvona�/Václav A. Crha. 
134 Nap�. PichlZ6 �. 4: V �echách, tam já jsem zrozena… (náp�v od F. Škroupa i J. V. Rosenkrance); �. 92: 
Rozvij se, rozvij, rajská r�ži�ko… (náp�v od anonyma i J. Horejška). 
135 V PichlZ6 jsou to �ísla: 7, 8, 23, 31, 43, 76. 
136 V PichlZ6 jsou ve dvojhlasé úprav� �ísla: 15, 24, 26, 109, 255; ve trojhlasé úprav� �ísla: 14, 30, 100; ve 
�ty�hlasé úprav� �ísla: 62, 63, 77, 86, 94, 104, 108, 111, 115, 116, 120; �íslo 46 je v úprav� pro jednohlasý zp�v 
s doprovodem kontrabasu (Baso, baso, bru�…). 
137 V PichlZ6 jsou to �ísla: 28, 86, 89, 95, 96, 113, 115, 119, 120. 
138 J. N. Škroup/J. S. Tomí�ek: Heslo (Co to hu�í háj…). Pro sbor upravil J. L. Zvona� (PichlZ6 �. 104). 
139 PichlZ6 �. 86: Zp�v a píse� milujem… (�eský sbor); �. 119: Ti jonáci z Podskalí… (Podskalská). 
140 Písn� s texty Marie �acké: Jak mne to táhne tam…, hudba J. Pech (PichlZ6 �. 68); Ráno za chla�ounké 
rosy…, hudba J. L. Zvona� (PichlZ6 �. 89); Jablí�ka už dozrávají…, hudba K. Bendl (PichlZ6 �. 91). 
141 Zhurta, brat�í, k t�locviku… (PichlZ6, �. 115). 
142 Svorn�, brat�í, st�jme k matce… (PichlZ6, �. 120). 



podle abecedy. N�které lidové písn� jsou uvedeny mezi spole�enskými143 (a 

v n�kolika p�ípadech tomu tak bylo i v p�edchozích vydáních). Sestavovatelé je 

z�ejm� v jedné nebo druhé složce necítili jako zcela lidové, ale pro nedostatek 

p�íklad� zatím není možné s ur�itostí �íci, co je k tomu vedlo, neda�í se odhalit 

spole�ného jmenovatele t�chto písní.  

  Také oddíl Ze zp�voher atd. se navýšil celkem o 10 �ísel: p�ibyly písn� 

p�esunuté ze spole�enského odd�lení a n�kolik nových písní um�lých. Náp�vy jsou 

k písním zp�voherního oddílu p�ipojeny jen výjime�n�, a to v p�ípadech, kdy se jedná 

o relativn� samostatné písn�.144 U vý�atk� z oper jsou zásadn� uvád�ny jen texty. 

Nezdá se, že by to v té dob� byla otázka autorsko-právní; po�adatelé spíše cítili, že 

pouhý jednohlasý zápis melodie by k vystižení operní pasáže neposta�il, a použití 

klavírního doprovodu už by se vymykalo vydavatelským zám�r�m i technickým 

možnostem. Vyvstala by jist� také otázka nakladatelských práv k t�mto úpravám. 

Vysv�tlení, že obecná známost p�íslušných vý�atk� z oper nevyžadovala uvedení 

notového záznamu, tento problém neosv�tluje – stejn� všeobecn� známá byla i �ada 

spole�enských písní, a ty jsou ve zp�vníku d�sledn� opat�eny náp�vy. 

  Zatímco celková zm�na koncepce šestého vydání Pichlova–Zvona�ova 

spole�enského zp�vníku a jeho prom�na na notovaný zp�vník s náp�vy v�azenými 

do textu p�inesla z hlediska využití tohoto média viditelný pokrok, z�stala stránka 

samotného provedení pon�kud pozadu za svým zám�rem a p�edstavuje dokonce 

jistý krok zp�t. Sestavovatelé nevyužili zm�ny povahy zp�vníku k jeho zásadní 

restrukturalizaci: oddíl spole�enských písní by vyžadoval alespo� jejich rozt�íd�ní do 

skupin podle obsahu, oddíl lidových písní p�inejmenším abecední uspo�ádání a 

z�stala tu nevyužita i možnost lépe profilovat oddíl vý�atk� z oper, kam se 

neorganicky dostalo n�kolik nových písní, aspirujících spíše na využití v užším 

spole�enském zp�vu a vhodn�jších tedy do oddílu s písn�mi spole�enskými. Sazbou 

pís�ových text� do celých �ádk� – s verši odd�lenými jen poml�kami – se sice 

ušet�ilo dostatek místa pro noty, ale textová stránka zp�vníku tím ztratila na 

p�ehlednosti, na literární a knižní úrovni, a tedy utrp�la na úkor stránky hudební. 

Tento zp�sob reprodukce pís�ových text� p�edstavuje reflexi kramá�ských postup�. 

Oproti prvnímu vydání ztratila na pe�livosti dokumentace – v autorských údajích je 

absence n�kterých jmen, dostala se tam �ada nep�esností a v�cných chyb. V�tšiny 

                                                 
143 V PichlZ6 jsou to nap�. �ísla: 33, 49, 50, 51, 65, 81.  
144 V PichlZ6 jsou to �ísla: 242, 245, 246, 247, 252, 253, 254, 255. 



t�chto nedostatk� si ovšem byli po�adatelé zp�vníku dob�e v�domi a chápali je jako 

nezbytnou da� jinak všestrann� úsp�šnému výsledku svého úsilí. Zp�vník dokonale 

splnil sv�j ú�el: byl praktický, posloužil jednotlivc�m, p�stitel�m �tverozp�v� i 

zp�váckým sbor�m, p�es sv�j obsáhlý repertoárový záb�r p�edstavoval vlastn� 

nevelkou publikaci a také cenov� z�stal dostupný nejširším vrstvám uživatel�. Celý 

náklad byl rychle rozebrán a ješt� v pr�b�hu roku 1863 se za�al distribuovat jeho 

druhý otisk. Stabilizovaly se tím finan�ní záležitosti kolem zp�vníku a vše ukazovalo 

na to, že na sebe nenechá dlouho �ekat jeho sedmé vydání, v n�mž už bude možné 

v klidu napravit n�které nedokonalosti vydání šestého. 

 Nasv�d�ovala tomu i významná zm�na v život� J. B. Pichla. Jako dlouholetý 

závodní léka�, filantrop a �lov�k uvyklý jednání s lidmi širokého sociálního spektra  

dostal následujícího roku nabídku na místo správce chudobince u Sv. Bartolom�je. 

Znamenalo to ur�ité finan�ní zajišt�ní a tedy možnost návratu do Prahy, z�ízení 

léka�ské praxe a hlavn� op�tovný p�ímý styk s pražskou národní spole�ností. Pichl 

nabídku p�ijal a ješt� roku 1864 byl jmenován inspektorem pražského m�stského 

chudobince (a z�stal jím až do své smrti). Op�t se naplno zapojil do vlasteneckých 

aktivit a spolu se Zvona�em a s Kobrem promýšlel podobu a projednával podrobnosti 

zamýšleného sedmého – p�epracovaného a rozmnoženého – vydání spole�enského 

zp�vníku. Oba jeho partne�i však v krátkém �asovém sledu p�ed�asn� zem�eli, 

shodou okolností oba v jedena�ty�iceti letech. J. L. Zvona� podlehl 1865 vleklé plicní 

chorob� jako d�sledku strádání v mládí, stejná diagnóza byla rok na to také p�í�inou 

smrti I. L. Kobera, jehož zdravotnímu stavu ješt� p�itížila okolnost, že byl v roce 1865 

z politických d�vod� dvakrát v�zn�n.145 Po dobu Koberovy nemoci vedli závod J. a 

M. Knappovi, kte�í se pozd�ji osamostatnili, po jeho smrti (1866) se �ízení firmy ujala 

vdova Karolína Koberová (narozená 1828 ve St�íb�e). Pomáhal jí p�edevším 

dosavadní obchodní vedoucí Koberova nakladatelství a knihkupectví F. A. Urbánek, 

po jeho osamostatn�ní (1871) Kober�v syn Karel Bohuš.146 

 P�es všechny nep�íznivé okolnosti sedmé, rozmnožené vydání Pichlova–

Zvona�ova Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 1866-01-SP; PichlZ7-1) roku 1866 

p�ece vyšlo. Nep�ineslo velké repertoárové rozší�ení (nár�st z 255 na 262 respektive 

272 �ísel, viz dále), ale došlo k zásadní zm�n� struktury zp�vníku z hlediska obsahu 

                                                 
145 Podruhé kv�li provokativnímu vítání Julia Grégra vracejícího se z v�zení. 
146 Srov. k tomu v p�íloze: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i spole�enských zp�vník�: rejst�íky, 
medailony vybraných osobností. 



a �áste�n� i funkce písní. Protože toto vydání nebylo p�i analýze k dispozici, bude na 

svém míst� rozbor proveden až na základ� zjišt�ného nezm�n�ného otisku z roku 

1872 (VII. vydání, stereotypní). �inorodý J. B. Pichl mezitím rozb�hl v Praze �adu 

aktivit, pr�b�žn� provozoval léka�skou praxi, byl �inným �lenem Um�lecké besedy a 

v letech 1867–1869 dokonce p�edsedou jejího literárního odboru. Z pohledu jeho 

vydavatelské �innosti se stalo nejvýznamn�jším krokem založení vlastní tiskárny na 

Smíchov� (1871). Jako mnoho jiných dosp�l k p�esv�d�ení, že nejsch�dn�jší cestou 

k nekomplikovanému rozvinutí vydavatelské �innosti je založit si vlastní podnik. Další 

výrobu spole�enského zp�vníku tam však nep�enesl, náklad i tisk z�stal v rukou 

firmy I. L. Kober. Na Smíchov� za�al Pichl vydávat a tisknout obnovenou �eskou 

v�elu147 (její redakci sv��il svému synu Bohuslavovi) a n�kolik desítek dalších 

�asopis�. 

 Roku 1872 tedy vyšel stereotypní, ale nov� datovaný dotisk sedmého vydání 

Pichlova–Zvona�ova Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 1872-03-SP; PichlZ7-2), 

nákladem a nyní už i tiskem firmy I. L. Kober, op�t s náp�vy za�azenými p�ímo do 

textu a revidovanými J. L. Zvona�em. Rozm�ry svazku z�staly p�ibližn� 18 x 13 cm, 

noty jsou sázené, op�t byla použita celostránková rytina kresby Josefa Mánesa 

p�edstavující apoteózu �eského spole�enského zp�vu, tentokrát vložená na 

samostatném listu mezi patitulem148 a titulním listem.149 Z�stala dedikace state�nému 

studentstvu �eskému,150 tedy upomínka na revolu�ní rok 1848, ponechána byla také 

Pichlova úvodní báse� a p�edmluva,151 kterou podepsaný „sb�ratel“ ponechal beze 

zm�ny (jen v tiskárn� vym�nili v p�edposledním odstavci „šesté“ vydání za „sedmé“), 

p�estože n�které informace v ní už p�estaly platit.152 Samotným písním p�edchází 

jejich seznam (Obsah),153 signalizující zásadní zm�nu vnit�ního rozvrstvení zp�vníku. 

Pís�ový materiál, v podstat� shodný s obsahem šestého vydání, je rozd�len do 

sedmi odd�lení podle obsahu, pop�ípad� funkce písní (I. odd�lení – Písn� 

                                                 
147 V letech 1876–1880. 
148 Patitul: SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK �ESKÝ. (linka) 
149 SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK �ESKÝ. Sedmé rozmnožené vydání. (linka) Text uspo�ádal Dr. J. Boj. Pichl. 
Náp�vy uspo�ádal Jos. Leop. Zvona�. (motto:) Má dceruško! – – – – – Jenom se modlívej a pracuj a zpívej! 
[Stejné motto stojí na titulním listu všech svazk� Erbenových Písní národních v �echách, kde je s doložkou: 
Píse� nár(odní).] (linka) V Praze. Nákladem kn�hkupectví: I. L. Kober. / Rub titulního listu: Národu 
kn�htiskárna I. L. Kober v Praze. 1872.  
150 State�nému Studentstvu �eskému, naší nad�ji. 
151 Viz poznámku k 6. vydání. 
152 Nap�. že „soustavy v po�ádku není tu šet�eno žádné“ nebo že náp�vy jsou „poprvé hned do textu tišt�né“ 
(Pichl 1872: bez pag.). 
153 Soupis nadpis� písní ve zp�vníkovém po�adí, rozd�lený do sedmi odd�lení, s uvedením strany a se 
samostatným �íslováním u každého oddílu. 



vlastenecké: s. 1–48, �. 1–30; II. odd�lení – Písn� spole�enské: s. 49–96, �. 31–66; 

III. odd�lení – Písn� milostné: s. 97–180, �. 67–164; IV. odd�lení – Písn� pijácké: s. 

181–222, �. 165–210; V. odd�lení – Písn� stavu selského: s. 223–240, �. 211–222 

/m�lo by být 232, uprost�ed tohoto oddílu vznikl omyl v �íslování/;154 VI. odd�lení – 

Písn� vojenské: s. 241–258, �. 223–245; VII. odd�lení – Písn� smíšené: s. 259–282, 

�. 246–262); na záv�r je p�ipojen abecední rejst�ík (Obsah II).155 Zp�vník má 282 

zna�ených stran, spolu s nepaginovaným úvodním a záv�re�ným aparátem je to 

celkem 302 stran. Paginace stran za�íná až od první uvedené písn�. Celkem 

obsahuje zp�vník 262 (m�lo by být 272, viz výše) o�íslovaných písní, ve skute�nosti 

je to 278 text� a 215 náp�v�, což p�edstavuje 1100 notových �ádk�.156  

 Tematické ut�íd�ní písní sice zp�ehled�uje repertoár a umož�uje snadn�jší 

orientaci v pís�ovém materiálu z pohledu b�žného uživatele, z hlediska systematiky 

a v�bec z hlediska odborného však má jeden zásadní nedostatek: ignoruje žánrovou 

(�i p�esn�ji druhovou) p�íslušnost písní. To, co je vhodné nap�íklad u tradi�ní sbírky 

lidových písní, která p�ináší materiál jediného druhu (folklorní píse�), p�irozen� 

nem�že vyhovovat u zp�vníku s širším druhovým záb�rem (spole�enská píse�, 

folklorní píse�, zlidov�lá píse�, vý�atky z oper). Shromáždit do jedné skupiny t�eba 

písn� s vlasteneckým nebo s milostným obsahem s sebou velké t�žkosti nep�ináší, 

ale vyhmátnout nap�íklad kritéria pro výb�r do oddílu písní spole�enských (a p�itom 

nevymezit tento pojem) už je problém. V jediném odd�lení se pak vedle sebe ocitají 

písn�, které k sob� zjevn� nepat�í (lidová Adámku náš, Flotowova R�že z opery 

Marta, Jelen�v/�elakovského zlidov�lý Pocestný, Knížet�v/Hukal�v kvazikramá�ský 

B�etislav, Škroupovy/Chmelenského D�vy slovanské atd. atd.). Nedomyšlenost 

zvoleného postupu se nejvíce projevila v odd�lení písní smíšených, kam byly prost� 

shromážd�ny písn�, které se pod žádný z p�edchozích šesti tematických okruh� 

nevešly, a postrádají tak jakýkoli vzájemný vztah. Ve zkratce lze �íci, že snaha po 

vylepšení jednoho p�ístupu vnesla naopak do systému daleko v�tší zmatek; p�itom 

sta�ilo oba postupy kombinovat: ponechat p�vodní v zásad� správné druhové 

rozd�lení materiálu do t�í odd�lení (spole�enské písn� – národní písn� – vý�atky ze 

zp�voher) a v rámci každého oddílu pak písn� tematicky ut�ídit. Ale jak už bylo 

                                                 
154 Po �íslu 219 je místo �ísla 220 omylem uvedeno �íslo 210 a chybn� se pak pokra�uje až do konce zp�vníku. 
155 Tj. abecední rejst�ík incipit� všech písní, s uvedením pr�b�žného �ísla a strany. 
156 Srov. v p�íloze: Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník�; podrobn� viz Katalog zp�vník� v databázi 
etnomuzikologického odd�lení Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. 



nazna�eno, široká obec uživatel� takto kriticky neuvažovala a zp�vník byl mezi 

kupujícími stále relativn� žádaným zbožím. Zádrhel se objevil jinde.   

  V d�sledku ochladnutí národního nadšení po zklamání z dualistického 

rakousko-uherského vyrovnání157 za�al zvolna opadat rovn�ž zájem o spole�enský 

zp�v a následkem toho stagnovala i zp�vníková produkce. J. B. Pichl se v�noval 

vydávání �asopis� a nostalgicky vzpomínal na 40. léta, nabitá nadšením a 

buditelskou aktivitou. V obnovené �eské v�ele uve�ej�oval na pokra�ování své 

Vzpomínky starého vlastence (1878), dovedl je do roku 1847 a dál nepokra�oval – 

poctiv� a otev�en� komentovat d�ní roku 1848 a následujících let nebylo v té dob� 

ješt� ani zdaleka možné. 1882 zem�ela Františka Pichlová a o n�kolik desítek let tak 

p�ežila svou fiktivní identitu naturální básní�ky Marie �acké. J. B. Pichl se nedokázal 

smí�it s úd�lem vdovce a žít nadále sám: ješt� téhož roku se znovu oženil a po boku 

své druhé ženy prožil dalších šest let �inorodého života.   

 P�vodce Spole�enského zp�vníku �eského a hlavní inspirátor tém�� sto let 

trvající produkce spole�enských zp�vník� zem�el 11. b�ezna 1888 v Praze ve v�ku 

nedožitých p�tasedmdesáti let a je pochován na Vyšehrad�. Osudy Josefa Bojislava 

Pichla beletristicky zpracoval S. Heller v románu Za vlády Prus� (1897) a jeho 

Vlastenecké vzpomínky knižn� vydal M. Hýsek (1936). Osmé, rozmnožené vydání 

Pichlova–Zvona�ova Spole�enského zp�vníku �eského (KZ: 1887-01-SP; PichlZ8) 

vyšlo 1887 v Praze ješt� za Pichlova života, jako d�íve tiskem i nákladem firmy I. L. 

Kober. Rozm�ry svazku jsou cca 20 x 13 cm, noty jsou sázené, na obálce je op�t 

Mánesem ztvárn�ná apoteóza �eského spole�enského zp�vu, za titulním listem158 

dedikace state�nému studentstvu �eskému,159 z�stala i Pichlova úvodní báse�160 a 

už tradi�n� neaktualizovaná p�edmluva161 (pouze v tiskárn� nahradili 

v p�edposledním odstavci „sedmé“ vydání „osmým“). Stejn� jako v sedmém vydání je 

pís�ový materiál rozd�len do sedmi odd�lení pov�tšin� podle obsahu písní. Na záv�r 

je p�ipojen seznam nadpis� písní podle jednotlivých oddíl� (Obsah)162 a abecední 

                                                 
157 Na základ� Prosincové ústavy z 21. 12. 1867 bylo potvrzeno dualistické uspo�ádání monarchie a soustátí 
neslo od 14. 11. 1868 název Rakousko-uherská �íše. 
158 SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK �ESKÝ. (drobná vin�ta) Osmé, rozmnožené vydání. Text upravil Dr. J. Boj. 
Pichl. Náp�vy uspo�ádal Jos. Leop. Zvona�. (motto:) Má dceruško! – – – – – Jenom se modlívej a pracuj a 
zpívej! (linka) V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. KOBRA. / Rub titulního listu: Národní 
knihtiskárna I. L. Kobra v Praze. 1887.  
159 State�nému STUDENTSTVU �ESKÉMU, naší nad�ji. (drobná vin�ta) 
160 Viz poznámka k 6. vydání. 
161 Viz poznámka k 7. vydání. 
162 Soupis nadpis� písní ve zp�vníkovém po�adí, rozd�lený do sedmi odd�lení, s uvedením strany a se 
samostatným �íslováním u každého oddílu. 



rejst�ík incipit� (Obsah II).163 Zp�vník má op�t 282 zna�ených stran (ale pozor, nejde 

o p�etisk sedmého vydání), spolu s nepaginovaným záv�re�ným aparátem 288 stran. 

Celkem obsahuje 277 o�íslovaných písní, ve skute�nosti je to 285 text� a 220 

náp�v�, což p�edstavuje 1120 notových �ádk�.164 Oproti sedmému vydání je obsah 

zp�vníku tém�� beze zm�ny, n�kolik nov� p�ipojených písní a vý�atk� z oper (ze 

Smetanovy Prodané nev�sty a z Tajemství) na podob� ani charakteru zp�vníku už 

nic nezm�nilo. 

 Pichl�v spole�enský zp�vník má význam zakladatelský, vzorový a sb�ratelský. 

Založil tradici spole�enských zp�vník�, jejichž existence a úloha v kulturním, 

spole�enském a národním život� p�edstavuje �eské specifikum. Sloužil jako vzor pro 

obsahovou i formální podobu po n�m následujících spole�enských zp�vník� po celé 

období tém�� sta let jejich trvání. A kone�n� už ve svém prvním vydání shromáždil a 

kodifikoval materiálový korpus spole�enského zp�vu v celé jeho tematické i žánrové 

ší�i. Co je však p�edevším podstatné: zachytil a ve všech svých verzích podal 

repertoár spole�enského zp�vního okruhu nikoli jako relikvii nebo ustrnulý 

monument,165 ale jako živý a neustále se vyvíjející organismus. Práv� tento d�raz na 

recentní podobu spole�enské zp�vnosti �iní z Pichlova zp�vníku základní 

sb�ratelské dílo pro oblast spole�enské písn�, srovnatelné v ryze folklorní sfé�e 

s významem sbírky Erbenovy, jejíž definitivní redakci o �adu let p�edešel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Abecední rejst�ík incipit� všech písní, s uvedením �ísla a strany. 
164 Srov. v p�íloze: Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník�; podrobn� viz Katalog zp�vník� v databázi 
etnomuzikologického odd�lení Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. 
165 P�estože se sám Pichl snažil ú�elov� takový dojem navodit, nap�. v uvozující básni formulacemi typu 
„nejdražší památky“, „odkaz p�edrahý“ �i „ohlas blahých chvílí“. 



4/ Sto let fenoménu – 

spole�enské zp�vníky 1848–1948 
 

 

P�estože byl Pichl�v spole�enský zp�vník v mnoha sm�rech jedine�ným 

jevem, p�irozen� m�l své p�edch�dce. Bylo již �e�eno, že na ustálení formální 

podoby spole�enského zp�vníku se mimo jiné podílela bohatá tradice zp�vník� 

duchovních písní. Obsahová anticipace se samoz�ejm� objevila ve sfé�e sv�tské: 

poskrovnu za�aly vznikat publikace zp�vníkového charakteru, které se zprvu 

obsahem a pozd�ji i formou zvolna vyma�ují ze stereotypu kramá�ského  produkce. 

Již v první polovin� 30. let 19. století s úsp�chem vydával kniha� a tiska� M. Gintl 

v Praze drobné zp�vní�ky lidových, kramá�ských, p�íležitostných, �asových, 

spole�enských a pololidových písní, nap�íklad 1833 Zbírku mnohých sv�tských písní 

(KZ: 1833-01-SP; GintlZMSP),166 obsahující 12 pís�ových text�. Ve vydávání t�chto 

svaze�k�, p�edstavujících p�echodný útvar mezi kramá�ským tiskem a budoucím 

spole�enským zp�vníkem, pokra�ovala po Gintlov� smrti jeho vdova. Rozsahem a 

výb�rem repertoáru se charakteru spole�enského zp�vníku již významn� p�iblížily 

dv� práce z poloviny 40. let, formou však každá z nich p�edstavuje zcela jiný druh 

publikace: Sbírka 118 sv�tských písní k obveselení vlastenské mládeži (KZ: 1845-01-

SP; An.SSPO), kterou 1845 v Jind�ichov� Hradci vydal bez uvedení sestavovatele 

známý �eský knihtiska� a nakladatel Alois Josef Landfras, z�stává p�es sv�j rozsah 

(376 stran) stále spíše kramá�ským tiskem, kdežto Sbírka �eských národních písní 

od spisovatele a p�ekladatele Václava Aloise Svobody (KZ: 1845-02-SP; 

SvobodaS�NP), vydaná u Syn� Bohumila Haase, je reprezentativní antologie 

�eských pís�ových text� s p�ipojenými n�meckými p�eklady, bohat� vyzdobená 

ilustracemi Josefa Mánesa a dalších malí��.  

Revolu�ní rok 1848 podnítil vznik celé �ady nových písní a objevily se také 

první v pravém slova smyslu spole�enské zp�vníky, výrazn� ovlivn�né ovzduším 

doby. Dvoudílný Zp�vník slovanský (KZ: 1848-01-SP; 1848-02-SP; Vojt�ch I–II) , 

sestavený mladým Vojtou Náprstkem, vyšel 1848 ve Vídni tiskem Karla 

                                                 
166 �íslo a šifra v Katalogu zp�vník� (KZ) – databáze etnomuzikologického odd�lení Etnologického ústavu AV 
�R, v. v. i., vytvo�ená jako sou�ást této práce. 



Ueberreutera167 jako charakteristický produkt uvoln�n�jšího spole�enského prost�edí 

víde�ských �ech�. Až na výjimky sice neobsahuje tradi�ní �eský spole�enský zp�vní 

repertoár, ale významn� p�isp�l k rozší�ení nov� vytvo�eného typu �eské politické 

písn�, využívající náp�v� lidových písní, pop�ípad� parafrázující folklorní p�edlohy. 

V Praze 1849 je datován Slovanský zp�vník (KZ: 1849-01-SP; An.Slavia) od 

anonymního sestavovatele, jehož ráz (p�edevším revolu�ní a politické písn� 

s p�ipojenými náp�vy) je z�ejm� ur�en repertoárem pražského p�veckého sboru 

Slavia. Pozdní ohlas obou jmenovaných zp�vník� p�edstavuje anonymní Sbírka písní 

slovanských (KZ: 1851-02-SP; An.SPS), v�etn� rukopisných not rozmnožená 1851 u 

M. Perny v Brn�, v níž radikální písn� ustupují do pozadí a repertoár je rozmanit�jší; 

objevují se tu hymny, vlastenecké písn�, p�eklady cizojazy�ných písní, um�lá tvorba 

a �eské i slovenské lidové písn�. V tomto roce také došlo ke kodifikaci �eského 

spole�enského zp�vu prost�ednictvím Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského, 

jehož popisu, rozboru a významu byla v�nována p�edchozí kapitola této práce.  

V 50. letech 19. století se nesm�ly tisknout n�které písn�, jež se ve 

spole�nosti b�žn� zpívaly, a tím docházelo k jisté disproporci mezi skute�ným 

stavem recentní spole�enské zp�vnosti a jejím obrazem v tišt�ných zp�vnících; ze 

zp�vník� té doby mizí zejména radikální vlastenecké písn�, op�vující boj za svobodu 

nebo k n�mu vyzývající. Vznikající kvalitativní i kvantitativní deficit bylo nutné zaplnit 

jiným materiálem. Výrazná snaha o rozší�ení repertoáru spole�enských zp�vník� se 

objevuje v �eských zp�vech (KZ: 1856-02-SP; �Z1) hudebního skladatele Jana 

Tobiáška a historika Antonína Vánkomila Malocha, které vydala v Ji�ín� 1856 firma 

nakladatele a knihkupce Františka Kastránka.168 Rozm�ry svazku jsou p�ibližn� 17 x 

10 cm, i s aparátem (P�ipomenutí; Seznam spisovatel�; Seznam hudebních 

skladatel�) má 514 stran, z toho 19 �ímsky zna�ených. Jsou zde poprvé uvedeny 

pololidové písn�, m�stský folklor a také lidové písn� z autopsie a snad i z terénu, 

tedy nejen p�ejaté se sbírek. B. Václavek a R. Smetana (1949b: 33) se domnívají, že 

p�i kritickém p�ístupu lze brát tyto písn� jako p�vodní pramen – ve zp�vníku však 

chybí jakákoli pasportizace, a tak tento fakt autenticity nelze prokázat. Vyskytují se tu 

také koledy a celá �ada nových um�lých písní lyrických, mnohé ve stylu ohlas� lidové 
                                                 
167 Podrobn�jší údaje o tv�rcích a výrobcích zp�vník� viz v p�íloze: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a 
ilustráto�i spole�enských zp�vník�: rejst�íky, medailony vybraných osobností; informace o významn�jších 
autorech písní viz v p�íloze: Texta�i a skladatelé spole�enských písní prvního vydání Pichlova Spole�enského 
zp�vníku �eského 1851: medailony zam��ené na jejich aktivity v oblasti spole�enského zp�vu. 
168 Titulní list: �eské zp�vy. Sestavili J(an) T(obiášek) a A(ntonín) V(ánkomil) M(aloch). V Ji�ín�, 1856. 
Nákladem kn�hkupectví F(rantiška) E. Kastránka. 



písn�. Pouhých 20 písní z tohoto p�ínosu získalo obecnou oblibu – jedná se o první 

p�ípad, kdy pokus o rozší�ení zp�vního repertoáru bez ohledu ke skute�nému stavu 

zp�vnosti z�stal z v�tší �ásti bez odezvy. Krom� p�eklad� se také poprvé v originále 

uvád�jí písn� maloruské. Sestavovatelé se snažili o druhové i žánrové obohacení 

repertoáru, naproti tomu zcela vynechali vý�atky z oper. Celkov� je patrná snaha po 

co nejv�tší kvantit� publikovaného materiálu (505 o�íslovaných písní). 

V doprovodném textu se auto�i vyjad�ují k obsahu zp�vníku – jsou to „p�edevším 

nejzp�vn�jší plody našich �eln�jších lyrických básník� tklivého a žertovného obsahu, 

dále p�íležitostné zp�vy k spole�enským zábavám“ a jako dodatek „národní �eské 

pop�vky bu� mén� známé, bu� tiskem potud nevydané“. Odtud z�ejm� plyne 

tradovaný p�edpoklad, že jde o zápisy z terénu. Po�adatelé také oznamují, že ve 

zvláštních svazcích vyjdou náp�vy, k jejichž reprodukování se již v tomto souboru 

pís�ových text� vyjad�ují: „Co se tý�e hudebních skladeb, které ve zvláštních 

svazcích vyjdou, necht�li jsme ani pouhé náp�vy podati, ani celým hudebním 

pr�vodem je opat�iti; poslední by zajisté cenu této sbírky znamenit� zvýšilo. Aby však 

se žádosti z více stran projevené vyhov�lo, usnesli jsme se na tom, pod jednoduchý 

náp�v akordy, jichž ku pr�vodu pot�ebí, za�áte�ními písmeny znamenati…“ 

(Tobiášek–Maloch 1856) Následuje vy�erpávající informace o principu užitých 

harmonických zna�ek; akordy jsou tu v rámci spole�enských zp�vník� p�i náp�vech 

uvedeny poprvé a zcela ojedin�le. Ješt� téhož �i následujícího roku169 pak skute�n� 

vyšly Náp�vy k �eským zp�v�m (KZ: 1857-02-SP; N�Z), samostatná edice 

s litografovanými záznamy melodií a p�ipojených zna�ek.170 Druhé, nezm�n�né 

vydání �eských zp�v� (KZ: 1862-03-SP; �Z2) vydal 1862 v Praze I. L. Kober. 

Ruku v ruce s uvoln�ním politického života po roce 1860 došlo k rozmachu 

spole�enského zp�vu. Vznikly nové organizace, v nichž zp�v p�edstavoval 

významnou sou�ást vlasteneckých aktivit: 1861 zahájil �innost p�vecký spolek 

Hlahol, nesoucí ve svém štítu heslo „Zp�vem k srdci, srdcem k vlasti“, 1862 zasahuje 

do veškerého spole�enského života Sokol, pr�bojná organizace, která i pomocí 

zp�vu ší�í národní uv�dom�ní. Nov� vznikající sokolské písn� se nejprve stávají 

sou�ástí repertoáru spole�enských zp�vník�, pozd�ji se z nich utvá�ejí samostatné 

                                                 
169 Podle obálky a snad zárove� titulního listu dvousvazkového exemplá�e knihovny EÚ – 1856; podle SSZ 
v �NZ (na základ� t�ísvazkového exemplá�e KNM) – 1857; podle opisu z neuvedeného exemplá�e (soukromé 
vlastnictví) – 1857. 
170 Titulní list: NÁP	VY K „�ESKÝM ZP	V
M.“ (linka) Sestavili J. T. a A. V. M. (linka) Svazek I. (II., III., 
?) V JI�ÍN	 1856. Nákladem Frant. E. Kastránka. 



pís�ové soubory. Prvním zp�vníkem, který – by� spíše jen proklamativn� – 

zareagoval na skute�nost uvoln�ní politického života, byl Hlahol (KZ: 1861-01-SP; 

Hlahol1), vydaný 1861 v Praze u Kate�iny Je�ábkové, pro n�jž trojice sestavovatel� 

(Josef Barák, He�man P�erhof, Josef Richard Vilímek) zvolila název nového spolku. 

Po�adatelé sice v p�edmluv� vyzdvihli skute�nost, že m�li volnou ruku p�i výb�ru 

písní, a prohlásili, že nová doba pot�ebuje nové písn�, ale nedá se �íci, že by jejich 

sbírka znamenala n�jaký podstatný p�elom ve výb�ru repertoáru. Obohacení oproti 

p�edešlým zp�vník�m spo�ívá v rozší�ení obvyklého po�tu vlasteneckých písní, 

vý�atk� z oper a zejména v dopln�ní �ady milostných písní od mladší básnické 

generace. Pro analýzu bylo dostupné až druhé, mírn� p�epracované a dopln�né 

vydání zp�vníku Hlahol (KZ: 1863-07-SP; Hlahol2), vytišt�né v Je�ábkovské 

kn�htiskárn� v Praze 1863 pro Slovanské kn�hkupectví (proti prvnímu vydání došlo 

ke zm�n� v osobách sestavovatel�).171 Rozm�ry svazku jsou p�ibližn� 16 x 10 cm, 

má 368 zna�ených stran a obsahuje 369 o�íslovaných pís�ových text� (382 

pís�ových jednotek), rozd�lených do šesti oddíl� na písn� vlastenecké, spole�enské, 

milostné, národní, ze zp�voher a na dodatek. Jinak pokra�ovalo v trendu vydání 

prvního (p�ibyla tvorba Vít�zslava Hálka a dalších mladých básník�).  

P�evratný je naopak zp�vník po�adatel� druhého vydání Hlaholu, Züngel�v a 

Vilímk�v Veselý zp�vák (KZ: 1862-09-SP; VZ), p�inášející nové prvky ve velkém 

množství. Vyšel nákladem J. R. Vilímka v Praze 1862, tiskl op�t K. Seyfried 

(Je�ábkovská knihtiskárna).172 Rozm�ry svazku jsou cca 16 x 10 cm, má 576 

zna�ených stran. V úvodu auto�i vzpomínají na �íjnový diplom z roku 1860, kdy 

vzešlo „jaro volnosti, jaro svobody“. Milovníci zp�vu jsou vyzýváni k zakoupení práv� 

tohoto díla, nebo� v n�m nejsou vzdechy ani ná�ky, kterých si každý užije dost i bez 

zp�vníku. Nazna�uje to již nevážná dedikace.173 První oddíl (kvodlibety) se 

doporu�uje ke studentským zábavám, druhý (lidové, zejména žertovné písn�) 

�eským sle�nám s n�meckým „bildu�kem“, t�etí (um�lé písn�) dobrým zp�vák�m a 

zp�váckým spolk�m, �tvrtý (parodie) politik�m a pátý (r�zné satiry) všem milovník� 

„prosté, nenucené zábavy“, p�i�emž útlocitní odb�ratelé mají tento oddíl zahodit 

                                                 
171 Titulní list: HLAHOL. Spole�enský zp�vník �eský. (linka) Sestavili: E(manuel František) Z(üngel) a Jos(ef) 
R(ichard) Vilímek. Druhé znovu zpracované a rozmnožené vydání. (linka) V PRAZE, 1863. Ve Slovanském 
kn�hkupectví. Rub titulního listu: Tisk a sklad kn�htiskárny Je�ábkovské (K. Seyfrieda). 
172 Titulní list: VESELÝ ZP	VÁK. SBÍRKA ROZMARNÝCH PÍSNÍ. (linka) Vydavatelé: E(manuel František) 
Z(üngel) a Jos(ef) R(ichard) Vilímek. (linka) V Praze 1862. Nákladem Jos. R. Vilímka. Rub titulního listu: Tisk 
Je�ábkovské knihtiskárny (K. Seyfrieda) v Praze 1862. 
173 P�átel�m „p�kné hodinky“ v�nují po�adatelé. 



(Züngel–Vilímek 1862: bez pag.). Veselý zp�vák je do té doby nejv�tší spole�enský 

zp�vník jak svým rozsahem (731 o�íslovaných pís�ových text�, což v tomto p�ípad� 

zna�í 1075 pís�ových jednotek), tak také žánrovým záb�rem, zam��ený p�edevším 

humoristicky. Vlastenecké písn� jsou nahrazeny politickými satirami a parodiemi, 

lyrika je v�tšinou žertovného obsahu. Poprvé v takovém množství jsou uvedeny 

lidové písn� moravské (hlavn� ze t�etí Sušilovy sbírky)174 a slovenské (z druhé 

Kollárovy sbírky).175 Z �eských jsou vybrány zejména krátké, jeníkovské pop�vky 

z Rittersberkovy176 a první Erbenovy sbírky,177 znovu dochází k návratu Havlí�kových 

a havlí�kovských písní. Prvenství má zp�vník také v masovém uvád�ní 

spole�enských pís�ových útvar� pro pot�eby kolového zp�vu: jsou tu mnohé 

montáže z úryvk� písní (kvodlibety, kytky, míchanice) i sestavy celých písní (kadrily). 

Bohužel se sestavovatelé nevyhnuli p�ílišnému �erpání z literatury a p�íliš úzké 

�asovosti politických satir; z tohoto d�vodu budoucí zp�vníky leccos nep�ejaly. 

V 60. letech 19. století byl kmenový repertoár spole�enských zp�vník� 

v podstat� ustálen. Mnozí auto�i se sice snažili zp�vníky žánrov� obohacovat a 

repertoárov� rozši�ovat, ale nové písn� se v mnoha p�ípadech neujaly. Bylo tomu tak 

nap�íklad v Dív�ích zp�vech (Praha 1863) Eduarda Vale�ky-Merklinského (KZ: 1863-

02-SP; Merk.DZ), který za�adil mnoho um�lých milostných písní nov�jších autor�, ale 

jeho snahy z�staly tém�� bez odezvy. Rozsah spole�enského zp�vu byl již vytvo�en 

a vícemén� uzav�en.  

Sestavovatelé tak za�ali hledat jinou cestu, jak vnést do spole�enských 

zp�vník� nové prvky. Poda�ilo se to zejména Emanuelu Vašákovi ve sbírce Národní 

zp�v a ples (KZ: 1864-01-SP; VašákNZP), vydané v Praze 1864 nákladem 

knihkupectví A. G. Steinhausera.178 Svazek má rozm�ry p�ibližn� 17 x 11 cm, na 400 

zna�ených stranách p�ináší 92 o�íslovaných písní, což je ve skute�nosti 166 náp�v� 

se 161 texty; noty jsou sázené a p�edstavují 2400 notových �ádk�. Jde o první ze 

spole�enských zp�vník� uvád�jící notované písn� v úprav� pro mužský sbor a 

výrazn� tak sloužící spole�enským pot�ebám. Úvodem autor parafrázuje Pichlovu 

p�edmluvu ke Spole�enskému zp�vníku �eskému (zp�v jako sou�ást spole�enské 

                                                 
174 František Sušil: Moravské národní písn� s náp�vy do textu v�ad�nými. Brno 1860. 
175 Jan Kollár: Národnie zpievanky �ili Písn� sv�tské Slovák� v Uhrách ... sebrané od mnohých... Vydání hojn� 
rozmnožené, i prvé dva tišt�né svaze�ky v sob� obsahující I–II. Budín 1834–1835. 
176 �eské národní písn�. Oddíl text�. Praha 1825. 
177 Karel Jaromír Erben: Písn� národní v �echách I–III. Praha 1841, 1843, 1845. 
178 Titulní list: NÁRODNÍ ZP	V A PLES. (linka) SBÍRKA PÍSNÍ A POP	VK
 PRO MUŽSKÝ SBOR. (linka) 
Sebral a uspo�ádal EM. VAŠÁK. (linka) V PRAZE 1864. Nákladem kn�hkupectví: A. G. Steinhauser. 



zábavy, zp�vnost �eského národa, bohatství jeho národních a spole�enských písní), 

upozor�uje, že práv� vyšlé šesté vydání Pichlova–Zvona�ova zp�vníku a obdobné 

zp�vníky „nevyhovují, co se hudební �ásti dotý�e, ješt� zcela požadavk�m 

obecenstva; nebo� má-li se v�tší spole�nost zp�vem baviti, tu� neposta�í jenom text, 

ani pouze jednoduchý náp�v písn�“. Zmín�ný nedostatek má tento Vašák�v zp�vník 

„pon�kud odstraniti“, jelikož p�ináší písn� ve �ty�hlasých úpravách. V záv�ru 

p�edmluvy (datované již v srpnu 1863) se autor vyjad�uje ke struktu�e zp�vníku: jsou 

v n�m postupn� se�azeny písn� vlastenecké, spole�enské, národní, žertovné a 

milostné, zastavení�ka a „jiné slavnostní zp�vy rozmanitého druhu“, oddíly však 

nejsou zvláš� vyzna�eny (Vašák E. 1864: 3–4). Co se tý�e lidových písní, jednotliv� 

jich je ve zp�vníku jen n�kolik, ale vyskytují se hojn� v podob� sm�sí.  

Velký soubor pís�ových text� obvyklých ve spole�enských zp�vnících 

p�edstavuje R. E. Turnovského �esko-moravský spole�enský zp�vník (1876-01-SP; 

1876-02-SP; Turn.�MZ1–2), který vyšel u Theodora Mourka v Praze 1876 ve dvou 

rychle za sebou jdoucích vydáních.179 Svazek o rozm�rech 16 x 12 cm má 448 

paginovaných stran a šestnáctistránkový obsah vzadu.180 Pís�ové texty jsou 

rozd�leny do �ty� odd�lení (písn� vlastenecké, milostné, spole�enské, národní). Jde 

o rozsáhlý soubor, obsahov� i formáln� na zp�sob prvních p�ti vydání Pichlova 

zp�vníku, jenž kvantitativn� rozmnožuje spole�enský repertoár (500 neo�íslovaných 

písní); nov� p�inesl padesát v�tšinou um�lých lyrických �ísel, které se však 

v následujících zp�vnících neujaly. Zp�vník neobsahuje náp�vy a neuvádí údaje o 

autorech ani o provenienci písní – mohl tak sloužit jen jako opora pam�ti (vý�et a 

texty písní). P�es svou p�knou úpravu sledovala tato vkusná knižní publikace 

p�edevším komer�ní ú�ely. 

V 80. letech se zp�vníková produkce stále z�eteln�ji diferencuje – zp�vníky již 

p�estávají sloužit jednotnému ú�elu spole�enského zp�vu. O další obecn� 

spole�enské zp�vníky Pichlova typu, které by reflektovaly recentní (žánrov� již 

nesmírn� rozt�íšt�nou, leckdy jako úpadek cít�nou) spole�enskou zp�vnost, se ztrácí 

zájem, spíše se za�ínají projevovat snahy o oživení pís�ové a zp�vní tradice na 

základ� kvalitn� prezentovaného hodnotného pís�ového materiálu.181 V tomto 

smyslu se stal významným dílem Ratibor (KZ: 1886-01-SP; Ratibor), zp�vník 

                                                 
179 Titulní list: �esko-moravský SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK. (linka) Sbírka 500 nejoblíben�jších písní. (linka) 
Sestavil R. E. TURNOVSKÝ. (vin�ta) V PRAZE. Nakladatel THEODOR MOUREK.  
180 Tj. abecední rejst�ík textových incipit� s uvedením strany. 
181 Jedná se p�irozen� o pojmy s relativní platností. 



sestavený pé�í p�vecké jednoty Ratibor v Ho�icích a vydaný 1886 v Praze prvním 

�eským specializovaným hudebním nakladatelstvím Fr. A. Urbánek.182 Známý 

nakladatel spolu s hudebním skladatelem Janem Malátem byli z�ejm� hlavními 

redaktory publikace. Rozm�ry svazku jsou cca 23 x 15 cm, má XIV �ímsky a 307 

arabsky paginovaných stran, obsahuje 488 text� s 474 náp�vy, což p�edstavuje 1861 

(sázených) notových �ádk�. V p�edmluv� (datované již 1. 2. 1884) se její auto�i 

vyjad�ují k ovzduší doby, kdy je potla�ována národnostní idea, kdy „národní zp�vy 

naše, toto drahé d�dictví, tyto perly pravé hudby �eské, jimiž p�ed cizinou se 

honosíme, umlkají“. V této dob� se sestavovatelé odhodlali vydat tento zp�vník, aby 

oživili zapomenuté písn�. Necht�jí se ší�it o obecn� známém významu písní pro 

zachování jazyka a pro národní vzd�lanost, ale cht�jí osv�žit pam�� p�vc� výborem 

nejlepších písní, které by si následn� m�ly osvojit všechny vrstvy �eského lidu. 

Snahou p�veckého spolku Ratibor mimo jiné bylo, aby písn� „mohly i ve sboru 

n�kolikahlasném býti zpívány a tak záliba k nim probuzena a zv�tšována“ (Malát a 

kol. 1886: bez pag.). Jde o p�ehledný a ú�elný spole�enský zp�vník s náp�vy, který 

však již nevychází z živé spole�enské pot�eby, ale má cíle dokumentární a obrodné. 

Tomu odpovídá jeho odborné pojetí, promyšlená struktura a pe�livé provedení. Písn� 

ve zp�vníku jsou d�sledn� vyt�íd�ny do t�í oddíl�: lidové písn� (v širokém, nov� 

pojatém výb�ru, v�etn� písní moravských a slovenských – zásadn� pominuty jsou 

písn� jinoslovanské), zlidov�lé a spole�enské písn� (výb�r písní skute�n� 

nejznám�jších) a vícehlasé úpravy lidových písní (kvalitní harmonizace od p�edních 

skladatel�, úpravy pro mužský, ženský i smíšený sbor). P�estože je zp�vník po všech 

stránkách praktický a na vysoké metodické úrovni, �ada zvlášt� lidových písní se 

v dalších zp�vnících neujala. 

Trochu jiný p�ístup k ší�ení písní v dob� opadajícího zájmu o tradi�ní typ 

spole�enského zp�vníku zvolil Antonín J. Zavadil, který pro sv�j zp�vník lidových, 

zlidov�lých a spole�enských písní Zp�vy našeho lidu (KZ: 1887-02-SP; Zav.ZNL) 

zvolil zvláštní zp�sob formy a prezentace. Zp�vník vycházel u Jozefa Miškovského v 

Beroun� od roku 1887 na pokra�ování v jednotlivých tiscích. Každý aršík (18 x 13 

cm) m�l na první stran� velkou žánrovou ilustraci Karla Thomy a titulní informace, na 
                                                 
182 Titulní list: RATIBOR. VÝBOR NEJLEPŠÍCH PÍSNÍ NÁRODNÍCH, JEDNOHLASÝCH I PRO 
�TVEROZP	V UPRAVENÝCH. (linka) Za spolup�sobení JANA MALÁTA a p�isp�ním KARKA BENDLA, 
ZD. FIBICHA, K. KOVA�OVICE, JOS. NEŠVERY, J. PROCHÁZKY A FR. ZÁHORSKÉHO, sestaven pé�í 
p�vecké jednoty „RATIBOR“ v Ho�icích. (linka) V PRAZE. Nakladatel FR. A. URBÁNEK, �eský knihkupec 
pro literaturu paedag. i hudební a pom�cky u�ebné. Prvý �eský závod hudební. 1886. Rub titulního listu: Tiskem 
Rohlí�ka a Sieversa v Praze. 



zbývajících t�ech stranách obsahoval  2–3 písn� s náp�vy. Lidové písn� byly vybrány 

zpravidla ze sbírek K. J. Erbena,183 F. Sušila184 a ze Slovenských spev�.185 Formáln� 

navazuje tento zp�vník na kramá�ské tisky osmerkového formátu a zárove� 

anticipuje edice tzv. malých šlágrových tisk�. Bylo analyzováno 36 zjišt�ných aršík� 

z let 1887–1889 se 78 pís�ovými texty s náp�vy (celkem 230 notových �ádk�).  

Také karlínský nakladatel a knihkupec Rudolf Storch vsadil na ilustra�ní 

doprovod a poda�ilo se mu tak v tomto p�ípad� znovu probudit nebývalý zájem 

zákazník� o ustrnulý typ spole�enského zp�vníku. Ilustrace objednal u Mikoláše 

Alše, pro jehož um�ní kresby se tím otev�ela rozlehlá žánrová oblast, ze které pak po 

celý život hojn� �erpal. Uspo�ádání zp�vníku se ujal Josef Kalenský, což je jeden 

z pseudonym� spisovatele a tiska�e Josefa Urbánka, pozd�jšího technického �editele 

�eské grafické unie a hudebního nakladatelství Mojmíra Urbánka. Storch�v zp�vní 

v�nec (KZ: 1889-01-SP; SZV) vyšel roku 1889 a úsp�šn� se zapsal do historie 

spole�enských zp�vník�, by� zájem o n�j byl více �tená�ský než zp�vácký. Svazek 

má rozm�ry p�ibližn� 16 x 12 cm, 240 stran, z toho 224 paginovaných; p�ináší 335 

pís�ových text� a 50 p�vodních ilustrací. Po dvou titulních listech186 následuje 

obsah187 i abecední rejst�ík.188 Zp�vník obsahuje zna�ný po�et lidových písní 

žertovného charakteru (zejména z Erbenovy sbírky), �adu známých písní 

spole�enských i zlidov�lých a znovu uvádí do zp�vního repertoáru písn� Karla 

Havlí�ka Borovského, pís�ové ohlasy husitství a texty staro�eských chorál�.  

Písn� spole�enské a vlastenecké, kdysi jádro spole�enského zp�vu, ustupují 

ve spole�enské zp�vnosti stále více do pozadí a naprosté p�evahy za�íná nabývat 

píse� lidová. Výrazn� se to odráží v repertoáru n�kterých významn�jších zp�vník� 

z konce 19. a po�átku 20. století. P�evahu lidových písní má již dvoudílný 

spole�enský zp�vník Františka Veverského Zap�jme si! (1897-05-SP; 1898-04-SP; 

Zap�jme1 I–II). Je ur�en zejména pro školy a mládež, p�i�emž sestavovatel vybíral 

ze zp�vník� a sbírek �eských, moravských, slovenských a výjime�n� i 

                                                 
183 Karel Jaromír Erben: Náp�vy prostonárodních písní �eských. Praha 1862. 
184 František Sušil: Moravské národní písn� s náp�vy do textu v�ad�nými. Brno 1860. 
185 Kolektiv autor�: Slovenské spevy I. Tur�iansky S. Martin 1880–82. 
186 Ilustrovaný titulní list: Storch�v ZP	VNÍ V	NEC (kresba Karlštejna signovaná Aleš) NAKLADATEL 
RUDOLF STORCH Kn�hkupec v Karlín�. Sázený titulní list: STORCH
V ZP	VNÍ V	NEC. SBÍRKA PÍSNÍ 
NÁRODNÍCH A ZNÁRODN	LÝCH PRO VESELÉ KRUHY NAŠE. (linka) USPO�ÁDAL JOSEF 
KALENSKÝ. ILLUSTROVAL MIKULÁŠ ALEŠ. S 50 vyobrazeními. (linka) V PRAZE. Nakladatel RUDOLF 
STORCH, knihkupec v Karlín�. Rub titulního listu: Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze. 
187 Seznam nadpis� písní ve zp�vníkovém po�adí s uvedením �ísla i strany. 
188 Abecední rejst�ík textových incipit� s uvedením strany. 



jinoslovanských písní. (P�ihlédl také k Bergmanovu-Dr�bkovu Výboru písní školních, 

ú�edn� schválenému pro školy.) Krom� p�evahy lidových písní se tu vyskytují ze 

spole�enského okruhu písn� spole�né, vlastenecké, p�eklady písní cizojazy�ných, 

ale také školní a výletní písn� a um�lá lyrika. Ve druhém svazku zamýšlel autor vydat 

vážné i zábavné sbory, hlavn� pro studující mládež. Když však zjistil, že obdobnou 

práci chystá jeho u�itel, profesor Alois Vlk, pojal zp�vník jinak a na �etná p�ání 

nashromáždil lidové písn� milostné, „aby naše dosp�lá mládež kone�n� se odvrátila 

od jedovatých zp�v� nemravných, po nichž sahala z nouze, nemajíc po ruce sbírky 

zp�v� lepších“. P�eje si, aby alespo� n�které z písní „p�ešly v krev“ mládeže a 

„tlumo�ily city srdce jejího ve form� národn� ušlechtilé“ (Veverský 1898: bez pag.).  

P�ednost lidovým a zlidov�lým písním dávají i zp�vníky hudebního skladatele 

Aloise Ru�ky (od roku 1894 �editele k�ru a majitele hudební školy v Da�icích, pozd�ji 

v Praze), které za�ínají vycházet kolem roku 1903 u nakladatele a knihkupce 

Jind�icha Lorenze v T�ebí�i a vrcholí 1920 tamtéž osmým, špalí�kovým vydáním 

Nového národního zp�vníku s náp�vy (KZ: 1920-08-SP; Ru�kaNNZ8), jež p�ináší 

546 písní s 538 náp�vy na 2310 notových �ádcích.189 Pro svou p�ehlednost, bohatý 

obsah, kapesní formát a p�ítomnost jednoduchých náp�v� jsou Ru�kovy zp�vníky 

velmi praktické.  

Roku 1900 vychází v Tel�i Šolc�v trojdílný zp�vník spole�enský. Nakladatel a 

spisovatel Emil Šolc jej sestavil do t�í díl�: 100 vybraných slovanských písní (KZ: 

1900-05-SP; Šolc1 I), �tverylky z písní národních (KZ: 1900-06-SP; Šolc1 II) a 

Veselý kolozp�v (KZ: 1900-07-SP; Šolc1 III). Zp�vník p�ináší p�edevším lidové písn�, 

n�které zlidov�lé a spole�enské ponechává jen kv�li rozmanitosti repertoáru. Písn� 

jsou d�sledn� sestaveny do sm�sí, po�ítá se však i se samostatným zp�vem 

jednotlivých písní (proto jsou uvád�ny všechny sloky). V p�edmluv� (umíst�né 

v každém svazku i vydání) autor zd�raz�uje, že zp�vník nebude zbyte�ný ani pro 

uživatele, kte�í již vlastní �adu sbírek a zp�vník� jiných – odlišuje se totiž novou 

praktickou úpravou a ú�elností. V tém�� každé vlastenecké spole�nosti bývá, podle 

mín�ní sestavovatele, poci�ován „nedostatek vhodn� upravených sm�sí skvostných 

národních našich písní“. Zp�v „do kola“ �asto vázne pro nesnadnost výb�ru a 
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�et�zení písní. Autor také míní, že je na �ase, aby „zavád�ním mén� známých písní 

kolozp�vy naše oživily se sv�žími, novými melodiemi“ (Šolc 1900: 3–5).  

Kolem roku 1900 dochází k ohromnému nár�stu zp�vníkové produkce: množí 

se po�et titul� a nar�stá náklad jednotlivých vydání. To s sebou bohužel nese citelný 

úpadek úrovn�. Vydáváním zp�vník� se �asto sledují pouze úzce obchodní cíle; tlak 

drobných, ale i renomovaných nakladatel� zam��ený na okamžitý zisk, z toho 

plynoucí chvat a nepe�livost po�adatel� a také špatný papír i tisk dostávají zp�vníky 

tém�� na úrove� kramá�ského zboží. Typickými p�edstaviteli této živelné 

komercionalizace a dlouhodobé devalvace zp�vníkové produkce jsou zp�vníky 

spisovatele Jana �ervenky (nap�. �eský zp�vník. KZ: 1893-01-SP). Vycházely 

v letech 1893–1924 postupn� u Theodora Venty v Lounech a Emila Šolce v Tel�i a 

v Praze-Karlín�. M�ní se sice co do rozsahu (menší/v�tší vydání, r�zný po�et �ísel a 

stran), prezentace (názvy: �eský zp�vník, Sokolský zp�vník, Veselý borec) i 

provenience (osobnost nebo sídlo nakladatele), ale co do obsahu jen ú�elov�, aby o 

n� byl zájem a vznikl d�vod k dalšímu vydání (podle pot�eby jsou dopl�ovány 

sokolské, legioná�ské, junácké písn� a hymny svobodných národ�); vyskytly se i 

p�ípady, že se obsahov� zcela identické zp�vníky lišily jen titulem (Sokolský/�eský 

zp�vník). Spole�ným znakem všech t�chto zp�vník� je zna�ný po�et tradi�ních 

lidových písní a vesm�s absence údaj� k písním (autorství, p�vod apod.).  

Podobným typem jsou zp�vníky Aloise Neuberta, knihkupce a nakladatele 

v Jilemnici (nap�. Sokolský zp�vník výletní. KZ: 1898-06-SP). Bez ohledu alespo� na 

zdání úrovn� sledovaly �ist� obchodní cíle a soudíc z po�tu vydání a deklarované 

výše nákladu se tento zám�r da�il. Zp�vníky obsahovaly sokolské, vlastenecké, 

lidové a zlidov�lé písn�, pozd�ji i písn� pololidové a lidovku. Jména autor� ani 

provenience se neuvád�ly. S nar�stajícím po�tem vydání se sice kvantitativn� 

rozši�oval repertoár a m�nily názvy, ale charakter zp�vníku z�stával stále stejný.  

Mezi p�emírou úpadkových zp�vník� se však roku 1901 – tedy v roce 50. 

výro�í vydání Pichlova zp�vníku – objevil mimo�ádn� významný Velký spole�enský 

zp�vník �eský hudebního skladatele Františka Heyduka.190 Tento soubor písní 

s náp�vy má t�i varianty: Spole�enský zp�vník �eský (KZ: 1901-03-SP; HeydukS), 

Výbor nejlepších písní národních i um�lých… z p�edních literatur sv�tových (KZ: 

                                                 
190 Titulní list: VELKÝ SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK �ESKÝ. SBÍRKA 483 PÍSNÍ S NÁP	VY. SESTAVIL 
FRANTIŠEK HEYDUK. (vin�ta lyry se zk�íženými ratolestmi) V PRAZE, NAKLADATEL I. L. KOBER 
KNIHKUPECTVÍ. VODI�KOVA ULICE (HLÁVK
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1901-04-SP; HeydukV) a Velký spole�enský zp�vník �eský (KZ: 1901-02-SP; 

HeydukVS), který vznikl prostým p�ipojením prvních dvou zp�vník� k sob�, p�i�emž 

Výbor z literatur tvo�í ve velkém zp�vníku druhou �ást odd�lení Písn� r�zné. Práv� 

ony p�ipojené um�lé i lidové písn� r�zných národ� v �eských p�ekladech se 

v následujících zp�vnících neujaly. Velký zp�vník o rozm�rech cca 20 x 15 cm má 

448 stran, z toho 439 zna�ených. Obsahuje 484 text� s 465 náp�vy, což p�edstavuje 

2360 notových �ádk�; noty jsou sázené. V úvodu je �e�eno, že zp�vník je ur�en pro 

všechny vrstvy spole�nosti (v�etn� mládeže), které ctí národní zp�vní i hudební 

tradice a pe�ují o zachování lidových a zlidov�lých písní. Vedle obecn� známých 

písní autor za�adil i mén� známé lidové a um�lé písn�, pro jejich p�vab a kvalitu. 

V�tšina písní této sbírky má „krom� veliké ceny hudební i cenu historickou“, v písních 

se jeví povaha a nálada lidu v dob� jejich vzniku, odrážejí smutek, radosti, milostný 

cit i humor. V „hojném a pestrém“ výb�ru se sestavovatel snažil podat to nejlepší po 

stránce hudební i textové. (Heyduk 1901: bez pag.). František Heyduk navázal na 

zakladatelskou tradici a smyslupln� ji rozvinul: jeho zp�vník p�edstavuje p�edevším 

kvalitativní vyvrcholení �eské zp�vníkové produkce a poslední významnou kodifikaci 

�eského spole�enského zp�vu. Písn� jsou roz�len�ny do oddíl� podle tematiky, 

nikoli žánrov�. Nakladatelství I. L. Kober chápalo Heyduk�v zp�vník jako deváté, 

revidované vydání Pichlova–Zvona�ova zp�vníku a v podstat� tedy zachovalo i jeho 

strukturu.  

Kvalitním a žánrov� velmi bohatým zp�vníkem je t�ísvazkové dílo u�itele a 

cvi�itele Ferdinanda Polenského Spole�enský zp�vník sokolský, který vydal vlastním 

nákladem 1903–1904 na Smíchov�. Na základ� názvu by m�l být podrobn�ji 

charakterizován mezi specializovanými sokolskými zp�vníky, ale z hlediska 

skute�ného obsahu bude vhodn�jší p�istoupit k jeho rozboru už nyní. První díl, 

s podtitulem Z luh� domácích191 (KZ: 1903-11-SP; Polen.SZS I; 229 text�, 239 

náp�v�, 878 sázených notových �ádk�), obsahuje písn� spole�enské, pololidové, 

sokolské, ale zejména písn� lidové. V p�edmluv� autor konstatuje, že zp�v 

hudbymilovného národa upadá a pokud lid p�ece jen zpívá, pak – „z neznalosti písní 

vkusných, krásných a ušlechtilých – necudné a nevkusné texty polek a val�ík�, které 

jako jednodenní jepice n�jaký �as na obzoru se ukáží, vkus a mrav lidu pokazí a 
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Polenského SOKOLSKÝ ZP	VNÍK spole�enský s náp�vy.] (linka) Díl I.: Z luh� domácích. (linka) Sestavil 
FERDINAND POLENSKÝ, u�itel, �len Sokola Smíchovského. (drobná vin�ta) NA SMÍCHOV	. Nákladem 
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vykonavše tak své dílo zkázy navždy zmizí z obzoru hudebního“. Autor proto u�inil 

výb�r podle svého vkusu a oblíbenosti vkusných písní. P�edem o�ekává kritiku 

skute�nosti, že za�adil i „písn� ceny nevalné, deklamací nesprávné“. Domnívá se 

však, že práv� v�tšina t�ch písní oblíbených má sm�lu, „že je prostonárodní 

skladatel špatn� deklamoval aneb že si je lid dle svého vkusu p�epracoval“. Autor 

podává do rukou obecenstva „sborník písní, jakého dosud nem�lo“. Ke konci 

p�edmluvy pak promlouvá p�ímo k Sokol�m: „Odevzdávám vám, brat�í, zp�vník tento 

do rukou, abyste kdykoliv v p�átelském kroužku se sejdete, osv�žili hovor sv�j, 

rozplašili chmurné myšlenky, které snad mysl vaši tížiti budou, aneb bujnému veselí, 

jež vámi hárati bude, pr�chod dali. Je� zp�v práv� tak konejšivým lékem pro t�lo a 

duši lidskou, jako t�locvik sám.“ (Polenský 1903: bez pag.) U �ady písní tohoto 

prvního svazku v oddílech sokolských a vojenských písní je poznámka „vlastní 

zápisky“, bohužel bez další p�ipojené pasportizace. Pokud nejde o trik obcházející 

vydavatelská práva, zvyšuje to z folkloristického hlediska význam zp�vníku (osv�tlit 

by to mohl jen obsáhlý srovnávací výzkum). Druhý díl Polenského zp�vníku, 

s podtitulem Z luh� slovanských a cizích192 (KZ: 1904-02-SP; Polen.SZS II; 251 text� 

i náp�v�, 930 notových �ádk�), obsahuje zlidov�lé, spole�enské, m�stské, 

pololidové, d�lnické, rolnické, pijácké a vojenské písn�, p�ipojeno je 9 oddíl� 

jinoslovanských písní v p�ekladech �erpaných z Kubova Slovanstva (což je ve 

zp�vníku poznamenáno). V tomto dílu je cenný repertoár písní na pomezí lidovosti, 

které v té dob� ani nemohly být �erpány jinak než z terénu nebo z autopsie. 

Poslední, t�etí díl, s podtitulem Ohlasy mládí193 (1904-03-SS; Polen.SZS III; 365 text� 

i náp�v�, 1112 notových �ádk�), obsahuje písn� lidové (z �ech, Moravy a 

Slovenska), zlidov�lé, spole�enské, pololidové a d�tské, ukolébavky, koledy, lidové 

duchovní písn� a chorály, p�ipojeno je 5 oddíl� jinoslovanských písní a oddíl um�lých 

písní v�etn� zlidov�lých. V doslovu autor konstatuje, že jednou z p�í�in hynoucího 

zp�vu je nedostatek vhodných zp�vník�: jeden zp�vník po druhém opakuje „v�ci 

staré, nezáživné nebo bezcenné“ a v�tšina písní, „opsána jsouc z partitur pro sbor 

nebo piano, pohybuje se v polohách pro zp�v jednohlasý nevhodných“. Sestavovatel 
                                                 
192 Titulní list: SPOLE�ENSKÝ ZP	VNÍK SOKOLSKÝ S NÁP	VY. [Na deskách je titul pozm�n�n: F. 
Polenského SOKOLSKÝ ZP	VNÍK spole�enský s náp�vy.] (linka) Díl II.: Z luh� slovanských a cizích. (linka) 
Sestavil FERDINAND POLENSKÝ, u�itel, �len Sokola Smíchovského. (drobná vin�ta) NA SMÍCHOV	. 
Nákladem vlastním. – Knihtiskárna družstva Vlas� v Praze. 1904. 
193 Titulní list: OHLASY MLÁDÍ. Zp�vník a anthologie z písní národních pro školy obecné, m�š�anské a 
st�ední. (linka) Sokolského zp�vníka spole�enského s náp�vy díl III. (linka) Sestavil FERDINAND 
POLENSKÝ, u�itel, �len Sokola Smíchovského. (drobná vin�ta) NA SMÍCHOV	. Nákladem vlastním. – 
Knihtiskárna družstva Vlas� v Praze. 1904. 



se vyjad�uje k výuce zp�vu: doporu�uje snížit po�et církevních písní a „ozpívané“ 

sv�tské písn� nahradit nov�jšími. V každém školním roce je podle n�ho t�eba 

nacvi�it 10 písní, rad�ji národních než um�lých. Kritizuje také p�íliš všeobecné školní 

osnovy a obhajuje sv�j systém výb�ru písní. Dále uvádí vzorový výb�r písní pro 

jednotlivé t�ídy a vý�et konkrétních písní, jejichž znalost „je p�ímo povinností 

národní“: hymny v�etn� rakouské, n�kolik vlasteneckých písní, Osi�elo dít�, 

staro�eské a husitské chorály, „n�jakou ukolébavku, n�jaký pochod, n�jakou koledu 

a 10 písní slovanských“. Autor se zde také podrobn� zabývá technikou zp�vu, 

zp�soby p�ednesu a metodikou výuky (Polenský 1904: 329–345). Krom� žánrové 

rozmanitosti, pe�livého a systematického uspo�ádání i praktického kapesního 

formátu je Polenského zp�vník zajímavý také tím, že v každém dílu uvádí stru�né 

medailony n�kterých významných osobností spolu s jejich obrazovými portréty. 

V prvním dílu to jsou osobnosti sb�ratelské (J. Kolár, F. Sušil, K. J. Erben, F. Bartoš, 

L. Kuba), ve druhém dílu v�hlasní skladatelé (B. Smetana, A. Dvo�ák, Z. Fibich) a 

v posledním dílu pak hudební osobnosti (F. Škroup, J. L. Zvona�, F. Pivoda, K. 

Šebor, K. E. Macan). B. Václavek a R. Smetana (1949b: 37) uvád�jí, že zhruba z 850 

písní všech t�í svazk� Polenského zp�vníku se jich 371 v následujících 

spole�enských zp�vnících neujalo, což význam tohoto zp�vníku v jejich o�ích 

pon�kud snižuje. Je však t�eba zd�raznit, že podobn� jako zp�vník Heyduk�v je 

Polenského zp�vník úctyhodným vyvrcholením éry obrozeneckých spole�enských 

zp�vník� a že do podobného monumentálního projektu se pozd�ji už nikdo 

nepustil.194 

Zp�vníkový boom op�t nastává po 1. sv�tové válce, v�tšinou jako reakce na 

vyhlášení �eskoslovenské státnosti. Vychází nap�íklad anonymní Zp�vník �eské 

revoluce (KZ: 1918-04-SP; An.Z�R,), obsahující �eské i jinonárodní písn� 

s revolu�ním obsahem, nebo anonymní Sborník písní (KZ: 1918-08-SP; Fri�SP), 

�azený z hlediska specializace mezi zp�vníky krajanské. Povále�ný spole�enský 

zp�vník s náp�vy, Zpívající �echoslovák, sestavený nymburským u�itelem a 

oblíbeným spisovatelem pro mládež Františkem Hrn�í�em (KZ: 1919-02-SP; 

Hrn�í�Z�1), p�edstavuje všestrann� ú�elný zp�vník. Písn� jsou vhodn� vybrány, 

jednoduše hudebn� upraveny, formát zp�vníku je kapesní a rozsah nevelký. Za 

spole�enský zp�vník, který naposledy ve velkém rozsahu rekapituluje spole�enský 

                                                 
194 Ponechá-li se ovšem stranou samotná odborná edice Václavkova–Smetanova (�eský národní zp�vník. Praha 
1940, 2., dopln�né vydání 1949). 



zp�vní repertoár, je považován Národní zp�vník humoristického spisovatele a 

publicisty Františka Jaroslava Pe�iny (KZ: 1919-03-SP; Pe�inaNZ; 507 pís�ových 

jednotek). Vzhledem k absenci náp�v� a údaj� o autorech však jeho hlavním 

smyslem z�stalo napomoci pam�ti uživatel� vý�tem a texty písní. Praktické poslání 

m�l Vlastenecký zp�vník �eskoslovenský Rudolfa Brodského (KZ: 1920-02-SP; 

Brod.VZ�; 211 pís�ových jednotek), povále�ný soubor text� vlasteneckých, 

sokolských a lidových písní a hymen. Zp�vník je pe�liv� sestaven, u písní jsou 

zodpov�dn� uvedeny prameny a auto�i. 

Po opadnutí povále�né vlny zájmu o národní záležitosti a tedy i krátkodobého 

nadšení pro spole�enský zp�v došlo k rychlému poklesu zp�vníkové produkce. 

Spole�enské zp�vníky vycházejí sporadicky a s nep�íliš velkou odezvou. Oživení 

nastává zase až v p�edve�er a v pr�b�hu okupace, kdy publikace tohoto druhu 

pomáhají p�ežít t�žké údobí a udržují národní sebev�domí. Ve spole�enských 

zp�vnících této doby již definitivn� zaujímá p�ední místo lidová a zlidov�lá píse�. 

Repertoár zp�vník� stále více podléhá cenzu�e a pr�vodní texty obsahují opatrné a 

zavád�jící formulace. A. L. Kaiser v úvodu zp�vníku Sto �eských písni�ek (KZ: 1939-

01-SP; Kaiser2 I) konstatuje, že „�eská píse� národní i znárodn�lá byla neprávem 

opomíjena, byla nespravedliv� zatla�ena módními pop�vky a falešn� sentimentálními 

skladbami melodicky odvozenými z cizích vzor�. A v poslední dob� byla skoro 

vytla�ována písn�mi slovenskými a operetními pop�vky. Nyní �eská písni�ka znovu 

ožívá“ (Kaiser 1939a: 5–6). Tento spole�enský zp�vník text� lidových, zlidov�lých a 

spole�enských písní si vzal za úkol napravit mimo jiné to, že u v�tšiny písní si lidé 

sice pamatují melodii, z textu však znají jen jednu, nejvýše dv� sloky. Zp�vník se 

setkal se zna�ným ohlasem, proto byl ješt� v témže roce vydán další díl, Druhá 

stovka �eských písni�ek (KZ: 1939-02-SP; Kaiser2 II). Krom� známých pop�vk� byly 

vybrány i písn� opomíjené nebo �áste�n� zapomenuté. Náp�vy se ani u tohoto 

druhého dílu pro svou obecnou známost neuvád�jí, zp�vník proto mohl z�stat levný. 

Autor zde p�ipojil i „n�kolik písní um�lých, avšak znárodn�lých nebo aspo� 

zlidov�lých“ a doufá, že mu tento ústupek z pozic ryzí lidovosti nebude vytýkán 

(Kaiser 1939b: 5–6).  

Velmi významným po�inem se stal Špalí�ek národních písní a �íkadel (první 

vydání – KZ: 1940-01-SP; Špalí�ek1), který jen v roce 1940 vyšel postupn� ve 

�ty�ech vydáních. Tento spole�enský zp�vník lidových a zlidov�lých písní s náp�vy, 

opat�enými jednoduchým harmonickým doprovodem v�etn� zna�ek, sestavili Jan 



Seidel a Karel Reiner, jehož spoluautorství bylo za okupace zaml�eno. Teprve 

v povále�ném pátém vydání jsou uvedeni oba auto�i a zp�vník je dopln�n o druhý, 

ješt� rozsáhlejší svazek. Úvodem auto�i uvažují o rytmické, melodické a formové 

mnohotvárnosti lidových písní; stejnou d�ležitost p�i�ítají i jejímu hudebnímu 

doprovodu. Na základ� konzultací s profesorem Aloisem Hábou se snažili vyjád�it 

nejvlastn�jší, latentní harmonický obraz písní. Zp�vník byl inspirován Alšovým 

Špalí�kem (je sestaven výhradn� z písní z tohoto díla a opat�en n�kolika Alšovými 

ilustracemi) a zárove� vyšel vst�íc p�ání milovník� hudby, aby byla vydána „levná 

sbírka národních písní s prostou harmonizací i doprovodem“ (Seidel 1940).195 Jako 

reakce na vále�né události vyšel nap�íklad 1941 v Londýn� Malý špalí�ek písní 

�eskoslovenských voják� v Anglii (KZ: 1941-01-SP; BK.MŠ), který sestavili Bed�ich 

B�lohlávek a Václav Koutník (z hlediska specializace je �azen mezi krajanské a 

vojenské zp�vníky).  

Obliby spole�enských zp�vník� dokázala za okupace zneužít kolaborující 

protistrana. Vysokou hodnotu lidové písn� a pot�ebu jejího ší�ení farizejsky 

zd�raz�uje Zp�vník �eské mládeže (KZ: 1943-01-LZ; An.Z�MK2) od anonymního 

sestavovatele. Jde o protektorátní notovaný zp�vník �eských lidových písní pro 

mládež, vydaný 1943 v Praze Kuratoriem pro výchovu mládeže v �echách a na 

Morav�. V úvodu autor zd�raz�uje, že mládež má znát národní písn�. Národní píse� 

sehrála d�ležitou roli v rozkv�tu naší kultury, byla �asto podkladem d�l význa�ných 

�eských hudebník�, výtvarník� i básník�. Svým utvá�ením ukazuje naši p�íbuznost 

k tv�r�ímu geniu evropského �lov�ka. „Jedním z nejhorších blud� nedávné doby byla 

zrada na naší národní písni. Zapome�te na úpadkové šlágry v�erejška … Náš zp�v 

jest také jedním z dar�, které m�žeme nést vst�íc 	íši a Evrop� jako dík za kulturní 

hodnoty, které od ní p�ijímáme … V�dci a vlasti zdar!“ (Anonym 1943: bez pag.) 

Po roce 1948 existence obecn� spole�enských zp�vník� nenávratn� kon�í; 

jen ze setrva�nosti a shodou r�zných p�íznivých okolností ješt� po léta vycházel bez 

nejmenšího zásahu Seidel�v–Reiner�v Špalí�ek. Jinak dochází všeobecn� 

k prom�n� spole�enských zp�vník� ve zp�vníky budovatelské, ve zp�vníky lidových 

písní a �asto ve zp�vníky oba typy kombinující. P�íkladem takové transformace je 

                                                 
195 Z té doby je i odborn� pojatá edice B. Václavka a R. Smetany �eský národní zp�vník. Písn� �eské spole�nosti 
19. století, jejíž 1. vydání 1940 v Praze bylo do ur�ité míry znehodnoceno cenzurními zásahy. 2. vydání 1949 
sice uvedlo tyto úpravy na pravou míru, ale došlo k n�mu v dob�, která �eským ideál�m, jejichž mluv�ími se 
staly spole�enské písn� 19. století, rovn�ž nep�ála. 



anonymní zp�vník z roku 1949 Zpíváme v p�tiletce (KZ: 1949-01-MB; An.ZVPS), 

obsahující texty masových a lidových písní. 

Pichl�v Spole�enský zp�vník �eský, rozebraný spolu s dalšími publikacemi z 

jeho okruhu v p�edchozí kapitole, a také nyní výše uvedený chronologicky pojatý 

vý�et zp�vník� p�edstavují skupinu titul�, kterou lze nazvat  obecn� spole�enské 

zp�vníky. Záhy se však n�které zp�vníky za�ínají zam��ovat na užší zájmové sféry 

a vznikají specializované spole�enské zp�vníky, by� si v�tšinou podržují obecn� 

spole�enský repertoár a jejich odlišnost v mnoha p�ípadech spo�ívá pouze v n�kolika 

specificky zam��ených pís�ových �íslech.  

V 60. letech 19. století se za�ínají objevovat a postupn� výrazn� prosazovat 

sokolské zp�vníky, které p�edstavují pom�rn� t�žko uchopitelnou skupinu 

specializovaných spole�enských zp�vník�. Tém�� všechny sokolské zp�vníky, jichž 

je zna�né množství, se od b�žného spole�enského repertoáru zp�vník� v podstat� 

neodlišují. Obsahují vesm�s navíc pouze n�kolik sokolských písní, které však �asem 

pronikají do všech spole�enských zp�vník�. Z tohoto hlediska je složité ur�it, kdy se 

jedná o zp�vník ryze spole�enský, a kdy je možné považovat ho za sokolský. 	ada 

zp�vník� nazna�uje propaga�n� ve svém titulu, že jde o sbírku zam��enou na 

sokolskou tematiku, ale skute�ný obsah je pak obdobný jako v ostatních zp�vnících.  

První sokolský zp�vník, nazvaný Sokol, sestavil zakladatel �eské knihkupecké 

a nakladatelské rodiny František Augustin Urbánek. První vydání zp�vníku (KZ: 

1863-04-SP; Sokol1) však obsahuje pouze dv� sokolské a dv� „turné�ské“ písn�, 

jinak z�stává b�žným typem spole�enského zp�vníku, což nese ve svém podtitulu. 

Je v�novaný zakladatel�m Sokola Miroslavu Tyršovi a Jind�ichu Fügnerovi a �editeli 

Hlaholu skladateli Ludevítu Procházkovi. Zp�vník postupn� vyšel v šesti vydáních, 

p�i�emž v pátém vydání (KZ: 1869-02-SP; Sokol5) se zvýšil po�et sokolských písní, 

p�ibyly také písn� (a nové verze stávajících písní) z kabaretních a kramá�ských tisk�. 

Jinak se jeho charakter významn� nezm�nil. Prvním v pravém slova smyslu 

sokolským zp�vníkem se staly dvousvazkové Pochodové písn� ku výlet�m 

sokolským, sestavené pravd�podobn� Tyršovým pokra�ovatelem Josefem E. 

Scheinerem (KZ: 1885-01-SP; 1885-02-SP; An.PPS I–II). Obsahuje sice i jiné žánry, 

ale je viditeln� orientovaný na sokolskou tematiku a písn� k pochodu. Mezi 

významn�jší pat�í také anonymní Sokolský zp�vník (1891-02-SP; VK.SZ1), vydaný 

ve Strakonicích, který podle B. Václavka a R. Smetany (1949b: 39) poprvé p�inesl 6 

sokolských písní, jež se pozd�ji ujaly. Následuje �ada zp�vník�, které lze sice 



považovat za sokolské, ale v podstat� jsou stále b�žným typem spole�enských 

zp�vník�. Pat�í mezi n� nap�íklad anonymní Sborník Sokola novobydžovského (KZ: 

1891-03-SP; An.SSNB), zp�vník nevelkého rozsahu ve velmi p�kné úprav�, �i 

Neubert�v Sokolský zp�vník výletní, který postupn� vyšel v sedmi vydáních 1898–

1903 (první vydání – KZ: 1898-06-SP; Neub.SZ1). Kvalitním zp�vníkem je t�ídílný 

Spole�enský zp�vník sokolský s náp�vy (na deskách: Sokolský zp�vník 

spole�enský) sestavený Ferdinandem Polenským,196 který však se sokolskými 

zp�vníky pojí spíše název a krátké promluvení k Sokol�m v p�edmluv�. Svou formou 

kolib�ího vydání je p�sobivý Sokolík Bed�icha Táborského (KZ: 1911-03-SP; 

SokolíkT1). Úpadek zp�vníkové produkce pak p�edstavuje povále�ný Sokolský 

zp�vník Karla Hevery (KZ: 1918-03-SP; HeveraSZ), který se vyzna�uje nekvalitním 

papírem a tiskem, živelným výb�rem a  absencí autorských a dalších údaj�. Práce na 

sestavení oficiálního sokolského zp�vníku se ujal Rudolf Procházka a vznikl 

dvoudílný Sokolský zp�vník. Tento notovaný sokolský zp�vník pro dorost byl 

vytvo�en z pov��ení dorostového odboru ná�elnictva �eskoslovenské obce sokolské. 

První díl (KZ: 1922-02-SP; Proch.SZ1 I) obsahuje p�edevším �eské, moravské a 

slovenské lidové písn� ze základních sbírek (Erben, Sušil, Bartoš, Kuba, Slovenské 

spevy), druhý díl (KZ: 1923-03-SP; Proch.SZ1 II) hymny, sokolské písn� 

v kvalitativním výb�ru a lidové písn�. V p�edmluv� autor uvádí, že druhý díl m�l být 

sestaven jen z písní sokolských. Po prohledání �ady sokolských zp�vník� však 

shledal, že v�tšina sokolských písní má d�tinské texty, nevkusné náp�vy nebo jen 

místní význam, a proto je nem�že za�adit do oficiálního sokolského zp�vníku. Vybral 

tedy jen n�které a doplnil zp�vník jinými žánry (Procházka 1923). Zp�vník je velmi 

pe�liv� p�ipraven, obsahuje varianty písní, dále nejr�zn�jší vysv�tlivky a údaje o 

pramenech a autorech. Sbírku sestavenou pouze ze sokolských písní p�edstavuje 

Dvacet nejoblíben�jších sokolských písní pochodových (KZ: 1925-01-SP; 

RoobDNSP), které sestavil Gustav Roob. Jde o notovaný sokolský zp�vník, 

prezentovaný jako 1. svazek edice Nejlevn�jší sokolský zp�vník pochodový; svou 

formou se blíží tzv. malým šlágrovým tisk�m. Mezi oficiální sokolské zp�vníky pak 

ješt� pat�í nap�. anonymní Zp�vní�ek sokolského žactva (KZ: 1931-02-SS; An.ZSŽ). 

Ve 20. století inspirovány sokolskými vznikají orelské zp�vníky. Jedná se o 

zp�vníky katolické t�lovýchovné organizace Orel, jejichž písn� m�ly vyjad�ovat a 

                                                 
196 Rozbor viz mezi obecn� spole�enskými zp�vníky. 



objas�ovat cíle a snahy Orelstva. V dob� po�átk� organizace vyšel anonymní 

Zp�vník Orl� (KZ: 1910-04-SP An.ZO). Repertoár byl významn� rozší�en teprve v 

povále�ném Orelském zp�vníku Jana Nepomuka Kopá�ka (KZ: 1920-10-SP; 

Kop.OZ). V p�edmluv� autor konstatuje, že z národních písní jsou pojaty písn� 

nejvíce oblíbené, k orelským pak p�idány nové. Zp�vník má p�isp�t k povznesení 

národního ducha a upevn�ní k�es�anských zásad Orelstva, a tak pomoci „vypuditi 

písn� hrubé, jež zvlášt� poslední dobou z kalu velkom�sta se ší�í“ (Kopá�ek 1920: 

bez pag.). Stejnojmenný zp�vník vyšel ješt� roku 1947 a byl sestaven Josefem 

Veselkou (KZ: 1947-01-SP; Ves.OZ). 

Jiným specializovaným typem jsou profesn� zam��ené zp�vníky. Vznikaly 

z pot�eby ur�itých profesních skupin mít vlastní repertoár, který je bude spojovat a 

jehož p�ednesem si budou zp�íjem�ovat a oživovat svou práci. Nejvýrazn�jší z nich 

jsou myslivecké zp�vníky. V Písku 1896 vyšly Myslivecké písn� národní a jiné, 

sestavené lesníkem Josefem Václavem Rozmarou. Tento notovaný zp�vník 

zam��ený na mysliveckou tematiku obsahuje také oddíl text� lidových a zlidov�lých 

písní obecného charakteru a pozoruhodný oddíl loveckých signál� s p�íslušnými 

popisy. Sestavovatel vybíral z dosavadních sbírek �eských a moravských lidových 

písní, z jinoslovanských písní Kubova Slovanstva, z básnických sbírek, 

spole�enských zp�vník�, kramá�ských tisk� a obdobné literatury. �erpal však i 

z autopsie a vlastních i cizích rukopisných záznam�. V p�edmluv� polemizuje 

s tvrzením, že �eští myslivci nemají vlastní profesní písn� – mají je v podob� písní 

lidových. Je-li však t�eba si písn� spole�n� zazpívat, nikdo nezná slova a sklouzne 

do n�m�iny, nebo za�ne zpívat píse� kramá�ského typu. Vzpomíná, že jako 

poslucha� lesnické školy v Písku m�l zp�v jako �ádný vyu�ovací p�edm�t a 

v poznámce dokládá, že „nyní jest ústav opat�en i nástroji hudebními a chovanci 

mohou se zdarma v hudb� cvi�iti“. Z historie p�ipomíná hrab�te Františka Antonína 

Šporka, který dbal o hudební vzd�lání myslivc�. Dále vzpomíná na Jana Doležela ze 

Ž�áru, který již v roce 1880 za�al vyu�ovat lesníky �eštin� a p�i p�ijímání chovanc� 

dával p�ednost hudebn� nadaným. V podve�er pak zpívali spole�n� kvarteta nebo 

hráli na smy�cové nástroje. K tomu ú�elu se autor snažil sebrat „naše p�vodní �eské 

písn� myslivecké“, aby je do rukou „v�rných lovc� – vlastenc� odevzdati mohl“. 

P�ipojuje jednoduché náp�vy, aby i „nehudebník�m ihned se staly p�ístupnými“ 

(Rozmara 1896: 5–8). Zp�vník je sestaven pe�liv�, autor uvádí mimo jiné také 

lokality a regiony. Sympatické jsou i drobné kresby s p�íslušnými nám�ty. V roce 



1938 byly vydány Myslivecké lidové písn� Jaroslava Bakaly (KZ: 1938-01-SH; 

Bak.MLP). Tento spole�enský zp�vník v�tšinou lidových mysliveckých písní je 

s náp�vy v úprav� pro mužský �ty�hlasý sbor. Autor p�edkládá sbírku s p�áním 

hojného využívání. Vybral písn� veselejšího obsahu nebo se zajímavou melodií, 

vhodné ke snadnému sborovému zp�vu. Vyzývá také k zasílání dalších mysliveckých 

písní k pozd�jšímu dopl�ování zp�vníku. Myslivecká pís�ová publikace se jako ohlas 

spole�enských zp�vník� objevila ješt� v roce 1976, kdy vyšly Myslivecké písn�, 

sestavené Jaroslavem Kr�kem a Drahomírem Ilíkem (KZ: 1976-01-LZ; KI.MP). Písn� 

tvo�ící náladový celek jsou upraveny pro dvojhlasý zp�v s harmonickým doprovodem 

a ur�eny nejen myslivc�m, ale všem milovník�m p�írody.  

Pon�kud jiným typem jsou hasi�ské zp�vníky. N�kolik speciálních písní 

hasi�ských obsahují Hasi�ský zp�vník Aloise Neuberta (KZ: 1902-02-SP; Neub.HZ) 

�i anonymní Hasi�ský a vlastenecký zp�vník (KZ: 1913-03-SP; An.HVZ3), které se 

však jinak od ostatních spole�enských zp�vník� neliší a nabízejí b�žný repertoár. 

1940 vydala Moravská zemská hasi�ská jednota v Brn� anonymní Hasi�ský zp�vník 

(KZ: 1940-06-LZ; An.HZ1), výb�rem písní k jeho druhému, podstatn� rozší�enému 

vydání 1947 (nár�st z 16 na 100 písní) byl pov��en Jaroslav Rauš (KZ: 1947-02-LZ; 

Rauš.HZ2). Zp�vník je sestaven z lidových a zlidov�lých písní ve dvojhlasých 

úpravách (p�i polovin� z nich lze pochodovat), obsah písní však s hasi�stvem 

nekoresponduje. 

Již koncem 19. století p�edstavovalo významnou vrstvu spole�nosti d�lnictvo, 

což se projevilo také v pís�ové tvorb�. Vznikají zvláštní d�lnické zp�vníky, které 

z velké �ásti navazují na starou �eskou tradici písn� politické. D�lnické zp�vníky se 

od zp�vník� spole�enských zna�n� odlišují, jejich písn� jsou však na spole�enském 

zp�vu závislé; �asto se skládaly na náp�vy oblíbených písní lidových i písní 

spole�enských. 	adu t�chto sbírek zahájil František Cajthaml, publikující pod 

pseudonymem V. L. Liberté. Nejprve byl 1893 vydán jeho zp�vník Ohlas (KZ: 1893-

05-SD; Lib.Ohlas), žánrov� inspirovaný spole�enskými zp�vníky. Pozd�jší D�lnický 

zp�vník (KZ: 1899-01-SD; Lib.DZ), který vyšel 1899 s podtitulem Sbírka nejstarších a 

nejpopulárn�jších písní socialistických, je podobného charakteru. B. Václavek a R. 

Smetana nezjistili existenci p�edchozího pramene a ozna�ují ho tedy za první sbírku 

tohoto druhu (1949: 40). Obsahuje Marseillaisu, Kuzmányho slovenskou Kto za 

pravdu horí a p�t p�eklad� v�tšinou z n�m�iny; nalézají se v n�m p�edevším um�lé 

d�lnické a socialistické písn� �i d�lnické parafráze lidových písní. V témže roce 1899 



vychází d�lnický zp�vník kapesního formátu Naše písn� (KZ: 1899-05-SD; ARS.NP) 

od sestavovatele s iniciálami A. R. S., v n�mž je v�tšina d�lnických a socialistických 

písní složena op�t na náp�vy známých lidových, zlidov�lých, pololidových a také 

jiných d�lnických písní. D�lnický zp�vník (KZ: 1900-01-SD; Kom.DZ) brn�nského 

sestavovatele a nakladatele Františka Komprdy p�inesl oproti p�edešlým zp�vník�m 

20 nových písní, které se však pozd�ji neujaly. Významný zp�vník tohoto zam��ení 

p�estavuje 1902 Sbírka našich písní (KZ: 1902-03-SD; VildaSNP), sestavená 

Davidem Vildou. Autor se zde nesnaží nashromáždit co nejv�tší množství repertoáru 

s p�íslušnou tematikou, ale pokouší se shrnout všechny lepší d�lnické písn� od 

po�átku d�lnického hnutí v Rakousku až po p�ítomnost, jejichž autory jsou d�lni�tí 

spisovatelé. Dával p�ednost kvalit� p�ed kvantitou. Ke své práci využil všechny do té 

doby vyšlé zp�vníky a poda�ilo se mu nashromáždit 79 d�lnických písní od �eských 

autor�, zpívané na známé náp�vy lidových, zlidov�lých, vlasteneckých, starších 

d�lnických i cizích písní. Ve t�etí �ásti navíc p�ipojil 46 písní vlastních pís�ových 

text�, složených op�t na známé náp�vy. O rok pozd�ji (1903) vycházejí D�lnické 

písn� (KZ: 1903-01-SD; MyslíkDP1) spisovatele a redaktora Julia Myslíka. Podle 

autora jde o výb�r nejlepších písní zpívaných v �adách sociální demokracie a nových, 

p�eložených a lidových písní se sociální a demokratickou tematikou. Národn� 

socialisticky je zam��en 1913 vydaný Sborník písní (KZ: 1913-05-SD; P�lpánSP3) 

básníka, publicisty a autora d�l se sociální tematikou Karla P�lpána, který ve 

stru�ném výb�ru nabízí lidové, zlidov�lé, vlastenecké, d�lnické, proletá�ské a 

revolu�ní písn� a n�které slovanské hymnické písn�. Propaga�n� je tu také využito 

písní povolených až na základ� poslaneckých interpelací. Z povále�ných zp�vník� je 

významný notovaný D�lnický zp�vník (KZ: 1918-07-SD; ŠtochlDZ2), sestavený 1918 

Antonínem Štochlem a hlásící se k sociální demokracii. D�lnický repertoár je zde 

redukován a dopln�n zejména lidovými a pochodovými respektive t�locvi�nými 

písn�mi. Zp�vník má promyšlenou strukturu a p�es svou st�ídmost pat�í k lepší 

zp�vníkové produkci. V úvodu autor konstatuje, že píse� vždy v dobách zápasu 

povzbuzovala a lé�ila, a proto sociáln� demokratický proletariát nemohl z�stat bez 

písn�. Jelikož v�tšina t�chto písní vznikla v žalá�ích, nesmí se na n� zapomínat a 

m�ly by se zpívat p�i všech sch�zích a shromážd�ních. V�tšina d�lnických písní je 

za�azena z piety k prvotnímu hnutí, „mnoho podobných bylo napsáno soudruhy 

d�lníky, le� hodily by se spíše do archivu strany, a proto jsme je vy�adili“ (Štochl 

1918: bez pag.). Roku 1921 byly vydány Revolu�ní náp�vy Jana Urbana (KZ: 1921-



04-SD; UrbanRN), které krom� d�lnických písní obsahují také revolu�ní a vojenské 

lidové písn�. V úvodu je �e�eno, že zp�vník je ur�en k pot�eb� d�lnického hnutí. 

N�které písn� „uv�dom�lému proletá�i nemá býti dovoleno neznati“. Podle autora je 

t�eba zakládat kroužky d�lnických p�vc�, snažit se písn� reprodukovat správn�; 

„nejnadan�jšího soudruha ur�ete za vedoucího zp�vu“. Z d�lnického kroužku se pak 

jist� �asem vyvine mužský, ženský nebo smíšený sbor, schopný nacvi�it i vícehlasé 

a um�lejší skladby. Proletkult by se m�l postarat o výchovu odborn� i organiza�n� 

schopných sbormistr� a zárove� vydávat vhodné hudebniny. Autor dále konstatuje, 

že tento zp�vník je vytvo�en ve sp�chu a je jakýmsi extraktem n�kolika revolu�ních 

epoch. „N�které staré proletá�ské písn� obdržely nové hudební roucho, kterýmž se 

znovu zpopularizují.“ Je zde také upozorn�no, že se ve sbírce ocitly i „písn� z ne 

p�ímo tendence sociáln�-revolu�ní“, jsou tu i písn� vojenské. Podle autora teprve 

zkušenost ukáže, co bude možné p�íšt� zdokonalit (Urban 1921: bez pag.).  

Do specializované skupiny d�lnických zp�vník� spadají i hornické zp�vníky, 

které p�irozen� dávají p�ednost písním s haví�skou tematikou. 1915 tak vyšly 

anonymní Hornické písn� (KZ: 1915-01-SD; ProkopHP3), 1922 �eské hornické 

písn� (KZ: 1922-05-SD; Šim.�HP) sestavené V. Šimá�kem a pak až roku 1950 

významn�jší Hornické písn� Františka Suchého a Karla Fialy (KZ: 1950-01-SD; 

SF.HP). Jde o zp�vník hornických písní s náp�vy v jedno- a vícehlasé úprav�, 

s doporu�eným doprovodem kytary nebo harmoniky. Auto�i se pod�lili o sestavení 

zp�vníku rovným dílem – 1. �ást, písn� historické, vybral a upravil F. Suchý, 2. �ást, 

písn� sou�asné, pak K. Fiala. Ke každé �ásti se váže samostatný úvod, v n�mž se 

auto�i vyjad�ují zejména k obsahu zp�vníku. Skladatel F. Suchý tak zahrnul do 

historického oddílu 2 písn� historické, další lidové hornické a kone�n� „písn� um�lé 

s úmyslem, aby zlidov�ly“. Ze všech písní pak sestavil pásmo pro rozhlas, které bylo 

provedeno ke Dni �eských horník� 1945 (Suchý 1950: bez pag.). Karel Fiala za�adil 

do oddílu písní sou�asných vesm�s písn� budovatelské a v lidovém tónu na texty 

v ostravském ná�e�í. Upozor�uje, že hornický stav je na prvním míst� mezi 

budovateli lidov� demokratického státu. 

Další svébytnou skupinu mezi spole�enskými zp�vníky p�edstavují vojenské 

zp�vníky, vycházející p�edevším p�ed 1. sv�tovou válkou a v jejím pr�b�hu, a 

pozd�jší legioná�ské zp�vníky. První zjišt�ný vojenský zp�vník vyšel již v roce 1907 

– jde o Sbírku starobylých písní (KZ: 1907-01-SP; An.SSPŠ) sestavenou spolkem 

vojenských vysloužilc� ve Štramberku. Zp�vník nemá jen retrospektivní charakter: 



sestavovatelé �erpali p�edevším z kramá�ské tradice, v lidovém prost�edí do jisté 

míry ješt� živé, a p�ipojili také n�kolik lidových, pololidových, um�lých a 

spole�enských písní. Chronologicky následují Naše písn� (KZ: 1912-01-SP; 

An.NPL), anonymní spole�enský zp�vník zejména písní vojenských (lidových, 

pololidových, kramá�ských, um�lých a plukovních). 	ada z nich je zapsána 

z autopsie a snad i na základ� terénního výzkumu. 1914 byly vydány Písn� �eských 

vojín� na bojišti (KZ: 1914-03-SP; OB.P�V), sestavené autorem s iniciálami O. B. 

Podle B. Václavka a R. Smetany se jedná o „mali�ký p�íležitostný výtah z �eských 

spole�enských zp�vník�“ (1949b: 40). V témže roce se také objevuje Vojenský 

zp�vník (KZ: 1914-07-SP; Hof.VZ) knihkupce Maxy Hofmanna-Dvo�áka ve 

Velvarech, nenotovaný spole�enský zp�vník, v n�mž jsou písn� tematicky a žánrov� 

se�azeny do oddíl�: písn� vlastenecké, národní, sokolské, pochodové, vojenské a 

spole�enské. S výjimkou názvu a úpravy titulního listu se však jedná o p�etisk 

Nejnov�jšího sokolského zp�vníku (KZ: 1914-06-SP; Hof.NSZ) téhož po�adatele. 

Z praktického i odborného hlediska zda�ilou prací je Vojenský zp�vník 

�eskoslovenský (KZ: 1922-08-LZ; ZichVZ�) Otakara Zicha z roku 1922, ilustrovaný 

Mikolášem Alšem. Tento zp�vník lidových vojenských a pochodových písní s náp�vy 

obsahuje více než polovinu zápis� z terénu. Bohužel byly eliminovány písn� 

pololidové, m�stského a kramá�ského charakteru. Nalézají se zde dva hlavní oddíly: 

písn� pochodové (kde vojenské téma není podmínkou), vycházející �asto z krátkých 

tane�ních pop�vk�, a písn� vojenské v pravém slova smyslu, tedy písn� jednající o 

vojn�. V p�edmluv� autor konstatuje, že oddíly zp�vníku byly dány praktickou 

pot�ebou. Sestavovatel �erpal „p�edevším ze sbírek velikých a v�decky založených“, 

ale použil také bohaté sb�ry vlastní. Nejmén� polovina �eských písní je z jeho 

zápis�, mnohé jsou tu uve�ejn�ny poprvé, u jiných písní autor ur�il „aspo� zm�ny 

podle svých zápis�“. Dále kriticky zhodnotil sb�r vojenských písní organizovaný 

V�deckým ústavem vojenským, jehož zápisy m�l k dispozici, ale �erpal z nich jen 

skrovn�. „Sbírka ta je po stránce kulturn� historické velmi zajímavá, podávajíc obraz 

toho, co se za sv�tové války zpívalo… Co je v ní cenn�jšího, jsou vesm�s písn� 

starší, lecjaks pozm�n�né; ostatek je um�lecky bezcenný. To platí zvlášt� o 

melodiích, na nichž je p�ímo vid�ti ni�ivý vliv šantán� a kabaret� na vkus našeho lidu. 

Nejtrapn�jší jsou písn� lyrické, jež jsou v textu i melodii prosáklé nelidovou 

sentimentalitou a k tomu hudebn� zcela ne�eské. Dobré jsou pouze písn� 

posm�šné, vynikající leckdy drsným, ale p�ípadným a vskutku lidovým vtipem.“ Autor 



m�l snahu shromáždit všechno, „co náš lid vytvo�il básnicky i hudebn� 

nejkrásn�jšího v písni vojenské“ (Zich 1922: 3 – 6). 1926 vychází sbírka Adolfa 

Cmírala Zp�vem k srdci (KZ: 1926-01-SP; CmíralZS), notovaný vojenský 

spole�enský zp�vník provázený ilustracemi Mikoláše Alše, s podrobným úvodním 

textem od sestavovatele a údaji o autorech a provenienci písní. Autor se podle 

p�edmluvy držel t�chto zásad: ú�elnost a láce zp�vníku, rozmanitost a úrove� písní a 

zastoupení všech region�. Nové, um�lé �eskoslovenské vojenské písn� s náp�vy 

obsahuje anonymní Vojenský zp�vník (KZ: 1938-02-SP; An.VZVÚ) vydaný 1938 

Vojenským ústavem v�deckým. V úvodu autor konstatuje, že d�ív�jší vojenské písn� 

m�ly jiný charakter, vycházející zpravidla z nedobrovolnosti vojenské služby. Jelikož 

vztah dnešního vojáka k vojn� je zcela jiný, musí z písní zmizet všechna 

nerozhodnost a trapnost. Tato sbírka vojenských pochodových písní je zahájena 

sešitem vít�zných písní ze sout�že po�ádané roku 1932 ministerstvem národní 

obrany, což byl první pokus o �eskoslovenskou vojenskou píse�. Dále je 

anoncováno vydání dalších sešit�, které budou obsahovat také nejlepší vojenské 

písn� lidové (k tomu však již z�ejm� nedošlo). Podle autora je t�eba písn� vyzkoušet 

„všechny v co nejširším m��ítku, aby se poznalo, p�i kterých se armád� nejlépe 

pochoduje. Budou nahrány na gramofonové desky, aby m�lo vojsko živý a p�esný 

vzor správného nácviku každé písn�“. Je zde také popsána technika nácviku písní a 

doporu�eno, aby byli u každého útvaru „seskupeni dob�í p�vci, kte�í by zp�v 

s náležitou energií zahájili, ostatní se pak p�idají“. Záv�rem doprovodného textu je 

�e�eno, že zp�vník lze užít také na všech školách jako vhodné pom�cky p�i branné 

výchov�, takže „mládež bude jist� hrdá na to, že zpívá tytéž písn� jako vojsko, když 

pochoduje“ (Anonym 1938: 3–4). Mezi skupinu vojenských zp�vník� spadá i Malý 

špalí�ek písní �eskoslovenských voják� v Anglii, sestavený 1941 Bed�ichem 

B�lohlávkem a Václavem Koutníkem (KZ: 1941-01-SP; BK.MŠ), ale podrobn�jší 

charakteristiku bude správn�jší uvést mezi zp�vníky krajanskými, jež jsou 

s vojenskými zp�vníky zna�n� prolnuty.  

Zvláštním druhem zp�vník� vojenských jsou legioná�ské zp�vníky. 

�eskoslovenským voják�m byly v�novány Lidové písni�ky (KZ: 1920-12-SP; 

PísekLP), legioná�ský notovaný spole�enský zp�vník Vincenta Píska a Charlese 

Athertona (Praha 1920). Dr. Vincent Písek, „muž velmi chvaln� známý svou poctivou 

prací ve prosp�ch legioná�� na Sibi�i“, doufá, že tyto písn� plné vzpomínek opravdu 

pot�ší každého vojína (Písek 1920: 2). Ponechají-li se stranou Pochodové písn� 



�eskoslovenského vojáka od anonymního sestavovatele, které spadají spíše mezi 

zp�vníky krajanské, vyniká v této skupin� zejména Legioná�ský zp�vník Václava 

Mengera (KZ: 1929-01-SP; MengerLZ). Nenotovaný legioná�ský spole�enský 

zp�vník v Praze 1929 shrnuje charakteristický repertoár voják� v odboji. Obsahuje 

p�edvále�né a vále�né vojenské, radikáln� vlastenecké, odbojné a anarchistické 

písn�, aktuální parafráze stávajících písní, legioná�ské písn� (které �asto p�edstavují 

vlastní tvorbu voják�), dále hymny a písn� spojeneckých národ� v originálech, ruské 

písn� a �astušky také v originálech, lidové a pololidové písn� slovenské, slovácké a 

�eské. V�tšinou se jedná o repertoár zapsaný z pam�ti ú�astník� a z�ejm� 

z rukopisných sborník�. Žánrov� je tento zp�vník velmi r�znorodý, z tohoto hlediska 

má význam a charakter sbírky. Chybí však jakákoli pasportizace, což je u písní 

z autopsie p�irozené. Náp�vy, mezi legioná�i jist� obecn� známé, sestavovatel 

bohužel neuvedl. Nutno zd�raznit, že se jedná o významný pramen pro výzkum 

okruhu písní na pomezí lidovosti. V úvodu (Menger 1929) autor konstatuje, že valnou 

�ást obsahu vypl�ují písn� ruské – tam operovala nejsiln�jší složka zahrani�ního 

odboje a vzhledem k bezprost�ednímu styku s místním obyvatelstvem m�la nejvíce 

p�íležitostí se t�mto písním nau�it.  

Zvláštním typem jsou krajanské zp�vníky, nazývané n�kdy emigrantské 

zp�vníky, které se žánrov� prolínají s vojenskými a vycházely �ast�ji v období obou 

sv�tových válek. Pat�í sem �esko-americký zp�vník anonymního sestavovatele (KZ: 

1890-03-SP; An.�AZ) vydaný 1890 v Chicagu, repertoárov� rozsáhlý spole�enský 

zp�vník Pichlova typu, jehož zvláštností jsou p�ipojené p�eklady n�kolika �eských 

písní do angli�tiny a n�kolika amerických vlasteneckých písní do �eštiny. V Chicagu 

byl vydán také 1818 anonymní Sborník písní (KZ: 1918-08-SP; Fri�SP), krajanský 

spole�enský zp�vník text� pochodových, vlasteneckých, d�lnických, národn� 

socialistických a sokolských písní, v�novaný �eským a slovenským vojenským 

dobrovolník�m. Výbor písní byl údajn� sestaven z osmi zp�vník� a jiných pramen�. 

Cílem sestavovatele bylo vytvo�it zp�vník praktický, ú�elný, povzbuzující a úsporné 

velikosti. 1941 vyšel v Londýn� Malý špalí�ek písní �eskoslovenských voják� v Anglii 

(KZ: 1941-01-SP; BK.MŠ), do n�jž auto�i Bed�ich B�lohlávek a Václav Koutník 

zahrnuli spole�enské, vlastenecké a lidové písn� a r�zné pop�vky zpívané mezi 

vojáky. Cenné jsou písn� z terénu nebo z autopsie. V úvodu se sestavovatelé 

podrobn� zabývají vojenskými pop�vky a litují, že z prostorových d�vod� nemohli 

za�adit všechny písn� vojáky v Anglii zpívané a že byli omezeni i autorským právem.  



Jiný druh specializace p�edstavují zp�vníky pro mládež. Je možné sem 

v podstat� �adit všechny zp�vníky ur�ené pro školy a mládež, které v �ad� titul� 

p�edstavují p�echodný útvar mezi spole�enským a školním zp�vníkem, a dále ty, 

které mají spíše charakter spole�enského zp�vníku, ale jsou autory ur�eny �i 

doporu�eny (také) mládeži nebo dorostu. Byl to už 1850 Janot�v Zp�vník pro �eskou 

mládež I–II,197 pozd�ji nap�íklad blíže neur�ený Zp�vník pro �eské studentstvo (KZ: 

1873-03-SP; J.Z�S), Janouškova Libuša (KZ: 1873-05-SS; Libuša) s podtitulem 

Zp�vy dívek �eskoslovanských, ur�ená pro vyšší dív�í školy a dív�í p�vecké 

jednoty,198 Veverského dvoudílný spole�enský zp�vník Zap�jme si! I–II (KZ: 1897-05-

SP; 1898-04-SP; Zap�jme1 I–II), doporu�ený p�edevším pro školy a mládež,199 �i 

z hlediska této specializace nemén� významný Nový zp�vník z národních a 

vlasteneckých písní (KZ: 1902-01-SS; KozlíkNZ), který 1902 sestavil Jozef Kozlík. 

V úvodu autor konstatuje, že výsledkem vyu�ování by m�lo být mimo jiné vytvo�ení 

zásoby písní, které si žáci odnesou do „ve�ejného života“. Vhodné jsou k tomu ú�elu 

lidové písn�. Pís�ové sbírky jsou však obsáhlé a pom�rn� drahé. Tento zp�vník byl 

vytvo�en jako u�ební pom�cka na žádost �etných u�itel�. Výb�r byl po�ízen z �ady 

zp�vník� (sbírek), p�i�emž p�ednost m�ly písn� o více slokách. N�které písn� jsou 

ve dvojhlasé úprav�, „aby schopn�jší žáci starší také sborovému zp�vu p�ivykali“. Na 

nižším stupni „možno druhý hlas na houslích hráti“. Písn� jsou sestaveny do 

tematických skupin, nejsou však d�leny podle školních stup�� �i t�íd – všechny písn� 

lze zpívat v každém d�tském v�ku. V pozd�jších letech si pak podle autora mládež 

upraví „školácké zn�ní“ do p�vodní podoby (Kozlík 1902: bez pag.). Do skupiny 

zp�vník� pro mládež je t�eba dále �adit blíže neur�ený anonymní Zp�vník 

�eskoslovanské mládeže (KZ: 1910-03-SP; An.Z�M), notovaný Národní zp�vník pro 

školu a d�m Otakara Jeremiáše (KZ: 1920-04-SS; Jer.NZŠD), dvoudílný Sokolský 

zp�vník Rudolfa Procházky (KZ: 1922-02-SP; 1923-03-SP; Proch.SZ1 I–II) ur�ený 

pro dorost,200 taktéž dvoudílné notované Národní písni�ky Václava Vilíma (KZ: 1922-

06-SS; 1922-07-SS; VilímNP I–II) �i anonymní oficiální sokolský zp�vník zam��ený 

na sokolské žactvo, Zp�vní�ek sokolského žactva (KZ: 1931-02-SS; An.ZSŽ). Pro 

katolickou mládež je ur�en Zp�vník národních písní (KZ: 1939-03-SP; 

Klou�ekZNP3), sestavený Josefem Klou�kem. Jako vhodnou úvodní píse� zvolil 

                                                 
197 Viz v kapitole Kodifikace �eského spole�enského zp�vu... 
198 Viz výše v této kapitole. 
199 Viz výše v této kapitole. 
200 Viz výše mezi sokolskými zp�vníky. 



autor „Když jsem šel p�es lávky, našel jsem korálky“, nebo� i on vybral „z bohatého 

pokladu národních písní �eského lidu hrstku perel a korálk�“. Sestavovatel se dále 

obrací ke katolické mládeži jako univerzální d�di�ce národního pokladu a strážkyni 

víry (Klou�ek 1939: 5). Ve �tvrtém, rozší�eném vydání tohoto zp�vníku (KZ: 1940-05-

SP; Klou�ekZNP4) je výb�r ovlivn�n dobovými okolnostmi – chybí písn� slovenské, 

sokolské a výslovn� také náboženské. Z dalších let pat�í do této skupiny reak�ní 

Zp�vník �eské mládeže (KZ: 1943-01-LZ; An.Z�MK2), protektorátní notovaný 

zp�vník �eských lidových písní pro mládež,201 dále blíže neur�ený anonymní Zp�vník 

sokolského dorostu (KZ: 1946-01-SP; An.ZSD) �i Sto národních a znárodn�lých písní 

Karla Háby (nap� KZ: 1949-02-SS; HábaSto3), který vznikal jako pom�cka 

k rozhlasovým po�ad�m pro školy. 

Zvláštní oblast pochopiteln� tvo�í slovenské spole�enské zp�vníky, které 

v pojednání o �eském spole�enském zp�vu a jeho nositelích nelze opominout. 

Objevují se až po obnovení ústavnosti v roce 1861. Jejich písn� vycházejí ve v�tší 

mí�e než u �eských zp�vník� z písn� lidové, která zde byla mnohem živ�jší. První 

kodifikaci slovenského spole�enského zp�vu p�edstavuje Veniec národních piesní 

slovenských, sestavený Michalem Chrástkem (KZ: 1862-01-SP; ChrástekVNPS). 

Repertoár je vybraný spíše z literatury než z tradice. Zhruba ze 400 písní se 125 

nerozší�ilo, 100 lidových písní je p�ejato v�tšinou ze sbírky Šafa�íkovy a Kollárovy, 

p�ipojeno je 77 slovenských krakoviak�, dále se zde vyskytují písn� vlastenecké, 

politické (vážící se k roku 1848), spole�enské a vojenské. Druhé shrnutí slovenského 

spole�enského zp�vu p�edstavuje Slovenský spole�enský spevník Augusta Horislava 

Kr�méryho (KZ: 1871-02-SP; Kr�.SSS), který je oproti Chrástkov� zp�vníku 

obsáhlejší, s v�tším po�tem vlasteneckých písní a ohlas� lidových písní.  

P�echodný útvar mezi spole�enským a školním zp�vníkem p�edstavuje 

Ven�ek slovenských národních piesní, sestavený Karolem Ruppeldtem (KZ: 1874-

01-SS; Ven�ek1). Z valné v�tšiny je to drobný výbor z Kr�méryho zp�vníku. Písn� 

jsou ve dvojhlasých úpravách, anoncovaný druhý svazek písní ve 3–4hlasé úprav� 

nebyl zjišt�n. V úvodu autor konstatuje, že je t�eba, aby Slováci v národních školách 

p�stovali vedle církevního také sv�tský zp�v, a to zp�v um�lecký. Podle n�j jsou 

Slováci zp�vným národem, ale v tomto ohledu zaostali. Krom� zp�vník� od Bella a 

Kadavého nemají nic pro školy ani zp�vácké spolky, které se za�ínají zakládat. 

                                                 
201 Viz výše v této kapitole. 



Sestavovatel míní, že výukou um�leckého zp�vu na školách se pom�že vzk�ísit 

národní život (Ruppeldt K. 1874). V druhém vydání (KZ: 1884-01-SS; Ven�ek 2) 

autor vy�adil vlastní školní a n�které ostatní písn�, které se n�kterým zdály být pro 

školy nep�im��ené, naopak p�ipojil 5 školních písní od J. Kadavého. Doprovodný text 

tohoto vydání má charakter otev�eného dopisu, kde autor s lítostí konstatuje, že se 

za 9 let prodalo jen 500 výtisk� prvního vydání, a to ješt� pov�tšin� jen v jeho škole, 

a že tedy nebude na vlastní náklady tisknout slíbený druhý svazek, když navíc krom� 

martinského a mikulášského více slovenských zp�váckých spolk� asi ani není. Ale 

„ak chceme ma� spevácké spolky (a tie ktoby nechcel?), tedy musíme umeleckému 

spevu v školách vyu�ova� a vychova� si spevákov a spevácké spolky sami“. Podobu 

zp�vníku autor ve druhém vydání p�epracoval: vynechal „mnohé piesne, ktoré se 

zdaly by� neprimerené školám“ a nahradil je vhodn�jšími, �ímž vyhov�l t�m, „ktorí sa 

na niektorých pozastavili boli“. Dále vyzývá k zakládání spolk�, zvlášt� v t�chto 

dobách, „ke� už ni� iného národného nemáme, len ten spev, ktorý nám ešte nevzali, 

nemožu vzia� a nevezmú nikdy“ (Ruppeldt K. 1884). Po rozprodání druhého vydání 

vyzývali p�átelé autora k vydání dalšímu. Když jeho p�ítel Karol Salva nabídl vydat 

zp�vník vlastním nákladem, p�istoupil autor k t�etímu vydání (KZ: 1897-03-SP; 

Ven�ek3), v n�mž doplnil n�kolik nových písní s vlastními náp�vy. Toto vydání bylo 

policejn� zabaveno p�i domovní prohlídce – poda�ilo se ukrýt pouze n�kolik výtisk�. 

�tvrté vydání Ven�eku (KZ: 1927-02-SP; Ven�ek4) sestavil Miloš Ruppeldt, syn 

autora p�edchozích t�í vydání. V úvodu cituje z p�edmluv k druhému a t�etímu vydání 

zp�vníku, nejen z piety k otci, ale i proto, že je v nich obsažen kus historie slovenské 

kultury. N�které písn� jsou v tomto vydání vynechány, jiné poupraveny.  

Roku 1897 vyšel Národní spevník Karola Salvy (KZ: 1897-02-SP; SalvaNS1). 

V prvním vydání je zam��ený p�edevším na vlastenecké (z nich 5 �eských) a lidové 

písn�. Zp�vník vyšel v témže roce, kdy bylo zabaveno t�etí vydání Ruppeldtova 

Ven�eku – Salv�v zp�vník však pro sv�j rozsah, pojetí (bez náp�v�) a rozm�ry 

nem�že být totožný s t�etím vydání Ven�eku. V druhém vydání (KZ: 1898-01-SP; 

SalvaNS2) byl rozmnožen po�et spole�enských písní a ohlas� lidových písní (84 

nov� za�azených písní se však ve spole�enském zp�vu neujalo).  

V roce 1897 vyšel také Venec slovenských národných piesní, sestavený 

Jozefem Škultétym (KZ: 1897-04-SP; Škul.VSNP1). Tento zp�vník bez náp�v� se na 

základ� zkušeností p�edešlých zp�vník� vyhýbá mén� obvyklým písním, a tak 

definitivn� ustaluje slovenský spole�enský repertoár; zp�vník obsahuje spole�enské, 



vlastenecké a lidové písn�. V druhém vydání (KZ: 1911-02-SP; Škul.VSNP2) byly 

z cezurních d�vod� vynechány dv� vlastenecké písn� (konkrétn� Do zbroja, 

Slovania… a Hor sa, Slovák…). T�etí vydání (KZ: 1914-04-SP; Škul.VSNP3) bylo 

spolu se zbytkem druhého vydání zabaveno a zni�eno, pon�vadž v n�m bylo 

inkriminováno 12 slovenských vlasteneckých písní. Sestavovatel a nakladatel unikli 

stíhání jen díky amnestii. Ve �tvrtém (KZ: 1919-07-SP; Škul.VSNP4) a pátém (KZ: 

1923-01-SP; Škul.VSNP5) vydání – tedy v povále�ných vydáních –  jsou dopln�ny 

hymny a �asové vlastenecké písn�, jinak se obraz Škultétyho zp�vníku v podstat� 

nezm�nil.  

V Budapešti byl roku 1908 vydán zp�vník Karola Csecsotky Šes�sto 

slovenských �udových piesní (KZ: 1908-08-LZ; Cs.S
P), slovenský zp�vník lidových 

a n�kolika zlidov�lých a spole�enských písní bez náp�v�. Mezi povále�nou produkci 

spadá anonymní �udový spevník slovenský (KZ: 1919-12-SP; An.
SS), zp�vník bez 

náp�v� obsahující vlastenecké a lidové písn�, s p�ipojeným oddílem slováckých 

písní. Strany 3–32 byly vydány jako separátní p�ítisk pod názvem �udové piesne 

slovenské (KZ: 1919-13-SP; An.
PS). Praktický kapesní formát má Slovenský 

spevní�ek Milana Licharda (KZ: 1920-11-LZ; Lich.SS2), obsahující slovenské lidové 

písn� upravené pro mužský sbor. Pouze texty písní obsahuje Spevní�ek slovenských 

�udových piesní Františka Galgóciho-Kvetohorského (KZ: 1921-01-LZ; Gal.SS
P) �i 

d�lnický Spevník, sestavený Václavem Enšpengerem-Chlumeckým (KZ: 1921-02-

SD; Chlum.S), který podle B. Václavka a R. Smetany p�edstavuje pokus o t�ídní 

d�lnický zp�vník na Slovensku (1949b: 41). Výbor ze slovenského spole�enského 

repertoáru je zahrnut v anonymním nenotovaném zp�vníku Veniec slovenských 

národných piesní (KZ: 1923-02-SP; An.VSNP).  

P�echodný útvar mezi spole�enským zp�vníkem a hudebninou p�edstavuje 

Sbierka slovenských sborových a sólových spevov, kterou sestavil Pavel Gallo (KZ: 

1923-04-SH; GalloSSS). Zp�vník obsahuje výb�r z repertoáru p�veckého spolku 

Tatran v Liptovském Mikuláši, p�edevším spole�enské a lidové písn�, p�ipojeny jsou 

také um�lé skladby sv�tské a duchovní. Jde o pe�liv� provedenou praktickou 

publikaci s písn�mi upravenými pro sbor nebo zp�v s doprovodem klavíru. 

V p�edmluv� autor konstatuje, že již d�íve zamýšlel shromáždit rukopisy skladeb 

z repertoáru p�veckého spolku Tatran, jehož byl dlouholetým �editelem; cht�l mít 

p�ísp�vky od všech slovenských hudebních skladatel�, to se však nezda�ilo. 



Sestavovatel v��í, že zp�vník bude také dobrou p�íru�kou pro st�ední školy, a setká-li 

se s úsp�chem, bude mít pokra�ování.  

Obecn� mají slovenské spole�enské zp�vníky trochu jiný charakter než 

zp�vníky �eské, stejn� jako byl p�irozen� odlišný slovenský pohled na národn� 

obroditelské otázky. Mnohem více se tu využívá lidové písn� jako p�edlohy pro 

tvorbu písní um�lých. Textová, ale i hudební složka se liší zejména u písní 

vlasteneckých – vesm�s je v nich mnohem mén� touhy a sentimentu, jsou mnohem 

bojovn�jší a politi�t�jší a ve velké mí�e užívají obrazy z boje a z války. 

 Sto let trvající obliba �eských spole�enských zp�vník�, vždy znovu a znovu  

aktualizovaná kulturními, spole�enskými a politickými podn�ty, je unikátním zjevem 

�eské folklorní, literární, hudební i knižní sféry. Podobn� jako u kramá�ských písní 

dokázal také zde drobný, opomíjený a mnohdy ledabyle vytvo�ený artefakt zaujímat 

�estné místo v okázalých i nemajetných domácnostech celé zem�. Stal se hlavním 

médiem specifického typu národního myšlení, které se dokázalo utáp�t 

v nabub�elostech, ale v krizových i p�elomových okamžicích vd��n� sáhlo po 

nepatrném dílku na okraji hudby a literatury. Z folkloristického a etnomuzikologického 

hlediska p�edstavuje 314 zjišt�ných titul� spole�enských zp�vník� významný pramen 

jak k d�jinám vývoje �eské spole�enské a zlidov�lé písn�, tak také k osv�tlení faktu 

udržování ur�itého množství p�vodem um�lých, ale také ryze folklorních písní ve 

spole�enské pam�ti. Znalost tohoto materiálu má sv�j smysl rovn�ž p�i pojednávání 

problematiky folklorismu, tedy p�i výzkumu druhé, t�etí atd. folklorní existence 

lidových písní, a mapování široké pís�ové oblasti na pomezí folkloru. V neposlední 

�ad� jsou spole�enské zp�vníky sv�dectvím o momentálním stavu recentní lidové a 

spole�enské zp�vnosti v tom kterém období jejich stoleté historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/ P�ehled výzkumu spole�enského zp�vu a zp�vník� 
 

 

 Výzkum v oblasti spole�enské písn� provází od samého po�átku zvláštní 

rozpor: badatelé si uv�domují, že jde o jev významný a ve spole�nosti oblíbený, 

zárove� cítí jeho odlišnost od sféry um�lecké i folklorní a p�evládá v nich 

permanentní pocit ur�ité neum�losti zkoumaných výtvor�. �asto ignorují píse� jako 

synkretický útvar a upírají svou pozornost bu� pouze k její textové složce, nebo 

naopak p�edevším ke složce hudební a hodnotí píse� jednostrann� pouze 

z literárn�v�dných nebo hudebn�v�dných pozic. Pocit neum�losti takového 

neúplného útvaru vytrženého ze skladebního celku tím ješt� vzr�stal.202 P�edm�t 

studia tedy dlouho z�stával druhov� nevyhran�n; nesporné bylo snad jen to, že jde o 

druh vokálního hudebního projevu. Neexistoval ješt� pojem nonartificiální hudba, ale 

pro daný okruh by byl stejn� p�íliš široký. Z dnešního pohledu je z�ejmé, že �eská 

spole�enská píse� 19. století anticipuje rozlehlou oblast populární hudby, která práv� 

tehdy ve spole�enském zp�vním repertoáru u�inila první kr��ky (Kotek 1994: 5–6).  

 Další problém je v tom, že nesm�le vznikající populární hudba nem�la dosud 

vlastní výrazové prost�edky, a možnosti, kde si je opat�it, byly velmi omezené: od 

kramá�ské písn� apriorn� abstrahovala, folklorní píse� se všemi specifiky p�ijala jako 

svou autonomní sou�ást, a tak nezbylo než se obrátit ke sfé�e um�lecké. Básnictví 

však bylo v plenkách a um�lá vokální hudba p�inášela zp�vák�m mimo jiné problémy 

technického rázu. Výsledkem pak �asto byly neobratné verše opat�ené hudbou bu� 

nevhodn� p�izp�sobenou neškoleným hlas�m, nebo naopak v podob�, kterou nešlo 

vyzpívat. Hodnocení literárních v�dc� nebo muzikolog� nemohla být p�íliš p�íznivá a 

probouzející se hudební folkloristika nepovažovala spole�enskou píse� za p�edm�t 

svého studia (Hostinský 1906: 7, 28, 47). 

 Hudební publicista Emanuel Meliš a hudební skladatel Adolf Josef Bergmann 

vydali v Praze 1863 p�íru�ku Pr�vodce v oboru �eských tišt�ných písní203 pro období 

1800–1862. Melišovu úvodní studií O vývinu �eské písn� (Meliš 1863: I–XXI) lze 

                                                 
202 Na obhajobu jednostranného literárn�v�dného p�ístupu by bylo možné uvést, že �ada t�chto písní vznikala a 
byla nejprve publikována jako básn� – pak o nich ovšem z odborného hlediska nelze v té fázi hovo�it jako o 
oblíbených nebo zlidov�lých písních (nedosáhly p�ece obliby �i nezlidov�ly jako p�ímý d�sledek otišt�ní 
v �asopisu nebo ve sbírce básní, ale proto, že se zpívaly). Avšak básníci je sami nazývali písn�mi, sebe 
ozna�ovali jako p�vce a zhudebn�ní svých text� p�edpokládali a v jejich zlidov�ní doufali. 
203 Pr�vodce v oboru �eských tišt�ných písní pro jeden neb více hlas�. (Od r. 1800–1862.) Sestavili: Em(anuel) 
Meliš a Jos(ef) Bergmann. V Praze. Nákladem uspo�ádatel�. 1863. 



považovat za první teoretickou práci v oboru spole�enské písn�.204 Po beletrizujícím 

úvodu podává p�ehled vývoje „�eské sv�tské písn�“ (tj. um�lé a spole�enské písn�), 

jak se mu jeví na základ� excerpovaného tišt�ného materiálu. Za�íná pís�ovými 

publikacemi J. J. Ryby, kterého na základ� chyby v k�estním jménu u jednoho 

titulu205 považuje za dva r�zné skladatele. O písních obou z nich shodn� soudí, že 

„v ohledu �isté hudební žádné tém�� ceny nemají a k zábavám ve�ejným naprosto se 

nehodí“, že však „jsou p�ece pro d�jepis �eské hudby k posouzení tehdejšího stavu 

�eské písn� d�ležité a sv�d�í alespo� o dobré v�li a vlastenecké snaze“ (Meliš 1863: 

IV–V). Vysoko hodnotí pís�ové dílo V. J. Tomáška, které se stalo vzorem n�kterým 

nadaným pokra�ovatel�m (F. M. Kníže, A. Jelen, J. T. Krov, F. Škroup), vyzdvihuje  

texta�ský a p�ekladatelský význam K. S. Machá�ka a J. K. Chmelenského. N�kterým 

autor�m vytýká ne�eského ducha, nep�vodnost a špatnou deklamaci písní. Za 

významný po�in považuje vydávání V�nce ze zp�v� vlastenských,206 chválí jeho 

redaktory i p�isp�vatele a jeho zánik zp�sobený nezájmem odb�ratel� ozna�uje za 

velkou ránu �eské hudební literatu�e. Pochvaln� se zmi�uje o Rittersberkov�207 i o 

Erbenov�–Martinovského208 sbírce národních písní, jejichž repertoár uvedl na 

koncertní scénu p�vec K. Strakatý. S rokem 1848 p�išlo vyvrcholení vlasteneckého 

spole�enského zp�vu, pak „nastalo v literatu�e i v um�ní tak�ka hrobové ticho“. 

Novou etapu zahájil podle Meliše Zlatý zp�vník,209 v n�mž debutoval J. L. Zvona�, 

který se pak stal „nejhorliv�jším p�stovatelem �eského zp�vu“. Další stránky své 

práce v�nuje Meliš historii p�stování �eského mužského �tverozp�vu, od prvních 

Jelenových zastavení�ek, p�es pražské kvartetní spole�nosti, až po založení 

Žofínské akademie a následující rozvoj sborového zp�vu (Meliš 1863: XVI–XX). Sv�j 

podíl na n�m zmínil E. Meliš v záv�ru práce: „Když se okolo r. 1860 zp�vá�tí 

spolkové v �echách rozmnožovati po�ali a dosavádní zásoba sbor� již docházeti 
                                                 
204 Ponechají-li se stranou stru�né p�edmluvy informativního charakteru, nap�. k Pichlovu Spole�enskému 
zp�vníku �eskému (1851) nebo Tobiáškovým–Malochovým �eským zp�v�m (1856). 
205 Franz Ryba: Zwölf böhmische Lieder. Praha 1800; Jakub Jan Ryba: Neue böhmische Lieder. Praha 1808. 
206 V�nec ze zp�v� vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem fortepiána. 1.–2. ro�ník: 
redaktor Josef Krasoslav Chmelenský; 3.–5. ro�ník: František Škroup. Praze 1835–39; V�nec. Sbírka �eských 
zp�v�. Nové pokra�ování. Svazek první (6. ro�ník). Praha 1843–44. Kompletní kritické vydání Josefa Plavce 
Praha 1960. 
207 �eské národní písn�. Jeho excelenci ... Františkovi Antonínovi hrab�ti z Kolovrat ... v poníženosti ob�továno 
od vydavatel� [tj. Jana Rittera z Rittersberka a Bed�icha Diviše Webera]. V Praze 1825. (Oddíl text� vyšel 
v samostatném stejnojmenném svazku.) Kritické vydání obou svazk� in: Jaroslav Markl: Nejstarší sbírky 
�eských lidových písní. Praha 1987. 
208 Náp�vy písní národních v �echách. Sbírka K(arla) Jaromíra Erbena, pr�vodem fortepiana opat�il J(an) 
P(avel) Martinovský. Svazek I–V. V Praze nákladem Jana Hoffmanna (1842, 1845, 1847, 1861) a Jana 
Schindlera (1870). 
209 Zlatý zp�vník. Nakladatel Jan Hoffmann. Praha asi od 1847. 



po�ala, odhodlali se Em. Meliš a Lud. Procházka k vydávání sbírky p�vodních 

�eských �tverozp�v� pod jmenem ,Záboj´210 a vyzvali k tomu cíli dne 1. b�ezna 1860 

všechny skladatele �eskoslovanské ku komponování nových sbor�. Podniknutí toto 

setkalo se se š�astným výsledkem.“ (Meliš 1863: XX) Melišovo podání vývoje 

�eského spole�enského zp�vu od jeho vzniku až do roku 1860 se stalo základem 

všech následujících prací v tomto oboru a je v podstat� platné dosud. Také Meliš�v–

Bergmann�v soupis, jehož je studie sou�ástí, z�stává stále pot�ebnou pom�ckou, 

by� je metodologicky nevyhovující211 a také v d�sledku toho obsahuje �adu chyb. 

 Ve 20. a 21. ro�níku �asopisu �eský lid (1911–1912) publikoval u�itel a 

sb�ratel František Homolka v deseti pokra�ováních sta� Rozší�ení písní um�lých 

mezi lidem �eským.212 A�koli již F. L. �elakovský, J. Kollár, K. J. Erben, E. Meliš a 

další se ve svých pracích vyrovnávali s existencí a problematikou zlidov�lých 

(znárodn�lých) písní, F. Homolka poprvé pojal tento jev souhrnn�, teoreticky o n�m 

pojednal, podal úplný vý�et jemu známých zlidov�lých písní, u nichž se mu poda�ilo 

zjistit autory, zhodnotil i hudební stránku písní a vše doplnil �etnými p�íklady ze své 

rozsáhlé rukopisné sbírky.213 Práci rozd�lil F. Homolka do dvou hlavních oddíl�. 

V první, více teoretické, podává nejprve druhový obraz text� zlidov�lých písní: 

balady, ohlasy, milostná lyrika, písn� vlastenecké. O vlasteneckých písních napsal: 

„Ší�eny byly nejvíce v pohnuté dob� první polovice 19. století. Útisk to byl, který vtiskl 

jim pe�e� vznešenosti ve znak ... Nyní místo nich zaujaly písn� sokolské. P�evzaly 

z nich strunu vlasteneckého nadšení, náp�v však místo sentimentálních tón� 

nastoupil �ízný, pochodový.“ (Homolka 1911: 33) Dále si všímá zp�sobu ší�ení t�chto 

písní, na první místo klade tisk. Zprvu to byly kramá�ské otisky. Jejich úlohu pozd�ji 

p�ebraly „r�zné zp�vníky, jichž je velmi dlouhá �ada ... vedle písní lidových byly tam 

obsaženy písn� spole�enské, vlastenecké a jinak oblíbené. Zejména byl oblíben 

Pichl�v ,Spole�enský zp�vník´ a potom Pospíšil�v ,Zp�vní�ek �eský´. Lid zp�vníky 

zhusta kupoval. �asto mi byly ony zp�vníky ukazovány,“ zd�raznil Homolka (1911: 

                                                 
210 Záboj. Nakladatelé Christoph a Kuhé. Praha od 1860. 
211 Nap�. proto, že písn� jsou rozd�leny do oddíl� pro jeden hlas a dvojhlas s klavírním doprovodem a pro 
trojhlasé a �ty�hlasé sbory, každý oddíl má další tematické d�lení, teprve v rámci t�chto podskupin jsou 
skladatelé podle abecedy; zvláš� jsou dále písn� pro mládež, národní písn� a r�zné dodatky. Zcela se tak ztrácí 
p�ehled o hudebninách i autorech, údaje o sbornících a jednotlivých písních nejsou sjednoceny. 
212 František Homolka: Rozší�ení písní um�lých mezi lidem �eským. �eský lid 20/1911: 31–35, 91–93, 172–176, 
282–286, 412–415; 21/1912: 21–24, 291–294, 319–322, 385–391, 401–414. 
213 Byl jedním z prvních sb�ratel�, kte�í zaznamenávali z tradice v�dom� také kramá�ské, spole�enské, 
pololidové a další písn� z oblasti pís�ových druh� na pomezí lidovosti. Své sb�ry zasílal Pracovnímu výboru pro 
lidovou píse� v �echách a po vzniku samostatného státu Státnímu ústavu pro lidovou píse�; dnes jsou uloženy 
ve fondech Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. Menší �ást publikoval v �asopisu �eský lid i jinde.  



34) význam a rozší�ení spole�enských zp�vník�. Za d�ležitého �initele v ší�ení písní 

považuje školu: školní zp�v, �ítanky, �asopisy pro u�itele, zp�vníky pro školní 

mládež. D�íve se podle Homolky zpívaly ve škole vesm�s písn� vlastenecké: 

„Tehdejšímu zanícení vlasteneckému vyhovovaly plnou m�rou. A je to zásluhou 

Nerudovou,214 že píse� lidová vytla�ila ze školy tyto sentimentální plody duševní, 

s hudbou ne�eskou. Ale ti, kte�í chodili d�íve do školy, vzpomínají na n�, nemohouce 

písním lidovým p�ijíti na chu�. A �íkají, že ty staré byly lepší t�ch nových.“ (Homolka 

1911: 34) Význam pro ší�ení písní mají rovn�ž rukopisné zp�vníky (fixace repertoáru, 

p�j�ování, opisování apod.). Vojenské zp�vníky (vlastenecké, milostné a vojenské 

písn�) jsou hlavními nositeli pís�ové migrace, dív�í památníky zase p�edevším 

rezervoárem sentimentální lyriky, jejíž náp�vy „však ztratily typickou stránku melodií 

lidových a p�sobením r�zných odrhova�ek a melodií operetních nabyly rázu 

kosmopolitického“. Pro d�ív�jší dobu p�ipouští Homolka jako východisko k ší�ení písní 

r�zné besedy a deklama�ní zábavy, p�i nichž se podle sv�dectví jeho otce zpívaly 

r�zné milostné a vlastenecké, i zakázané písn� (Homolka 1911: 35). 

 Druhý oddíl v�noval Homolka informacím o jednotlivých písních, jejichž 

pomocí zárove� nastínil v chronologickém sledu vývoj zlidov�lé, de facto 

spole�enské písn�. Po�átky novo�eské poezie vidí v otrockém napodobení 

n�meckých romantických vzor� (Bürger pro epiku, Gleim pro lyriku). Jako p�íklad 

uvádí své zápisy zlidov�lých písní Hn�vkovského, Rautenkranzových, V. Nejedlého, 

Šnajdrových a Hukalových, ze skladatel� jmenuje J. J. Rybu a F. M. Knížete. Zna�ný 

prostor v Homolkov� práci zaujímá obraz tvorby V. Hanky v lidové tradici: „Po�et 

básní jeho jest nepatrný a p�ece osmi z nich zmocnil se lid a p�ijal je za své. Zpívá je 

podnes.“ (Homolka 1911: 413) Ze skladatel� komponujících na Hankovy texty jsou 

uvedeni V. J. Tomášek, F. M. Kníže, J. Vo�íšek a V. J. Rosenkranc. Následuje 

pojednání o autorech ohlas� lidových písní (M. Z. Polák, F. J. Vacek Kamenický a 

p�edevším F. L. �elakovský), p�ipojeny jsou varianty jejich písní z tradice. Zmín�n je 

také úsp�šný skladatel A. Jelen, básník J. K. Chmelenský jako autor anakreontské 

lyriky i jako zakladatel V�nce, J. J. Marek inspirovaný staroanglickými baladami a 

autor �eských kraková�k� J. Langer. Zatímco �elakovský vycházel ve své ohlasové 

poezii z obsahu i formy lidových písní, K. J. Erben bral podle Homolky z lidu pouze 

látku a p�i zpracování v ní uplat�oval svoji básnickou individualitu. Zde Homolka 

                                                 
214 Má na mysli Nerudovo emocionální vystoupení ve fejetonu Národních list� z 28. 6. a 5. 7. 1891 Dv� sloví�ka 
v �as o národní písni. 



uvádí své zápisy zlidov�lých balad na texty Erbenovy Kytice z pov�stí národních. 

Následující Homolkovo hodnocení V. J. Picka bylo až do nedávné doby v podstat� 

p�ejímáno v�tšinou badatel�: „Picek byl skladatelem mnoha vlasteneckých písní bez 

valné ceny básnické. Oproti �elakovskému a Erbenovi jsou jeho básn� hodn� 

pozadu. Byl zastaralým již ve své dob�.“ (Homolka 1912: 390) Homolka navíc 

podlehl dojmu, že se Pickovy písn� udržely v lidové zp�vnosti jen díky mnoha 

náp�v�m F. Škroupa.215 Zmi�uje se také o zleh�ování Pickových písní, nap�íklad u 

písn� Z �eských hor zaznívá zp�v…216: „Náp�v jest rázu docela ne�eského. Na 

Táborsku sesm�š�ovali tuto píse� tím, že ji zpívali dohromady s písn�mi Majne líbr, 

líbr Augustýn a Ká�o, prost�i na st�l, hosti dou.“ (Homolka 1912: 401) Speciáln� se 

Homolka zmi�uje o genezi t�í písní z p�edb�eznové doby: T�šme se blahou nad�jí..., 

Kde domov m�j...? a Hej, Slované... (Homolka 1912: 402–403). Dále pojednává o 

zlidov�lé písni V. Furcha Na den sv. Rufa... (407–408), o politických pop�vcích K. 

Havlí�ka (408–409) a o podílu F. L. Riegra na spole�enském zp�vním repertoáru 

(409–410). V záv�ru se v�nuje zlidov�lým pasážím z Hálkových Ve�erních písní 

(410–413) a folklorizaci tvorby mladší básnické generace (S. �ech, A. Heyduk, J. V. 

Sládek a K. V. Rais). K otázce zlidov�ní moderní literatury se staví skepticky 

(Homolka 1912: 414). Homolkova práce se stala východiskem v�tšiny následujících 

výzkum� a studií v oblasti spole�enské a zlidov�lé písn�; proto jí zde byla v�nována 

výrazn�jší pozornost. 

 Z Homolkovy studie vyšel 1922 ve své dizerta�ní práci �eské sv�tské písn� 

zlidov�lé217 Bed�ich Václavek. K problematice �eské zlidov�lé písn� ho p�ivedl Jan 

Jakubec, v mnoha sm�rech také využil zkušeností Johna Meiera s rozsáhlým 

materiálem n�meckých zlidov�lých písní.218 V otázce ší�ení �eských zlidov�lých písní 

v lidu dopl�uje Václavek Homolkovo pojetí (kramá�ské tisky, spole�enské, školní a 

rukopisné zp�vníky; škola, vojáci, dívky, besedy) o hudební kompozice, které se 

p�edevším formou hudebnin (a následného domácího i ve�ejného koncertování, tedy 

                                                 
215 S náp�vem F. Škroupa zlidov�ly pouze dva Pickovy texty, zpívané jako Kde domov m�j...?; Homolkou 
zmi�ovaná zlidov�lá píse� Bývali �echové... je od Škroupova bratra Jana Nepomuka Škroupa, stejn� tak Pod 
bezem za jezem...; z ostatních Pickových text� zlidov�ly nap�. Písn�, dcery ducha mého... s anonymním 
náp�vem; Vltavo, Vltavo... s náp�vem V. Lisinského; M�j milý mi na letnice... a �echy krásné, �echy mé... 
s náp�vy od J. L. Zvona�e. 
216 Náp�v je bu� od H. Procha, nebo n�mecký lidový. 
217 Bed�ich Václavek: O život� písní zlidov�lých v lidu. Vý�atek z rukopisu Václavkovy dizerta�ní práce �eské 
sv�tské písn� zlidov�lé, podané 1922 na FF UK. In: Václavek, Bed�ich: O lidové písni a slovesnosti. Praha 1963: 
64–100. 
218 John Meier: Kunstlied und Volkslied in Deutschland. Halle1906; týž: Kunstlieder im Volksmunde. Halle 
1906. (V edici pokra�uje Deutsches Volksliedarchiv Freiburg: do r. 1997 9 díl�.) 



za ú�asti amatérských i profesionálních zp�vák� a hudebník�) rozší�ily nejprve v 

m�stských a vzd�laných venkovských vrstvách a jejich prost�ednictvím pak 

všeobecn� mezi lid. Podobn� jako Homolka se poté Václavek obrací k jednotlivým 

písním, volí však odlišnou metodologii. Nesnaží se nastínit obraz vývoje 

spole�enského zp�vu, který v dané chvíli stojí mimo jeho hlavní zájem, ale pomocí 

podrobné analýzy jednotlivých textových variant zlidov�lých písní vyjad�uje 

„nej�ast�jší zm�ny, jež se d�jí s písn�mi lidovými v tradici“ (Václavek 1922: 67–98) a 

shrnuje p�í�iny t�chto zm�n. Písn� bývají spontánn� p�izp�sobovány vkusu 

zpívajících. P�í�inou spojení dvou písní bývá stejná melodie nebo formální �i látková 

analogie. „Látkov� mnoho lid na písních nem�ní ... Dlouhé básn� krátí 

vynecháváním pro d�j zbyte�ných �ástí, jindy jen nazna�ené d�ní rozvádí a dopl�uje 

konkrétními rysy. Cizí a zvláštní výrazy vynechává, protože jim nerozumí, nebo je 

komolí ... Myšlenkov� básn� si také p�ibližuje. P�íliš vysoké myšlenky nahrazuje 

lidovou moudrostí prostého života, místo abstraktních úvah miluje konkrétn�jší, 

opravdov�jší myšlení ... Leckde se lid vzep�e proti falešnému tónu sentimentálnímu 

nebo p�ílišné škrobenosti a vtipn�, �ízn� je paroduje.“ (Václavek 1922: 99) Záv�rem 

konstatuje, že zlidov�lé písn� zaujímají svým po�tem i svou oblibou mezi lidovými 

písn�mi význa�né místo. Jak nazna�il už v této práci, podnikal poté Bed�ich Václavek 

dlouholeté výzkumy v oblasti zlidov�lé, spole�enské a kramá�ské písn�, a jak si 

p�edsevzal, spojil se pozd�ji s hudebním odborníkem Robertem Smetanou. Své 

poznatky v oboru zlidov�lé písn� rozvedl a up�esnil ve své pozd�jší významné práci 

Písemnictví a lidová tradice219 (1938), jejíž sou�ástí je i soupis zlidov�lých písní, 

ut�íd�ný podle literárn� historických skupin.220 

 Historii prvních �eských besed s ukázkami z jejich repertoáru, jehož 

významnou složku tvo�ily spole�enské písn�, podal 1924 Ferdinand Strej�ek 

v Deklamovánkách a písních.221 Jejich základ spat�uje v prvních �eských 

studentských deklama�ních vystoupeních v Klementinu 1812 (brat�i F. a V. 

Klicperové, V. A. Svoboda, V. Hanka a J. Havelka), o prázdninách se spole�enské 

zábavy p�enášely i do venkovských m�st (merendy), 1816 vznikl �asopis 

Rozmanitosti (J. Hýbl), uve�ej�ující vlastenecké písn� a žertovné deklamovánky (V. 

K. Klicpera, J. J. Marek ad.), se zp�vem písní a p�ednášením deklamovánek a 

                                                 
219 Bed�ich Václavek: Písemnictví a lidová tradice. Olomouc 1938. 2. vydání Praha 1947. 
220 Bed�ich Václavek: Soupis zlidov�lých písní ... ut�íd�ný podle literárn� historických skupin. In: Bed�ich 
Václavek: Písemnictví a lidová tradice. Olomouc 1938. 2. vydání: Praha 1947: 83–89 
221 Ferdinand Strej�ek: Deklamovánky a písn� prvních „�eských besed“. Historie a ukázky. Praha 1924. 



romancí byly neodmysliteln� spjaty spole�enské výlety (lampartie). Také pozd�jší 

tylovské besedy se zprvu konaly v letní dob� (1841 v restauraci ve Svatováclavských 

lázních, poté na Žofín�), brzy se p�enesly i na venkov, ale „všude m�ly besedy sv�j 

ustálený ráz, který jim vtiskl Tyl: tanec, poté odpo�inek, za n�hož p�ednášeny písn� a 

deklamovány básn�“, v postní dob� byl tanec nahrazován koncertními hudebními 

�ísly, takže „besedy m�ly pak ráz jakýchsi um�leckých dýchánk� nebo ve�írk�“ 

(Strej�ek 1924: 16). K otázce deklamovánek Strej�ek shrnuje, že Rubeš�v „laškovný, 

škádlivý tón zamlouval se více než výchovná tendence, kterou vkládal do svých 

verš� Tyl, jako p�edtím ješt� mnohem pronikav�ji Langer“. Rubeš byl kritizován pro 

nedostatek úto�nosti, ale jak míní Strej�ek: „A dob�e bylo tak, že z�stal sv�j. Jeho 

p�átelé Filípek a Hajniš, kte�í se mnohem více v�novali sati�e než jejich mistr a 

v�dce, jsou dnes již bezmála zapomenuti. Zastínila je docela ostrá satira Karla 

Havlí�ka Borovského, který vlastn� ukon�il vlasteneckou idylu p�edb�eznovou...“ 

(Strej�ek 1924: 18) Následující Strej�k�v výbor z repertoáru �eských besed obsahuje 

28 vlasteneckých písní a básní a 22 žertovných deklamací, které výstižn� p�ibližují 

atmosféru t�chto spole�enských zábav. 

 Po Homolkov� p�íkladu pokra�ovala ve zjiš�ování um�lých �eských básní 

v lidové tradici Olga Zielecká a výsledky svých výzkum� publikovala 1928 v �asopisu 

�eský lid.222 	adu d�l dotýkajících se problematiky spole�enské písn� a 

spole�enského zp�vu inspirovalo 1934 stoleté výro�í vzniku státní hymny; jubileu byl 

v�nován 46. ro�ník ro�enky Chudým d�tem, jemuž dominuje studie Roberta 

Smetany a Bed�icha Václavka Sto let života písn� Kde domov m�j? v tradici.223 

Badatelé v ní ohlašují vydání �eských sv�tských písní zlidov�lých, které p�ipravují 

pro edici Státního ústavu pro lidovou píse�. 

 Období po�átku 2. sv�tové války p�ineslo k tématu �eského spole�enského 

zp�vu n�kolik významných publikací edi�ního charakteru, které navzdory cenzu�e 

dokázaly ude�it na národní strunu a povznést �eského ducha nad útrapy doby. Hned 

první dva svazky nové knihovny �eské obrození se 1940 pod�lily o nejkvalitn�jší 

�ísla repertoáru �eské obrozenecké spole�nosti. Jirát�v výbor Lyrika �eského 

obrození (1750–1850)224 postihuje stoletý vývoj �eského lyrického básnictví na 

                                                 
222 Olga Zielecká: Znárodn�lé �eské písn�. (Um�lé básn� �eské s lidovými náp�vy. Um�lé písn� �eské 
znárodn�lé.) �eský lid 28/1928: 161–178. 
223 Robert Smetana – Bed�ich Václavek: Sto let života písn� „Kde domov m�j?“ v tradici. In: Kde domov m�j? 
„Chudým d�tem“, XLVI. ro�enka Dobro�inného komitétu v Brn� 1934: 75–101. 
224 Vojt�ch Jirát: Lyrika �eského obrození (1750–1850). Praha 1940. 



základ� pe�liv� vybraných ukázek. Úvodní studie (Jirát 1940: bez pag.) se na 

základ� logiky d�jinného vývoje snaží prokázat souvislost obrozenecké lyriky 

s posledním obdobím baroka (duchovní poezie, lidová píse� a písmácká tvorba), 

posléze ze slohového hlediska nov� seskupuje autory do genera�ních skupin: 1765–

1785 (osvícenci); 1785–1797 (preromantici); 1793–1798 (spíše místn� odlišení 

klasicisté); 1797–1817 (biedermeierovci); 1810–1830 (romantici); v tomto duchu je 

také strukturalizován vybraný textový materiál.  

O�adlík�v výbor Zp�v �eského obrození (1750–1866)225 je naopak pojednán 

p�edevším z pohledu muzikologa: verše chápe jako pís�ové texty, p�i výb�ru 

respektuje v�li „�eské hudby po obsažení širších oblastí myšlenkových a po 

dosažení nových slohových možností“, ze stejných typ� volí typ hudebn� výrazn�jší 

a následkem toho „je zastoupen n�který pr�m�rný básník �ast�ji, než by si zasloužil“. 

Anticipuje ale už také etnomuzikologické hledisko, i když neopomene p�ipomenout 

potenciální stanovisko hudebn� estetické: „Nem�žeme ovšem p�ehlédnouti 

podstatnou prom�nu p�ednesového zp�sobu obrozenského zp�vu. Laickou 

nápodobou zp�vu um�lého dochází k zvoln�nému pojetí tempovému, mnohdy 

k prom�nám rytmickým a �asto i k variantám melodickým ... Tento proces zlidov�ní 

um�lé písn� obrozenské je pochopitelný a p�irozený, i když ze stanoviska 

um�leckého lze proti n�mu mnohé namítati.“ (O�adlík 1940: bez pag.) Na základ� 

�ty�slokové básn� J. J. Marka Píse� �eská... rozd�lil O�adlík písn� svého výboru do 

�ty� skupin (zp�vy duchovní, d�tské a milostné, spole�enské, vlastenecké) a �ady 

podskupin, v n�kterých p�ípadech p�ipojil na ukázku také náp�vy a na záv�r za�adil 

podrobné poznámky (O�adlík 1940: 185–210) mající charakter studie (obsahují 

údaje o každé písni a jejích autorech v kontextu doby i stylu). O�adlíkova publikace je 

jednou ze dvou paraleln� vyšlých pr�kopnických prací programov� se zabývajících 

z v�deckého hlediska problematikou spole�enské písn� a spole�enského zp�vu 

�eského obrození. 

 Tou druhou (ne co do po�adí ani významu) je edice Bed�icha Václavka a 

Roberta Smetany �eský národní zp�vník226 (1940). Oba v�dci ve snaze podpo�it 

národní v�domí odložili práci na �eských sv�tských zlidov�lých písních a �ást 

p�ipraveného materiálu (zlidov�lé písn� lyrické a vlastenecké) použili k urychlené 

                                                 
225 Mirko O�adlík: Zp�v �eského obrození (1750–1866). Praha 1940. 
226 Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eský národní zp�vník. Písn� �eské spole�nosti 19. století. 1., 
cenzurované vydání. Praha 1940. 



publikaci dalšího rozpracovaného projektu, vydání spole�enských písní �eské 

spole�nosti 19. století. V úvodu vznik a podobu svého díla sami p�iblížili: „Po�ídili 

jsme první bibliografický soupis spole�enských zp�vník�,227 sepsali, které písn� se 

ve kterých zp�vnících vyskytují228 ... a vybrali jsme 204 písn�, které se v nich 

vyskytují nej�ast�ji ... Úvodní statí229 pak podáváme úhrnný pohled na zjev 

spole�enských zp�vník� i na zjev �eského spole�enského zp�vu, pokud vyplývá 

z prozkoumání zp�vník�.“ (Václavek–Smetana 1949a: 13–14) 

 Z vále�ného období jsou pro obor �eské spole�enské písn� a zp�vu 

významné ješt� dv� pís�ové edice Adolfa Cmírala v úpravách pro zp�v a klavír. 

Novodobý výbor z m�sí�níku W�nec ze zp�w� wlastenských230 (1940) obsahuje 21 

písní dopln�ných vydavatelovými poznámkami, studií a texty v p�vodní ortografii; 

výb�r 15 �eských zlidov�lých písní s poznámkovým aparátem p�ináší edice Naše 

zlidov�lé písn�231 (1942). Zasv�cený pohled na spole�enský a um�lecký život 20. až 

60. let 19. století podává monografie Josefa Plavce František Škroup232 (1941). 

 Po únorovém p�evratu byla v�nována retrospektivní pozornost dílu B. 

Václavka a R. Smetany (o cenzurované pasáže byl dopln�n a znovu vydán �eský 

národní zp�vník, drobn�jší práce byly shrnuty ve dvou sbornících233), vyšel první 

svazek jejich �eských sv�tských písní zlidov�lých234 (materiály k epice – 1955) a o 

dalším osudu edice se po�ádaly celé konference,235 v podstat� bezvýsledn�. J. 

Plavec kriticky vydal V�nec ze zp�v� vlastenských236 (1960); v obsažné úvodní studii 

na svou dobu odvážn� polemizuje s n�kterými názory Jana Racka237 a Zde�ka 

Sádeckého:238 „Nebylo by nic snazšího, nežli posuzovat písn� V�nce z hlediska 

absolutn� hudebního … Pak ovšem nem�že být výsledkem nic jiného nežli zjišt�ní, 

bu� že písn� V�nce v�tšinou nedosahují Schuberta, anebo že neodpovídají 
                                                 
227 Soupis spole�enských zp�vník�. In: Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eský národní zp�vník. Citováno 
2., dopln�né vydání. Praha 1949: 61–79. 
228 Ukazatel písní obsažených v �eských spole�enských zp�vnících. In: �eský národní zp�vník: 387–462. 
229 K d�jinám �eského spole�enského zp�vu a zp�vník�. In: �eský národní zp�vník: 17–60. 
230 Adolf Cmíral (ed.): V�nec ze zp�v� vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem klavíru. 
Výbor s vydavatelovými poznámkami. Praha 1940. 
231 Adolf Cmíral (ed.): Naše znárodn�lé písn�. Klavírní doprovod. Praha 1942. 
232 Josef Plavec: František Škroup. Praha 1941. 
233 Bed�ich Václavek – Robert Smetana: O �eské písni lidové a zlidov�lé. Praha 1950; Bed�ich Václavek: O 
lidové písni a slovesnosti. Praha 1963. 
234 Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eské sv�tské písn� zlidov�lé. �ást I.: Písn� epické. Svazek I.: Slovesný, 
hudební a obrazový materiál písní. Praha 1955. 
235 Václavkova Olomouc 1960. Praha 1961. Václavkova Olomouc 1964 (konána 1963) – K soudobé problematice 
zlidov�lých písní. Ostrava 1965. 
236 Josef Plavec (ed.): V�nec ze zp�v� vlastenských. Sborník obrozenských písní. Kritické vydání. Praha 1960. 
237 Jan Racek: Idea vlasti, národa a slávy v díle B. Smetany. Praha 1933, 2. vydání 1947.  
238 Zden�k Sádecký: Boj za demokratickou píse� v obrození. Praha 1952. 



požadavk�m kladeným na tvorbu masových a budovatelských písní.“ (Plavec 1960: 

10) 

 Ve 2. polovin� 20. století se problematikou spole�enské písn� stále �ast�ji 

zabývají specializovaní etnomuzikologové, kte�í již mají p�i hodnocení materiálu plné 

pochopení pro r�zné oblasti nonartificiální hudby. Zhodnocení jejich p�ínosu by 

vyžadovalo samostatnou studii, zde je t�eba se zmínit o nejd�ležit�jších pracích 

v oboru spole�enské písn� a zp�vu. Vladimír Karbusický podává v knize Mezi 

lidovou písní a šlágrem239 (1968) obraz vývoje pís�ových druh� na pomezí lidovosti, 

kde v�nuje spole�enskému zp�vu samostatnou kapitolu (1968: 112–128). Jaroslav 

Markl se zabývá po�átky �eské spole�enské zp�vnosti ve studii Spole�enský zp�v 

v zrcadle sbírky A. Schütze z r. 1837240 (1972). K otázkám spole�enské hudebnosti 

za obrození se vyslovuje Jan Kapusta ve studii Hudební sv�t rodiny Rettig�241 

(1981). Josef Kotek a Ivan Poled�ák vytvo�ili významnou platformu pro všechny 

následující výzkumy svou prací Teorie a d�jiny nonartificiální hudby242 (1988), jejíž 

poznatky aplikoval J. Kotek p�i práci na své syntéze D�jiny populární hudby a zp�vu 

19. a 20. století243 (1994–1998). „Zatímco v�tšina podobných hudebn�historických 

souhrn� vychází z p�ehledu klí�ových skladatelských osobností vážné hudby a jejich 

d�l, pro sféru populární hudby se ukázalo být nejvhodn�jším �ešením východisko 

žánrové a stylové.“ (Kotek 1994: 7) Spole�enské písni a zp�vu v�noval Kotek dva 

obsáhlé oddíly, každý sestávající z n�kolika kapitol. P�ipomn�l, že „široký 

konglomerát m�stské spole�enské zp�vnosti po roce 1860 z�stal nadlouho zastín�n 

pozorností, jakou dobová publicistika i pozd�jší hudební historiografie v�novaly 

vrcholné smetanovské a dvo�ákovské é�e �eské hudby“ (Kotek 1994: 116). Historii 

sborového zp�vu v�etn� liedertafelových po�átk� zpracoval Evžen Valový 

v monografii Sborový zp�v v �echách a na Morav�244 (1972) a význam zp�vník� p�i 

utvá�ení spole�enského zp�vního repertoáru zhodnotil Lubomír Tyllner ve studii 

Spole�enské a školní zp�vníky a jejich vliv na zp�vní repertoár �eské spole�nosti245 

(1994). Práv� jeho práci je t�eba chápat jako d�ležité upozorn�ní na skute�nost, že 

                                                 
239 Vladimír Karbusický: Mezi lidovou písní a šlágrem. Praha 1968. 
240 Jaroslav Markl: Spole�enský zp�v v zrcadle sbírky A. Schütze z r. 1837. �eský lid 59/1972: 65–79. 
241 Jan Kapusta: Hudební sv�t rodiny Rettig�. K otázkám spol. hudebnosti za obrození. Hudební v�da 1981: 2. 
242 Josef Kotek – Ivan Poled�ák: Teorie a d�jiny nonartificiální hudby. In: Hudební v�da. Praha 1988: 823–853. 
243 Josef Kotek: D�jiny �eské populární hudby a zp�vu 19. a 20. století. I–II. Praha 1994–1998. 
244 Evžen Valový: Sborový zp�v v �echách a na Morav�. Brno 1972. 
245 Lubomír Tyllner: Spole�enské a školní zp�vníky a jejich vliv na zp�vní repertoár �eské spole�nosti. In: 
Tradi�ná �udová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 1994. Nitra 1995: 15–21. 



p�edtím výzkum spole�enských zp�vník� ve 2. polovin� 20. století na dlouhá 

desítiletí ustrnul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/ Vznik, principy a možnosti využití 

elektronické databáze zp�vník� 
 

 

Hlavním podn�tem k vytvo�ení elektronické databáze zp�vník�246 a z ní 

vyplývajícího aktualizovaného soupisu spole�enských zp�vník�247 (dále ASSZ) bylo 

seznámení se s jedním z fond� Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. (dále EÚ). 

Jedná se o fond spole�enských zp�vník� uložených v knihovn� EÚ,248 který byl 

nedávno rozmnožen o významný p�ír�stek – spole�enské zp�vníky ze sbírky 

Václava Pletky249 (1919 – 1997).250 Spolu s n�kolika desítkami zp�vníkových 

exemplá��, jež byly k dispozici od soukromých majitel�,251 se tak poda�ilo v  odd�lení 

etnomuzikologie EÚ do�asn� shromáždit unikátní soubor p�ibližn� t�í set svazk� 

spole�enských zp�vník�, množstvím exemplá�� a rozsahem titul� naprosto 

ojedin�lou kolekci. P�i veškerém respektu k definitivnímu Soupisu spole�enských 

zp�vník�252 (dále SSZ) Bed�icha Václavka a Roberta Smetany, poprvé 

publikovanému 1940 v �eském národním zp�vníku253 (dále �NZ), tedy musela p�ijít 

myšlenka vytvo�it soupis nový, zachycující aktuální stav materiálu a poznání v této 

oblasti. Vznikla nejen pot�eba podchytit celou �adu zp�vník� (titul� i vydání), které ve 

Václavkov�–Smetanov� soupisu uvedeny nejsou, ale zárove� jít p�i popisu každého 

zp�vníku do v�tších podrobností. A jestliže již se naskytla p�íležitost mít po 

omezenou dobu fyzicky k dispozici tak rozsáhlý korpus specializovaných knižních 

artefakt�, p�irozen� se musel jevit i ten sebevíce podrobn� zpracovaný soupis jako 

nedosta�ující, povrchní a s každým dalším v budoucnu zjišt�ným titulem zp�vníku 

okamžit� op�t zastaralý. A tak vznikl projekt katalogu zp�vník� (dále KZ), který by za 

využití sou�asných možností po�íta�ové techniky zmapoval a fixoval momentální 

penzum zp�vníkového materiálu a umožnil jeho stálé dopl�ování, pop�ípad� také 

                                                 
246 Databáze Katalog zp�vník� vzniká v etnomuzikologickém odd�lení Etnologického ústavu AV �R, v. v. i.; 
v jejím rámci zatím autorka této práce zpracovala soubor spole�enských zp�vník�. 
247 Viz tabulku Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník� v p�íloze. 
248 Jednotlivé tituly jsou opat�eny p�íslušnými signaturami a lze je nalézt v katalogu etnologické knihovny. 
249 Významný sb�ratel, dokumentátor a badatel v oboru pís�ových druh� na pomezí lidovosti. 
250 Protože dosud není rozhodnuto o zp�sobu jejich uložení, jsou zatím bez signatur. 
251 Zejména soukromé sbírky Zde�ka Vejvody a Ji�ího Traxlera. 
252 Václavek–Smetana 1949c: 61–79. 
253 Václavek–Smetana 1940. 



potenciální modernizaci stávajících postup�. Byla vytvo�ena elektronická databáze254 

v programu Access a p�istoupilo se k první etap� práce, ke katalogizaci 

spole�enských zp�vník�. Václavk�v–Smetan�v soupis je natolik zásadním výstupem 

jejich mnohaletého výzkumu, že byl použit jako informativní p�edloha (u každého 

titulu i vydání se sleduje p�ípadný výskyt zp�vníku v SSZ a je k n�mu odkazováno) a 

zárove� jako významný pramen: zp�vníky, které p�i analýze nebyly k dispozici, ale 

jsou sou�ástí Václavkova–Smetanova soupisu, byly do po�íta�ové databáze 

zahrnuty také, p�i�emž data v SSZ byla nejprve kriticky zpracována a uvedena do 

stávajícího systému. V SSZ se vyskytují i tituly, které svým charakterem ne zcela 

odpovídají kritériím, která si badatelé pro pojem spole�enského zp�vníku vyty�ili. 

Týká se to n�kterých pís�ových publikací na pomezí spole�enského a školního 

zp�vníku, spole�enského zp�vníku a hudebniny, obecn� spole�enského a 

d�lnického zp�vníku atd. Po kritickém zhodnocení byly tyto zp�vníky do KZ za�azeny 

také, a nejen to, na základ� této metody se obdobným zp�sobem postupovalo i p�i 

katalogizaci zp�vník� v SSZ neuvedených. P�i srovnávání analyzovaného exemplá�e 

s titulem uvedeným v SSZ se n�kdy vyskytly disproporce v údajích; po ov��ení, že se 

jedná skute�n� o stejný titul, stejné vydání, pop�ípad� stejný otisk, byly údaje 

opraveny podle dostupného pramene a v poznámce se na tuto skute�nost 

upozornilo. V n�kterých p�ípadech se jako s pramenem pracovalo také 

s anotovanými bibliografickými údaji v Zíbrtov� Bibliografickém p�ehledu �eských 

národních písní, uvedenými konkrétn� v kapitole Národní písn� tišt�né (Zíbrt 1895: 

27–57), a s informacemi a citacemi ve Václavkov�–Smetanov� úvodní studii 

k �NZ255 (1949b: 17–60). 

Soubor zp�vník� shromážd�ný do�asn� v odd�lení etnomuzikologie EÚ 

(v�etn� zp�vník� ze soukromých sbírek) zahrnuje v n�kterých p�ípadech dva, t�i i 

více exemplá�� jednoho titulu �i vydání; protože mnohé zp�vníky jsou neúplné (chybí 

n�které stránky, n�kdy titulní lit, jindy rejst�ík apod.; �adu neúplných exemplá�� m�li 

k dispozici i Václavek se Smetanou), bylo možné kombinací n�kolika exemplá�� 

zjistit kompletní zn�ní a podrobit je následnému rozboru. Analyzované artefakty jsou 

nestejné knižní úrovn� (od reprezentativního ilustrovaného vydání s adekvátní 

                                                 
254 Pod�kování autorky za technickou pomoc p�i vytvo�ení databáze pat�í Mgr. Zde�ku Vejvodovi. 
255 Studie K d�jinám �eského spole�enského zp�vu a zp�vník�. 



vydavatelskou vazbou256 až po chvatn� a ledabyle vyprodukovaný paperback257) a 

nesou také velmi rozdílný stupe� opot�ebování �i ošet�ení (potrhaný polorozpadlý 

sešit s chyb�jícími listy, a na druhé stran� kniha�sky restaurovaný exemplá�), 

nemluvíc o odlišnostech v obsahu a pojetí. Na základ� rozboru t�chto 

nashromážd�ných dostupných pramen� hmotné a zárove� duchovní kultury i shora 

uvedených pomocných zdroj� v soupisech se poda�ilo zpracovat a katalogizovat 

tém�� dvojnásobný po�et spole�enských zp�vník�, než kolik jich je uvedeno 

ve Václavkov�–Smetanov� soupisu (314 oproti 160).  

Podobu vznikající databáze ovlivnila snaha co nejkomplexn�jším zp�sobem 

zachytit všechna d�ležitá data, která lze z jednotlivých exemplá�� vy�íst, podchytit 

podstatné informace reflektující ovzduší doby, postihnout prom�ny obsahu 

jednotlivých zp�vník� a vy�erpávajícím zp�sobem zmapovat také formální stránku 

publikací, postihnout grafiku, ilustra�ní doprovod, pop�ípad� zp�sob nototisku a 

vyzdvihnout prvky charakteristické pro ur�ité sestavovatele, nakladatele i tiska�e. B. 

Václavek a R. Smetana uvád�li v SSZ n�která podstatná data pot�ebná mimo jiné 

k charakteristice a konkrétní identifikaci zp�vníku (sestavovatel, titul, po�adí, rok a 

místo vydání, nakladatel, formát, po�et stran a údaj o p�ipojení náp�v�), jiné 

významné informace však kupodivu zpravidla nep�ipojili, snad kv�li p�ehlednosti a 

úspo�e místa (nap�. po�et text�, pop�. náp�v�, tiska�, ilustrátor, dedikace, existence 

doprovodného textu, struktura a žánrový obsah zp�vníku, rejst�íky apod.). 

V po�íta�ové kartotéce jsou proto dopln�ny všechny údaje, které bylo možné p�i 

analýzách a kompara�ních pracích zjistit, a je podchycena �ada dalších podrobností, 

jež mohou mít význam pro v�decké využití získaných poznatk�. Byla vytvo�ena 

univerzální karta v elektronické podob�, ur�ená k následnému vypl�ování 

p�íslušných konkrétních dat. Po vypln�ní všech dostupných údaj� tak získal každý 

titul zp�vníku (a také každé jeho vydání i jeho p�ípadné samostatné díly nebo 

svazky) svou zvláštní kartu v po�íta�ové databázi. Samoz�ejm� se to netýká 

eventuálních dalších exemplá�� stejného titulu a vydání, údaje o nich jsou umíst�ny 

v p�íslušné kolonce karty zp�vníku. Univerzální karta obsahuje celkem 42 položek; 

vypln�ná karta – pokud byl zp�vník skute�n� k dispozici – jejich pomocí 

vy�erpávajícím zp�sobem popisuje a charakterizuje daný zp�vník. P�i p�íprav� 

                                                 
256 Nap�. Storch�v zp�vní v�nec s Alšovými ilustracemi (Karlín 1889) nebo Polenského Spole�enský zp�vník 
sokolský s náp�vy a obrazovými portréty osobností (Smíchov 1903–1904). 
257 Nap�. �ervenk�v �eský zp�vník vydaný v nakladatelství Emila Šolce (Praha-Karlín 1920). 



databáze samoz�ejm� vznikla celá �ada problém�, které se však pomocí drobných 

korekcí poda�ilo vy�ešit. Pro základní orientaci je možné kartu reprodukovat i 

v tišt�né podob�,258 kompletní zn�ní karty lze vytisknout ve form� takzvané sestavy. 

První položkou karty je druh zp�vníku. Tento údaj byl již vytvo�en a upraven 

s ohledem na katalogizaci dalších zp�vníkových druh�. V nabídce je zde p�ipraveno 

n�kolik možností k výb�ru; každý druh zp�vníku má zárove� p�id�lenou zkratku. 

Jedná se o tyto varianty: zp�vník spole�enských písní (SP), zp�vník tradi�ních 

lidových a zlidov�lých písní (LZ), zp�vník pro školy a mládež (SM), zp�vník 

duchovních písní (DU),259 zp�vník trampských a country písní (TC), zp�vník 

d�lnických písní (DE), zp�vník masových, budovatelských a angažovaných písní 

(MB); p�echodné formy: zp�vník spole�enský + školní (SS), zp�vník spole�enský + 

d�lnický (SD) a zp�vník spole�enský + hudebnina (SH). Jak postupn� p�ibýval 

analyzovaný materiál, ukázalo se, že se základními druhy zp�vník� (SP, LZ, SM, DU, 

TC, DE, MB) se nevysta�í nebo že bude v �etných p�ípadech vyjád�ení druhu 

zp�vníku nep�esné. N�které zp�vníky totiž nelze s ur�itostí za�adit k jedinému druhu. 

Mezi studovanými exemplá�i se objevil nejeden p�ípad, kdy byl zp�vník kombinací 

dvou i t�í typ�. Proto byly do položky druh zp�vníku jako nabídka p�idány varianty, 

v nichž jsou podchyceny nej�ast�jší kombinace (SS, SD, SH). I když by se jako 

nejb�žn�jší nabízelo spojení spole�enského zp�vníku a zp�vníku lidových písní, 

zám�rn� není tato kombinace uvedena. Spole�enské zp�vníky (v�etn� 

specializovaných) totiž tém�� vždy b�žn� zahrnují výb�r nebo p�ímo oddíl lidových 

písní, a tak by bylo takové ozna�ení redundantní a matoucí; jak již bylo �e�eno, 

folklorní písn� se staly neodmyslitelnou sou�ástí spole�enského repertoáru. P�i 

ozna�ení „zp�vník spole�enských písní (SP)“ se tedy automaticky p�edpokládá, že 

zp�vník obsahuje také lidové písn�. Naopak v takovém p�ípad�, kdy jsou ve 

zp�vníku zahrnuty pouze tradi�ní lidové a zcela zlidov�lé písn� (U panského dvora..., 

Sil jsem proso na souvrati...), �adí se tento zp�vník p�ímo k druhu s ozna�ením 

„zp�vník lidových a zlidov�lých písní (LZ)“.  Takovou publikací je t�eba Sto lidových 

písní k pochodu, notovaný zp�vník lidových písní sestavený Ferdinandem Krchem 

(1931-04-LZ; 1933-03-LZ; KrchSLP1–2).260 To je však v této fázi katalogizace 

                                                 
258 Viz barevná obrazová p�íloha. 
259 V pr�b�hu práce na katalogu se ukazuje, že zp�vníky duchovních písní budou vyžadovat speciální databázi; 
viz o tom níže. 
260 Bližší údaje k zp�vník�m lze podle katalogiza�ních �ísel uvedených v závorkách nalézt v Aktualizovaném 
soupisu spole�enských zp�vník� v p�íloze této práce. 



zp�vník� p�ípad výjime�ný a spíše ukázkový; t�mto zp�vník�m bude v�nována 

pozornost až práv� p�i katalogizaci svébytného zp�vníkového druhu – zp�vník� 

tradi�ních lidových a zlidov�lých písní.  

Velmi typická je kombinace spole�enského a školního zp�vníku. V p�ípad� 

t�chto dvou druh� zp�vník� již není ur�ení tak jednozna�né. Lze nalézt �adu 

skute�n� p�echodných útvar�, které je možné �adit jak mezi spole�enské zp�vníky, 

tak mezi zp�vníky pro školy a mládež, nap�. zp�vník Libuša, sestavený Františkem 

Vít�zslavem Janouškem (1873-05-SS; Libuša), Ven�ek slovenských národných 

piesní Karola Ruppeldta (1874-01-SS; Ven�ek1), Nový zp�vník z národních a 

vlasteneckých písní od sestavovatele Jozefa Kozlíka (1902-01-SS; KozlíkNZ) �i 

Národní zp�vník pro školu a d�m Otakara Jeremiáše (1920-04-SS; Jer.NZŠD). Tyto 

a jiné zp�vníky jsou nyní vedeny v databázi zp�vník� jako p�echodný útvar mezi 

spole�enským a školním zp�vníkem. Až se bude v budoucnu zpracovávat katalog 

školních zp�vník�, nebude nutné se k nim již vracet; z�stane jim shodné 

katalogiza�ní �íslo v�etn� zna�ky (SS). Jen bude nutné si p�i vyhledávání zp�vník� 

jednoho druhu vždycky uv�domit, že je t�eba zohlednit i tyto p�echodné formy (tedy 

p�i výb�ru zp�vník� skupiny SM zadat i okruh SS; podobn� DE a SD). 

N�kdy je velmi problematické ur�it, zda se u n�kterých exemplá�� jedná o 

spole�enský zp�vník, nebo o hudebninu.261 Jako p�echodný útvar jsou uvedeny ty 

zp�vníky, které mají charakter hudebniny (vícehlasé úpravy pro sbory, písn� 

s klavírním doprovodem, v n�kterých p�ípadech i typický p�í�ný formát apod.), ale 

obsahov� a zejména svou formou se podobají spole�enským zp�vník�m, nap�íklad 

zp�vník Vlastimil sestavený Romanem Nejedlým (1880-04-SH; Vlastimil1), 

obsahující písn� upravené pro �ty�hlasý mužský sbor, dvousvazkové Naše zp�vy 

Rudolfa Sedláka (1898-05-SH; 1899-04-SH; SedlákNZ I–II), zahrnující moravské a 

slovenské (fakticky i �eské) lidové písn� v úprav� pro mužský �ty�hlas, nebo zp�vník 

Myslivecké lidové písn�, který sestavil Jaroslav Bakala (1938-01-SH; Bak.MLP).  

�asté jsou publikace na pomezí spole�enského a d�lnického zp�vníku; 

d�lnické zp�vníky jsou ostatn� chápány jako podskupina spole�enských zp�vník� 

profesního charakteru. Vyplývá to z povahy d�lnické písn�, která formáln�, žánrov� i 

hudebn� vycházela ze spole�enské a z tradi�ní lidové písn�. Náp�vy známých 

spole�enských, lidových a zlidov�lých písní se prop�j�ovaly tvarov� prostým text�m 

                                                 
261 V tom smyslu, jak je pojem hudebnina determinován v rámci této práce; viz v úvodní kapitole.  



s d�lnickou a politickou tematikou, písn� pak byly snadno zapamatovatelné a rychle 

se ší�ily mezi lidmi. Za kombinaci spole�enského a d�lnického zp�vníku lze tedy 

považovat publikace, v nichž je žánrová inspirace spole�enskými zp�vníky patrná a 

ve kterých je v�tšina text� složena na náp�vy spole�enských a lidových písní. 

Typickým p�íkladem je Ohlas, sestavený V. L. Liberté (Františkem Cajthamlem) 

(1893-05-SD; Lib.Ohlas), dále D�lnický zp�vník téhož sestavovatele (1899-01-SD; 

Lib.DZ) nebo reprezentativní Sbírka našich písní Davida Vildy (1902-03-SD; 

VildaSNP), shrnující všechny lepší d�lnické písn� od �eských autor�. Jako 

p�echodný útvar byl však také za�azen nap�íklad D�lnický zp�vník sestavený 

Františkem Komprdou (1900-01-SD; Kom.DZ), p�estože se jedná o zp�vník ryze 

d�lnický; v tomto p�ípad� bylo respektováno jeho za�azení ve Václavkov�–

Smetanov� soupisu. 

Druhá položka na kart� p�edstavuje katalogiza�ní �íslo zp�vníku. �íslo 

v sob� zahrnuje rok vydání, po�adové �íslo odlišující od sebe zp�vníky s týmž 

vro�ením a zkratku druhu zp�vníku (nap�. 1851-01-SP). Katalogiza�ní �íslo za�íná 

zám�rn� rokem vydání, pon�vadž to umož�uje rychlou orientaci podle chronologie – 

p�vodn� zkusmo zavedené p�edsazení zkratky druhu zp�vníku se neosv�d�ilo.262  

Po�adové �íslo zna�í po�adí zp�vník�, které v daném roce vyšly, a p�id�luje se jako 

další �íslo následující v po�adí po posledním zkatalogizovaném zp�vníku z téhož 

roku. Je pouze dvoumístné, protože není pravd�podobné, že by v budoucnu bylo 

zjišt�no více než 99 zp�vník� vyšlých v jediném roce.263 Bez ohledu na p�ipojenou 

identifika�ní druhovou zna�ku nesm�jí mít dva zp�vníky r�zného druhu nikdy stejné 

po�adové �íslo264 – p�i katalogizaci dalších druh� zp�vník� bude nutné pokra�ovat 

v po�adí tam, kde se v daném roce p�vodu skon�ilo p�i zpracovávání p�edchozího 

druhu zp�vník�. Ve skupin� spole�enských zp�vník� bylo nap�íklad zatím 

zaznamenáno 13 titul� �i vydání vzniklých v roce 1920, poslední katalogiza�ní �íslo 

pro zp�vník pocházející z tohoto roku je: 1920-13-SP. Na základ� této skute�nosti 

pak nap�íklad p�i katalogizaci zp�vník� pro školy a mládež bude mít první 

zpracovávaný školní zp�vník z tohoto roku katalogiza�ní �íslo 1920-14-SM. Zkratka 

druhu zp�vníku je d�ležitá zejména pro usnadn�ní orientace v katalogu. Prozatím 
                                                 
262 Druh zp�vníku má totiž svou vlastní kolonku, a tak by bylo p�edsazení zkratky druhu zp�vníku nadbyte�né a 
zt�žovalo by chronologickou orientaci; její umíst�ní na záv�r katalogiza�ního �ísla je pro rychlé druhové ur�ení 
dosta�ující. 
263 Kdyby k tomu však došlo, nem�l by být technický problém p�ejít (i zp�tn�) na po�adové �íslo trojmístné 
(001–999). 
264 Aby se p�edešlo zám�n� titul� a také proto, aby bylo možné druhové za�azení zp�vníku pop�. zm�nit. 



obsahuje katalog 314 karet, takže význam zkratky ješt� není p�íliš patrný, ale pokud 

se následn� rozroste o zp�vníky ostatních zmín�ných druh�, bude druhová zkratka 

v katalogiza�ním �íslu p�i jakémkoli odkazu nebo citaci okamžit� signalizovat 

druhovou p�íslušnost konkrétního zp�vníku. 

Paraleln� má pro �azení a orientaci mezi zp�vníky st�žejní význam šifra (tj. 

zna�ka nebo zkratka zp�vníku). Od po�átk� folkloristické disciplíny je to zavedený a 

obvyklý zp�sob stru�ného ozna�ování významných pís�ových sbírek a zp�vník�.265 

P�i prvních krocích práce na této po�íta�ové katalogizaci se v kartách uvád�la jen 

vžitá zna�ka a také zna�ka u t�ch zp�vník�, pro které již byla oficiáln� vytvo�ena; 

apriorn� se dbalo na to, aby korespondovala s databází Pr�vodce po pramenech.266 

Posléze se p�i této práci potvrdilo, že orientace mezi zp�vníky pomocí šifry je velmi 

výhodná a rychlá; šiframi byly tedy opat�eny všechny katalogizované spole�enské 

zp�vníky (a bude se v tom pokra�ovat i nadále), a to podle zásad praktikovaných v 

Pr�vodci. Šifra je vytvo�ena n�kolika zp�soby. Pokud se jedná o významný zp�vník, 

který by se nem�l zam�nit s jiným, tvo�í šifru titul nebo �ást titulu zp�vníku (nap�. 

Libuše u zp�vníku �.: 1891-05-SP; nebo Ratibor: 1886-01-SP). U podobn� d�ležitých 

zp�vník�, avšak s n�kolikaslovným názvem mohou šifru tvo�it první písmena 

jednotlivých slov titulu zp�vníku (nap�. Storch�v zp�vní v�nec Josefa Kalenského267 

má šifru SZV: 1889-01-SP). V jiném p�ípad� se jako šifra užívá p�íjmení nebo zkratka 

p�íjmení sestavovatele a za ním je uvedeno t�sn� (v p�ípad� zkratky po te�ce) 

verzálami po�áte�ní písmeno nebo písmena názvu zp�vníku (nap�. Pe�inaNZ:268 

1919-03-SP; Hor.LZN:269 1920-03-SP). Existuje i p�ípad, kdy je jako šifra zvoleno 

k�estní jméno sestavovatele: jde o zp�vník Vojt�cha Náprstka, který se tam sám 

ozna�il pouze k�estním jménem (Vojt�ch I:270 1848-01-SP). Samoz�ejm� jsou 

zp�vníky, u jejichž zna�ek se neuvád�jí po�áte�ní písmena celého názvu zp�vníku, 

jelikož by byla šifra dlouhá a složitá (nap�. zp�vník Ráz–dva! Pochodový zp�vník 

s náp�vy, který sestavil Joža Rolík, má šifru RolíkPZ: 1921-03-SP). V p�ípad�, že je 

sestavovatelem zp�vníku anonym, obsahuje šifra vždy zkratku „An.“ a za te�kou 

                                                 
265 E pro Erbenovu a S pro Sušilovu sbírku, �el. pro �elakovského a Hol. pro Holasovu sbírku, �Z pro zp�vník 
�eské zp�vy, �NZ pro edici �eský národní zp�vník atd.  
266 Lubomír Tyllner – V�ra Tho�ová – Ji�í Traxler: Pr�vodce po pramenech lidových písní, hudby a tanc� 
v �echách. Práce je p�ipravena k tisku, zatím funguje jako databáze v etnomuzikologickém odd�lení 
Etnologického ústavu AV �R, v. v. i. 
267 Pseudonym Josefa Urbánka, �eského spisovatele a nakladatelského pracovníka. 
268 František Jaroslav Pe�ina: Národní Zp�vník. 
269 František Horá�ek: Lidový Zp�vník s Náp�vy. 
270 Vojt�ch (Náprstek): Zp�vník slovanský I – Písn� �eské a moravské. 



up�es�ující údaje (nap�. An.DSP:271 1922-01-SP). Pokud má zp�vník dva 

sestavovatele, m�že první �ást šifry obsahovat po�áte�ní písmena p�íjmení obou 

sestavovatel� a po te�ce pak následují po�áte�ní písmena názvu zp�vníku, obojí 

verzálami (nap�. Lidový zp�vník Josefa Hor�i�ky a Karla Plicky má šifru HP.LZ: 1921-

06-SP), jindy šifra zahrnuje jen jméno sestavovatele uvedeného na prvním míst� 

(KrchSLP1:272 1931-04-LZ). Specifický je p�ípad Spole�enského zp�vníku �eského, 

na kterém pozd�ji za�al s Josefem Bojislavem Pichlem hudebn� spolupracovat Josef 

Leopold Zvona�. Základní �ást šifry z�stává shodná, „Pichl“, aby bylo jasné, že se 

stále jedná o významný Pichl�v zp�vník, ale pro odlišení zahrnuje šifra po�áte�ní 

písmeno Zvona�ova p�íjmení, z �ehož mimo jiné v tomto p�ípad� vyplývá, že dané 

vydání již obsahuje náp�vy (PichlZ6: 1863-03-SP). Sou�ástí šifry musí samoz�ejm� 

být po�adí vydání, pokud jich je více, pop�ípad� ozna�ení svazku �i dílu, jde-li o 

n�kolikasvazkový zp�vník. Pro odlišení je po�adí vydání uvedeno arabskou �íslicí 

t�sn�, ozna�ení dílu pak �ímskou �íslicí po meze�e (nap�. 2. vydání Tobiášových a 

Malochových �eských zp�v� má šifru �Z2: 1862-03-SP; I. díl Zp�vníku slovanského, 

který sestavil Vojt�ch Náprstek, má zase šifru Vojt�ch I: 1848-01-SP). V n�kterých 

p�ípadech se však nelze výše uvedených pravidel držet a pro odlišení je nutné 

zahrnout do šifry i jiné znaky (nap�. šifra Špalí�ekSHN7 I:273 1953-01-SP obsahuje 

první slovo názvu, zkratku Státního hudebního nakladatelství, arabskou �íslici pro 7. 

vydání a po meze�e �ímskou �íslici pro I. díl). 

V kart� dále následuje položka �íslo v SSZ. Jedná se o �íslo, které daný 

zp�vník obdržel v Soupisu spole�enských zp�vník� B. Václavka a R. Smetany.274 

Protože Václavk�v–Smetan�v soupis sloužil v mnoha p�ípadech jako primární zdroj, 

z n�hož se p�i analýze zp�vníku vycházelo, a protože jej jako dosud jediný oficiální 

soupis spole�enských zp�vník� citovala celá �ada dosavadních odborných prací, 

zaujímá tento údaj na katalogiza�ní kart� d�ležitou pozici. Z p�ípadné prázdné 

kolonky je zárove� ihned patrné, že vyhledaný titul pat�í k t�m zp�vník�m, o n�ž je 

oproti SSZ obohacen ASSZ275. �íslo uvedené v této kolonce se �asto na n�kolika 

kartách opakuje; je to p�ípad vícesvazkových �i vícedílných zp�vník�, u kterých je 

                                                 
271 Anonym: Deset Sokolských Písní. 
272 Ferdinand Krch – Miroslav Krej�í: Sto Lidových Písní k pochodu. 1. vydání. 
273 Jan Seidel – Karel Reiner: Špalí�ek národních písní a �íkadel. Státní Hudební Nakladatelství. 7. vydání. I. díl. 
Praha 1953.  
274 Tedy �íslo 1 až 160. 
275 Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník� v p�íloze; bližší informace viz níže. 



v po�íta�ové databázi každému svazku p�id�lena vždy zvláštní karta,276 zatímco ve 

Václavkov�–Smetanov� soupisu se zpravidla vyskytují jako jediná položka. Proto 

z�stává �íslo v SSZ stejné, zatímco katalogiza�ní �íslo v databázi zp�vník� je 

odlišné (nap�. �ty�dílný Národní zp�vní�ek slovanský od anonymního sestavovatele, 

uvedený v SSZ pod �íslem 56, má �ty�i samostatné karty a tedy �ty�i r�zná 

katalogiza�ní �ísla: 1884-02-SP, 1884-03-SP, 1884-04-SP a 1884-05-SP, dále �ty�i 

šifry odlišené �ímskou �íslicí: An.NZ� I–IV, ale v kolonce „�íslo v SSZ“ je ve všech 

p�ípadech uvedeno �íslo 56). 

V položce sestavovatel je uvedeno jméno autora, který zp�vník uspo�ádal; na 

prvním míst� stojí vždy p�íjmení a následuje k�estní jméno (pop�. jména) 

sestavovatele. Pokud jsou uspo�adatelé zp�vníku dva, uvádí se každý z nich do 

zvláštní kolonky, p�i�emž je v�tšinou na prvním míst� sestavovatel textové složky 

publikace a na druhém míst� po�adatel náp�v�, hudební redaktor (nap�. Pichl Josef 

Bojislav a Zvona� Josef Leopold u šestého vydání titulu Spole�enský zp�vník �eský, 

1863-03-SP; PichlZ6). V katalogu je také p�ípad, kdy jsou sestavovatelé t�i. Jelikož je 

však skute�n� ojedin�lý (a kv�li p�ehlednosti bylo t�eba p�ece jen na kart� šet�it 

místem), nebyla vytvo�ena další samostatná kolonka, ale v takových p�ípadech se 

dva sestavovatelé odd�lí v jedné kolonce lomítkem (nap�. Barák Josef/P�erhof 

He�man – Vilímek Josef Richard: Hlahol, 1861-01-SP, Hlahol1). Jméno uspo�adatele 

je n�kdy neznámé a nelze je dohledat, proto se �asto vyskytuje v položce 

„sestavovatel“ ozna�ení anonym. N�kdy je známé pouze p�íjmení (nap�. Gintlová: 

Zbírka n�kterých sv�tských písní – 1836-01-SP; GintlováZNSP), jindy p�íjmení a 

po�áte�ní písmeno k�estního jména �i k�estních jmen (nap�. Slavík A.: Sokolík – 

1869-03-SP; SokolíkS). Neobvyklé nejsou ani zkratky (nap�. M–k V. – 1853-01-SP; 

Mk.SSP) nebo iniciály (nap�. J. J. – 1873-03-SP; J.Z�S). Jméno uvedené v závorce 

s otazníkem zna�í, že jde o údaj p�edpokládaný, ale velmi pravd�podobn� správný 

(nap�. Burian /Jaroslav ?/ – 1919-17-SP; BurianSZ). V závorce m�že být pro orientaci 

zaznamenáno také skute�né jméno sestavovatele, který je uveden pod 

pseudonymem277 (nap�. Liberté V. L. /Cajthaml František/ – 1893-05-SD; Lib.Ohlas). 

Otazník za jménem znamená, že po�adatelský podíl uvedené osoby není jistý. 

V p�ípad� n�kolika vále�ných vydání Špalí�ku národních písní a �íkadel je u 

                                                 
276 Výjimku tvo�í zp�vníky vycházející postupn� na pokra�ování v mnoha jednotlivých aršících �i svaze�cích; 
viz o tom níže. 
277 Všechny zjišt�né pseudonymy viz v p�íloze: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i spole�enských 
zp�vník�: rejst�íky, medailony vybraných osobností.  



sestavovatel� uvedeno, že spoluautorství Karla Reinera kryl za války svým jménem 

Jan Seidel. Teprve v povále�ném vydání je p�iznán i druhý sestavovatel, ale 

v katalogu jsou oba uvedeni také u vále�ných vydání, s p�íslušnou poznámkou 

(Špalí�ek1: 1940-01-SP; Špalí�ek2: 1940-02-SP; Špalí�ek3: 1940-03-SP; Špalí�ek4: 

1940-04-SP). Mezi nejvýznamn�jší sestavovatele pat�il Josef Bojislav Pichl, jehož 

podílu na genezi a rozší�ení spole�enských zp�vník� je v�nována samostatná 

kapitola,278 dále Antonín Vánkomil Maloch, Josef Richard Vilímek, František Augustin 

Urbánek, Josef Mikuláš-Boleslavský �i Ferdinand Polenský, z chvatn� produkujících 

Jan �ervenka, Alois Neubert, Emil Šolc a Alois Ru�ka, z hudebních uspo�adatel� 

František Martinec, Jan Tobiášek, Emanuel Vašák, Josef Leopold Zvona�, Jan Malát, 

Karol Ruppeldt, František Heyduk, Jan Seidel a další.279 

V kart� katalogu následuje položka titul zp�vníku. Respektuje se sice 

po�adatelova formulace názvu, ale pravopis je upraven podle sou�asné normy. U 

vícedílných zp�vník� je podle pot�eby k titulu p�ipojen ješt� podtitul. Vzhledem 

k omezenému po�tu znak� v této kolonce a také s ohledem na p�ehlednost jsou titul i 

podtitul n�kdy kráceny. (Diplomatická podoba titulního listu v plném zn�ní je 

zaznamenána až v položce „zn�ní titulního listu“, která má také v�tší rozsah co do 

po�tu znak�). Titul zp�vníku, jako jedna ze zásadních položek, je zobrazen tu�ným a 

v�tším písmem, což spolu s krácením p�ispívá k jeho výraznosti (nap�. Slovenský 

spolo�enský spevník z národních a prostonárodních piesní, jehož sestavovatelem je 

August Horislav Kr�méry, je zde uveden jako Slovenský spolo�enský spevník: 

1871-02-SP; Kr�.SSS). V p�ípadech n�kolikadílných zp�vník�, kdy každý díl má jiný 

podtitul, který je však d�ležitou sou�ástí názvu, je kv�li snadné identifikaci tento 

podtitul p�ipojen za poml�kou (nap�. Šolc�v trojdílný zp�vník spole�enský I – 106 

vybraných slovanských písní: 1907-03-SP; Šolc2 I). Pokud je za titulem zp�vníku 

otazník, zna�í to pochybnost: nej�ast�ji se jedná o d�sledek práce s jediným 

neúplným exemplá�em, kdy se p�i rozboru dosp�lo podle obsahu k p�edpokladu, že 

se jedná o daný zp�vník, p�estože chyb�l patitul, titulní list, tiráž i takzvané normy280 

(to je t�eba p�ípad jednoho ze zp�vník� hudebního skladatele Aloise Ru�ky, 

výjime�n� nenotovaného Národního zp�vníku: 1903-03-SP; Ru�kaT). 

                                                 
278 Viz 3. kapitolu této práce. 
279 Viz v p�íloze oddíl: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i spole�enských zp�vník�: rejst�íky, 
medailony vybraných osobností. 
280 Orienta�ní ozna�ení pomocí zkráceného titulu. 



Položky místo vydání a rok vydání vlastn� nepot�ebují vysv�tlení. Pokud 

byly tyto údaje k nalezení, jsou zaznamenány, pokud jsou neznámé, byly ponechány 

kolonky prázdné. Otazník se vyskytuje v p�ípadech, kdy místo �i rok vydání nejsou 

úpln� jisté. U položky „místo vydání“ je na kart� vždy zachována lokalizace v té 

podob�, jak je uvedena v publikaci (nap�. v 19. stol. Praha-Karlín, Praha-Smíchov 

místo správného Karlín, Smíchov).281 Zachyceny jsou i p�ípady vydání na dvou 

místech; pokud je jeden nakladatel a dv� místa vydání, jsou odd�lena �árkou (nap�. 

T�ebí�, Praha: 1890-02-SP; Vesna1), pokud má publikace dva nakladatele z r�zných 

míst, pak byla zvolena poml�ka (nap�. Praha–Brno: 1940-04-SP; Špalí�ek4). 

V kolonce „rok vydání“ je u n�kterých zp�vník� zachyceno i rozmezí n�kolika let; 

jedná se v�tšinou o zp�vník vycházející postupn� po jednotlivých sešitech �i 

aršících, nebo o �asový úsek, v n�mž k vydání došlo, p�i�emž konkrétní rok uveden 

není (nap�. Zp�vy našeho lidu Antonína J. Zavadila vycházely na pokra�ování 

v letech 1887–1889: 1887-02-SP; Zav.ZNL). 

Po�adí vydání bývá (samoz�ejm� s výjimkou prvního vydání) uvedeno na 

titulním listu a sta�í ho zapsat do kolonky. U nov�jších publikací je po�adí vydání 

(v�etn� prvního) sou�ástí tiráže, starší zp�vníky tiráž nemají. Pokud o po�adí vydání 

nejsou zmínky ani se nedá podle p�ípadných dalších �i p�edchozích vydání ur�it, 

z�stává pole prázdné. Je však nutné zd�raznit, že se m�že jednat o údaj fiktivní 

(reklamní nakladatelský trik p�edstírající, že neutuchající zájem o zp�vník vyvolává 

další a další vydání). Rovn�ž je t�eba rozlišit, zda jde o další vydání, nebo otisk 

stávajícího vydání (dotisk); k tomu napomáhají orienta�ní zkratky, které však u tohoto 

typu publikace mnohdy chybí. V p�ípad� zp�vník� spisovatele Jana �ervenky, jejichž 

výskyt je doložen v letech 1893–1924, nakonec nezbylo než od zaznamenávání 

po�adí vydání ustoupit, jelikož údaj v�tšinou nešlo zodpov�dn� stanovit. Kolonka 

z�stala ve všech t�chto p�ípadech prázdná; jako sou�ást šifry však kv�li odlišení bylo 

po�adí vydání odhadnuto (nap�. �erv.�Z6; 1908-05-SP). 

Formát zp�vníku je uveden zaokrouhlen� v centimetrech v po�adí výška x 

ší�ka. U jednotlivých exemplá�� stejného vydání se m�že mírn� lišit vzhledem 

k r�znému se�íznutí p�i vazb�, k porušenému stavu n�kterých exemplá�� apod., 

p�esto se jedná o velmi d�ležitý údaj, který p�esn�ji charakterizuje daný zp�vník a 

                                                 
281 Ve skute�nosti byly nap�. obce Nusle, Karlín, Královské Vinohrady, Smíchov a Žižkov spojeny s Prahou až 
zákonem z 6. 2. 1920 a teprve 1. 1. 1922 vzniklo slou�ením katastrálního území všech obcí hlavní m�sto Praha. 
V nakladatelské praxi však byla situace jiná – aby lokalizace firmy byla nepochybná, p�ed�azoval se název Prahy 
p�ed název blízké obce b�žn� již koncem 19. století. 



m�že napomoci p�i jeho identifikaci. Podle údaje o formátu zaznamenaného 

v databázi je také na první pohled patrné, kdy je zp�vník nap�. na pomezí hudebniny 

(nap�. Vlastimil1; 1880-04-SH má p�í�ný formát 13 x 18 cm), nebo kdy se jedná o 

esteticky velmi p�sobivé miniaturní, tzv. kolib�í vydání (nap�. Vesna1; 1890-02-SP 

má formát 6 x 5 cm). Nejv�tší formát mezi analyzovanými zp�vníky je 23 x 15 cm 

(nap�. Ratibor;1886-01-SP), nejmenší 6 x 5 cm (nap�. SokolíkT1; 1911-03-SP), 

nej�ast�ji se vyskytuje formát 13 x 9 cm (nap�. �erv.�Z8; 1920-05-SP).  P�i neshod� 

mezi skute�ným formátem analyzovaného exemplá�e a údajem ve Václavkov�-

Smetanov� soupisu dostal p�ednost údaj o formátu exemplá�e, s nímž se pracovalo 

nyní a který tedy byl fyzicky na dosah. Ve výjime�ných p�ípadech, kdy zp�vník nebyl 

dostupný ani nebyl obsažen v SSZ, z�stala kolonka prázdná.  

Položka formální charakter zp�vníku má v nabídce n�kolik variant. První 

z nich je soubor pís	ových text�; takto charakterizovaný zp�vník neobsahuje náp�vy 

a jeho výskyt je v databázi nej�ast�jší. M�že se jednat o kvalitní, významné 

zp�vníky, k jejichž notaci dochází až postupem let (nap�. Pichl1; 1851-01-SP), nebo 

o zp�vníky, jejichž smysl je p�edevším v textové stránce a absence náp�v� jim 

neubírá na významu (nap�. Hlahol1, 1861-01-SP), ale také m�že jít o typickou 

ukázku úpadkového artiklu, kdy je cílem nahromadit co nejvíce text� pro komer�ní 

ú�ely (nap�. Storch�Z1, 1911-01-SP). Pokud ur�itý zp�vník obsahuje náp�vy, jsou 

na výb�r t�i možnosti: soubor písní s náp�vy, soubor pís	ových text� s p�ílohou 

náp�v� a soubor náp�v� s podloženým textem. Zde je snaha po co nejp�esn�jší 

charakteristice – za d�ležité je považováno nejen odlišení, zda zp�vník obsahuje �i 

neobsahuje náp�vy, ale také zp�sob, jakým jsou náp�vy v daném zp�vníku použity, 

prezentovány. Varianta „soubor pís�ových text� s p�ílohou náp�v�“ nebyla nakonec 

v kartotéce spole�enských zp�vník� využita ani jednou, ale p�i budoucím zpracování 

dalších zp�vníkových druh� bezpochyby najde své uplatn�ní. Ozna�ení „soubor 

písní s náp�vy“ p�edstavuje typ zp�vníku, v n�mž je pod náp�vem podložena 1. 

sloka písn� a ostatní strofy jsou zachyceny jen textov� v jednotlivých sloupcích (nap�. 

Polen.SZP; 1895-02-SP). Pokud jsou pod náp�vem pod sebou v �ádcích podložené 

všechny sloky písn�, jedná se již o variantu „soubor náp�v� s podloženým textem“. 

Objevuje se zejména u p�echodných útvar� mezi spole�enským zp�vníkem a 

hudebninou (nap�. Vlastimil1; 1880-04-SH), u samostatných edicí náp�v� k n�kterým 

zp�vník�m (nap�. Mart.NSZ; 1852-01-SP), ale i u n�kterých výslovn� spole�enských 



zp�vník� (nap�.VašákNZP; 1864-01-SP). Spole�ným znakem zp�vník� s takto 

podloženými texty pod notami je umožnit snadný zp�v z listu. 

Následující položka zachycuje po�et díl� (svazk�), p�i�emž díl s vlastním 

stránkováním je považován za samostatný zp�vník a náleží mu tedy samostatná 

karta (nap�. Šolc2 I, 1907-03-SP; Šolc2 II, 1907-04-SP; Šolc2 III, 1907-05-SP). 

Zajímavé jsou n�které p�ípady, u nichž m�že být �íslo v této kolonce na první pohled 

p�ekvapivé. Jde o zp�vníky, které vycházely na pokra�ování v jednotlivých sešitech 

nebo aršících, obsahujících v�tšinou dv� až t�i písn� (nap�. zp�vník lidových, 

zlidov�lých a spole�enských písní Zp�vy našeho lidu, sestavený Antonínem J. 

Zavadilem, vycházel v jednotlivých aršících od roku 1887 – v položce „po�et díl� 

(svazk�)“ tak figuruje �íslo 36: Zav.ZNL; 1887-02-SP). Zachycen je i zp�vník písní 

v úprav� pro �ty�hlasý mužský sbor, který vyšel ve 4 svaze�cích pro jednotlivé hlasy 

– tenor 1, tenor 2, bas 1 a bas 2 (jde o zp�vník Vlastimil Romana Nejedlého, který 

má tedy jako po�et svazk� uvedeno �íslo 4: Vlastimil1; 1880-04-SH). Kolonka 

z�stává prázdná v p�ípad�, že údaj nebylo možné zjistit (týká se to zejména 

zp�vník�, které nebyly k dispozici). 

Informace o po�tu stran se zaznamenávají v kolonkách po�et paginovaných 

stran a skute�ný po�et stran. Ob� �ísla se u zna�ného po�tu zp�vník� liší – 

vydavatelé velmi �asto ne�íslují nap�. strany zahrnující p�edmluvu �i obsah nebo 

používají pro doprovodný text �ímské �íslování. Této odlišnosti si všímali i Smetana s 

Václavkem v SSZ a po�et nezna�ených stran uvád�li v závorce (nap�. 124 + /4/: 

Hrn�í�Z�1; 1919-02-SP). U nedostupných zp�vník�, které byly analyzovány jen na 

základ� údaj� v SSZ, je proto skute�ný po�et stran od po�tu paginovaných stran také 

odlišen; vznikne sou�tem zna�ených stran s údajem v závorce. V p�ípadech, kdy 

údaj o po�tu stran není možné dohledat, z�stává kolonka prázdná (nap�. u zp�vníku 

Neub.JNZ1; 1910-05-SP). N�které zp�vníky nemají strany o�íslované v�bec – pak 

se do položky „po�et paginovaných stran“ uvede 0 a zaznamená se pouze skute�ný 

po�et stran (jako v p�ípad� zp�vníku An.VNPN; 1910-02-SP). 

V kolonce nakladatel se vypl�uje p�esný název nakladatelské firmy (m�že to 

být i tiskárna, nap�. Papežská knihtiskárna benediktin� rajhradských – Zap�jme1 II; 

1898-04-SP); pokud je v názvu firmy jméno nakladatele, uvádí se v po�adí p�íjmení a 

celé k�estní jméno, nikoli zkratka (nap�. Stýblo Bed�ich – Sokol6; 1872-02-SP) nebo 

v po�adí p�íjmení a p�íbuzenská kategorie (nap�. Chrastinové, brat�i – An.ZSSV; 

1907-02-SP). Pokud byl zp�vník vydán nákladem sestavovatele, který není 



profesionálním nakladatelem, je v závorce uvedeno, že se jedná o vlastní náklad 

(nap�. SedlákNZ I; 1898-05-SH). Pokud se poda�ilo zkratku k�estního jména dohledat 

v literatu�e nebo se k ní dosp�lo komparací, ale údaj není jistý, je uveden 

v závorkách a s otazníkem (nap�. Augusta A/ntonín/ ?), An.�ZA; 1863-06-SP). 

Podobn� jako u ostatních položek je i zde p�ipojen otazník v p�ípad� jakékoli další 

pochybnosti a nevypln�ná kolonka zna�í absenci informací o nakladateli. Mezi 

nejvýznamn�jší a nejfrekventovan�jší nakladatele spole�enských zp�vník� pat�ili 

Alois Josef Landfras (nap�. Sbírka 118 sv�tských písní k obveselení vlastenské 

mládeži; Tábor 1845), Jaroslav Pospíšil (Spole�enský zp�vník �eský; Praha 1851), 

František Kastránek (�eské zp�vy; Ji�ín 1856), Kate�ina Je�ábková (Hlahol; Praha 

1861), Ignác Leopold Kober (Spole�enský zp�vník �eský s náp�vy; Praha 1863), 

Bed�ich Stýblo (Sokol; Praha 1863), František Augustin Urbánek (Ratibor; Praha 

1886), Alois Neubert (Sokolský zp�vník; Jilemnice 1898), Emil Šolc (Šolc�v trojdílný 

zp�vník spole�enský; Tel� 1900), Jind�ich Lorenz (Národní zp�vník; T�ebí� 1903) a 

další.282  

Následuje položka tiska�, v níž se výše popsané p�ípady opakují. Je zde 

navíc uvedeno místo p�sobení tiska�e �i tiskárny (u nakladatele v p�edchozí kolonce 

se místo zám�rn� neuvádí, jelikož má vlastní kolonku „místo vydání“). Tiska�e i 

nakladatele v mnohých p�ípadech p�edstavuje jedna osoba respektive firma. 

Nejzam�stnan�jšími knihtiska�i a tiskárnami v oboru spole�enských zp�vník� byli 

Jaroslav Burian v Písku, Benediktinská tiskárna v Brn�, Synové Bohumila Haase 

v Praze, Antonín Kasalý v Da�icích, Kníhtla�iarsky ú�astinársky spolok v Tur�. Sv. 

Martine, Ignác Leopold Kober v Praze, Melantrich v Praze, Mikuláš a Knapp 

v Karlín�, Alois Neubert v Jilemnici, Jaroslav Pospíšil v Praze, Rohlí�ek a Sievers 

v Praze, Emanuel Starý na Smíchov� a p�edevším Karel Šolc v Kutné Ho�e (20 

zjišt�ných titul�).283 

Po�et výtisk� jednoho vydání (otisku, dotisku) se zaznamenává do kolonky 

náklad. Tato informace se však u analyzovaných zp�vník� vyskytovala zatím 

sporadicky (u 24 z 314 zp�vník�) a to ješt� nap�íklad deklarovaný dvousettisícový 

náklad u zp�vníku z po�átku 20. století nep�sobí p�íliš v�rohodn�. Údaj o nákladu se 

�ast�ji objevuje až u zp�vník� vydaných ve 40. a 50. letech 20. století. 

                                                 
282 Viz v p�íloze oddíl: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i spole�enských zp�vník�: rejst�íky, 
medeilony vybraných osobností. 
283 Viz v p�íloze týž oddíl. 



V následující kolonce zn�ní titulního listu se zachycuje plné zn�ní všech 

údaj� p�i zachování dobového pravopisu a velkých i malých písmen, p�i�emž do 

závorky je t�eba uvést údaj o grafice (linka, vin�ta, vlys apod.). Objevuje se zde tedy 

�ada významných informací v té podob�, jak je formuloval sestavovatel pop�ípad� 

nakladatel a polygraficky provedl tiska� (nap�.: „HLAHOL. Spole�enský zp�vník 

�eský. (linka) Sestavili: E. Z. a Jos. R. Vilímek. Druhé, znovu zpracované a 

rozmnožené vydání. (linka) V PRAZE, 1863. Ve Slovanském knihkupectví.“284). 

V kulatých závorkách se uvádí jednak popis grafiky (nap�. vin�ta lyry, emblém 

Sokola), jednak to, co sám sestavovatel do závorky umístil. V hranatých závorkách 

se výjime�n� uvád�jí nezbytné vysv�tlivky a poznámky katalogizátora. Pokud nejsou 

jednotlivé v�ty �i údaje na titulním listu odd�leny te�kou ani �árkou, ale jen graficky 

rozd�lením do �ádk�, bylo k vyzna�ení použito cézury (/). Titulní list n�kdy obsahuje 

rozm�rn�jší ilustraci, i tu je t�eba stru�n� popsat. Krom� základních údaj� se 

v n�kterých p�ípadech na titulním listu nalézá také motto (nap�. „Zp�vem k srdci, 

srdcem k vlasti“), výjime�n� dedikace. Pokud nebyl zp�vník p�i popisu k dispozici, je 

p�ejatý údaj o titulu zakon�en t�emi te�kami (nap�. údaj ze ZBP:285 Zbírka n�kterých 

sv�tských písní…).286 Bohatší informaci bylo v�tšinou možné získat z Václavkova–

Smetanova soupisu (nap�.: Spole�enský zp�vník �eský. Sedmé, rozmnožené 

vydání…).287  

Pravidla pro vypl�ování položky zn�ní obálky jsou stejná jako v p�edchozím 

p�ípad�. I zde se zaznamenává vše, co je na obálce uvedeno, v plném rozsahu. 

Pokud je zn�ní obálky a zn�ní titulního listu z v�tší �ásti textov� shodné, údaje není 

t�eba znovu p�episovat, pouze je nutné uvést, že se jedná o stejné zn�ní, pop�ípad� 

doplnit informace, které byly na obálce navíc (nap�. cena) nebo které chyb�jí. V této 

rubrice se rovn�ž uvádí popis a text nakladatelské vazby (desek). Obálka �i desky 

v n�kterých p�ípadech obsahují pouze název zp�vníku (nap�. Zap�jme1 I; 1897-05-

SP). Obálka m�že být také zárove� titulním listem (nap�. Zav.ZNL; 1887-02-SP), což 

je t�eba v p�íslušných rubrikách uvést. V�tšinou má obálka rozmanit�jší výzdobu než 

titulní list, bývá �asto barevná, aby p�ilákala zájem zákazník�288 (nap�. Pe�inaNZ; 

1919-03-SP nebo vazba Cs.S
P; 1908-08-LZ). Krom� anonymních ilustrátor� n�kdy 
                                                 
284 1863-07-SP; Hlahol2. 
285 �en�k Zíbrt: Bibliografický p�ehled �eských národních písní. Praha 1895. 
286 1836-01-SP; GintlováZNSP.  
287 1866-01-SP; PichlZ7-1.  
288 Viz ukázky obálek a vazeb v barevné p�íloze; za technickou pomoc p�i jejím zpracování autorka d�kuje Mgr. 
Mat�ji Kratochvílovi. 



amatérské úrovn� se lze na obálkách setkat i s díly renomovaných výtvarník� jako 

Mikoláš Aleš (nap�. SZV; 1889-01-SP), Josef Mánes (nap�. PichlZ7-2; 1872-03-SP) 

nebo Josef Skupa (nap�. KubátDZ2, 1920-09-SP). 

Následuje kolonka dedikace, zahrnující v�nování sestavovatele. Pokud je 

dedikace sou�ástí titulního listu, posta�í poznámka „viz zn�ní titulního listu“ (nap�. 

SedlákNZ I; 1898-05-SH). V n�kterých p�ípadech je spolu s v�nováním uvedeno 

motto (nap�. Ven�ek2; 1884-01-SS); pokud není sou�ástí titulního listu, vepíše se 

v plném zn�ní také do kolonky „dedikace“ (nap�. Vesna1; 1890-02-SP). V závorkách 

za textem je t�eba uvést stranu, na níž se dedikace nebo motto nacházejí. Také 

v této položce jsou zachovány p�esné po�adatelovy formulace i dobový pravopis a 

respektuje se p�ípadné užití verzál. 

Ostatní informace, které se do p�edchozích t�í kolonek nehodí, se zapisují jako 

další údaje. Nej�ast�ji se jedná o tiráž, údaje o konfiskaci, emblémy nakladatelství, 

errata, r�zné poznámky, nakladatelské nabídky, výzvy k zapisování písní, žádosti o 

p�ipomínky apod. V závorkách je vždy uvedeno, na kterých stránkách se dané 

informace objevují. N�které z t�chto dalších údaj� mohou být velmi d�ležité jak pro 

vystižení charakteru zp�vníku, tak pro jeho p�esnou identifikaci; p�ipojená 

nakladatelská nabídka n�kdy významn� p�isp�la k zmapování dalších titul�, jindy 

napomohla p�i rozboru daného zp�vníku (nap�. Šolc2 I; 1907-03-SP). Zde je také 

prostor pro up�es�ující poznámky a vysv�tlivky katalogizátora, týkající se 

p�edchozích údaj�, grafiky apod. (nap�. Ratibor; 1886-01-SP). 

Pokud má zp�vník výtvarný doprovod, zaznamenávají se základní informace o 

n�m do kolonek autor ilustrací a po�et ilustrací. V n�kterých p�ípadech se na 

výzdob� publikace podílelo více ilustrátor�.289 Když bylo možné na základ� 

malí�ského rukopisu kresby rozlišit, byl za jménem výtvarníka v závorkách uveden 

po�et jím provedených ilustrací, nap�íklad: Aleš Mikoláš (9), Mánes Josef (2), 

Anonym (1) –Klou�ekZNP4; 1940-05-SP). Pokud zp�vník postrádá výtvarný 

doprovod, je v kolonce „po�et ilustrací“ uvedena nula. V p�ípad� chyb�jících 

informací (tzn. pokud nebyl daný zp�vník k dispozici ani se nedaly pot�ebné údaje 

dohledat) z�stávají ob� položky prázdné. V�tšina analyzovaných zp�vník� obsahuje 

pouze nízký po�et drobných kreseb, �asto od neznámých ilustrátor� (v položce 

„autor ilustrací“ se v t�chto p�ípadech uvádí anonym). Z hlediska výtvarného pojetí 

                                                 
289 Viz v p�íloze oddíl: Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i spole�enských zp�vník�: rejst�íky, 
medailony vybraných osobností. 



pat�í mezi nejzda�ilejší zp�vníky Storch�v zp�vní v�nec od sestavovatele Josefa 

Kalenského (1889-01-SP; SZV); jedná se o první bohat� ilustrovaný spole�enský 

zp�vník, obsahující 50 kreseb Mikoláše Alše. Ilustrace tohoto oblíbeného malí�e jsou 

sou�ástí n�kolika dalších spole�enských zp�vník� (nap�. Špalí�ek5 I; 1948-01-SP), 

v n�kterých p�ípadech spole�n� s kresbami pr�kopníka pís�ové ilustrace Josefa 

Mánesa (nap�. Klou�ekZNP4; 1940-05-SP). Esteticky p�sobivý je také nap�íklad 

zp�vník Myslivecké písn� národní a jiné od Josefa V. Rozmary, jehož textová stránka 

je dopln�na 10 drobnými kresbami s mysliveckou tematikou od anonymního 

ilustrátora (1896-01-SP; Roz.MP). Što�ky z�staly v majetku Kasalého tiskárny 

v Da�icích a sporadicky byly používány i k dalším publikacím. Ve srovnání 

s kramá�skými d�evo�ezy se perokresby ve zp�vnících zpravidla vážou k obsahu 

publikace nebo ke konkrétním písním (pozdním p�íkladem je KI.MP; 1976-01-LZ). 

Další položkou v kart� je doprovodný text. Na výb�r je zde nejprve vý�et  

nejb�žn�jších variant: úvod, p�edmluva, doslov, esej a pr�b�žný text. Pokud má 

doprovodný text nadpis shodný s jednou z nabídnutých možností, je volba jasná. 

V mnoha p�ípadech je však bez názvu; pak je t�eba vybírat na základ� toho, na 

kterém míst� zp�vníku se doprovodný text nachází. Jestliže nadpis nebo charakter 

doprovodného textu neodpovídal nabídce, byla zvolena možnost nejbližší skute�nosti 

a upozornilo se na to v kolonce „d�ležité údaje v doprovodném textu“ (nap�. �Z1; 

1856-02-SP). Následují údaje o autorovi doprovodného textu a o míst� i datu 

napsání. Autor doprovodného textu bývá ve v�tšin� p�ípad� shodný se 

sestavovatelem. Uvádí se op�t v po�adí p�íjmení a k�estní jméno (jména); do závorek 

se navíc p�ipojuje autorova formulace (nap�. Sb�ratel). Místo napsání doprovodného 

textu se nemusí shodovat s místem vydání publikace (nap�. Bak.MLP; 1938-01-SH), 

stejn� tak není neobvyklé, že se liší datum sepsání od roku vydání (nap�. Ven�ek7; 

1933-02-SP). Datum napsání doprovodného textu je nastaveno na �íselné údaje 

v po�adí den, m�síc a rok; pokud není možné p�esné datum ur�it a je znám pouze 

rok, uvádí se první den v daném roce (nap�. 01. 01. 1907 – Šolc2 II; 1907-04-SP). 

�asto autor uvedl m�síc a rok sepsání, nikoli den, nap�. zá�í 1929, pak se do kolonky 

zapíše první den daného m�síce (nap�. 01. 09. 1929 – MengerLZ; 1929-01-SP). 

Doprovodný text �asto tvo�í významnou složku zp�vníku z hlediska jeho 

analýzy. Položka d�ležité údaje v doprovodném textu slouží k zaznamenání 

podstatných informací a hlavních myšlenek autorova pojednání, které mimo jiné 

�asto zachycují celkový obraz spole�enského zp�vu dané doby. V doprovodných 



textech bývá zd�raz�ována zp�vnost �eského národa, krása jeho lidových a dalších 

písní i pot�šení, které jejich zp�v p�ináší (nap�. Pichl1; 1851-01-SP). Obsahují 

uspo�adatelovo vyjád�ení k obsahu �i celkové struktu�e zp�vníku (�Z1; 1856-2-SP), 

výzvy k ší�ení národních písní (VilímNP I; 1922-06-SS), žádosti o zasílání dalších 

písní ke zdokonalení zp�vníku (Kop.OZ; 1920-10-SP) a r�zná pod�kování (SedlákNZ 

I; 1898-05-SH). Po�adatel se n�kdy pohoršuje nad nejr�zn�jšími „odrhova�kami“ 

kazícími mládež a odsouvajícími do pozadí zájmu lidové �i vlastenecké písn� 

(Polen.SZS I; 1903-11-SP), klade d�raz na hodnotu svého zp�vníku (HeydukVS, 

1901-02-SP) �i vyzdvihuje jeho p�ednosti oproti zp�vník�m p�edešlým (VašákNZP, 

1864-01-SP). Neobvyklá nejsou ani upozorn�ní na brzké vydání dalšího dílu 

zp�vníku (nap�. Libuše, 1873-05-SS), u notovaných zp�vník� (zejména jsou-li ur�eny 

mládeži) bývají p�ipojeny pokyny ke zp�vu písní (KrchSLP1; 1931-04-LZ t�eba 

obsahuje úsm�vná doporu�ení jako „zpívejte na �istém vzduchu, nedupejte, 

nehulákejte“ apod.). Když nebyl zp�vník k dispozici, bylo k citacím p�ípadného 

doprovodného textu v n�kterých p�ípadech použito jeho parafrázované podoby 

�erpané z literatury (Hlahol1; 1861-01-SP) �i údaj� z nakladatelské nabídky jiného 

zp�vníku (Hof.�Z; 1914-02-SP); n�kdy tak byly podchyceny zajímavé a závažné 

informace (N�Z; 1857-02-SP). Na záv�r anotace doprovodného textu je v závorkách 

uvedena stránka, na níž se text v daném zp�vníku vyskytuje. 

V položce názvy a rozsah oddíl� zp�vníku je vyjád�ena struktura zp�vníku, 

pokud možno s použitím originálních uspo�adatelových formulací a s p�ipojením 

rozp�tí stran jednotlivých �ástí (nap�. Národní písn�, s. 9 – 29). U oddíl�, které autor 

neopat�il nadpisem, byl název odvozen analogicky a uveden v závorkách. Jako 

nejobvyklejší se p�i analýze jevilo rozvrstvení repertoáru podle druh� �i žánr� (nap�. 

Nejnov�jší sokolský zp�vník, jehož sestavovatelem byl Maxa Hoffmann-Dvo�ák, má 

oddíly Národní hymny; Písn� vlastenecké; Písn� národní; Písn� sokolské; Písn� 

pochodové; Písn� vojenské; Spole�enské – 1914-06-SP; Hof.NSZ), ale oblíbené 

bylo i tematické t�íd�ní bez ohledu na pís�ové druhy (PichlZ8; 1887-01-SP). Objevují 

se však také kritéria zcela odlišná, daná specifickými pot�ebami, u instruktivních 

zp�vník� to bylo nap�íklad rozd�lení písní podle obtížnosti nebo podle školních 

ro�ník� (dvoudílné Národní písni�ky Václava Vilíma –1922-06-SS; 1922-07-SS; 

VilímNP I–II). N�kdy je struktura zp�vníku vyjád�ena jen v obsahu (Kop.OZ; 1920-10-

SP) nebo jsou písn� sestaveny abecedn� podle textových incipit� (Špalí�ek I; 1940-

01-SP). Vy�erpávajícím, by� trochu úsm�vným zp�sobem nap�í� kategoriemi je 



uspo�ádán nap�íklad Nový zp�vník z národních a vlasteneckých písní, sestavený 

Josefem Kozlíkem (1902-01-SS; KozlíkNZ). Obsahuje 10 oddíl� nazvaných 

Vlastenecké; Koledy a kolébavky; Vojenské a jim p�íbuzné; O pastevcích; O ptácích; 

O koních a jiných zví�atech; O tráv�, kv�tinách a jiných rostlinách; Hospodá�ské; 

Výro�ní a Nálady. 

Katalogiza�ní karta pokra�uje položkou žánrový obsah zp�vníku. Zde je 

nutno p�edeslat, že na rozdíl od literární v�dy není v etnomuzikologii obsah pojmu 

druh a pojmu žánr striktn� odlišen; zpravidla se však pracuje s pojmem druh jako 

s pojmem nad�azeným (druh: spole�enská píse�, kramá�ská píse�, zlidov�lá píse�, 

folklorní píse� atd., žánr: milostné písn�, tane�ní písn�, vojenské písn� atd.). 

V p�ípad� této položky se p�edpokládá, že budou podchyceny všechny pís�ové 

žánry všech pís�ových druh�, které se v daném zp�vníku vyskytují. Ozna�í se tedy 

nejprve vhodné možnosti ze základní nabídky, která je vzhledem k nutnosti šet�it na 

kart� místem omezená (spole�enské: balady a romance, milostná lyrika, spole�né, 

vlastenecké, sokolské; tradi�ní lidové a zlidov�lé; hymny stát� a národ�; d�lnické; 

kramá�ské; m�stské a pololidové; kuplety a kabaretní; parodie; um�lecké, z oper, 

zp�voher; cizojazy�né; p�eklady cizojazy�ných; sm�si, kadrily, �tverylky; 

instrumentální melodie), a poté se do kolonky „jiné“ zaznamenají další p�ípady. 

Druhový a žánrový záb�r spole�enských zp�vník� má takové rozp�tí, že bylo t�eba 

v pr�b�hu této etapy katalogizace doplnit do kolonky „jiné“ desítky v nabídce 

neuvedených významných pís�ových okruh� (politické a revolu�ní písn�; koledy; 

satirické a humoristické písn�; um�lé školní, d�tské a studentské písn�; duchovní 

písn�; pochodové písn�; �asové písn�; šlágry; staro�eské chorály; lovecké signály; 

um�lé ohlasy lidových písní; žertovné pís	ové hry; ukolébavky; besedy; hasi�ské 

písn�; truba�ské melodie; orelské písn�; Kmochovy písn� a jejich ohlasy, lidovka, 

královni�ky, kánony z lidových písní atd. atd.). Podle množství a výb�ru zaškrtaných 

polí�ek s nabídkou a podle �etnosti i charakteru dopln�ných údaj� lze p�i hledání 

v katalogu na první pohled zjistit, jak je ten který zp�vník obsahov� bohatý �i jakým 

hlavním sm�rem je zam��en. 

Další kolonka zaznamenává údaje o soupisu písní. Je zde uveden název 

p�íslušného orienta�ního seznamu, dále jeho charakteristika a rozp�tí stran, na nichž 

je umíst�n. Mezi analyzovanými zp�vníky p�evažuje druh soupisu nadepsaný obsah 

a realizovaný ve form� abecedního rejst�íku textových incipit� všech písní, 

s uvedením �ísla a strany (nap�. Špalí�ekSHN7 II; 1953-02-SP). Vyskytuje se však 



také nap�íklad soupis v podob� seznamu nadpis� písní ve zp�vníkovém po�adí 

(nap�. An.VZVÚ; 1938-02-SP) nebo soupis písní strukturovaný podle oddíl�, p�i�emž 

v rámci každého oddílu jsou písn� �azeny abecedn� podle incipit� (nap�. 

Klou�ekZNP4; 1940-05-SP). V n�kterých p�ípadech je uveden nejprve obsah podle 

názv� oddíl� a poté následuje abecední rejst�ík incipit� (nap�. Ves.OZ; 1947-01-SP). 

Velmi p�ehledný a ú�elný je typ soupisu písní, který k abecedn� se�azeným textovým 

incipit�m p�ipojuje také jméno skladatele, básníka a informaci o charakteru písn� 

(nap�. Ven�ek7; 1933-02-SP). Pokud není soupis písní ve zp�vníku obsažen, je jeho 

absence vyjád�ena nulou (nap�. An.PPSB; 1919-04-SP). 

Následují položky zna�ený po�et písní a po�et text�. V n�kterých 

spole�enských zp�vnících nejsou písn� o�íslovány, pak je v první kolonce uvedena 

nula a ve druhé skute�ný po�et pís�ových text�. Ale i v p�ípad� zp�vníku 

s o�íslovanými písn�mi se �ísla uvedená v obou kolonkách zpravidla liší. Má to r�zné 

d�vody a p�í�iny: mnohdy jsou spole�enské písn� o�íslovány, ale takzvané národní 

písn� jsou bez �ísel (t�eba proto, že bylo pro uspo�adatele sporné ur�it, kdy jde o 

další sloku a kdy o novou píse�); nebo není o�íslována úvodní píse� (nap�. rakouská 

hymna �i národní varianta na její náp�v – absence �ísla je znamením udržovaného 

odstupu a p�ipravenosti k její eliminaci), n�kdy je pod jedním �íslem uvedeno více 

písní, jeden (o�íslovaný) náp�v má více (neo�íslovaných) text�, n�kdy je tomu 

p�esn� naopak apod. 

Kolonka po�et náp�v� z�stává prázdná, pokud chybí informace o existenci 

náp�v� nebo jejich po�tu. Když zp�vník náp�vy prokazateln� neobsahuje, je 

uvedena nula. Po�et náp�v� m�že být shodný s po�tem text� (nap�. Libuša; 1873-

05-SS), ale není to pravidlem. Nap�íklad pro zp�vníky moravské provenience je 

charakteristické, že obsahují více náp�v� než text�290 (KozlíkNZ; 1902-01-SS), ale 

jinak naopak existuje celá �ada zp�vník�, kde se váže více text� k jednomu náp�vu 

(PichlZ6; 1863-03-SP). P�i fyzické absenci zp�vníku byly v n�kterých p�ípadech 

údaje o náp�vech �erpány z literatury (nap�. Ven�ek1; 1874-01-SS).291  

S náp�vy souvisí další položka, po�et notových �ádk�. Výmluvným 

zp�sobem sv�d�í o rozsahu hudební složky konkrétního zp�vníku. Za jeden notový 

�ádek se považuje jedna notová osnova bez ohledu na po�et melodických hlas�, 

                                                 
290 Zpravidla v nich p�evažují lidové písn� a p�e�íslení náp�v� pak vyplývá z p�evahy �ísel východního (tzv. 
vokálního) pís�ového typu. 
291 Václavek–Smetana 1949c: 42. 



které obsahuje. Jsou-li však hlasy rozd�leny do více osnov (nap�. melodie s klavírním 

doprovodem probíhá ve t�ech osnovách, �ty�hlasý sbor zpravidla ve �ty�ech 

osnovách apod.), po�ítá se každá osnova jako zvláštní �ádek. Je tak na první pohled 

dob�e patrný skute�ný rozsah notové sazby zp�vníku (nap�. 100 sborových �ísel ve 

�ty�hlasé úprav� p�edstavuje podstatn� rozsáhlejší sazbu než 100 �ísel jednohlasých 

náp�v�). 

Následující položka vyjad�uje zp�sob notového záznamu. Je zde op�t t�eba 

zvolit jednu z nabízených možností – jednohlasé melodie, melodie ve dvojhlasé 

úprav�, melodie ve trojhlasé úprav�, melodie ve �ty�hlasé úprav� a melodie v jedno- 

a vícehlasé úprav�. Poslední varianta nabídky byla dopln�na až po zpracování 

ur�itého množství zp�vník�, nebo� se vyskytla celá �ada p�ípad�, kdy nešlo 

jednozna�n� rozhodnout – písn� se v rámci jednoho zp�vníku n�kdy objevují 

v r�zných druzích úprav a  bývá také sporné, kterou z nich považovat za p�evažující. 

Proto se nakonec tato poslední, dodate�n� p�ipojená možnost vyskytuje v katalogu 

spole�enských zp�vník� jako druhá z nej�ast�jších (nap�. Ratibor; 1886-01-SP), 

hned po položce „jednohlasé melodie“ (nap�. An.SH; 1900-02-SP). Pom�rn� obvyklá 

je i �ty�hlasá úprava, zejména u p�echodných útvar� mezi spole�enským zp�vníkem 

a hudebninou nebo mezi zp�vníkem spole�enským a školním (nap�. SedlákNZ I; 

1898-05-SH). 	idší výskyt má mezi analyzovanými zp�vníky úprava dvojhlasá (nap�. 

Zap�jme3; 1912-02-SP), zp�vník s p�evahou melodií v trojhlasé úprav� se v okruhu 

spole�enských zp�vník� nevyskytl ani jednou (to bude více záležitost zp�vník� 

lidových písní). Možnost „melodie s klavírním doprovodem“ nebyla do nabídky 

za�azena v�bec, protože tento druh úpravy už spadá do kategorie hudebnin.  

Také položka harmonické zna�ky bude �ast�ji využívána až p�i katalogizaci 

jiných než spole�enských zp�vník�. V p�ípad�, že daný zp�vník harmonické zna�ky 

obsahuje, zaškrtává se malá kolonka, která v opa�ném p�ípad� z�stává prázdná. Od 

40. let 20. století se již lze u spole�enských zp�vník� s harmonickými zna�kami 

b�žn� setkat (nap�. Špalí�ek1; 1940-01-SP), ale u starších vydání sou�ástí notového 

záznamu nebývají. Výjimku tvo�í Náp�vy k �eským zp�v�m Jana Tobiáška a 

Antonína Vánkomila Malocha, kde je výskyt harmonických zna�ek vzhledem k roku 

vydání vskutku unikátní (N�Z; 1857-02-SP). Harmonické zna�ky nad texty písní u 

tišt�ných zp�vník� bez not jsou až záležitostí poslední �tvrtiny 20. století. 

K notovaným spole�enským zp�vník�m se váže také další kolonka, druh 

reprodukce not. K výb�ru jsou �ty�i základní možnosti: noty sázené, ryté, psané a 



elektronická sazba. V databázi spole�enských zp�vník� jednozna�n� p�evládají noty 

sázené, jelikož se jedná o relativn� nejlevn�jší techniku: tisklo se z poskládaných 

typ� a nedokonalost této techniky je ve výsledku snadno post�ehnutelná (nap�. 

VašákNZP; 1864-01-SP). V n�kolika p�ípadech se lze setkat s notami psanými, 

reprodukovanými fotografickou nebo litografickou cestou, které mohou být esteticky 

velmi p�sobivé (An.VNPN; 1910-02-SP), ale také velmi primitivní (An.SPS; 1851-02-

SP). Ve zp�vnících z pozd�jších let se pak �ast�ji objevují noty ryté do kovových 

ploten (Barv.OŠT; 1921-05-SP). Varianta „elektronická sazba“ nenašla mezi 

analyzovanými spole�enskými zp�vníky své uplatn�ní – jde o moderní techniku, na 

niž u zpracovávaných ro�ník� ani narazit nelze. Je zde p�ipravena pro budoucí 

katalogizaci jiných druh� zp�vník�. 

Položka další údaje k charakteru zp�vníku vyjad�uje mimo jiné, jaké byly 

zám�ry jeho sestavovatel� a jak byly napln�ny, s jakou mírou erudice a pe�livosti 

bylo vydání p�ipraveno a jak vydavatelé p�istupovali k �ešení r�zných díl�ích 

záležitostí; dále jsou tu uvedeny další údaje k textovému a notovému materiálu písní, 

k jejichž instalaci nebyl v p�edchozích rubrikách vhodný prostor. V rámci položky se 

zaškrtává z nabízených možností, zda se ve zp�vníku vyskytují nadpisy u 

spole�enských písní a nadpisy u tradi�ních lidových písní, zda jsou uvád�na jména 

autor� písní, existuje-li autorský podíl sestavovatele zp�vníku, obsahuje-li zp�vník 

zápisy z terénu, jestli je v rámci otisku pís�ového textu znovu uvád�n text podložené 

první sloky, zda se p�istoupilo k zna�ení tempa a p�ednesu a jestli jsou se�azeny 

tradi�ní písn� podle abecedy. Je tu p�irozen� také kolonka pro zachycení jiných než 

nabízených skute�ností – nej�ast�ji se jednalo o záznam, že ve zp�vníku jsou 

uvád�ny oblasti a místa zápisu �i provenience písní, že texty písní jsou opat�eny 

náp�vovými odkazy, že jsou p�ipojeny textové varianty, údaje o pramenech, 

pop�ípad� jména p�ekladatel� apod. 

Velmi d�ležitou, klí�ovou položkou v katalogiza�ní kart� je základní 

charakteristika a význam zp�vníku. Zde bylo t�eba vždy vystihnout, �ím je daný 

zp�vník p�edevším d�ležitý, jaký m�l význam pro vývoj soudobého spole�enského 

zp�vu i pro obsah a podobu pozd�jších zp�vník�, pop�ípad� z �eho vycházel, jaké 

novinky p�inesl, �ím je zvláštní a jedine�ný, do jaké míry se v jeho obsahu odrážela 

dobová kulturní, spole�enská a politická scéna atd. Bylo nutno zd�raznit, zda a v 

�em spo�ívalo jeho prvenství a jaká z toho plynula inspirace pro další snahy v oboru 

spole�enského zp�vu a zp�vník�. Do této rubriky pat�í také veškeré pochybnosti 



týkající se daného titulu, zajímavosti o jeho uspo�adateli, nakladateli i tiska�i, úvahy o 

tom, zda se poda�ilo naplnit zamýšlený ú�el zp�vníku apod. Mezi mnoha tituly, které 

jsou zpracovány vy�erpávajícím zp�sobem, se objevují i zp�vníky, o nichž se pro 

nedostatek informací nedá mnoho �íci, o jejich existenci n�kdy sv�d�í jen zmínky 

v nakladatelské reklam�. V takových p�ípadech nezbylo než uvést poznámku, že se 

jedná o blíže neur�ený spole�enský zp�vník, a v��it, že se ješt� v budoucnu 

exemplá� tohoto zp�vníkového titulu objeví. 

Poslední položkou karty jsou údaje o analyzovaných exemplá�ích. 

Jednotlivé popisované a rozebírané exemplá�e jednoho zp�vníku jsou o�íslovány a u 

každého z nich je vyzna�ena p�íslušnost ke sbírce, místo uložení, signatura, podoba 

exemplá�e a stav jeho opot�ebení (nap�.: 1. Sbírka Václava Pletky, uložená v EÚ AV 

�R; zatím bez signatury; kompletní vázaný exemplá�, v dobrém stavu. 2. Knihovna 

NM; K 159/1; kompletní vázaný exemplá�, v dobrém stavu). Nejv�tší množství 

zpracovávaných exemplá�� bylo ze sbírky Václava Pletky, následovaly zp�vníky z  

knihovny Etnologického ústavu AV �R a jeho odd�lení etnomuzikologie, ze 

soukromých sbírek a kopie zp�vník� z knihovny Národního muzea. Pokud zp�vník 

nebyl fyzicky k dispozici, bylo t�eba uvést tuto skute�nost a následn� literaturu a 

prameny, z nichž se p�i analýze vycházelo. Ve v�tšin� p�ípad� to byl Václavk�v-

Smetan�v Soupis spole�enských zp�vník� (1949c: 61–79), úvodní studie (1949b: 

17–60)292 v �eském národním zp�vníku (1949a) a Zíbrt�v Bibliografický p�ehled 

�eských národních písní (Zíbrt 1895a). Karta se dala vyplnit také na základ� 

dostupných p�edešlých �i pozd�jších vydání daného zp�vníku nebo nakladatelských 

nabídek, umíst�ných n�kdy na obálkách zp�vník�. Co se týká stavu jednotlivých 

exemplá��, byla vždy vyzna�ena míra jejich opot�ebovanosti a u neúplných 

exemplá�� chyb�jící strany �i �ásti. Pokud n�který z exemplá�� obsahoval již 

zmín�nou nakladatelskou nabídku s významnými informacemi, bylo to rovn�ž 

zaznamenáno.  

Má-li se shrnout výše popsaný nový zp�sob popisu, analýzy a katalogizace  

spole�enských zp�vník�, pak se jedná o velmi podrobný rozbor zp�vníku pomocí 42 

základních ukazatel�, p�i�emž mnoho z nich je ješt� zevrubn� rozvedeno. Každý titul 

a každé vydání zp�vníku obdrželo v databázi svou kartu, v jejímž rámci byla 

                                                 
292 K d�jinám �eského spole�enského zp�vu a zp�vník�. P�ihlíželo se k druhému vydání �NZ (1949), pon�vadž 
první vydání bylo cenzurováno. V rámci této studie uvedli Václavek–Smetana �adu statistických a dalších údaj�, 
které jejich soupis neobsahuje. 



vyjád�ena všechna d�ležitá data, pokud byla dostupná: (1) byl ur�en druh zp�vníku, 

stanoveno (2) jeho katalogiza�ní �íslo a (3) šifra, (4) zaneseno �íslo v SSZ, uveden 

(5, 6) sestavovatel a (7) titul zp�vníku, vyzna�eno (8) místo, (9) rok, (10) po�adí 

vydání a (11) formát publikace, (12) vyjád�en formální charakter zp�vníku, zapsán 

(13) po�et svazk�, (14) po�et paginovaných stran a (15) skute�ný po�et stran, 

uveden (16) nakladatel, (17) tiska� a (18) výše nákladu, bylo zaznamenáno (19) 

úplné zn�ní titulního listu, (20) zn�ní obálky, (21) dedikace �i motto a (22) p�ipojeny 

nejr�zn�jší další údaje, uveden (23) autor ilustrací a (24) jejich po�et, (25) vyzna�en 

druh doprovodného textu, uveden jeho (26) autor, (27) místo a (28) datum sepsání a 

(29) p�ipojeny d�ležité údaje v doprovodném textu, (30) vyzna�eny názvy a rozsah 

oddíl� zp�vníku, (31) vyjád�en druhový a žánrový obsah zp�vníku, (32) 

charakterizovány údaje o soupisu písní, uveden (33) zna�ený po�et písní, (34) po�et 

text�, (35) po�et náp�v� a (36) po�et notových �ádk�, vyjád�en (37) zp�sob notového 

záznamu, (38) p�ítomnost harmonických zna�ek a (39) druh reprodukce not, (40) 

p�ipojeny další údaje k charakteru zp�vníku, (41) vyjád�ena základní charakteristika a 

význam zp�vníku a na záv�r (42) uvedeny údaje o analyzovaných exemplá�ích. 

Karty byly vytvo�eny tak, aby p�ípadnému zájemci poskytly snadnou a rychlou 

možnost orientace v této problematice a také aby následn� nevznikaly problémy se 

zaškolením dalších katalogizátor�. K zajišt�ní jednotného zp�sobu vypl�ování karty a 

k usnadn�ní i zrychlení práce jsou kolonky, které to vyžadují, opat�eny nápov�dou (tj. 

stru�ným vý�tem hlavních zásad pro vypl�ování), jiné p�ímo p�edkládají možnosti 

k výb�ru, u nichž sta�í ozna�it p�íslušná polí�ka. P�ílohovou sou�ástí katalogu je 

obrazová dokumentace,293 která zahrnuje scany titulních list� pop�ípad� obálek �i 

nakladatelských vazeb, ukázek sazby text� i náp�v� a také scany pís�ových 

soupis�. Pro zpracování jednotlivých písní není databáze zp�vník� ur�ena; k tomu 

ú�elu existuje v etnomuzikologickém odd�lení EÚ AV �R speciální elektronický 

katalog.  

P�i tvorb� zp�vníkové databáze se z hlediska zp�sobu jejího sestavení i 

z hlediska kapacity po�ítalo s tím, že se bude dále rozr�stat a m�že dosáhnout 

zna�ného rozsahu. P�edevším se dbalo na to, aby systém nebyl omezen na jediný 

druh zp�vník�, což na jedné stran� vyžadovalo pon�kud obecn�jší a ší�e pojatý 

p�ístup p�i sestavování karty, na druhé stran� zajistilo univerzálnost katalogu a 

                                                 
293 Ukázky viz �ernobílé resp. barevné obrazové p�ílohy 



zvýšilo jeho význam zejména pro badatelské práce srovnávacího charakteru. 

Databáze je tedy p�ipravena pro aplikaci na obdobná média, jako jsou školní 

zp�vníky, zp�vníky lidových písní, d�lnické zp�vníky atd.294 (Ale nap�íklad zp�vníky 

duchovních písní budou vzhledem ke své specifi�nosti vyžadovat vlastní, svébytný 

zp�sob katalogizace.) Na statistické vyjád�ení zpracovaných dat v sou�asné chvíli 

není ješt� �as. Jednak bude t�eba tuto první etapu (tj. zkatalogizování spole�enských 

zp�vník�) dovršit rešeršemi pramen� z fond� dalších institucí295 i soukromých osob, 

jednak teprve ve srovnání s dalšími zpracovanými okruhy zp�vník� vyplyne skute�ná 

hodnota a význam nashromážd�ných údaj�. I potom bude t�eba mít na pam�ti jen 

relativní vypovídací hodnotu t�chto dat. Každou jednotlivou položku lze totiž 

statisticky uchopit pouze v rámci množiny karet, v nichž je tato kolonka vypln�na. 

Bylo ovšem zapot�ebí završit a shrnout dosavadní práci formou stru�ného a 

p�ehledného výstupu. Jedná se o zhušt�ný soupis doposud zpracovaných 

spole�enských zp�vník�, jehož idea vlastn� na samém po�átku inspirovala vznik 

katalogu zp�vník� a první etapu jeho realizace.296 Název parafrázuje Václavk�v–

Smetan�v soupis, nebo� práce vznikla dopln�ním a rozší�ením SSZ, mimo jiné také 

na základ� jeho analýzy. Aby byl tento nov� zpracovaný, aktualizovaný soupis 

spole�enských zp�vník�297 (viz p�íloha) p�ehledný a orientace v n�m mohla být co 

nejjednodušší, byla zvolena forma tabulky. Ze stejných d�vod� z n�j byla vybrána jen 

n�která data,298 nebo� všechna ostatní lze v p�ípad� pot�eby dohledat v katalogu 

(chybí nap�. skute�ný po�et stran299 – zna�ený po�et je totiž pro identifikaci zp�vníku 

d�ležit�jší; neuvádí se tiska� s výjimkou p�ípad�, kdy není jmenován nakladatel;300 

jsou vynechány údaje o ilustracích, o doprovodném textu, informace rozsáhlejšího 

charakteru atd.). Tabulka s aktualizovaným soupisem spole�enských zp�vník� 

(ASSZ) obsahuje 17 svislých kolonek (vybraných z celkov� 42 položek), v nichž je na 

vodorovných �ádcích podchyceno všech 314 dosud zpracovaných spole�enských 

zp�vník�. Záhlaví jednotlivých kolonek zn�jí: (1) po�adové �íslo (zp�vníku v ASSZ); 

                                                 
294 Také v t�chto p�ípadech byly jednotlivé kolekce zp�vník� z fond� EÚ obohaceny o �adu exemplá�� 
z nedávno získané sbírky Václava Pletky.  
295 Nap�. Knihovny Národního muzea, Národní knihovny, regionálních muzeí atd.; významným vodítkem p�i 
tom bude již zmín�ný Pr�vodce po pramenech... (zatím v elektronické podob�; viz výše). 
296 Viz pasáž v úvodu této kapitoly. 
297 Srov. Aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník� v p�íloze této práce. 
298 Obecn� je p�i použití tabulky omezený po�et kolonek vyvážen p�ehledností prezentovaných dat. 
299 Ten m�že být u r�zných exemplá�� téhož vydání odlišný. 
300 V takovém p�ípad� je jménu nebo názvu firmy v kolonce nakladatel p�edsazena zkratka „t.“ (tj. tisk, tiska�, 
typografie), nap�.: t. Ueberreuter Karel, Víde� (u Náprstkova Zp�vníku slovanského I–II. Víde� 1848 – v ASSZ 
pod po�adovým �íslem 7–8, v SSZ 1). 



(2) �íslo v katalogu (zp�vník�); (3) šifra (zp�vníku); (4) �íslo (zp�vníku) v SSZ; (5) 

sestavovatel (zp�vníku); (6) titul (zp�vníku); (7) místo vydání; (8) rok vydání; (9) 

po�adí vydání; (10) formát (výška x ší�ka v cm); (11) po�et díl� (svazk�); (12) 

zna�ený po�et stran; (13) nakladatel; (14) zna�ený po�et písní; (15) po�et text�; (16) 

po�et náp�v�; (17) po�et notových �ádk�. Je t�eba zd�raznit, že s tímto soupisem lze 

efektivn� pracovat v oboru spole�enského zp�vu a spole�enských zp�vník� 

s v�domím, že prázdná kolonka znamená nezjišt�ný údaj, nula zna�í absenci 

jednotky a otazník p�edstavuje pochybnost. P�i citacích je možné používat bu� 

katalogiza�ní �íslo, nebo šifru (�i obojí), mén� vhodné je užití po�adového �ísla 

v ASSZ, které má jen pomocný charakter, protože zanesením každého dalšího 

zp�vníku do katalogu bude po�adí tohoto soupisu okamžit� relativizováno.  

Vytvo�ený po�íta�ový katalog zp�vník�, jeho do budoucna p�edpokládaný 

neustále nar�stající kvalitativní (okruhy) i kvantitativní (tituly a zpracované 

exemplá�e) rozsah a spolu s ním i rostoucí vypovídací hodnota tohoto korpusu chce 

být prosp�šnou pom�ckou pro výzkum spole�enské písn� i dalších pís�ových druh� 

na pomezí folkloru. Každá vypln�ná karta spolu s p�ipojenou obrazovou dokumentací 

dokáže pom�rn� v�rn� zastoupit analyzovanou zp�vníkovou publikaci, nem�že ji 

však nahradit. Pro povšechnou informaci o p�íslušném materiálu i pro použití p�i práci 

na studiích, monografiích a souhrnných pojednáních dotýkajících se této 

problematiky je „virtuální“ podoba zp�vníku dostate�ným zdrojem informací a 

p�edstav. Specializovanému zájemci o úzký obor spole�enského zp�vu však sotva 

m�že vynahradit fyzický kontakt s pramenem. Proto je vždy sou�ástí karty konkrétní 

údaj o míst� uložení každého zjišt�ného exemplá�e.301 Teprve v pr�b�hu listování 

n�kterým z t�chto neokázalých knižních artefakt� se lze v duchu p�enést do 

atmosféry doby, kdy byl drobný zp�vník nositelem velkých národních i prostých 

lidských ideál�. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
301 Výjimku tvo�í sbírky v majetku soukromých osob. 



7/ Záv�r 
 

 

 Každá konkrétní oblast výzkumu, i když už byla komplexn� zpracována a 

pojednána z nejr�zn�jších možných hledisek, si zaslouží ob�asný návrat 

k pramen�m, zejména s použitím moderních výzkumných metod a na základ� 

sou�asného stavu v�deckého poznání. Platí to také o �eských spole�enských 

zp�vnících jako obrazu i zdroji pís�ového repertoáru �eské spole�nosti 19. a první 

poloviny 20. století. Výzkum této problematiky vyvrcholil na konci 30. let 20. století,302 

po válce �adu let stagnoval a nakonec ustal úpln� v domn�ní, že se jedná o 

uzav�enou záležitost. Nové v�decké teorie ve sfé�e takzvané populární hudby a 

pís�ových druh� na pokraji lidovosti i n�které podn�tné studie z poslední doby303 

však umožnily pohlédnout na tuto tematiku jinýma o�ima; zdánliv� pomohla také 

náhoda, která p�inesla do fond� Etnologického ústavu unikátní sbírku spole�enských, 

školních, náboženských a dalších zp�vník�.304  

 P�irozen� nešlo o náhodu: etnomuzikologické odd�lení této instituce je 

p�ímým následovníkem n�kdejšího Státního ústavu pro lidovou píse� a pokra�uje 

dále v jeho intencích v�etn� odborné pé�e o pís�ové fondy. Tato kontinuita našt�stí 

latentn� p�eklenula i doby pro hudebn� folkloristický obor krajn� nep�íznivé, a je tedy 

jen zákonité, že se zmín�ná sbírka Václava Pletky (a �ada dalších významných 

sbírkových soubor�) ocitla práv� zde. Ve spojení s dosavadním zp�vníkovým fondem 

p�edstavuje nejobsáhlejší sbírku svého druhu u nás. 

 P�i úvahách o podob� zpracování spole�enských (a pozd�ji dalších) zp�vník� 

jsem se rozhodla rezignovat na dopl�ování údaj� do stávajícího sedmdesát let 

starého soupisu,305 a naopak vytvo�it formou po�íta�ové databáze katalog zp�vník�, 

který by umožnil moderním zp�sobem využívat uložená data. Za tím ú�elem byla 

sestavena univerzální karta v elektronické podob�, která pomocí 42 položek 

vy�erpávajícím zp�sobem popisuje a charakterizuje katalogizovaný zp�vník.  

Tato diplomová práce p�ináší popis ukon�ené první fáze katalogizace týkající 

se spole�enských zp�vník�, vyjad�uje zásady p�i dopl�ování a používání katalogu a 

                                                 
302 Viz 5. kapitolu této práce: 82–84. 
303 Tamtéž: 85. 
304 Viz Úvod (4) a 6. kapitolu této práce: 86–87. 
305 Soupis spole�enských zp�vník�. In: Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eský národní zp�vník. Praha 1940; 
2., dopln�né vydání Praha 1949: 61–79. 



ukazuje budoucí možnosti využití této po�íta�ové databáze.306 Pro rychlou orientaci 

v materiálu byla navíc vygenerována nejd�ležit�jší data a ve form� tabulky z nich byl 

sestaven aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník�.307 Na základ� analýzy takto 

získaných informací, jejich srovnáním s údaji vyt�ženými ze zna�ného množství 

sekundárních a pomocných pramen�308 a také s využitím poznatk� z p�íslušné 

literatury309 jsem se v této práci pokusila o aktuální pohled na problematiku 

spole�enské písn�, spole�enského zp�vu a spole�enských zp�vník�.310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Viz 6. kapitolu této práce: 86–111. 
307 Je uveden jako v po�adí první p�íloha této práce: 117–126. 
308 Viz vzadu: 269–279. 
309 Viz vzadu : 255–267. 
310 Viz 2., 3. a 4. kapitolu této práce: 7–75. 



�eské spole�enské zp�vníky jako kulturní fenomén 

druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století 
 

Resumé 

 

 

 Podkladem této práce je katalog �eských spole�enských zp�vník�, který 

autorka zpracovala ve form� po�íta�ové databáze pro odd�lení etnomuzikologie 

Etnologického ústavu AV �R. Na základ� analýzy t�chto zp�vník� a s p�ihlédnutím 

k výsledk�m p�edchozích výzkum� celé �ady badatel� (E. Meliš, B. Václavek, R. 

Smetana, M. O�adlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. Kotek ad.) je podán 

nejprve výklad vzniku a rozvoje �eského spole�enského zp�vu v první polovin� 19. 

století, v�etn� charakteristiky jeho klí�ových osobností (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, 

V. J. Tomášek, V. Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. 

�elakovský, F. J. Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlí�ek Borovský) a 

publikací (mj. V�nec ze zp�v� vlastenských, 1835–39, 1843–44). Následuje p�ehled 

stoleté tradice fenoménu �eských spole�enských zp�vník� (1848–1948); zd�razn�n 

je zejména zakladatelský význam Spole�enského zp�vníku �eského J. B. Pichla 

(1851) za pozd�jší hudební spolupráce J. L. Zvona�e (1863). V poslední kapitole se 

autorka podrobn� zabývá principy po�íta�ového katalogu zp�vník� a také možnostmi 

jeho budoucího využití p�i zpracování dalších zp�vníkových okruh� (školní, d�lnické, 

folklorní zp�vníky atd.). P�ehledné shrnutí nejd�ležit�jších údaj� z katalogu 

p�edstavuje aktualizovaný soupis spole�enských zp�vník�, p�ipojený v p�íloze této 

práce spolu s rejst�íky, medailony osobností a obrazovým doprovodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czech social songbooks as a cultural phenomenon 

in the second half of the 19th  

and the first half of the 20th centuries 

 

Summary 

 

 

This thesis is based on the catalogue of Czech social songbooks put together 

by the author in a form of a computer database for Department of Ethnomusicology, 

Ethnological Institute of Czech Academy of Sciences. Analyzis of these songbooks is 

complemented by taking research conducted in the past by wide range of scholars 

(E. Meliš, B Václavek, R. Smetana, M. O�adlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. 

Kotek) into account. This provides basis for characterization of origin and 

developement of Czech social singing in the first half of the 19th century including 

characteristics of its key personalities (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, V. J. Tomášek, V. 

Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. �elakovský, F. J. 

Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlí�ek Borovský) as well as 

characteristics of important publications (among others V�nec ze zp�v� 

vlastenských, 1835–39, 1843–44). Following section provides an overview of the 

century long tradition of Czech social songbooks (1848–1948); the founding 

importance of Spole�enský zp�vník �eský by J. B. Pichl (1851), later in musical 

cooperation with J. L. Zvona� (1863) is highlighted. In the last chapter author 

thoroughly discusses the principles of the computer catalogue of songbooks and 

possibilities of its future use for other types of songbooks (school, workers, folk music 

songbooks etc.). The list of social songboks containing the most important data from 

the catalogue is presented in the appendix, together with an index, profiles of 

personalities and illustrations.   

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



Sestavovatelé, nakladatelé, tiska�i a ilustráto�i 

spole�enských zp�vník�: 

rejst�íky, 

medailony vybraných osobností 

 

 

Sestavovatelé 

(p�íjmení a k�estní jméno sestavovatele a �íslo jeho zp�vníku  

v aktualizovaném soupisu spole�enských zp�vník�): 

 

Anonym  3, 5, 9, 13, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32–36, 43, 46, 48, 62, 64, 72–74, 79–85, 89, 91, 92, 94, 102, 113, 120, 128, 

151, 164–166, 172, 173, 178, 181–183, 188, 190, 192, 194–196, 198, 199, 205, 207, 209–211, 213, 217, 222, 223, 225–227, 

229, 231–234, 254, 263, 278, 285, 286, 288, 297, 299, 300, 307 

Atherton Charles  246 

B., O.  200 

Bakala Jaroslav  287 

Barák Josef  26 

Barvitius Karel J.  252 

B�lohlávek Bed�ich  298 

Boleslavský viz Mikuláš-Boleslavský Josef  

Bradá� Jaroslav  274 

Brodský Rudolf  236 

B�íza Jan  266 

Burian  230 

Burianová R�žena  180 

Cajthaml František viz Liberté V. L. 

Cmíral Adolf  270 

Csecsotka Karol  177 

�ech František  218 

�ervenka Jan  97–99, 157–160, 170, 171, 174–176, 239, 240, 267 

Domínek Jan  277 

Dvo�ák viz Hofmann-Dvo�ák 

Enšpenger-Chlumecký Václav  249 

F., K. V.  193 

Fiala Karel  309 

Gallo Pavel  265 

Gintl M.  1, 2 

Gintlová  4 

Golgóci-Kvetohorský František  248 

Hába Karel  308 

Halouzka Antonín  38 

Heller Ferdinand  77 

Hevera Karel  208 

Heyduk František  135–137 

Hofmann-Dvo�ák Maxa  203, 204 

Horá�ek František  237 

Hor�i�ka Josef  253 



Horský František  202 

Hrn�í� František  215, 247 

Hulicius F.  214 

Chlumecký viz Enšpenger-Chlumecký 

Chrástek Michal  29 

Illík Drahomír  314 

J., J.  63 

Janota Vojt�ch Vlastimil  10, 11 

Janoušek František  154, 179, 184, 189 

Janoušek František Vít�zslav  65 

Jeremiáš Otokar  206, 238 

K., V.  93, 103 

Kaiser A. L.  289, 290 

Kalenský Josef  88 

Kánský V.  306 

Kindl Jind�ich H.  70 

Klou�ek Josef  291, 296 

Komprda František  127 

Kopá�ek Jan Nepomuk  244 

Koutník Václav  298 

Ková�ík-Sladký J.  107 

Kozlík Jozef  138 

Kr�ek Jaroslav  314 

Kr�méry August Horislav  56 

Krej�í Miroslav  280, 284 

Krch Ferdinand  279, 280, 284 

Kubát Norbert  224, 243 

Kupka Adolf  271 

Kvetohorský viz Golgóci-Kvetohorský 

Lenský J. K.  153, 228 

Liberté V. L. (Cajthaml František)  101, 118 

Libínský Milín (tj. F. A. Urbánek)  52 

Lichard Milan  245 

Lorenz Jind�ich  90, 100, 104 

Löw Josef  82 

M...k V.  16 

Malát Jan  80, 81, 85 

Maloch Antonín Vánkomil  19, 21, 31 

Martinec František  14, 18, 49 

Menger Václav  276 

Merklinský-Vale�ka Eduard (1841–1905, spisovatel, p�ekladatel, knihkupec)  39 

Mikuláš-Boleslavský Josef  55, 58, 61 

Moulík Lá�a  257, 281 

Myslík Julius  142, 161, 162 

Náprstek Vojt�ch  7, 8 

Nejedlý Roman  75, 76, 96 

Neubert Alois  117, 119, 129, 130, 134, 139, 141, 143, 154, 179, 184, 189 

Ondrá�ek Josef  303 

Pe�ina František J.  216 

Pet�ík K. (pseud. Josefa Sala�e st., v l. 1896–1925 majitele firmy I. L. Kober)  95 

Pichl Josef Bojislav  12, 15, 20, 23, 40, 51, 60, 86 



Písek Vincent  246 

Plicka Karel  253 

Polenský Ferdinand  105, 152, 155, 156 

Procházka Rudolf  255, 264, 273 

P�erhof He�man (1831–1867, po�adatel besed, deklamátor, humoristický autor)  26 

P�lpán Karel (1885–1914, tv�rce povídek a verš� se sociální tematikou)  197 

Rauš Jaroslav  302 

Reiner Karel  292–295, 304, 305, 310–313 

Rolík Joža  250 

Roob Gustav  268 

Rozmara Josef Václav  106 

Ru�ka Alois  144–150, 241, 242 

Ruppeldt Karol  66, 78, 109, 283 

Ruppeldt Miloš  272, 283 

S., A. R.  122 

Salva Karol  108, 112 

Sedlák Rudolf  116, 121 

Seidel Jan  292–295, 304, 305, 310–313 

Sladký viz Ková�ík-Sladký 

Slaví�ek Karel  219, 256 

Slavík A.  54 

Scheiner Josef E.  83, 84 

Srba Antonín  282 

Storch Alexandr  185, 214, 235 

Suchý František  309 

Svoboda František R.  275 

Svoboda Jan  123–126 

Svoboda Václav Alois  6 

Šimá�ek V. 258 

Škultéty Jozef  110, 186, 201, 220, 262 

Šolc Emil  131–133, 163, 167–169 

Šperlín Josef  57, 67 

Štochl Antonín  212 

T...ý P. Š.  71, 114 

Táborský Bed�ich  187, 221, 269 

Tobiášek Jan  19, 21, 31 

Turnovský R. E.  68, 69 

Urban Jan  251 

Urbánek František August  41, 42, 47, 50, 53, 59 

Vale�ka viz Merklinský-Vale�ka 

Vašák Emanuel  45 

Veselka Josef  301 

Veverský František  111, 115, 191 

Vilda David  140 

Vilím Václav  259, 260 

Vilímek Josef Richard  26, 37, 44 

Zavadil Antonín J.  87 

Zich Otakar  261 

Züngel František Emanuel  37, 44 

Zvona� Josef Leopold  40, 51, 60, 86 

 



 

Nakladatelé 

(p�íjmení a jméno nakladatele nebo název firmy, její sídlo a �íslo zp�vníku 

v aktualizovaném soupisu spole�enských zp�vník�): 

 

Academia, s. s r. o., Bratislava  265 

Augusta Antonín, Litomyšl  16, Praha  43 

Ba�kovský a Hach, Praha  236 (Fr. B. – literární historik, noviná�, knihkupec) 

Barvi� Joža, Brno  120, 138 

Barvitius Karel J., Praha  252 

Beseda J. V. Fri� viz Národn� sociální beseda 

Besední po�ady, d�íve Edice Sokola, Praha-Nusle  181, 268 

Borový František, Praha  270 

Brat�i Chrastinové viz Chrastinové  

Burian Jaroslav, Písek  106, 180 

�eská grafická unie, a. s., Praha  253 

�eskoslovenská myslivecká jednota, Brno  287 

�eskoslovenská obec sokolská, Praha  255, 264, 273, 278 

�eskoslovenská strana sociáln� demokratická, Praha, tiskové družstvo  142, 161, tiskový výbor  162 

�eskoslovenská vojenská správa v Londýn�, London  298 

�eskoslovenský �ervený k�íž viz Spole�nost �eskoslovenského �erveného k�íže 

�eskoslovenský Orel, Brno  244, 301 

�eskoslovenský v�decký ústav vojenský, Praha  261, 288 

�eský deník, nakladatelství, Plze�  224  

Dvo�ák viz Hofmann Dvo�ák 

Edice Sokola viz Besední po�ady 

Enders L. V., Nový Ji�ín  200 

Fri� J. V. viz Národn� sociální beseda  

Geringer Augustin, Chicago  91   

Gintl M., Praha  1, 2 

Gintlová vdova, Praha  4 

Girgal Otto, Praha-Smíchov  257, 281 

Grafia, Praha  249 

Grafické závody, Plze� viz Neuber, Pour a spol. 

Haase, Praha  6 

Hach viz Ba�kovský a Hach 

Halouzka Antonín, Olomouc  38 

Hanácká župa, Krom��íž  254 

Hasi�ská jednota viz Moravská zemská hasi�ská jednota 

Hofmann (tj. Hofmann-Dvo�ák) Maxa, Velvary  199, 203, 204 

Hon�ík Jaroslav, Tel�  250 

Horá�ek František, Náchod  237 

Horowitz Adolf, Trnava  248 

Hrn�í� Svatopluk, Nymburk  215, 247 

Hynek Alois, Praha  71, 114 

Chrastina B., Náchod  229 

Chrastinové, brat�i, Valašské Mezi�í�í  166 

Informa�n� osv�tový odbor ministerstva vojenství, Irkutsk  232–234 

Jahoda Josef, Znojmo  277     

Je�ábek Fil., Mladá Boleslav  3 

Je�ábková Kate�ina, Praha  20, 23, 26 



Jodas Bohumil, Lomnice nad Popelkou  223 

Karásek František, Prost�jov  218  

Kastránek František E., Ji�ín  19, 21 

Katolická mládež viz Sdružení katolické mládeže 

Knapp viz Mikuláš a Knapp 

Knapp Mamert, Praha-Karlín  209, 210 

Kníhtla�iarska ú�astinárska spolo�nos�, Petrovec  263 

Kníhtla�iarsky ú�astinársky spolok, Tur�iansky Sv. Martin  110, 172, 186, 201, 220, 262  

Kober Ignác Leopold, Praha  31, 40, 51, 52, 60, 86, 95, 135–137 

Komprda František, Brno  101, 127   

Kr�méry Eugen, Banská Bystrica  29, 56 

Krompe Ferdinand, Železný Brod  193 

Kubeš J. F., T�ebí�  63, 70, 231 

Kudelík František, Praha  258 

Kupka Adolf, Dolní Kounice  271  

Kuranda Adolf, Praha  33, 34 

Kuratorium pro výchovu mládeže v �echách a na Morav�, Praha  299 

Kytka F., Praha  77 

Landfras A. syn, Jind�ich�v Hradec  190    

Landfras Alois Josef, Tábor  5 

Landfras Alois Josef a syn, Jind�ich�v Hradec  35 

Lorenz Jind�ich, T�ebí�–Praha  90, T�ebí�  100, 104, 107, 144–150, 187, 221, 241, 242, 269 

Macha� Václav, Beroun  227 

Machovec Antonín, Teplice  118 

Matice Opavská, Opava  164, 178 

Méhner Viliam, Budapeš�  177 

Melantrich, Praha  292–295, 304, 305   

Merklinský-Vale�ka Eduard, Praha  39 

Mikuláš a Knapp, Praha  55, 58, 61 

Ministerstvo vojenství viz Informa�n� osv�tový odbor 

Mirbauer Josef, Rokycany–Beroun  222 

Miškovský Jozef, �eský Brod  87 

Mladé proudy, vydavatelské a nakladatelské družstvo, Praha  197 

Moravská zemská hasi�ská jednota, Brno  297, 302  

Mourek Theodor, Praha  69 

Myslivecká jednota �sl. viz �eskoslovenská myslivecká jednota 

Národn� sociální beseda J. V. Fri�, Chicago  213 

Národní hudební vydavatelství viz Orbis 

Nejedlý Roman, Litomyšl  75, 76, 96 

Neuber, Pour a spol., nakladatelství grafických závod�, Plze�  243 

Neubert Alois, Jilemnice  117, 119, 129, 130, 134, 139, 141, 143, 154, 179 

Nová doba, Plze�  140 

Omladina viz Skupina Sdružené venkovské omladiny 

Orbis, národní hudební vydavatelství, Praha  310, 311, 313 

Orel �sl. viz �eskoslovenský Orel 

Osv�tový klub, Praha  282  

Papežská knihtiskárna benediktin� rajhradských (Benediktinská tiskárna), Brno  115  

Pavelec Jan F., Strakonice  93, 103 

Pazdírek Old�ich, Brno  292–295 

Pokrok, nakladatelství, Praha  276 

Polenský Ferdinand, Smíchov  105, Praha-Smíchov  152, 155, 156       



Pospíšil Jaroslav, Praha  10–12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 36, 46, 48, 49, 62, 64, 72–74, 92, 113 

Pospíšil Stanislav, Chrudim  30 

Pour viz Neuber, Pour a spol. 

Prázdninová pé�e viz Úst�edí prázdninové pé�e 

Prokop, spolek Vysoké školy montánní, P�íbram  205 

Proletkult, Praha  251 

Ruppeldt Karol, Praha  66, Tur�iansky Sv. Martin  78 

Ruppeldt Miloš, Bratislava  272, 283 

Salva Karol, Ružomberok  108, 112, Tur�iansky Sv. Martin  109 

Sborník sokolský, Kolín  188 

Sdružená venkovská omladina viz Skupina Sdružené venkovské omladiny 

Sdružení katolické mládeže v �echách, Praha  291, 296 

Sedlák Rudolf, Brno  116, 121   

Scheiner J. E., Praha  83, 84 

Skupina Sdružené venkovské omladiny, Náklo  194 

Slavia, Praha  9 

Slaví�ek Karel, Olomouc  219, 256   

Slovanské kn�hkupectví, Praha  44 

Slovenská tla�ová agentúra, Bratislava  245 

Sokol viz �eskoslovenská obec sokolská 

Sokol Brno I  217 

Sokol, edice viz Besední po�ady 

Sokol, t�locvi�ná jednota, Nový Bydžov  94 

Sokol, t�locvi�ná jednota, Žižkov, Praha  306 

Sokolský sborník, Kolín viz Sborník sokolský 

Spole�ná knihtiskárna, Pardubice  211 

Spole�nost �eskoslovenského �erveného k�íže, Praha  280, 284 

Spolek vojenských vysloužilc�, Štramberk  165 

Spolek Vysoké školy montánní viz Prokop 

Státní hudební nakladatelství, Praha  312 

Státní nakladatelství, Praha  308  

Steinhauser A. G., Praha  45 

Stivín Em. a synové, Praha  286 

Storch Alexandr syn, Praha  185, 214, 235 

Storch Rudolf, Praha  88, Praha-Karlín 153   

Stýblo Bed�ich, Praha  41, 42, 47, 50, 53, 59, 216 

Supraphon, Praha  314 

Svátek J., �eské Bud�jovice  206, 238 

Sv�cený Antonín, Praha  212 

Svoboda (nakladatelství), Praha  307 

Svoboda František R., Slaný  275 

Svoboda Jan, Ho�átev u Nymburka  123–126 

Šedivý J., Praha  306 

Šimá�ek F., Praha  128 

Šmahel Alois, Jarom��  230 

Šolc Emil, Tel�  131–133, 151, 157–160, 163, 167–171, 173, Praha  174–176, 196, 239, 240, 267, Praha-Karlín  202, 225, 226, 

228 

Šperlín Josef, Krom��íž  57, 67 

Švýkal Josef L., Mladá Boleslav  189, 208 

T�locvi�ná jednota Sokol viz Sokol 

Tiskové družstvo �s. strany sociáln� demokratické viz �eskoslovenská strana sociáln� demokratická 



Tiskový výbor �s. sociáln� demokratické strany viz �eskoslovenská strana sociáln� demokratická 

U�itelstvo �eskoslovanské viz Úst�ední nakladatelství 

Urbánek František Augustin, Praha  65, 79, 80–82, 85 

Úst�edí prázdninové pé�e, Praha  279 

Úst�ední nakladatelství a knihkupectví u�itelstva �eskoslovanského, Praha  274 

Úst�ední rada Orla �sl. viz �eskoslovenský Orel 

Va�lena Karel, Jablonec nad Nisou  266   

Vale�ka viz Merklinský-Vale�ka 

Van�k a Votava, Praha-Smíchov  192, 195, 198, 207 

Venta Theodor, Louny  97–99 

Veverský František, Brno  111, 191 

Vilím Václav, Praha  259, 260  

Vilímek Josef Richard, Praha  37 

Vojenská správa �sl. v Londýn� viz �eskoslovenská vojenská správa 

Vojenský ústav v�decký viz �eskoslovenský v�decký ústav vojenský 

Votava viz Van�k a Votava 

Výbor pro uspo�ádání výstavy pokrokového hnutí, Praha  285 

Vysoká škola montánní viz Prokop 

Výstava pokrokového hnutí viz Výbor pro uspo�ádání 

YMCA, Praha  246 

Zá�, �asopis, Praha  122 

Život a práce, s. s r. o., Praha  289, 290 

 

Poznámka: U sídel firem v obcích sousedících s Prahou se respektuje podoba názvu uvedená ve zp�vníku. Ve skute�nosti byly 

nap�. obce Nusle, Karlín, Královské Vinohrady, Smíchov a Žižkov spojeny s Prahou v jednu obec až zákonem z 6. 2. 1920 a 

teprve 1. 1. 1922 vzniklo slou�ením katastrálního území všech obcí hlavní m�sto Praha. 

 

 

Tiska�i 

(p�íjmení a jméno nebo název firmy, sídlo a �íslo 

v aktualizovaném soupisu spole�enských zp�vník�): 

 

Ballenberger L., Praha-Smíchov  207 

Bär a Hermann, Lipsko  77 

Baumgartner A. a O. (Severo�. knihtisk.), Jilemnice  189 

Benediktinská tiskárna (od 1881 tiskárna a nakladatelství katolické náboženské literatury ad., od 1919 jako Ob�anská tiskárna), 

Brno  111, 178, 182, 183, 191 (viz dále Papežská knihtiskárna benediktin� rajhradských)  

Böhm Bohdan, Nové M�sto nad Metují  87 

Brn�nská tiskárna  301 

Burian Jaroslav, Písek  180, 230 

�apek viz Chaloupka a �apek 

�apka Antonín, Praha  69 

�eská grafická unie, Praha  253 

�eská tiskárna, Chicago  213 

�eskoslovenská strana sociáln� demokratická, Praha, tiskové družstvo  142, 161, tiskový výbor  162 

�eský deník viz Tiskárna �eského deníku 

�oudek viz Polenský a �oudek 

Dan�k Antonín v tiskárn� Vlast, Praha  296 

D�lnická knihtiskárna, Praha  122 

Dolenský Jaromír, Praha  258 

Filip Josef, T�ebí�  302 



Franklin viz Kníhtla�iarsky spolok Franklin 

Geringer Augustin, Chicago  91 

Gintl M., Praha  1, 2 

Gintlová vdova, Praha  4 

Goriško K., Víde�  29 

Grafia, Praha  249 

Grégr Edvard, Praha  83, 84 

Grégr Edvard a syn, Praha  273 

Haase Praha  6, Haase Bohumil – synové, Praha  40 

Hába Karel, Praha  308 

Helbling Arnošt, Místek  102 

Hermann viz Bär a Hermann 

Hoblík, Pardubice  75 

Hofrychter K., Rovensko  266 

Horák Václav, Prost�jov  218 

Chaloupka a �apek, T�ebí�  269 

Chrastinové, brat�i, Valašské Mezi�í�í  166 

Informa�n� osv�tový odbor ministerstva vojenství (vlastní tisk), Irkutsk  232–234 

Je�ábek Fil., Mladá Boleslav  3 

Je�ábkovská knihtiskárna viz Seyfried K. 

Kasalý Antonín, Da�ice  106, 144–150, 241, 242, 250 

Kindl Antonín, Brno  75, 76, 96 

Knapp J. viz Mikuláš a Knapp 

Knapp Mamert, Praha-Karlín  209, 210 

Knihtiskárna a kamenotiskárna spole�enstva, P�erov  89 

Knihtiskárna družstva Vlas�, Praha  155, 156 

Knihtiskárna Politiky, Praha  224, 261 

Kníhtla�iarsky spolok Franklin, Budapeš�  177 

Kníhtla�iarska ú�astinárska spolo�nos�, Petrovec  263 

Kníhtla�iarsky ú�astinársky spolok, Tur�iansky Sv. Martin  78, 110, 172, 186, 201, 220, 262 

Kober Ignác Leopold, Praha  60, 86, 95, 135–137 

Ko�ka Vojt�ch, Slaný  275 

Koní�ek Alois, Praha-Královské Vinohrady  192 

K�enovský Zden�k, Praha  306 

Kubeš J. F., T�ebí�  231, 255, 264 

Landfras A. syn, Jind�ich�v Hradec  190 

Landfras Alois Josef, Tábor  5 

Landfras Alois Josef a syn, Jind�ich�v Hradec  35 

Lapá�ek Alois, Praha  257, 281 

Lidová (knih)tiskárna, Praha  279, 280, 284 

Lowe + Bridone printers ltd., London  298 

Melantrich, Praha  288, 292–295, 299, 304, 305 

Melantrich, nár. soc. knihtiskárna, Praha  197 

Mikuláš a Knapp, Karlín  55, 58, 61  

Moravská akciová knihtiskárna, Brno  138 

Národn� socialistická knihtiskárna viz Melantrich 

Navrátil Ferdinand, Ivan�ice  271 

N�mec František, Velvary  199, 203, 204 

Nesn�ra Josef, Mladá Boleslav  208 

Neubert Alois, Jilemnice  117, 119, 129, 130, 134, 139, 141, 143, 154, 179 

Neubert V.  105 



Notografie, Praha  274 

Novina (?), Brno (?)  217 

Ob�anská tiskárna, Brno  244 

Orbis, Praha  312, 313 

Otto Jan, Praha  62, 74 

Papežská knihtiskárna benediktin� rajhradských, Brno  115, 116, 121, 164 (viz dále Benediktinská tiskárna) 

Pechtor �., Krom��íž  254 

Pelz Antonín, P�íbram  205 

Perna M., Brno  13 

Pitter K. (Tiskárna nár. soc. d�lnictva), Praha  152 

Pokrok (nakladatelství), Praha  276 

Polenský a �oudek, Praha  289, 290 

Polygrafia, Praha  314 

Pospíšil Jaroslav, Praha  10–12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 36, 46, 48, 49 

Pražská akciová tiskárna  282 

Pr�myslová tiskárna, Praha  287 

Rebec František, Praha  236 

Reyl Karel, Praha  75 

Rohlí�ek a Sievers, Praha  33, 66, 85 

Rokyta J., Praha  123–126 

Rydlo V., Náchod  229 

Severo�eská(é) knihtiskárna(y) viz Baumgartner A. a O. 

Severo�eské tiskárny, Liberec  310 

Seyfried K. (Je�ábkovská knihtiskárna), Praha  37, 44 

Schischak Ferdinand, Brno  101, 127 

Schreiber J. a spol., Kolín  188 

Sievers viz Rohlí�ek a Sievers 

Skrejšovský J. S., Praha  65 

Slovenská kníhtla�iare�, Bratislava  245 

Spole�ná knihtiskárna, Pardubice  211 

Starý Emanuel, Praha-Smíchov  246, 251, 283 

Stürtz H., a. s., Würzburk  252 

Stýblo Bed�ich, Praha  53, 59 

Svoboda (nakladatelství a tiskárna), Praha  307, 309, 311 

Šefl Josef (d�íve Šelenberg Stanislav), Beroun  227 

Šelenberg Stanislav viz Šefl Josef 

Šimá�ek F., Praha  128 

Šír  9 

Šolc Karel, Kutná Hora  131–133, 160, 163, 167–169, 174–176, 202, 225, 226, 228, 239, 240, 267 

Šperlín Josef, Krom��íž  67 

Šperlín a Van�k, Krom��íž  57 

Tiskárna �eského deníku, Plze�  243 

Tiskárna nár. soc. d�lnictva viz Pitter K. 

Tiskové družstvo (Tiskový výbor) �s. strany sociáln� demokratické viz �eskoslovenská strana sociáln� demokratická  

Ueberreuter Karel, Víde�  7, 8 

Válka Rudolf, Nový Ji�ín  165 

Van�k viz Šperlín a Van�k 

Veselý K., Chot�bo�  90 

Vetterl Josef Jan, Žamberk  94 

Vlast, tiskárna viz Dan�k Antonín 

Vlas� viz Knihtiskárna družstva Vlas� 



Vondruška Jan, Praha-Karlín  113 

Wiesner Alois, Praha  88, 103 

 

 

Ilustráto�i 

(p�íjmení, jméno a �íslo v aktualizovaném soupisu spole�enských zp�vník�): 

 

Aleš Mikoláš  88, 259–261, 270, 292–296, 298, 304, 310, 312 

Anonym  106, 135–137, 146–148, 150, 152, 155, 156, 164, 259, 260 

Béza Jaroslav  314 

Führich J.  17 

Horák  181 

Horník  189 

Kašpar Adolf  280, 284 

Ketzek František  289, 290 

Körber  174, 239, 267 

Mánes Josef  6, 40, 60, 86, 296, 298 

Matoušek Oto  288 

Richter Ludvík  35 

Skupa Josef  224, 243 

Šabacký Josef  302 

Thoma K.  87 

 

 

Medailony vybraných osobností, 

které jsou �ast�ji jmenovány v aktualizovaném soupisu spole�enských zp�vník�: 

 

Augusta Antonín (nezjišt�no – 1866), �eský knihtiska� a nakladatel v Litomyšli. Vydal spole�enský zp�vník Sbírka spole�ních 

písní (Litomyšl 1853, sestavil V. M...k) a snad také anonymní �eský zp�vník (Praha 1863, nakl. A. Augusta). 

 

Barvi� Joža, tj. Josef (14. 8. 1853 Velké Karlovice – 3. 1. 1924 Brno), �eský knihkupec a nakladatel. Byl organizátorem 

vlasteneckého spole�enského života v Brn�, p�sobil jako sokolský pracovník. Ve svém brn�nském knihkupectví a nakladatelství 

mj. vydal (a snad také sestavil) zp�vník Písn� výletní, vlastenecké, pochodové a spole�enské (1899) a Kozlík�v notovaný Nový 

zp�vník z národních a vlasteneckých písní (1902). 

 

Boleslavský viz Mikuláš Boleslavský, Josef 

 

Burian Jaroslav (1862 – 1926), knihkupec, nakladatel a pozd�ji majitel knihtiskárny v Písku. Vydal mj. dva spole�enské 

zp�vníky: Rozmarovy Myslivecké písn� národní a jiné (1896) a Zp�vník �eských dívek (1910) R�ženy Burianové. 

 

Cajthaml František, pseud. V. L. Liberté, František Borecký ad. (30. 3. 1868 Suchomasty u Berouna – 4. 5. 1936 Byst�any u 

Teplic), �eský d�lnický básník, spisovatel a noviná�, sociální demokrat. Vyu�il se krej�ím, 1889 byl t�i m�síce ve vyšet�ovací 

vazb� pro podez�ení z tajného spol�ování, od 1899 ú�edníkem v Teplicích a redaktorem Severo�eského d�lníka. Své povídky a 

básn� publikoval v levicových �asopisech i knižn�, psal vzpomínkové knihy ze severo�eského menšinového prost�edí (1923 

vyšly Obrázky z Deutschböhmen, 1924 Sto pov�stí, bájí a p�íb�h� severo�eských, 1926 �eský sever ve hnutí d�lnickém aj.). 

Sestavil první dva spole�enské zp�vníky ur�ené d�lnictvu (Ohlas, po konfiskaci druhé vydání Brno 1893; D�lnický zp�vník, 

Teplice 1899) a je tedy otcem specializovaného �eského d�lnického zp�vníku. 

 

�ervenka Jan (3. 4. 1861 Praha – 24. 1. 1908 tamtéž), �eský básník, spisovatel, dramatik a p�ekladatel, syn jazykov�dce Jana 

�ervenky. Po t�ech státních zkouškách na právech šel do praxe. Knižn� debutoval 1883 (lyrická sbírka Amoroso). P�ekládal a 

psal také pro Národní divadlo (Hodiny). Jeho �etné spole�enské zp�vníky (�eský zp�vník, Sokolský zp�vník, Veselý borec, 15 



položek v letech 1893–1924), vycházející v mnoha vydáních zprvu u T. Venty a pak p�edevším u E. Šolce, však p�edstavují 

úpadek zp�vníkové produkce. 

 

Dvo�ák viz Hofmann-Dvo�ák  

 

Ehrmann František, pseudonym Veverský (Veverská Bitýška – nezjišt�no), �eský hudební skladatel, kn�z. Byl sekretá�em 

biskupa Bauera, po jeho jmenování arcibiskupem s ním odešel jako prelát do Olomouce. Sestavil dvoudílný spole�enský 

zp�vník Zap�jme si! (Brno 1897–1898; 2. �i 3. vydání 1912), s úpravou n�kterých písní pro dvojhlas mu pomáhali Alois Vlk a 

Karel Eichler. 

 

Girgal Otto (29. 9. 1886 Majdanek v Hali�i – 15. 3. 1958 Praha), �eský nakladatel a knihkupec. Ke knihkupectví v Praze na 

Smíchov� (1917) p�ipojil 1925 závod s hudebninami a p�j�ovnu knih. Vydával mj. díla levicov� orientovaných autor�, 1928–

1937 Šald�v zápisník, 1933–1936 šestisvazkové D�jiny Národního divadla a �asopisy Nová scéna (1930) a Otázky divadla a 

filmu (1945–1949). Ve dvou vydáních v jeho nakladatelství vyšel Moulík�v Vzorný sborník sokolských pochodových písní 

s náp�vy (1922, 1932). 

 

Grégr Edvard (4. 3. 1827 Štýrský Hradec – 1. 4. 1907 Lšt�ní u �er�an), �eský léka�, politik, noviná� a majitel knihtiskárny a 

slévárny písem, bratr Julia Grégra. 1854 se stal asistentem J. E. Purkyn�, 1861–1907 byl s p�estávkami poslancem zemského 

sn�mu, 1883–1901 �íšské rady. Aktivn� organizoval spolkový život: stal se spoluzakladatelem Sokola a Typografické besedy 

v Praze, založil a �ídil edici Matice lidu (spolek pro vydávání laciných �eských knih – heslo: Osv�tou k svobod�), 1869 založil 

spolu s Ferdinandem Dattelem (1842–1882) Slovanské knihkupectví v Praze. 1862 p�evzal od svého bratra kv�li zachování 

Národních list� knihtiskárnu (p�vodn� Grégr a Šimá�ek), spolumajitelem a posléze majitelem firmy se stal jeho syn (Edvard 

Grégr a syn). U Grégra vyšly Scheinerovy dvousvazkové Pochodové písn� ku výlet�m sokolským (Praha 1885) a Procházk�v 

Sokolský zp�vník (Praha 1927). 

 

Haase Bohumil (Gottlieb) (1765 – 1824), nakladatel a tiska� n�meckého p�vodu, zakladatel pražské knihtiska�ské firmy. 1795 

za�al jako saze� v Praze u Je�ábka, 1798 se osamostatnil, 1805 se stal stavovským tiska�em, 1806 z�ídil knihkupectví, 1815 

slévárnu na písmo, 1820 první kamenotiskárnu v �echách. Sblížil se s �eským kulturním prost�edím, vydáváním �eských knih 

se zasloužil o rozvoj novo�eské literatury, v jeho produkci poprvé �eská sv�tská literatura p�evažuje nad náboženskou. Vydal 

nap�. Hankovy Písn� (1819), Rukopis královédvorský (1819) a Rybovy Radovánky nevinných dítek o Vánocích (1804), 

Svatohorský k�r (1804) a Poh�ební písn� (1905). Jeho synové Ludvík (1801–1868), Ond�ej (1804–1864, šlechtic, politik), 

Bohumil (1809–1867) a Rudolf (1811–1888) p�ivedli firmu pod názvem „Synové Bohumila Haase“ k nejv�tšímu rozkv�tu. Od 80. 

let se Haasové ocitli v proti�eském tábo�e (více v OSN 10, s. 678). Firma vydala mj. Svobodovu Sbírku �eských národních písní 

(1845) s  ilustracemi J. Mánesa a dalších a vytiskla 6. (první notované) vydání Pichlova–Zvona�ova Spole�enského zp�vníku 

�eského (1863). 

 

Heyduk František (2. 11. 1868 Praha – 1954), �eský varhaník, hudební skladatel a pedagog. V 90. letech vedl p�ípravnou školu 

p�veckého dorostu Hlaholu, byl �editelem k�ru (od 1901 u sv. Haštala, 1916–1931 u sv. Jind�icha), do 1918 hudebním 

pedagogem ve Strakov� akademii (více v OSNND II/2, s. 1114). Sestavil Velký spole�enský zp�vník �eský (I. L. Kober, Praha 

1901; jeho rozd�lením vznikly Spole�enský zp�vník �eský a Výbor nejlepších písní ... z p�edních literatur sv�tových), 

nejrozsáhlejší z �eských spole�enských zp�vník�, v n�mž kriticky zrekapituloval a doplnil odkaz Pichlova–Zvona�ova zp�vníku. 

Heyduk�v zp�vník p�edstavuje kvantitativn� i kvalitativn� vrchol zp�vníkové produkce. 

 

Hofmann-Dvo�ák, Maxa (nezjišt�no), �eský nakladatel. Sestavil a ve Velvarech kolem 1914 vydal �eské zp�vy, Nejnov�jší 

sokolský zp�vník a Vojenský zp�vník. 

 

Hrn�í� František (28. 9. 1860 D�evíkov u Hlinska – 12. 6. 1928 Nymburk), �eský u�itel a oblíbený spisovatel, pr�kopník kvalitní 

p�vodní literatury pro mládež (O d�tské literatu�e, 1887). U�il na r�zných místech a posléze v Nymburce, kde vydával 

místopisný V�stník a od 1904 D�tský Máj (redigoval rovn�ž D�tské Kv�ty). Stovky jeho prací vyšly �asopisecky a desítky 

knižn�, jeho nejv�tším dílem jsou Obrázkové d�jiny národa �eskoslovenského a Obrázkové d�jiny sv�tové (1926). Uspo�ádal 



zp�vník D�tský Hlahol (1888) a sestavil praktický notovaný spole�enský zp�vník Zpívající �echoslovák (dv� vydání, Nymburk 

1919 a 1920). 

 

Hynek Alois (1842 – 1909), majitel velkého pražského kolportážního knihkupectví (tj. s mén� hodnotnou, sešitovou literaturou). 

V n�kolika vydáních tam vyšel spole�enský zp�vník Veselý zp�vák (doložena vydání z r. 1878 a 1898); s Züngelovým–

Vilímkovým stejnojmenným zp�vníkem z�ejm� nemá souvislost. 

 

Chrástek Michal (1825 Nové Mesto nad Váhom – 28. 6. 1900 Tekovský Sv. Križ), slovenský spisovatel a kn�z. Psal o 

slovenských záležitostech do Riegrova Slovníku nau�ného, vydal z�ejm� první slovenský spole�enský zp�vník Veniec 

národních piesní slovenských (Banská Bystrica 1862). 

 

Janoušek František Vít�zslav (1842 �i 1845 Poniklá – 1897), �eský u�itel a hudební pedagog. U�il v Jilemnici (snad tam se 

poznal s nakladatelem A. Neubertem) a pozd�ji v (Novém ?) Ji�ín�, kde založil dív�í p�vecký spolek. Vydal mj. zp�vník Libuša 

(Praha 1873). František Janoušek, spoluautor Neubertova Sokolského zp�vníku (Jilemnice 1904, 1902) a Národního zp�vníku 

(Mladá Boleslav kolem 1910), byl snad synem Františka Vít�zslava Janouška. 

 

Jeremiáš Otakar, d�íve psáno Otokar (17. 10. 1892 Písek – 5. 3. 1962), �eský hudební skladatel a dirigent. Od 1913 byl 

u�itelem a od 1918 po otci �editelem m�stské hudební školy v �eských Bud�jovicích, jež se stala díky jejich úsilí hudebním 

st�ediskem jižních �ech. Založil tam a vedl (1920–1928) p�vecké sdružení Foerster, 1929–1945 byl dirigentem rozhlasového 

orchestru v Praze, 1945–1950 šéfem opery Národního divadla v Praze. Skládal opery, orchestrální a komorní díla, kantáty, 

sbory, písn� a filmovou hudbu, napsal p�íru�ky o instrumentaci a dirigování. Sestavil zp�vníky Hymny svobodných národ� 

s náp�vy (�eské Bud�jovice 1918) a Národní zp�vník pro školu a d�m (tamtéž 1920). 

 

Je�ábková Kate�ina (1807 Most – 1867 Praha), majitelka tiskárny a nakladatelství, pokra�ovatelka staré tiska�ské rodiny 

Je�ábk�. Jan Karel Je�ábek vedl tiskárnu v Praze 1687–1712, Karel Josef 1713–1729, Jan Julius 1729–1770, pak Jan Karel a 

František, po jeho smrti vdova Johanna do 1802, pak syn František do 1834. Po Kate�in� p�evzal 1861 závod K. Seyfried. 

Kate�ina mj. provozovala tisk letákových písní 1848, vydala 4. a 5. vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského (1857, 

1859) a Barák�v–P�erhof�v–Vilímk�v spole�enský zp�vník Hlahol (1861). Züngel�v–Vilímk�v zp�vník Veselý zp�vák (1862) a 

2. vydání Hlaholu (1863) už tiskl v Je�ábkovské knihtiskárn� K. Seyfried. 

 

Kalenský Josef viz Urbánek Josef 

 

Kastránek František Jan (1790 – 28. 4. 1872 Ji�ín), �eský tiska�, nakladatel a knihkupec. 1815 se p�ist�hoval do Ji�ína a založil 

zde nejprve tiskárnu, pak nakladatelství, knihkupectví a kamenotiskárnu. Pat�il k vlastenecké skupince vedené F. Šírem. 1850–

1861 byl starostou Ji�ína. Po 1855 vedl podnik jeho syn František Xaver (Josef), druhý syn Karel se stal v 60. letech tiska�em a 

nakladatelem v Novém Bydžov� (kramá�ský tisk písn� Borová, ty m�sto krásné... /Hrobka Havlí�kova/ ze 70. let 19. 

století). Kastránkovo nakladatelství v Ji�ín� produkovalo velké množství kramá�ských písní a jiných drobných tisk�, 1856 zde 

vyšel významný Tobiášk�v–Maloch�v spole�enský zp�vník �eské zp�vy a Náp�vy k �eským zp�v�m. 2. vydání (1862) posléze 

vyšlo u pražského I. L. Kobera. V rejst�íku Václ.OLP je ji�ínský nakladatel Kastránek uveden jako Eduard Václav, narozený 

1824 (syn?).  

 

Kindl Antonín (nezjišt�no), �eský tiska� v Brn�. Tiskl pís�ové publikace Romana Nejedlého na pomezí spole�enského zp�vníku 

a hudebniny: Vlastimil I–II (Litomyšl 1880–1881) a Libuše (tamtéž 1891). 

 

Knapp Mamert (9. 5. 1837 M�lník – 27. 6. 1896 Karlín), �eský knihkupec, tiska� a nakladatel. Vyu�il se knihkupcem, byl 

ú�etním u firmy I. L. Kober v Praze, 1866 založil spolu s jejím �editelem J. Mikulášem (viz) knihkupectví a tiskárnu v Karlín�. 

1881 se ujal závodu sám. Vydával zábavné, divadelní a pedagogické práce i hudebniny. Firma fungovala po jeho smrti dále pod 

jeho jménem, po vzniku �eskoslovenska zde vyšel ve dvou vydáních spole�enský Zp�vník �eské revoluce (Praha-Karlín 1918). 

 

Kober Ignác Leopold (6. 1. 1825 Praha – 26. 5. 1866 Jánské Lázn�), �eský knihkupec, nakladatel a tiska�. Vyu�il se 

soustružníkem a záme�níkem, od 1843 cestoval jako prodejce knih, od 1846 byl vydavatelem v Tábo�e, 1853 se p�est�hoval do 



Prahy, kde od 1857 p�sobil jako nakladatel; jeho �innost m�la velký význam pro �eskou literaturu (vydal sebrané spisy Tylovy, 

Klicperovy, Langerovy, Máchovy, Polákovy a Rubešovy, Riegr�v Slovník nau�ný, Zapovu �eskomoravskou kroniku aj.), 1862 si 

za�ídil Národní knihtiskárnu. Podnik vedla po jeho smrti vdova Karolina, potom syn Karel Bohuš Kober (1849 – 1890); firma 

nesla jeho jméno i nadále. V oboru spole�enských zp�vník� pat�il podnik I. L. Kober k nejproduktivn�jším: realizoval 2. vydání 

Tobiáškových–Malochových �eských zp�v� (1962), ujal se notované podoby Pichlova (a Zvona�ova) Spole�enského zp�vníku 

�eského (1863, 1866, 1872, 1887), vydal Libínského spole�enský zp�vník Zpívejme (1869), vydal a vytiskl Pet�ík�v (= Josef 

Sala� st., od 1896 majitel Koberovy firmy) Národní zp�vník (1891) a potom p�edevším t�i verze Heydukova Velkého 

spole�enského zp�vníku �eského (1901). 

 

Kr�méry August Horislav (1822 Horní Mi�iná – 1891), slovenský spisovatel a hudební skladatel, evangelický fará�. Ve 40. 

letech 19. století pat�il v Prešpurku ke Štúrov� družin�, 1849 byl v�zn�n a od ma�arského revolu�ního tribunálu odsouzen 

k smrti. Publikoval �asopisecky, vydával kalendá�e a církevní spisy, sbíral lidové písn� s náp�vy. U svého bratra Eugena 

Kr�méryho, knihkupce Matice Slovenské, vydal Slovenský spolo�enský spevník z národních a prostonárodních piesní (Banská 

Bystrica 1871). 

 

Kr�méry Eugen viz Kr�méry August Horislav  

 

Krej�í Miroslav (4. 11. 1891 Rychnov nad Kn�žnou – nezjišt�no), �eský hudební skladatel, žák Vít�zslava Nováka. Skládal 

komorní hudbu, písn�, sbory mše a orchestrální skladby, harmonizoval a upravoval �eské a jihoslovanské lidové písn�. Spolu 

s F. Krchem (viz) p�ipravil k vydání zp�vník Sto lidových písní k pochodu (Praha 1931 a znovu 1933). 

 

Krch Ferdinand (1881 Praha – nezjišt�no), �eský u�itel, spisovatel a pracovník s mládeží. Publikoval �etné hry, cviky, �íkadla, 

písn� a divadelní výstupy pro d�ti. Spolupracoval se skladateli Josefem K�i�kou (Dít� a hudba I–III) a Miroslavem Krej�ím (Sto 

lidových písní k pochodu, Praha 1931, 1933), sestavil Zp�vní�ek lidových písní k pochodu (Praha 1931). 

 

Kubát Norbert (12. 3. 1863 Uhlí�ské Janovice – nezjišt�no), �eský hudebník, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. 

Absolvoval pražskou varhanickou školu, v�noval se h�e na housle, v Kolín� si založil vlastní hudební školu a stal se �editelem 

k�ru. Od 1895 je �editelem k�ru v Plzni, sbormistrem tam�jšího Hlaholu (do 1914) a u�itelem zp�vu. Od 1920 �ídil mužský sbor 

�ech. Skládal komorní hudbu i velká díla v oboru církevní hudby. Ve dvou vydáních vyšel v Plzni jeho Dvouhlasný zp�vník 

�eskoslovenských pochodových písní (1919, 1920). 

 

Kubeš J. F. (nezjišt�no), �eský tiska� a nakladatel. P�sobil v T�ebí�i, kde vydal anonymní Zp�vník pro �eské studentstvo 

(1873), Kindl�v Zp�vník �eskoslovanský (1877) a notovaný anonymní Sokolský zp�vník (1919); závod nesoucí jeho jméno zde 

vytiskl notovaný Procházk�v Sokolský zp�vník I–II (Praha 1922, 1923). 

 

Kuranda Adolf (1825–1901) �eský knihkupec a majitel antikvariátu. P�sobil v Praze, kde vydal mj. ve t�ech vydáních 

spole�enský zp�vník Veselý zp�vák (1862), který z�ejm� nemá souvislost se stejnojmenným Züngelovým–Vilímkovým 

zp�vníkem z téže doby. 

 

Landfras Alois Josef (27. 4. 1797 Jind�ich�v Hradec – 9. 5. 1875 tamtéž), �eský knihtiska� a nakladatel. (Jeho otec Josef Jan 

/nar. 1769/, zakladatel podniku, ve své tiskárn� zam�stnával mj. Krameriova syna Václava Rodomila, po smrti V. M. Krameria 

získal Landfras�v podnik skoro celý Krameri�v sklad, který pak rozprodával a znovu p�etiskoval.)  Po absolvování filozofie 

pracoval A. J. Landfras v knihkupeckém a tiska�ském závod� svého otce, 1826 se podniku ujal sám, zvelebil jej, p�ipojil 

litografické, kovorytecké a kniha�ské odd�lení. Navíc založil 1835 tiskárnu v �eských Bud�jovicích a 1839 v Tábo�e, m�l sklady 

v Pelh�imov�. 1850–1861 byl starostou v Jind�ichov� Hradci a zasloužil se o rozkv�t m�sta. Syn Vilém J. Landfras (asi 1830 

Jind�ich�v Hradec – 1. 6. 1902 tamtéž) byl nejprve spolumajitelem (A. Landfras a syn), 1875 p�evzal podnik po zem�elém otci 

(firma A. Landfras syn, od 1899 s podtitulem c. k. dvorní knihtiskárna). Firma fungovala i po Vilémov� smrti. Landfrasové vydali 

mj. anonymní spole�enské zp�vníky Sbírka 118 sv�tských písní k obveselení vlastenské mládeži (Tábor 1845), Zp�vní�ek 

(Jind�ich�v Hradec 1862) a Naše písn� (Jind�ich�v Hradec 1912), dále V. Krátkého Zp�vní�ek pro dívky nižší a vyšší školy 

(1862), Q. Havlasy Drobné písn� pro mládež (1864) a J. Bašteckého (nezjišt�no) Sokol, Z jižních �ech, �eské národní 

spole�enské zp�vy (1865).  



 

Lenský J. K. viz Urbánek Josef 

 

Liberté V. L. viz Cajthaml František 

 

Lichard Milan (24. 2. 1853 Skalica – nezjišt�no), slovenský hudební skladatel a spisovatel. 1897–1906 byl správcem spolkové 

tiskárny a zárove� sbormistrem Slovenského spevokolu v Tur�. Sv. Martine. Od 1919 p�sobil v Bratislav� jako ministerský 

ú�edník. Byl zkušeným harmonizátorem slovenských lidových písní a sám skládal v jejich duchu. Pro smíšený sbor upravil Šes� 

vencov zo slov. národných piesní, složených v antických stupniciach (1900), pro mužský sbor Slovenský spevní�ek (1911, 2. 

vyd. Bratislava 1920). Své sbory publikoval v Gallových a Ruppeldtových zp�vnících. 

 

Lorenz Jind�ich (20. 8. 1854 T�ebí� – nezjišt�no), �eský knihkupec a nakladatel. P�sobil ve velkých knihkupeckých závodech 

v Praze, Brn� a ve Vídni, procestoval Evropu a usadil se 1880 jako knihkupec v T�ebí�i, kde se 1884 osamostatnil. Jako 

nakladatel vydal �adu kapesních jazykových slovník� a p�edevším spole�enských zp�vník�: sestavil a v p�ti vydáních publikoval 

spole�enský zp�vník Vesna (1890–1895), kolem 1903 vydal v sedmi a kolem 1920 ve dvou zjišt�ných vydáních Ru�kovy 

zp�vníky, ve �ty�ech zjišt�ných vydáních Sokolíka od B. Táborského (1911, ?, 1919, 1925). 

 

Malát Jan (1843 Starý Bydžov – 2. 12. 1915 Praha), �eský hudební skladatel a pedagog. Spolu se Zde�kem Fibichem napsal 

významnou školu hry na klavír, vlastním nákladem vydal svou všeobecn� oblíbenou Praktickou školu hry na housle a další 

školy a instruktivní skladby. Sbíral a harmonizoval �eské lidové písn� a využíval jich ve škole. K jeho nejvýznamn�jším pracím 

v této oblasti pat�í �eský národní poklad I–VII (1884–1896) pro jeden hlas s doprovodem klavíru. Je autorem �etných sbor�, 

spolupracoval p�i vydávání Národního zp�vní�ku �eskoslovanského I–IV (1884–1886) a spolusestavil kriticky pojatý 

spole�enský zp�vník Ratibor (1886), oba tituly vydal v Praze F. A. Urbánek. 

 

Maloch Antonín Vánkomil �i Zefyrin (30. 8. 1823 Praha – 3. 4. 1880 tamtéž), �eský u�itel a historik. Vystudoval filozofii a práva, 

od 1851 p�sobil jako st�edoškolský profesor v Ji�ín�. Oblíbil si historické v�dy, zejména �eskou topografii. Sepsal d�jiny m�sta 

Ji�ína a historii ji�ínského gymnázia. Drobné odborné p�ísp�vky uve�ej�oval p�edevším v gymnazijním periodiku. Pat�il 

k neúnavným buditel�m, skládal texty a hlavn� hudbu ke spole�enským písním. S ji�ínským kaplanem J. Tobiáškem (viz 

v soupisu skladatel�) sestavili obsáhlý spole�enský zp�vník �eské zp�vy (Ji�ín 1856, 2. vyd. Praha 1862) resp. Náp�vy 

k �eským zp�v�m (Ji�ín 1856–57), údajn� obsahující také vlastní zápisy z terénu. 

 

Martinec František (kolem 1812 – 13. 3. 1879 Praha), sestavovatel starších notovaných spole�enských zp�vník�, nápov�da 

Stavovského divadla. Shromáždil a v Praze u J. Pospíšila publikoval notované p�ílohy Náp�vy ke Spole�enskému zp�vníku 

�eskému (1852), Náp�vy k �eskému zp�vní�ku (1856) a samostatný spole�enský zp�vník Zp�vný v�nec (1865).  

 

Mikuláš Boleslavský Josef (2. 2. 1829 Stará Boleslav – 21. 7. 1892 Karlín), �eský spisovatel, tiska�, nakladatel a knihkupec. 

P�erušil studia a vyu�il se saze�em, 1862 se stal �editelem Koberovy tiskárny, 1866 založil s M. Knappem (viz) knihkupectví a 

tiskárnu v Karlín� (Mikuláš a Knapp). Publikoval nejprve �asopisecky, v 60. letech vydával Divadelního ochotníka, 1869 vyšel 

jeho Almanach divadelní, t�í vydání dosáhla jeho p�íru�ka pro divadelní ochotníky (1866, 1882, 1894), psal drobné dramatické 

práce a spole�enské povídky, byl spoluzakladatelem prvního �eského typografického �asopisu Veleslavín. Sestavil a ve t�ech 

vydáních publikoval spole�enský zp�vník V�nec z �eských písní (Praha 1871, 1872, 1873); firma vydala rovn�ž R. N. 

D�tenického Spole�enský zp�vní�ek pro mládež (Praha 1873). Viz dále Knapp Mamert. 

 

Moulík Lá�a (nezjišt�no), sokolský cvi�itel. Ve dvou vydáních publikoval u Otto Girgala Vzorný sborník sokolských 

pochodových písní s náp�vy (Praha-Smíchov 1922 a 1932). 

 

Mourek Theodor (1847–1879), �eský nakladatel. 1871 koupil Hessovo knihkupectví v Karlov� ulici v Praze a rozvinul tam 

bohatou nakladatelskou �innost. Vydával �eskou klasiku, p�eklady, v�deckou literaturu; 1876 vydal Turnovského �esko-

moravský spole�enský zp�vník. 

 



Myslík Julius, pseudonym J. Bodlák (25. 9. 1877 Sušice – nezjišt�no), �eský noviná� a spisovatel, sociální demokrat. Byl 

redaktorem �asopis� Volná myšlenka (1905–1910), Havlí�ek (1908–1914, 1920–1921) a Šlehy. 1916 byl zat�en pro velezradu 

a internován. Publikoval mj. sbírku veršovaných vtip� a satir Bodlá�í (Praha 1898) a ve t�ech vydáních D�lnické písn� (Praha 

1903, 2 x 1906). 

 

Náprstek Vojt�ch (17. 4. 1826 Praha – 2. 9. 1894 tamtéž), �eský podnikatel a vlastenecký mecenáš, zakladatel národopisného 

muzea. Po aktivní ú�asti v revoluci 1848 žil deset let v exilu v Americe. Sestavil Zp�vník slovanský I–II (Víde� 1848). 

 

Nejedlý Roman (9. 4. 1844 D�tenice u Libán� – 25. 2. 1920 Mnichovo Hradišt�), �eský u�itel a hudební skladatel. Od 1871 u�il 

v Litomyšli, kde byl též sbormistrem zp�váckého spolku a �editelem k�ru, od 1901 žil na odpo�inku v Praze. Vydal n�kolik 

houslových škol, školu zp�vu, hry na flétnu a p�ípravnou školu na varhany. Psal hry, aktovky, skládal zp�vohry a komické opery. 

V dob� rozkv�tu zp�váckých spolk� vydával v Litomyšli sbírku mužských �tverozp�v� Vlastimil (od 1879) a smíšených sbor� 

Libuše (od 1891). 

 

N�mec František (nezjišt�no), �eský knihtiska�. Kolem 1914 vytiskl ve Velvarech Hofmannovy-Dvo�ákovy spole�enské zp�vníky 

�eské zp�vy, Nejnov�jší sokolský zp�vník a Vojenský zp�vník. 

 

Neubert Alois (1859 – 1927), �eský knihkupec, tiska� a nakladatel. Sestavil a v Jilemnici vydal a vytiskl v 9 vydáních Sokolský 

zp�vník /výletní/ (1898–1909) a Hasi�ský zp�vník (1902), spolu s F. Janouškem (viz) sestavil ješt� Národní zp�vník (Mladá 

Boleslav kolem 1910). P�íbuzenský vztah s nakladateli resp. tiska�i Adolfem Neubertem (nar. 1882) a Václavem Neubertem 

(nar. 1852) není zjišt�n. 

 

Otto Jan (8. 11. 1841 P�ibyslav – 29. 5. 1916 Praha), �eský nakladatel a knihtiska�, ze� Jaroslava Pospíšila. 10 let byl ú�etním 

v tiskárn� E. Grégra, 1871 se osamostatnil, když p�evzal po J. Pospíšilovi knihtiskárnu na Václavském nám�stí v Praze. Brzy 

pat�il k nejp�edn�jším �eským nakladatel�m (Ott�v slovník nau�ný). Byl �lenem výkonného výboru Jubilejní výstavy (1891) a 

Národopisné výstavy (1895). 1899 prodal tiskárnu �eské grafické spole�nosti Unie, stal se jejím �lenem a prvním p�edsedou a 

ponechal si jen nakladatelství. Ve svých za�átcích tiskl anonymní spole�enské zp�vníky: �eskoslovanský zp�vník (Praha 1873) 

a Sbírku písní vlasteneckých (Praha 1880). 1935–1936 závod podlehl dlouho se p�ipravující krizi. 

 

Pavelec Jan F. (1853 – 1916), �eský kniha�, knihkupec a nakladatel. P�sobil ve Strakonicích, kde vydal ve dvou vydáních 

anonymní Sokolský zp�vník (1891, 1894). 

 

Pazdírek Old�ich (18. 12. 1887 Horní Mošt�nice – nezjišt�no), �eský hudební nakladatel. 1919 p�evzal závod v Brn� po svém 

otci Ludevítu Raimundu P. (1850 – 1914), �eském hudebním skladateli a nakladateli. Old�ich P. vydal ve spolupráci s pražským 

Melantrichem Seidel�v–Reiner�v spole�enský zp�vník Špalí�ek národních písní a �íkadel (Praha–Brno 1940, �ty�i vydání).  

 

Pe�ina František Jaroslav (28. 11. 1844 Tábor – 22. 10. 1902 Hradec Králové), �eský spisovatel, p�ekladatel a noviná�. 1889 

koupil tiskárnu v Hradci Králové, kde vydával a redigoval týdeník Ratibor. Uspo�ádal a vydal zp�vník Zpívejme! (1888), 

posmrtn� mu vyšel Národní zp�vník (Praha 1919). 

 

Pichl Josef Bojislav viz v soupisu texta�� 

 

Polenský Ferdinand (nezjišt�no), �eský u�itel a cvi�itel Sokola. Sestavil a v Praze na Smíchov� vydal Sokolský zp�vník 

pochodový (1895) a Spole�enský zp�vník sokolský s náp�vy I–III (1903–1904). 

 

Pospíšil Jan (František) zv. Hostivít (30. 5. 1785 Kutná Hora – 8. 10. 1868 Hradec Králové), zakladatel  �eské knihtiska�ské, 

knihkupecké a nakladatelské rodiny, jako vydavatel Krameri�v nástupce, otec Jaroslava, Ladislava a Stanislava Pospíšila. 

Vyu�il se tiska�em u kramá�ského tiska�e Františka Korce v Kutné Ho�e. Živil se jako písa�; 1808 pro n�j zakoupil jeho tchán 

krachující Bou�kovu (d�íve Tibelliho) tiskárnu v Hradci Králové. Za�al s kramá�skou produkcí, teprve po seznámení s Zieglerem, 

Klicperou a Chmelou a na jejich radu za�al kolem 1818 vydávat první knížky. Hradec Králové se díky jemu zvolna stával 

literárním st�ediskem (vrchol 30.–40. léta 19. století), z�ídil zde své knihkupectví a 1828 získal vlastní tiskárnu také v Praze. 



1830 p�evzal oblíbený �asopis Jindy a nyní (od 1834 p�ezvaný na Kv�ty �eské). 1842 postoupil pražskou tiskárnu svému synu 

Jaroslavovi (viz), sám pokra�oval v Hradci v nakladatelské �innosti, 1849 založil tiskárnu v Pardubicích, p�enesl ji do Chrudimi a 

postoupil synu Stanislavovi (viz). 1856 p�edal královéhradeckou tiskárnu a v 60. letech i knihkupectví synu Ladislavovi (viz). 

 

Pospíšil Jaroslav, p�vodn� Jan (13. 9. 1812 Hradec Králové – 13. 3. 1889), �eský nakladatel, knihtiska� a knihkupec, syn Jana 

Františka (Hostivíta) Pospíšila, tchán Jana Otty. Absolvoval hradecké gymnázium a vyu�il se saze�em. 1834 p�išel do Prahy, 

kde 1837–1840 redigoval Kv�ty. 1842 p�evzal otc�v pražský závod, který byl ve 30. a 40. letech st�ediskem vlasteneckého d�ní, 

a dále ho rozší�il. 1871 p�edal tiskárnu svému zeti Janu Ottovi (viz), který ji p�ivedl k velkému rozkv�tu. Jaroslav Pospíšil dále 

pokra�oval jako knihkupec a nakladatel (1853 1. vydání Erbenovy Kytice i N�mcové Babi�ky); v oboru spole�enských zp�vník� 

byl jedním z nejvýznamn�jších nakladatel�. Pod jeho jménem vydal podnik mj. Janot�v Zp�vník pro �eskou mládež I–II (1850), 

první t�i vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského (1851–1852) i p�íslušných Martincových Náp�v� (1852), všech osm 

vydání anonymního �eského zp�vní�ku /�eskoslovanského zp�vníku/ (1855–1891) op�t s p�ílohou Martincových Náp�v� 

(1856), všech p�t vydání anonymního zp�vníku Sbírka písní vlasteneckých (1861–1898), Martinc�v Zp�vný v�nec (1865) a dv� 

vydání anonymního Nového zp�vní�ku (1873, 1880). Jeho syn Jaroslav ml. (1862 – 1910) p�enechal 1897 knihkupectví a 

nakladatelství svému spole�níku Ed. Šímovi, sám se rozhodl pro advokátské povolání. 

 

Pospíšil Ladislav (1820 – 15. 5. 1891 Hradec Králové), �eský nakladatel, knihkupec a tiska�, syn Jana Františka (Hostivíta) 

Pospíšila. Nejprve si za�ídil vlastní tiskárnu v Trutnov�, 1856 p�evzal otcovu královéhradeckou tiskárnu, v 60. letech i 

knihkupectví. Podnik po n�m poté p�evzal Ladislav ml. /zvaný Jan/ (1848 – 1893), významná královéhradecká ve�ejná 

osobnost. 

 

Pospíšil Stanislav (1825 – 18. 6. 1896 Chrudim), �eský knihtiska�, nakladatel a knihkupec, syn Jana Františka (Hostivíta) 

Pospíšila. V 50. letech 19. století p�evzal otcovu chrudimskou tiskárnu, z�ídil tam také knihkupectví, v�noval se produkci 

kramá�ských písní v pozdním stádiu. Vydal mj. anonymní spole�enský zp�vník Sbírka písní �eskoslovanských (Chrudim 1862). 

 

Reiner Karel (27. 6. 1910 Žatec – nezjišt�no), �eský hudební skladatel a klavírista. Mj. se v�noval lidové a populární hudb�. 

Spolu s J. Seidelem (viz; za okupace kryl Reinera svým jménem) sestavil oblíbený notovaný spole�enský zp�vník Špalí�ek 

národních písní a �íkadel, který v nezm�n�né podob� vycházel ješt� v 50. letech (1. vydání Praha–Brno 1940). 

 

Rolík Joža viz Urbánek Josef František 

 

Rozmara Josef Václav (16. 9. 1872 Sko�ice u Mirošova – nezjišt�no), �eský lesník a spisovatel. Když mu �editel velkostatku, 

kde byl lesníkem, zakázal redigovat lesnické a myslivecké �asopisy, dal výpov��, odst�hoval se do Písku a v�noval se pln� 

publicistické a redak�ní �innosti ve svém oboru. Sestavil notovaný spole�enský zp�vník Myslivecké písn� národní a jiné (Písek 

1896). 

 

Ru�ka Alois (1867 Bohuslavice u Zlína – nezjišt�no), �eský hudební skladatel a pedagog. Absolvoval pražskou varhanickou 

školu, za�ídil si vlastní hudební školu ve Valašském Mezi�í�í, pak v Da�icích a posléze v Praze. Skládal komorní hudbu, písn� a 

sbory, v rukopise jsou dv� opery. Sestavil praktický notovaný /Nový/ Národní zp�vník, který vyšel nejmén� v osmi vydáních 

(T�ebí� 1903–1920). 

 

Ruppeldt Karol (22. 11. 1840 Magurka – 18. 8. 1909 Liptovský Sv. Mikuláš), slovenský buditel, u�itel, sbormistr a organizátor 

hudebního života, otec Miloše Ruppeldta. Byl u�itelem a poté správcem evangelické školy v L. Sv. Mikuláši a �ídil zp�vácký 

spolek Tatran. Po smrti Kadavého p�evzal redakci Slovenských spev�. Sestavil Ven�ek slovenských národních piesní (Praha 

1874, T. Sv. Martin 1884, 1897 a 1908) a Spevní�ek dvoj- a trojhlasých úprav slovenských lidových písní (1897). K jeho odkazu 

se vrátil syn Miloš Ruppeldt (viz). 

 

Ruppeldt Miloš (29. 5. 1881 Liptovský Sv. Mikuláš – nezjišt�no), slovenský hudební skladatel, pedagog a dirigent, syn Karla 

Ruppeldta. P�sobil v Argentin�, N�mecku, Polsku a Rusku, 1920 založil Slovenskou filharmonii, 1921 Spevácky spolok 

slovenských u�ite�ov, stal se profesorem na akademii v Bratislav�, p�sobil v bratislavské pobo�ce Radiojournalu (1937 



�editelem). Po otci p�evzal redakci Slovenských spev�, dále vydával také Ven�ek slovenských národných piesní (Bratislava, 

�ty�i vydání v letech 1927–1833). 

 

Salva Karol (11. 8. 1849 Sielnica – 1913 Cleveland), slovenský buditel, u�itel, noviná�, spisovatel, p�ekladatel a knihtiska�. Jako 

vlastenecký u�itel a redaktor byl perzekvován, vyu�il se tedy tiska�em a 1888 založil vlastní tiskárnu v Ružomberku. Sestavil a 

vydal Národní spevník (Ružomberok 1897, 1898), podpo�il t�etí vydání Ruppeldtova Ven�eku (L. Sv. Mikuláš 1897). V emigraci 

redigoval Slovenský deník v Pittsburgu a p�sobil jako evangelický fará� v Clevelandu. 

 

Sedlák Rudolf (1863 Židlochovice – nezjišt�no), �eský u�itel, hudební skladatel a pedagog. Do 1921 p�sobil v Kvasicích, do 

1929 vyu�oval zp�v na státním gymnáziu v Brn�.  Sestavil, upravil a vydal sbírku mužských sbor� Naše zp�vy I–II (Brno 1898–

1899, Krom��íž 1903). 

 

Seidel Jan (1908 – nezjišt�no), �eský hudební skladatel. Skládal komorní, filmovou a scénickou hudbu, kantáty, sbory a 

masové písn�. Sestavil zp�vník Národ v písni (Praha 1940), pro n�jž zharmonizoval tisíc lidových písní, s Josefem Špi�ákem 

vydal Zahrajte mi do kola! Tance �eského lidu (Praha 1945) a spolu s K. Reinerem (viz) sestavil oblíbený notovaný spole�enský 

zp�vník Špalí�ek národních písní a �íkadel, který v nezm�n�né podob� vycházel ješt� v 50. letech (1. vydání Praha 1940). 

 

Scheiner Josef (21. 9. 1861 Benešov – 11. 1. 1932 Praha), �eský právník a zasloužilý sokolský pracovník, Tyrš�v pokra�ovatel. 

Publikoval spisy se sokolskou a t�lovýchovnou tematikou. Snad on sestavil anonymní spole�enský zp�vník Pochodové písn� ku 

výlet�m sokolským I–II (Praha 1885), jehož sou�ástí je práv� výzva J. E. Scheinera k zasílání sokolských písní. 

 

Starý Emanuel (1874 Praha – 20. 4. 1928 tamtéž), �eský hudební nakladatel a tiska�. Po otci zd�dil nejstarší �eské hudební 

nakladatelství (založené 1867 v Praze), 1906 je rozší�il o tiskárnu, kterou pozd�ji p�evzal Melantrich. Vydával církevní a 

populární skladby a hlavn� sbory. Sám byl spoluzakladatelem a zp�vákem smíchovské Šestnáctky (pozd�ji p�ezvané na 

Pražský p�vecký sbor Smetana). Jeho firma v Praze na Smíchov� vytiskla mj. Písk�v spole�enský zp�vník Lidové písni�ky 

(1920), Urbanovy Revolu�ní náp�vy (1921) a poslední zjišt�né vydání Ruppeldtova Ven�eku (1933). 

 

Storch Alexander nejstarší (1816 – 1892), pražský knihkupec n�meckého p�vodu, zakladatel knihkupecké a nakladatelské 

rodiny, otec Alexandra a Rudolfa. Do Prahy p�išel 1842 z Chot�buzi v pruském Slezsku. 1848 získal antikvariát a 1853 koncesi 

na své jméno. D�ti vychovával v �eském duchu.  

 

Storch Alexander (7. 5. 1851 Praha – 9. 8. 1901 tamtéž), �eský nakladatel, syn Alexandra Storcha nejst., bratr Rudolfa. 1876 

otev�el firmu A. Storch syn, od 1879 vydával literaturu pro mládež a filologické spisy. Po jeho náhlé smrti rodinná firma Alexandr 

Storch syn dále p�sobila v 1. �tvrtin� 20. století v Praze pod vedením Alexandrra Storcha nejmladšího (5. 2. 1883 – 18. 9. 1966 

Praha), který sestavil a ve t�ech vydáních p�ed a po 1. sv�tové válce vydal spole�enský zp�vník �eský /Storch�v 

�eskoslovenský/ zp�vák (1911, 1919, 1920). 

 

Storch Rudolf (zem�. 23. 4. 1916 Salcburk), �esko-n�mecký nakladatel a knihkupec, syn Alexandra Storcha nejst., bratr 

Alexandra. P�sobil od 1886 v Praze v Karlín�, kde m�l knihkupectví a antikvariát. Vydal Kalenského spole�enské zp�vníky 

Storch�v zp�vní v�nec (1889) s Alšovými ilustracemi a Švarný Sokol (1903). 

 

Stýblo Adolf Bed�ich (28. 4. 1848 Praha – 14. 3. 1907 tamtéž), �eský nakladatel a knihkupec, syn Bed�icha Stýbla. Od 1866 

pracoval v otcov� závod�, který pozd�ji p�ejal; byl �lenem r�zných národních spolk�. Po n�m p�evzal firmu nejmladší bratr 

Václav.  

 

Stýblo Bed�ich (1817 Víde� – 5. 8. 1891 Praha), zakladatel �eské knihkupecké a nakladatelské rodiny, otec Adolfa Bed�icha, 

Jaroslava a Václava Stýbla. 1844 založil v Praze firmu (od 1846 knihkupectví a tiskárna na Karlov� nám�stí), tiskl a prodával 

kramá�ské písn�, náboženské a školní publikace, aktivn� se ú�astnil vlasteneckého života. V šesti vydáních vydal Urbánk�v 

spole�enský zp�vník Sokol (1863–1872). 

 

Stýblo Jaroslav (8. 12. 1849 Praha – 20. 7. 1887 tamtéž), sokolský cvi�itel a redaktor �asopisu Sokol, syn Bed�icha Stýbla. 



 

Stýblo Václav (3. 1. 1869 Praha – 27. 8. 1942 tamtéž), �eský nakladatel, nejmladší ze �ty� syn� Bed�icha Stýbla. Po smrti 

bratra Adolfa Bed�icha 1907 se stal majitelem rodinného závodu, zmodernizoval jej, rozší�il nabídku, 1928–1929 p�estav�l oba 

domy na pražském Václavském nám�stí na rozsáhlý obchodní d�m. Navázal také na otcovu písni�ká�skou tradici a 1919 vydal 

Pe�in�v Národní zp�vník s více než p�ti sty lidovými a spole�enskými písn�mi. 

 

Svátek Jan (1883 – nezjišt�no), �eský knihkupec a nakladatel. Absolvoval odbornou školu knihkupeckou, 1909 založil jiho�eské 

knihkupectví v �eských Bud�jovicích, 1913 pobo�ku ve Veselí nad Lužnicí. Vydával mj. vlastiv�dnou a národopisnou literaturu, 

obnovil vydávání �eského lidu. 1922 p�esídlil do Prahy a v�noval se zde výhradn� nakladatelské �innosti. V oboru 

spole�enského zp�vu vydal Jeremiášovy zp�vníky Hymny svobodných národ� (�eské Bud�jovice 1918) a Národní zp�vník pro 

školu a d�m (tamtéž 1920). 

 

Svoboda Jan, n�kdy p�ídomek Mikulášský (1852 Svatý Mikuláš – 24. 5. 1920 Praha), �eský u�itel a spisovatel. Absolvoval 

u�itelský ústav a od 1880 byl �ídícím u�itelem v Ho�átvi u Nymburka. Redigoval �asopis pro mládež Besídka malých, vydal 

sbírku deklamací pro mládež Veselý deklamátor (Praha 1878), V�nec písní poh�ebních (Pardubice 1888) a zp�vník písní pro 

smíšený sbor V�nec lípový (Ho�átev 1897). 

 

Šimá�ek František (2. 12. 1834 Kostelec nad Labem – 5. 5. 1885 Praha), �eský redaktor, nakladatel a majitel tiskárny. Vydával 

Posla z Prahy a �eské noviny, pak �adu nákladných d�l, 1883 p�evzal vydávání Sv�tozoru, jejž pak redigoval jeho synovec, 

spisovatel Mat�j A. Šimá�ek (1860–1913). Firma vydala a vytiskla Slovanské hymny (Praha 1900).  

 

Škultéty Jozef (25. 11. 1853 Gemerský Potok – 19. 1. 1948), slovenský literární historik, jazykov�dec, noviná�, publicista a 

p�ekladatel. 1881–1919 redigoval Slovenské poh�ady, od 1919 se stal správcem Matice slovenské. Sestavil Veniec slovenských 

národných piesní, který vyšel v p�ti vydáních (Tur�iansky Sv. Martin 1897, 1911, 1914, 1919, 1923). 

 

Šolc Emil (1. 8. 1861 Kutná Hora – 16. 8. 1931 Praha), �eský knihkupec, nakladatel, spisovatel a politik, syn Karla Šolce. Po 

st�edoškolských studiích p�sobil por�znu jako knihkupecký zam�stnanec, 1884–1885 se osamostatnil v Tel�i. Vydával 

�asopisy, d�jepisné a národopisné spisy, Moravskou a Slovenskou �ítanku, ale také beletrii, spole�enské zp�vníky a lidové 

kalendá�e. 1911 p�enesl své nakladatelství do Prahy resp. do Karlína (tel�ské knihkupectví p�ejal Josef Fišer), kde p�evzal se 

spole�níky knihkupectví a nakladatelství Rudolfa Storcha. Následující složité fúze s firmami F. a B. Šimá�ka a L. Mazá�e jsou 

popsány v OSNND VI/2 na s. 808–809. V oboru spole�enských zp�vník� byl E. Šolc jedním z nejpiln�jších nakladatel�. Vydal 

nebo také sestavil mj. ve dvou vydáních Šolc�v trojdílný zp�vník spole�enský I–III (Tel� 1900, 1907), anonymní Sokolský 

zp�vník (Tel� 1903, 1908, Praha 1913, 1924), v n�kolika vydáních �ervenk�v �eský zp�vník a Veselý borec (Tel� 1903–1908, 

Praha 1920–1924), anonymní �udový spevník slovenský a �udové pisne slovenské (Praha 1919) a n�které další. 

 

Šolc Karel (1836 Dobruška – 1889 Kutná Hora), �eský kniha�, knihkupec, nakladatel a knihtiska�, otec Emila Šolce. 1870 

založila pražská firma Grégr a Datel pobo�ku v Kutné Ho�e a pov��ila jejím �ízením místního kniha�e a knihkupce K. Šolce, který 

se stal 1879 jejím majitelem. Od 1889 vedla firmu Karel Šolc jeho vdova, od 1902 dcera. Závod tiskl mj. tém�� všechny 

spole�enské zp�vníky nakladatele Emila Šolce. 

 

Šperlín Josef (1826 Byst�ice pod Hostýnem – 1. 3. 1913 Krasjatica v Kyjevské gubernii), �eský národohospodá� a knihtiska�. 

1870 založil v Krom��íži knihtiskárnu, 1877 se vyst�hoval do Ruska. Sestavil a vydal Národní zp�vní�ek (Krom��íž 1871, 2., 

rozší�ené vydání 1874). 

 

Táborský Bed�ich, snad pseudonym �i p�ízvisko (nezjišt�no), sestavovatel kolib�ího spole�enského zp�vníku Sokolík, který 

vyšel ve �ty�ech zjišt�ných vydáních (1911, ?, 1919, 1925) u Jind�icha Lorenze v T�ebí�i. 

 

Tobiášek Jan viz v soupisu skladatel� 

 

Turnovský R. E., snad pseudonym �i p�ízvisko (nezjišt�no), sestavovatel rozsáhlého �esko-moravského spole�enského 

zp�vníku (500 písní), který vyšel 1876 ve dvou vydáních u Theodora Mourka v Praze. 



 

Urbánek František Augustin st., pseud. Milín Libínský ad. (23. 11. 1842 Moravské Bud�jovice – 4. 12. 1919 Praha), zakladatel 

�eské knihkupecké a nakladatelské rodiny, bratr Velebína  a Josefa Urbánka, otec Františka Augustina ml., Mojmíra a Vladimíra 

Urbánka. Od 1862 pracoval u I. L. Kobera v Praze, po jeho smrti se stal obchodním vedoucím závodu, 1871 se osamostatnil, od 

1872 se specializoval na hudební literaturu. Jako první v �eských zemích vydával periodickou bibliografii: redigoval Knihopisný 

slovník a V�stník bibliografický. Sestavil sbírky deklamací a spole�enský zp�vník Sokol, který je zjišt�n v šesti vydáních (1863–

1872), pod pseudonymem Milín Libínský zp�vník Zpívejme (1869). Jako nakladatel vydával pedagogické spisy a pom�cky pro 

školy, hudebniny, hudební �asopis Dalibor, ze zp�vník� je to Janouškova Libuša (1873), z�ejm� jím samotným sestavený 

Národní zp�vní�ek �eskoslovanský I–IV (1884–1886) a kriticky pojatý Malát�v a dalších Ratibor (1886). Od 1913 byli 

spolumajiteli otcova závodu synové Vladimír a František Augustin ml. (firma F. A. Urbánek a synové), po otcov� smrti (1919) 

podnik p�evzali, po bratrov� smrti (1920) pokra�oval v �innosti Vladimír. Mojmír m�l vlastní hudební vydavatelství. 

 

Urbánek František Augustin ml. (nezjišt�no – 1920), �eský nakladatel a knihkupec, syn Františka Augustina Urbánka st. Od 

1913 byl spolumajitelem závodu F. A. Urbánek a synové v Praze. 

 

Urbánek Josef, pseud. Josef Kalenský, J. K. Lenský (12. 7. 1860 Moravské Bud�jovice – 14. 12. 1951 Praha), �eský spisovatel 

pro mládež, p�ekladatel, tiska� a nakladatelský pracovník, bratr F. A. Urbánka. Vyu�il se saze�em, 1902–1912 byl technickým 

�editelem �eské grafické unie, od 1919 �editelem nakladatelství Mojmíra Urbánka. V�noval se literatu�e pro mládež (psal 

pohádky, p�ekládal dobrodružné povídky), sestavil spole�enský zp�vník Storch�v zp�vní v�nec (Praha 1889, s Alšovými 

ilustracemi) a pod pseudonymem J(é) K(á) Lenský také zp�vník Švarný Sokol (Praha-Karlín 1903 u Storcha, 2. vydání tamtéž 

1919 u E. Šolce). 

 

Urbánek Josef František, pseudonymy J. U. Bud�jovický, Joža Rolík, J. F. Rollo, Ida Urbánková ad. (25. 10. 1872 Moravské 

Bud�jovice – 4. 5. 1937 tamtéž), �eský spisovatel a u�itel (p�íbuzenský pom�r k F. A. Urbánkovi nevyjasn�n). Od 1896 u�il 

v Tišnov�, od 1908 v Brn�, kde se stal �editelem m�š�anské školy. Piln� psal a ve velkém po�tu vydával p�íru�ky 

z nejr�zn�jších obor�, vydal monografii Tišnov a Tišnovsko (Ž�ár 1908), Pohádky zimní i letní I–III (Tel� 1909) a další sbírky 

pohádek, v Moravských novinách publikoval své romány, n�kolik prací vyšlo pod jménem jeho ženy Idy (nar. 1882). Pod 

pseudonymem Joža Rolík sestavil spole�enský zp�vník: Ráz-dva! Pochodový zp�vník s náp�vy (Tel� 1921).  

 

Urbánek Mojmír (6. 5. 1873 Praha – 29. 9. 1919 tamtéž), �eský hudební nakladatel a knihkupec, syn Františka Augustina 

Urbánka st. Roku 1901 založil knihkupectví a obchod s hudebninami, 1912 vybudoval pro sv�j závod moderní sídlo (pražské 

Mozarteum s koncertní síní a výstavními prostorami). Založil vlastní tiskárnu not, po�ádal koncerty, významn� spolupracoval 

s cizinou, 1919 obnovil hudební �asopis Dalibor. 

 

Urbánek Velebín (1853 Moravské Bud�jovice – 1892 Praha), �eský hudební nakladatel, bratr Františka Augustina Urbánka st. 

Nejprve pracoval v závodu svého bratra, poté založil samostatné hudební nakladatelství. Zavedl a po�ádal populární koncerty 

v Um�lecké besed�. 

 

Urbánek Vladimír (31. 8. 1878 Praha – nezjišt�no, po 1943), �eský hudební nakladatel a knihkupec, syn Františka Augustina 

Urbánka st. Po smrti otce i bratra F. A. ml. dále vedl podnik F. A. Urbánek a synové. Vydával revidované reedice, rozši�oval 

starší sbírky, zejm. vokálních skladeb, zakládal nové edice (Repertoár P�veckého sdružení pražských u�itel�; rozsáhlá sešitová 

Urbánkova sbírka populárních skladeb). 

 

Van�k a Votava viz Van�k Jaroslav, viz Votava Julius  

 

Van�k Jaroslav (nezjišt�no), �eský nakladatel. Od 1905 m�l spolu s Juliem Votavou (viz) nakladatelství na Smíchov�. 1912–

1918 zde jejich firma Van�k a Votava vydala 10.–12. zjišt�né vydání Sokolského a vlasteneckého zp�vníku a 1913 t�etí vydání 

Hasi�ského a vlasteneckého zp�vníku (snad pokra�ování p�edchozích devíti vydání Sokolského zp�vníku a dvou vydání 

Hasi�ského zp�vníku, oba tituly vydával Alois Neubert v Jilemnici).  

 

Vašák Emanuel viz mezi skladateli 



 

Vašák Josef viz mezi skladateli 

 

Venta Theodor (1857 – 1901), �eský nakladatel. V Lounech vydával kolem 1893 první spole�enské zp�vníky spisovatele Jana 

�ervenky (viz; �eský zp�vník; Sokolský zp�vník), pozd�ji p�sobil v Praze. 

 

Veverský viz Ehrmann František  

 

Vilímek Josef Richard, pseudonym Jan Velešovský (1. 4. 1835 Vamberk – 16. 4. 1911), �eský publicista, knihkupec, nakladatel 

a tiska�, otec Josefa Richarda Vilímka ml. Roku 1856 byl na rok internován do svého rodišt�, po návratu do Prahy založil 1858 

s Josefem Svátkem Humoristické listy, 1859 s Janem Nerudou �asopis Obrazy života. Jako noviná� byl dvakrát v�zn�n. 1871 

založil v Praze vlastní knihtiskárnu a nakladatelství, obojí p�edal 1886 svému synovi J. R. Vilímkovi ml. (1860 – 1938), 1906 i 

vydávání a redigování Humoristických list�. S Josefem Barákem a He�manem P�erhofem sestavil spole�enský zp�vník Hlahol 

(Praha 1861), s  E. F. Züngelem rozsáhlý a repertoárov� p�ed�lový zp�vník Veselý zp�vák (Praha 1862) a s týmž 

spolupracovníkem druhé vydání Hlaholu (Praha 1863). Vydal také t�i ro�níky a Humoristického kalendá�e, dva díly Komedií a 

her Mat�je Kopeckého, Písn� a pop�vky volební a mnohé jiné práce. 

 

Votava Julius (nezjišt�no), �eský nakladatel. Od 1905 m�l spolu s Jaroslavem Va�kem (viz) nakladatelství na Smíchov�. 1912–

1918 zde jejich firma Van�k a Votava vydala 10.–12. zjišt�né vydání Sokolského a vlasteneckého zp�vníku a 1913 t�etí vydání 

Hasi�ského a vlasteneckého zp�vníku (snad pokra�ování p�edchozích devíti vydání Sokolského zp�vníku a dvou vydání 

Hasi�ského zp�vníku; oba tituly vydával Alois Neubert v Jilemnici). 

 

Zich Otakar (25. 3. 1879 M�stec Králové – 9. 7. 1934), �eský hudební skladatel a estetik. Byl sb�ratelem folkloru; teoreticky se 

zabýval lidovou písní a lidovým tancem. Oblasti spole�enského zp�vu se dotkl jako sestavovatel Vojenského zp�vníku 

�eskoslovenského (Praha 1922), by� se ve svém výb�ru zam��il p�edevším na ryze folklorní materiál. 

 

Züngel Emanuel František, pseudonymy Lužanský a Emanuel Trnka (21. 6. 1840 Praha – 22. 4. 1894 tamtéž), �eský 

spisovatel, p�ekladatel, dramatik a humorista. Od 1862 byl delší dobu redaktorem Humoristických list�, redigoval �eského 

merendá�e, psal deklamace a kuplety. Jako autor a p�ekladatel se intenzivn� v�noval p�edevším divadlu. S J. R. Vilímkem 

sestavil rozsáhlý a repertoárov� objevný spole�enský zp�vník Veselý zp�vák (Praha 1862) a druhé vydání zp�vníku Hlahol 

(Praha 1863).  

 

Zvona� Josef Leopold viz v soupisu skladatel� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupis spole�enských písní 
prvního vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského 1851, 

s pasportizací a komentá�i 

 

 

Zkratky n�kterých prací, v nichž byl zjiš�ován výskyt 

písní a komentá�� 
 

Uvedené a další použité zkratky odpovídají šifrám 

v „Pr�vodci po pramenech lidových písní, hudby a tanc� 

v �echách“ (Lubomír Tyllner – V�ra Tho�ová – Ji�í Traxler: 

databáze), „Aktualizovanému soupisu spole�enských 

zp�vník�“ (zde) a „Soupisu pramen�“ (JT). 
 

An.�Z1–8 Anonym: �eský zp�vní�ek (od 6. vydání �eskoslovanský zp�vník). 

Nakladatel Jaroslav Pospíšil. 1.–8. vydání Praha 1855, 1857, 1860, 

1862, 1864, 1873, 1880, 1891 

CmíralNZP Adolf Cmíral: Naše znárodn�lé písn�. Praha 1942 

CmíralVZV V�nec ze zp�v� vlastenských. Výbor Adolfa Cmírala. Praha 1940 

��M  �asopis �eského muzea 

�L  �eský lid 

�NZ1–2  Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eský národní zp�vník. 

Praha 1940, 2., dopln�né vydání 1949. Oddíly: Balady a 

romance (bal.) �. 1–2; Lyrické (milostné) (mil.) �. 3–56; Lidový 

život, lidová moudrost a humor (lid.) �. 57–69; Spole�enské 

(spol.) �. 70–88; Vlastenecké (vlast.) �. 89–188; Sokolské 

(sok.) �. 189–203; D�lnická (d�l.) �. 204 

�PV �eské písn� vlastenské. LP Skiffle Kontra. Supraphon 1970  

�SPZ  Bed�ich Václavek – Robert Smetana: �eské sv�tské písn� 
zlidov�lé. 1. Písn� epické. Praha 1955 



Dobroslav Dobroslav aneb rozli�né spisy pou�ujícího a mysl 
obveselujícího obsahu v �e�i vázané a nevázané I–III. �tvrtletník. Hradec 
Králové 1820–1822 

DP  Vladimír Karbusický – Václav Pletka: D�lnické písn� I–II. Praha 
1958 

HankaM Hankovy Písn� (1815–1851; šifra: HankaP1–5) a Prostonárodní 
Srbská Muza, do �ech p�evedená (1817). Vydal Jan Máchal. Praha 1918 

HankaP1–5 viz HankaM  

Heyduk František Heyduk: Velký spole�enský zp�vník �eský. Praha 1901 

Hlahol2 Emanuel František Züngel – Josef Richard Vilímek: Hlahol. 2., 
rozmnožené vydání Praha 1863 

JT Ji�í Traxler: Písn� krátké Jana Jeníka rytí�e z Brat�ic I. (1810, 1832, 
1838) Praha 1999 

Karb.MLP Vladimír Karbusický: Mezi lidovou písní a šlágrem. Praha 1968 

KP Václav Pletka – Vladimír Karbusický: Kabaretní písni�ky. Praha 1961 

KunzT Thomas Anton Kunz: Böhmische Nationalgesänge und Tänze I–II. 
(1827 ?) Vydal Lubomír Tyllner. Praha 1995 

Kytka I–III Josef Krasoslav Chmelenský: Kytka. Dar um�ny zp�vu I–III. 
Praha 1836–1838 

L�O Lyrika �eského obrození 1750–1850. Vydal Vojt�ch Jirát. Praha 
1940 

Letáky1848 Letáky z roku 1848. Vydal Miloslav Novotný. Praha 1948 

Mart.N�Z František Martinec: Náp�vy k �eskému zp�vní�ku. Praha 1856 

Mart.NSZ František Martinec: Náp�vy ke Spole�enskému zp�vníku 
�eskému. Praha 1852 

Mart.ZV František Martinec: Zp�vný v�nec. Praha 1865 

N�Z Jan Tobiášek – Antonín Vánkomil Maloch: Náp�vy k �eským 
zp�v�m. Ji�ín 1857 

NZP Emanuel Vašák: Národní zp�v a ples. Praha 1864 

OP� František Ladislav �elakovský: Ohlas písní �eských. 1. vydání 
Praha 1839 (nakladatelské vro�ení 1840). In: F. L. �elakovský: Ohlas písní 
ruských. Ohlas písní �eských. Vydal Karel Dvo�ák. Praha 1951 (odkazy na 
�íslo básn�) 

Pe�inaNZ František J. Pe�ina: Národní zp�vník. Praha 1919 

Pichl1–5 Josef Bojislav Pichl: Spole�enský zp�vník �eský. 1.–5. vydání 
Praha 1851–1852, 1857, 1859 

PichlZ6–8 Josef Bojislav Pichl – Josef Leopold Zvona�: Spole�enský zp�vník 
�eský. 6.–8. vydání Praha 1863, 1866 (1872), 1887 

Písn�1848 Jaroslava Václavková: Písn� roku 1848. Praha 1948 



Polen.SZS I–III Ferdinand Polenský: Spole�eský zp�vník sokolský 
s náp�vy I–III. Praha-Smíchov 1903–1904 

PSPT Pivo sem, pivo tam. CD Skupina Petra Traxlera. Supraphon 1994  

PTP Emanuel Meliš – Josef Bergmann: Pr�vodce v oboru �eských 
tišt�ných písní (1800–1862). Praha 1863 

R [Jan Ritter z Rittersberka:] �eské národní písn�. Oddíl náp�v�. Praha 
1825 

Ratibor Ratibor. Redakce Jan Malát. Praha 1886 

Ru�ka8 Alois Ru�ka: Nový národní zp�vník. 8. vydání Praha 1920 

SL Saužení lásky. LP Spirituál kvintet. Supraphon 1981 

Sokol1–6 František Augustin Urbánek: Sokol. 1.–6. vydání Praha 1863–

1872 

SSZ  Soupis spole�enských zp�vník�. In: �NZ2, s. 61–79 

Strej�ekDP Ferdinand Strej�ek: Deklamovánky a písn� prvních „�eských 

besed“. Praha 1924 

SZP  Soupis zlidov�lých písní. In: Bed�ich Václavek: Písemnictví a 

lidová tradice. Olomouc 1938, 2. vydání Praha 1947, s. 83–89 

SZV Josef Kalenský: Storch�v zp�vní v�nec. Praha 1889 

Turn.�MZ2 R. E. Turnovský: �esko-moravský spole�enský zp�vník. Praha po 

1876 

UP Ukazatel písní obsažených v �eských spole�enských zp�vnících. 

In: �NZ2, s. 387–468 

Václ.OLP Bed�ich Václavek: O lidové písni a slovesnosti. Praha 1963  

Václ.PLT Bed�ich Václavek: Písemnictví a lidová tradice. Olomouc 1938, 2. 

vydání Praha 1947  

Varyto Josef Leopold Zvona�: Varyto a lyra. Praha od 1855 

VS-O�P Bed�ich Václavek – Robert Smetana: O �eské písni lidové a zlidov�lé. 

Praha 1950 

VZ Emanuel František Züngel – Josef Richard Vilímek: Veselý 

zp�vák. Praha 1862 

VZV I–VI  Josef Krasoslav Chmelenský – František Škroup: V�nec ze zp�v� 

vlastenských I–VI. Praha 1835–1839, 1943/44. Kritické vydání 

Josef Plavec. Praha 1960 

Záboj Emanuel Meliš – Ludevít Procházka: Záboj. Praha od 1860 

Záv.FL� Artur Závodský: František Ladislav �elakovský. Praha 1982 



ZBP �en�k Zíbrt: Bibliografický p�ehled �eských národních písní. 

Praha 1895 

Z�O Mirko O�adlík: Zp�v �eského obrození (1750 – 1866). Praha 1940 

ZZ Zlatý zp�vník. Nakladatel Jan Hoffmann. Praha asi od 1847 

 

 

Abecední rejst�ík textových incipit� s odkazem k �íslu písn� 

 

Ach b�da, nebudu víc chodit pro vodu... 103 

Ach radost, ach radost, hezká to kv�tina... 94 

Aj, což na sv�t� mi schází v kraju Hany bohatém… 67  

Baso, baso, bru�… 34 

B�tolinko boubelatá, darmo se mne vzdaluješ… 18 

Blahý, kdo dle povolání Bohu slouží, vlasti své… 7 

Boj za�íná, ozbrojte, kdož mužové jste, paže… 51 

Bože muoj, ot�e muoj, ak je ten svet zmotaný… 92 

Brat�i, píme nápoj je�menový… 9 

Brat�i, veselme se v spolku radostném… 19 

Bývali �echové statní jonáci… 60 

�echy, �echy, klenot drahý v císa�ov� korun�... 105 

�eská krev a srdce �eské… 50 

D�vy ruské, d�vy panské, kdož by vám nesloužil rád… 10 

Dlouho mra�no nebe krylo… 62 

Do pole, háje, muži, jonáci... 96 

Doorávám, dokonávám, moje práce skon�ena… 38 

Dulce cum sodalibus sapit vinum bonum… 78 

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus… 77 

Ha ty naše slunce, Vyšegrade tvrd… 61 

Hájit právo skutky, slovy… 39 

Hej, Slované, ješt� naše slovanská �e� žije… 53 

Hej vzh�ru, lovci... ad 101 

Hoj, �eští sedláci, budou z vás jonáci…14 

Hoj zh�ru (Hej vzh�ru), lovci, v pole ven... 101 

Hranice vzplála tam na b�ehu Rýna… ad 81 



Já jsem jonák z Miletína… 32 

Já jsem švarná dívka z mlejna… 64 

Já jsem švarný jonák �eský (selský)… 54 

Jak so živ nezapomeno, jak se tehdá se mnou d�lo... 106 

Jak ven luna zve, sháním stádo své… 93 

Je to ch�ze po tom sv�t�… 15 

Ješt� na t�ch našich horách planou purpurové révy… 33 

Jede mladík na svém koni, jede do boje… 83 

Jsou, jsou po Slovanech �ešata… 27 

Kde d�va má? Vane v�t�ík od Ješt�ra (Ješt�da)… 52 

Kde domov m�j? Voda hu�í po lu�inách… 4 

Kde m�j je kraj, kde má je vlast… 26 

Kdy už všecko spo�ívá v tiché no�ní dob�… 30 

Když já jdu z hospody dom�… 85 

Když jsem svou Lidušku vyprovázel dom�… 25 

Když jsem zpolehounka v�era u okénka… 80 

Když m�sí�ek spanile svítil, vévoda B�etislav vstal… 79 

Když mne má mati�ka chovávala, milostn� na mne se usmívala… 37 

Když mne srdce bolí, procházím se v poli... 107 

Když už (juž) všecko spo�ívá... ad 30 

Když zdaleka z modrých hor slunce vycházelo… 20 

Krásná Minko, musím jíti… 66 

Krátký jen byl m�j �arokrásný sen… 74 

Lízinka, ach to je d�v�e… 42 

Má milenka je dívenka p�eup�ímná… 89 

Má tys láska jediná, ženuško ty p�edrahá… 72 

Má zlatá Ma�enko, pozoruj to… 56 

M�lt� Adam sedum syn�… 87 

Moravo, Moravo, Moravi�ko milá… 45 

M�j milý mi na letnice vsadil krásné máje… 49 

Na lávce nad potokem loudila �erným okem… 35 

Na okénku mé milenky stával stromek r�žový... 102 

Na víno cos mne táhne vám... 99 

Nad Berounkou pod Tetínem r�že již se �ervená… 69 



Náš tatí�ek nebožtí�ek ledacos v�d�l… 6 

Nech� velebí Vlach své ráje… 17 

Nitra milá, Nitra, ty vysoká Nitra… 57 

Nuže, brat�i, v kolo sem… 47 

Nuže, nuže, milí brat�i, zpívejme… 22 

O dnové, o radostné chvíle, když houpala lodinka mile… 68 

O vlasti má, drahá ty vlasti �eská… 73 

O� jsem prosil, B�h mi dal… 41 

P�jme písn� liboplynné… 70 

P�kn� na chodní�ek svítil mi m�sí�ek… 3 

Pijem ti, brat�í�ku, na zdraví… 86 

Písn�, dcery ducha mého… 21 

Pod bezem za jezem (Za jezem pod bezem) s Hanou Jení�ek… 55 

Praho má, Praho má, hezké holky rodíváš… 23 

Pro� se upejpáte, plaché dív�iny… 65 

P�icházím p�ímo z Moravy… 48 

Sedn�me si k stolu, brat�i, p�átelé… 11 

Sil jsem proso na souvrati… 28 

Slávie, jenž naší vlastí, rajský onen sv�ta pás… 40 

Složno, složno, bratjo mila, po Slaviji slavnoj… 90 

Slunce vstává nad táborem, z lože vstává Žižka lev… 24 

Slyš, d�vinko, má hubinko, lásky tajné hlas... 95 

Slyš, kterako (kterak to) zdaleka temný hluk… 88 

Spi, má zlatá, boubelatá… 12 

Svornost jest ta mocná páska… 29 

Šablenka brušená, to je moja žena... 104 

Široký jar�ok (jar�ek), bystrá vodi�ka – napoj mi, milá, mého koní�ka... 108 

Tam, kde v�n�í modré hory tisíc hrad� svými bory… 58 

Tam v dáli, tam za hájem ples ptá�ka zaznívá... 97 

T�šme se sladkou (blahou) nad�jí… 43 

Tisíc bojovných p�ísahalo rek�… 81 

Ty �eský sedlá�ku, vychytralý ptá�ku… 13 

Tys má láska jediná, skleni�ko má p�nivá… ad 72 

U panského dvora náš Vítoušek vorá… 59 



U potoka hoch si sed�v (sed�l)… 71 

V Brodském klášte�e rozvíjí se kv�t… 63 

V �echách, tam já jsem zrozena… 8 

Vám, o�i jasné, ráje mého �íše… 84 

Vane v�t�ík po lu�inách, kvítka políbá… 44 

V�rn�jšího na sv�t� nad mou milou d�v�ete… 82 

Vlast, jaké to sladké jméno... 98 

Vlasta ze r�ží uvila v�nce... 91 

Vltavo, Vltavo, �eko �ech�, �eko síly… 31 

Vystavím si skrovnou chaloupku… 16 

Z �eských hor zaznívá zp�v… 76 

Za dn� mladosti kdo radostné… 2  

Za jezem pod bezem... ad 55 

Zasvi� mi, ty slunko zlaté, na poslední z vlasti krok... 100 

Zdvihni se, zdvihni, starý �eský lve… 46 

Zlaté réví h�eje v lásky objetí… 75 

Zp�v a píse� milujem… 1 

Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou… 36 

Že peníze sv�tem vládnou, staré p�ísloví… 5 

 

 

Soupis 

 

1. �eský sbor. Incipit: Zp�v a píse� milujem… Text: Josef Bojislav Pichl 

(Pichl1 1851 /jméno texta�e neuvedeno/). Náp�v: Jan Nepomuk Škroup 

(Pichl1 1851 /jméno skladatele/, Mart.NSZ 1852, �. 1; Mart.ZV 1865, �. 5); 

Josef Leopold Zvona� (PichlZ6 1863, �. 86). Výskyt: �NZ �. 113 (vlast.) 

(Zvona�); PTP �. 544 (Zvona�); SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 23, 25, 29, 31–

41, 44–46, 48, 51–55, 60, 64, 78, 79, 130; UP s. 460. 

Oslavovat zp�vem vlast, milovat �eské dívky, ale v boji s nep�ítelem 

pevn� uchopit zbra� – tak vyjád�il atributy mladých vlastenc� J. B. Pichl 



v písni, kterou se rozhodl uvést oddíl spole�enských písní svého zp�vníku; 

své autorství zde zaml�el (jako autor textu je jmenován až v PichlZ6). Text 

se do�kal dvojího zhudebn�ní, píse� byla ve spole�enských zp�vnících 

oblíbená, ale její zp�vníkový život (s jedinou výjimkou) skon�il 

s devatenáctým stoletím. 

 

2. Píse� spole�ná. Incipit: Za dn� mladosti kdo radostné… Text: František 

Ladislav �elakovský (Píse� spole�ní. VZV I 1835, s. 64; Spole�ná píse�. 

Smíšené básn� III, in: F. L. �elakovský: Spisy básnické IV. Praha 1847, �. 

5). Náp�v: František Škroup (VZV I 1835, s. 64; Mart.NSZ 1852). Výskyt: 

�NZ �. 101 (vlast.); �PV �. 9; Kytka I 1836; PTP �. 54; SSZ �. 5–7, 11, 14–

17, 21–25, 29,  31–41, 44–48, 51, 53–55, 60, 63, 64, 66–68, 78, 79, 94, 97, 

99, 115, 124, 130; Strej�ekDP s. 48; SZP s. 84; UP s. 457; VZV I s. 64. 

Havlí�kova parodie „Tys bratr náš! P�eklad z �ešiny do �eštiny“ (1843 za 

pobytu v Rusku): SSZ �. 26, 45, 48, 51–53, 66, 68, 79; Strej�ekDP s. 139; 

Karel Havlí�ek Borovský: Básnické dílo. Vydal Jaromír B�li�. Praha 1962, s. 

160. Další parodie: SSZ �. 26; Václ.OLP, s. 369. Komentá�e: Václ.PLT, s. 

135; Záv.FL�, s. 395–398. 

Také text zlidov�lé písn� F. Škroupa a F. L. �elakovského p�ináší 

vý�et skutk� a vlastností, jimiž má oplývat pravý �eský muž-vlastenec. 

Obsahov� ji inspirovaly Goethovy Geselliche Lieder, Arndtova báse� Der 

Deutsche Mann (1813), anonymní Šlechetný �ech (1814), Hankova Kdo je 

hodný muž (1815) a další. Píse� vznikla ve 30. letech 19. století, v dob� 

rozkv�tu �eského spole�enského života, kdy vzr�stala poptávka po 

spole�enských písních vlasteneckého charakteru, a dosáhla zna�né 



popularity. Skryt� ji perzifloval už Karel Hynek Mácha v P�edzp�vu Máje 

(1836), ale zejména proslula Havlí�kova parodie Tys bratr náš! (1843), která 

pozd�ji žila ve spole�enských zp�vnících paraleln� s originálem. 

 

3. Chodní�ek lásky. Incipit: P�kn� na chodní�ek svítil mi m�sí�ek… Text: 

Josef Krasoslav Chmelenský (Kytka III 1838, s. 14). Náp�v: Josef Geisler 

(VZV V 1839, s. 302, Pichl1 �. 3 /jméno skladatele/, Mart.NSZ 1852, �. 3; 

Mart.N�Z 1856, �. 20; PichlZ6 1863, �. 3; Mart.ZV 1865, �. 55; PichlZ7–8 �. 

67); František Karas (VZV VI 1843-4, s. 389, Pichl1 �. 3 /jméno skladatele/). 

Výskyt: �NZ �. 6 (mil.); Kytka III s. 14; PTP �. 104 (Geisler), 123 (Karas); 

SSZ 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 25, 29, 31, 35, 36–38, 40, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 

60, 61, 64, 71, 74, 117, 130, 132; SZP s. 84; UP s. 433; VZV V s. 302 

(Geisler), VI s. 389 (Karas); Z�O s. 78. Komentá�e: Václ.PLT, s. 118–119, 

122–125, 138; Z�O, s. 196. 

 Chmelenského (pon�kud šroubovaný) ohlas lidové poezie s motivem 

zklamané lásky, uve�ejn�ný jako nabídka ke zhudebn�ní v Kytce 1838, 

zaujal dva skladatele; poslucha�sky úsp�šn�jší byl J. Geisler, s jehož 

náp�vem (1839) se píse� ší�ila spole�enskými zp�vníky. Její zp�vníkové 

uvád�ní sice s koncem 19. století ustalo, žila však dál v tradici jako zlidov�lá 

píse�, k �emuž napomohly také �etné kramá�ské tisky. Spolu s písn�mi Sil 

jsem proso na souvrati... a Já jsem švarná dívka z mlejna... se stala dokonce 

sou�ástí lidové tradice v horním Slezsku (polská verze vyšla v Rogerov� 

sbírce ve Wroclawi 1863). 

 



4. Domov m�j. Incipit: Kde domov m�j? Voda hu�í po lu�inách… Text: Josef 

Kajetán Tyl (Fidlova�ka. 1834, 4. jednání, Mareš. Kritické vydání Miloslava 

Hýska Praha 1926, s. 111; první otisk textu písn�: Bohemia 23. 12. 1834). 

Náp�v: František Škroup (partitura Fidlova�ky, 1834, �. 19; první otisk písn� 

s náp�vem: VZV I 1835, s. 30). Výskyt: Bohemia 23. 12. 1834; �NZ �. 180 

(vlast.); �PV �. 18; PTP �. 31, 485; SSZ �. 2 (An.SZ v�etn� náp�vu), 3, 5–

10, 12, 14–19, 21, 23–25, 28–41, 43–48, 51–56, 59–61, 63–71, 73–75, 77–

79, 81, 82, 84–87, 90, 92–99, 102–104, 106–109, 11–115, 117–130, 133–

141, 144, 146–150, 152, 155–158, 160; SZP s. 87; UP s. 412 (zde i n�kolik 

parafrází); VZV I s. 30; Z�O p�íloha. Monografie, medailony a komentá�e: 

PTP, s. 8; František Ba�kovský – Robert R�ži�ka: J. K. Tyla „Kde domov 

m�j?“ s d�jinami hymny té a pozd�jšími p�ídavky i p�eklady. Praha 1884; 

František Strnad: O našich hymnách a jejich osudech. Praha 1924; Miloslav 

Hýsek: J. K. Tyl. Praha 1926; Kde domov m�j? Ro�enka Chudým d�tem 46. 

Sborník ke 100. výro�í písn� uspo�ádala Hana Humlová. Brno 1934; 

Ferdinand Strej�ek: Kde domov m�j? 1834–1934. Praha 1934; Albert 

Pražák: Kde domov m�j? Otisk p�ednášky k stému výro�í národní hymny. 

Praha 1934; Páta Josef: „Kde domov m�j?“ v slovanských p�ekladech a 

obm�nách. Praha 1935; Jaromír Václav Šmejkal: Píse	 písní národu 

�eského. Praha 1935; Kde domov m�j? Památník v�novaný naší vlasti a 

hymn� národa �eského. Praha 1940; Bohumír Št�dro�: Staré �eské písn�. 

Brno – Praha 1940, s. 21–23; CmíralVZV, s. 40; Robert Smetana – Bed�ich 

Václavek: Sto let života písn� „Kde domov m�j?“ v tradici. In: Kde domov 

m�j? Ro�enka Chudým d�tem 46, s. 75; znovu in: VS-O�P, s. 111; 

Karb.MLP, s. 26–29; František Kožík: Píse	 nejdražší. Praha 1986; Karel 



Vladimír Burian: Kapelník ze Stavovského. Praha 1989; Ji�í Traxler: Ty naše 

písni�ky �eské I – Kde domov m�j? Generace ro�. 4, 2002, �. 4, s. 36–37. 

 Zlidov�lá píse� F. Škroupa a J. K. Tyla vznikla 1834 jako 19. hudební 

�íslo Fidlova�ky, narychlo vytvo�ené lokální parafráze víde�ských frašek. Tyl 

tam pot�eboval tesknou vlasteneckou píse� kramá�ského typu (zvolil 

oblíbený motiv proslulé Goethovy Mignoniny písn� z Viléma Meistera, 

Kennst du das Land...?) – Škroup ji adekvátním zp�sobem zhudebnil (použil 

motiv� kramá�ské a lidové písn� Horo, horo, vysoká jsi... a oblíbené 

n�mecké písn� francouzské provenience Denkst du daran...? ze zp�vohry 

Karla von Holtei Der alte Feldherr /1825/). Fidlova�ka byla po první repríze 

pro nezájem stažena z repertoáru, píse� naopak za�ala žít vlastním 

bohatým životem: ší�ila se tiskem (noviny, letáky, kramá�ské tisky, 

spole�enské zp�vníky, hudebniny), opisováním, ústním podáním, jarmare�ní 

produkcí, hracími strojky, muzicírováním v salonech, divadelním a 

koncertním provozováním. V lidové tradici z�stávalo jádro písn� díky �astým 

otisk�m v podstat� nezm�n�no, lidová tvo�ivost (folklorizace) se projevovala 

p�ipojováním dalších slok a tvorbou hojných lokálních, regionálních, 

zemských, národních, ale i zájmových, oborových, t�ídních a žánrových 

parafrází, ohlas� a parodií. 1862 se p�i ní poprvé povstalo, byla p�ijata za 

národní a po vyhlášení samostatnosti za státní hymnu.  

 

5. Spole�ní. Incipit: Že peníze sv�tem vládnou, staré p�ísloví… Text: Jan 

Jind�ich Marek, �astý pseudonym: Jan z Hv�zdy, u této písn� ve V�nci: J. 

Opo�enský (Spole�ná. VZV IV 1838, s. 263, v orig. s. 55; Pichl1 1851, �. 5 

/J. Marek/). Náp�v: Josef Vorel (VZV IV 1838, s. 263, v orig. s. 55; Mart.NSZ 



1852; Mart.N�Z 1856, �. 36; PichlZ6 1863, �. 2; Mart.ZV 1865, �. 70; 

PichlZ7–8 �. 41). Výskyt: CmíralNZP s. 10; CmíralVZV s. 34; �NZ �. 67 

(lid.); KP s. 15; PTP �. 82; SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 23–27, 29–41, 44–

46, 48, 51–56, 59–61, 64–68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 85–87, 89, 90, 92, 

93, 95–98, 100, 103, 104, 106, 108, 112, 115, 117, 119–121, 123, 125, 130, 

136, 137; SZP s. 86; UP s. 461; VZV IV s. 263; Z�O s. 146, 203. Parafráze 

a kontrafaktury: DP I s. 241, 242; KP s. 16; Letáky1848 s. 101; Písn�1848 s. 

151. Komentá�e: Václ.PLT, s. 106; CmíralVZV, s. 44; Z�O, s. 203–204; 

CmíralNZP, s. 22–23; Zden�k Nejedlý: Bed�ich Smetana IV. Praha 1951, s. 

160; KP, s. 15–17.  

Kuplet zpívaný (podle O�adlíka) od 30. let 19. století p�i pozd�jších 

reprízách frašky Jana Nepomuka Št�pánka Hastroš (premiéra 3. 12. 1826). 

Nejedlý a Cmíral se domnívají, že text písn� složil sám Vorel a ve V�nci jej 

uvedl pod pseudonymem Opo�enský (jsa rodák z Opo�na); Cmíral uvádí, že 

píse� se poprvé zpívala p�i divadelním p�edstavení v Žebráce – to vše už 

pon�kud p�ipomíná legendy provázející genezi písní Nad Berounkou pod 

Tetínem... nebo Kde domov m�j... Václavek–Smetana i Karbusický–Pletka 

však považují Markovo autorství písn� Že peníze sv�tem vládnou... za zcela 

nepochybné. P�vodn� �asový kuplet záhy zlidov�l a od roku 1848 vznikaly 

jeho �etné parafráze a reminiscence. 

 

6. Cikánova píš�alka. Incipit: Náš tatí�ek nebožtí�ek ledacos v�d�l… Text: 

František Ladislav �elakovský (��M 1833, sv. 1; OP� 1839, �. 16). Náp�v: 

Josef Vorel (Šestero písní pro jeden hlas p�i fortepianu. Praha 1834 – 

zbývajících p�t písní je na texty Vacka-Kamenického). Výskyt: ��M 1833/1; 



�NZ �. 64 (lid.); OP� �. 16; Písn�1848 �. 10; PTP �. 410; SSZ �. 5–7, 12, 

15–17, 21, 23–25, 27, 29–33, 35–41, 44–48, 51–56, 59–61, 64, 74, 78, 79, 

86, 92, 93, 96, 108, 115, 120, 121, 123, 125, 130, 137, 140; SZP s. 84; 

Šestero písní 1834; UP s. 426; ZZ seš. 1 �. 2. Komentá�e: PTP s. 94; 

Václ.PLT, s. 105, OP� s. 183, 187; Záv.FL�, s. 337–339.  

Zlidov�lá píse� z �elakovského OhIasu písní �eských. Autor zru�n� 

využil alegorie a protin�mecká báse� prošla cenzurou. Píse� sice mohla 

budit rozpaky (národn� odbojné snahy se odvozují od kradoucího cikána), 

ale lidé záhy odhalili jinotajnost básn� a v roce 1848 byla dokonce ší�ena 

v letákových tiscích spolu s dalšími revolu�ními písn�mi. Inspirace je 

z n�mecké písn� Der Rattenfänger von Hammeln (Krysa� z Hamelnu) z 

Arnimovy–Brentanovy sbírky Des Knaben Wunderhorn (Chlapc�v kouzelný 

roh), formální p�edlohou se stala �eská lidová píse� Náš tatí�ek nebožtí�ek, 

dej mu Pánb�h království… (R �. 182). Cikánský motiv inspiroval Josefa 

Vorla k odpovídajícímu hudebnímu pojetí; jeho melodie „v rytmu uherských 

písní ... je velezda�ilá a p�sobí v besedách tím v�tšího ú�inku, zpívá-li ji sbor 

chlapc� jednohlasn�“ (PTP). 

 

7. Píse� ponocného. Incipit: Blahý, kdo dle povolání Bohu slouží, vlasti 

své… Text: Martin A. P�ibyl (Národní písn� obsahu rozmanitého. Praha – 

Hradec Králové 1830, s. 7). Náp�v: Jan Tobiášek (Pichl1 �. 7 /jméno 

skladatele/, Mart.NSZ 1852; N�Z 1857, �. 285; PichlZ6 1863, �. 74; Mart.ZV 

1865, �. 112; PichlZ7 �. 252; PichlZ8 �. 264); Alois Jelen (ZZ 1847, seš. 1 �. 

3) – nejde o stejný náp�v?! Výskyt: �NZ �. 84 (spol.) (Tobiášek); PTP �. 286 

(Jelen); SSZ �. 5–7, 12, 13 (Tobiášek, �. písn� 285), 15, 17–19, 21, 22, 24, 



25, 29, 32, 35, 36, 38, 46–48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 63, 78, 79, 86, 96, 115, 

130; SZP s. 86; UP s. 391; Komentá�e: Václ.PLT, s. 108; VS-O�P, s. 177–

178. 

 P�ibylova báse� chválí spo�ádaného vlastence p�edb�eznové doby, který 

d�lí svou službu stejnom�rn� mezi Boha a vlast (Václavek). Jako jedna 

z mála typických m�š�anských spole�enských písní zlidov�la i mezi 

venkovským lidem, z�ejm� také díky Tobiáškov� melodii nesené v intonaci 

kostelních zp�v�. Exemplá� Zlatého zp�vníku s druhým, Jelenovýn náp�vem 

nebyl k dispozici – m�že jít o zám�nu jména skladatele u téhož náp�vu. 

 

8. Vlastenka. Incipit: V �echách, tam já jsem zrozena… Text: František 

Jaroslav Vacek-Kamenický (Písn� národní v �eském duchu. Praha 1833). 

Náp�v: František Škroup (�eška. Opus 32. Jan Hoffmann. Praha; Pichl1 

1851 /jméno skladatele/; PichlZ6 1863, �. 4a; PichlZ7–8 �. 23a); Václav 

Josef Rosenkranc (�eška. VZV II 1836, s. 86, v orig. s. 14; Mart.NSZ 1852; 

Mart.N�Z 1856, �. 5; PichlZ6 1863, �. 4b; Mart.ZV 1865, �. 11 /u 

Rosenkrancova náp�vu jako skladatel chybn� uveden Škroup/; PichlZ7–8 �. 

23b). Výskyt: �NZ �. 97 (vlast.) (Rosenkranc); Kytka I 1836; PTP �. 24 

(Rosenkranc), 38 (Škroup); SSZ �. 5–17, 21–25, 28, 29, 31, 32, 34–41, 43–

46, 48, 51–55, 59–61, 63–68, 70, 71, 74, 78, 79, 81, 85–87, 90, 92–99, 103, 

104, 106, 107, 109, 112, 115, 117, 121, 124, 128–130, 133, 136–140, 147, 

152, 160; Strej�ekDP s. 43; SZP s. 84; UP s. 452 (zde i parafráze a 

parodie); VZV II s. 86; Z�O s. 94 (Rosenkranc). Komentá�e: PTP, s. 6; 

CmíralVZV, s. 42; Z�O, s.198; Václ.PLT, s. 136; Václ.OLP, s. 333. 



 Dívka narozená v �echách, vyr�stající mezi �echy, milující svou vlast a 

nestydící se mluvit �esky je rozhodnuta v�novat svou lásku jen �echu a 

vlastenci. Vackova-Kamenického vlastenecká píse� ur�ená k ženskému 

p�ednesu byla oblíbeným �íslem spole�enských besed. Interpretace 

Škroupova t�ídobého náp�vu zkomponovaného pro školený soprán byla 

pom�rn� obtížná, zato Rosenkrancova sv�ží melodie (má scherzový ráz 

allegretta, a živ� p�ednesena, vyvolává p�edstavu polky /O�adlík/) nalezla 

široké uplatn�ní a také jejím p�i�in�ním píse� zlidov�la. Zpo�átku uvád�ly 

n�které zp�vníky oba náp�vy. 

 

9. Hasme! Incipit: Brat�i, píme nápoj je�menový… Text: František Šír (Pichl1 

1851, �. 9 /autor neuveden/). Náp�v: Josef Vorel (Pichl1 /jméno skladatele/; 

PichlZ6 1863, �. 75; PichlZ7 �. 175; PichlZ8 �. 176); Karel Slavík (NZP 

1864). Výskyt: �NZ �. 79 (spol.) (Vorel); SSZ �. 5–7, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 

33, 34 (Slavík), 38, 51, 60, 86, 130; UP s. 392. 

 Na rozdíl od vody dodává pivo sílu, byst�í ducha, povzbuzuje ke zp�vu a 

hasí milostné požáry. Oblíbená pijácká spole�enská píse� pat�í k tzv. písním 

spole�ným, ur�eným ke spole�nému zp�vu p�i rozproud�né spole�enské 

zábav� a také k pochodu. Jako báse� nejsou verše nijak povedené, ale jako 

text písn� dob�e sloužily svému ú�elu. Zdá se, že text byl vytvo�en až 

k hotovému Vorlovu fanfárovému náp�vu nebo zárove� s ním; drobné 

deklama�ní poklesky to nevylu�ují. 

 



10. D�vy slovanské. Incipit: D�vy ruské, d�vy panské, kdož by vám 

nesloužil rád… Text: Josef Krasoslav Chmelenský (Kytka I, 1836; Pichl1 

1851, �. 10). Náp�v: František Škroup (VZV II 1836, s. 79, v orig. s. 3; Pichl1 

/jméno skladatele/; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 85; Mart.ZV �. 100; 

PichlZ7–8 �. 51). Výskyt: �NZ �. 100 (vlast.); Kytka I 1836; PTP �. 32; SSZ 

�. 5–7, 12, 15, 17, 29, 31–33, 35–38, 40, 48, 51, 52, 55, 60, 64, 85, 130; UP 

397; VZV II s. 79. 

 Básník op�vuje dívky r�zných slovanských národ�, ruské dívky nazývá 

slovanskými Britkami, polské slovanskými Francouzkami, srbské dívky 

slovanskými Italkami – �eské dívky a ženy však nemají v sv�t� rovných! 

P�estože píse� po básnické ani hudební stránce nijak nevyniká, ocitla se 

díky své tematice v �ele druhého ro�níku V�nce ze zp�v� vlastenských, 

uvitého a ob�tovaného dívkám vlastenským, a v 50. – 80. letech 19. století 

se stala oblíbeným �íslem mnoha spole�enských zp�vník�. 

 

11. Spole�ní. Incipit: Sedn�me si k stolu, brat�i, p�átelé… Text: Jan Jind�ich 

Marek (literární pseudonym Jan z Hv�zdy, zde nepoužitý) (Spole�ní píse�. 

VZV III 1837, s. 189, v orig. s. 52; Pichl1 1851). Náp�v: Josef Vorel (Pichl1 

/jako skladatel písn� je jedin� v tomto p�ípad� uveden Vorel – asi jde o 

omyl/); Václav Josef Rosenkranc (VZV III 1837, s. 189, v orig. s. 52; 

Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 11; PichlZ6 1863, �. 5; Mart.ZV 1865, �. 

48; PichlZ7 �. 165; PichlZ8 �. 167). Výskyt: �NZ �. 77 (spol.); PTP �. 51; 

SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 21, 24, 25, 29, 32–36, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 

52, 55, 60, 61, 64, 66, 68, 71, 74, 86, 97, 98, 103, 117; UP s. 441; VZV III s. 

189. Komentá�: CmíralVZV, s. 44. 



 Další tzv. spole�ná píse�, charakterizovaná a proslulá sloganem: „Zp�v 

a víno, d�v�e hezké, to jsou dary zem� �eské...“ V tematicky rozvrstvených 

zp�vnících byla �azena do oddílu pijáckých písní a její zp�vníková obliba 

p�etrvala do 20. století. Rosenkranc�v náp�v (s refrénem opakovaným 

sborem) má nápad a obvyklou jiskru, obtížn� intonovatelné intervaly (nap�. 

velká septima) však mj. bránily obecnému zlidov�ní písn�. 

 

12. Ukolíbavka. Incipit: Spi, má zlatá, boubelatá… Text: Vojt�ch Nejedlý 

(Ukolíbavka. In: Antonín Jaroslav Puchmajer: Sebrání básní a zp�v� I. 

Praha 1795, s. 64. Jako diplomatický otisk znovu vydal Jaroslav Vl�ek. 

Praha 1917). Náp�v (v Pichl1 skladatel neuveden): Jakub Jan Ryba (1. 

náp�v: Franz /!/ Ryba: Zwölf böhmische Lieder. Praha 1800, �. 1 Ukolíbavka 

– náp�v se neujal; 2. náp�v: Zastavení�ko – tento náp�v zlidov�l; jako jeho 

autor bývá uvád�n omylem rovn�ž Václav Jind�ich Veit – nap�. v originálu 

VZV VI 1843/44, krit. vyd. s. 383, následn� v PTP �. 649; Jan Jeník z Brat�ic: 

Písn� krátké. Praha 1810 rkp. /anonymn�/; Škroupova úprava pro mužský 

�ty�hlas a kvarteto lesních roh�: provedení 1833, tisk VZV VI 1843/44, s. 383 

/jako autor textu omylem uveden Š. Hn�vkovský/; samostatný tisk Praha 

1850 s litografií Josefa Navrátila; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 29; 

PichlZ6 1863, �. 6; Mart.ZV 1865, �. 64 /jako skladatel omylem uveden 

Kníže/; PichlZ7–8 �. 79). Další výskyt: CmíralNZP s. 2; �NZ �. 58 (lid.); JT I–

II �. [85], [307], [498]; PTP �. 424, 649 (Veit); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 24, 25, 

28, 29–33, 35–41, 44, 45, 48, 51–53, 55, 56, 59–61, 63–66, 68, 70, 71, 74, 

79, 86, 92, 93, 97, 104, 106, 117, 122, 130, 133, 147; parodie a parafráze: 

22, 88; SZP s. 83; UP s. 444; VZV VI s. 383. Komentá�e: CmíralNZP s. 22; 



VS-O�P, s. 66; Václ.OLP, s. 66, 82–83, 313; Jan N�me�ek: Jakub Jan 

Ryba. Praha 1963, s. 220–22, 342, 347; JT I, s. 296–298. 

 �lov�k ryzího charakteru se nemusí obávat neklidného spánku. Jedna 

z nejstarších �eských spole�enských písní. Text Vojt�cha Nejedlého vyšel již 

v prvním Puchmajerov� almanachu (1795); Jakub Jan Ryba báse� poprvé 

zhudebnil a vydal jako �. 1 pod názvem Ukolíbavka ve Dvanácteru �eských 

písní (1800, pod chybným k�estním jménem Franz), druhé zhudebn�ní 

(Zastavení�ko, po 1808) z�stalo dlouho v rukopisu, ale m�lo úsp�ch, �asto 

se provozovalo, ší�ilo se opisy (viz u Jeníka z Brat�ic po 1810) a s tímto 

náp�vem píse� zlidov�la. Prvoplánové pochopení textu (ukolébavka pro 

milovanou dívku) posunulo píse� záhy mezi spole�enské pís�ové hry: zp�v 

probíhal jako skute�né uspávání dívky, záv�re�né opakování první sloky se 

muselo „velmi piano zpívat, jako by se necht�lo již do spaní p�ivedenou 

dív�inku ze spaní probuditi“ (Jeník). Zám�r se pozd�ji p�i sborovém zp�vu 

promítal do jednotlivých hlas�: „Solo: ...noc se blíží, o�ka tíží / sen, spi, 

dív�inko!; Tenori: (tiše) Ná ná ná atd., Bassi: (taktéž) Pš pš pš atd. vždy 

tišeji, až to docela zanikne.“ (Veselý zp�vák 1862) 

 

13. �eský sedlák. Incipit: Ty �eský sedlá�ku, vychytralý ptá�ku… Text: 

František Ladislav �elakovský (18. 8. 1830 v dopisu Kamarýtovi; ��M 1831, 

sv. 3; OP� 1839, �. 45). Náp�v: lidový; jako Na Bílé ho�e sedlá�ek o�e… 

(Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 46; Mart.ZV 1865, �. 80; PichlZ6–8 /jen 

náp�vové odkazy/). Výskyt: ��M 1831/3; �NZ �. 60 (lid.); OP� �. 45; 

Písn�1848 �. 5 (parafráze); SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 24–26, 29, 31–33, 

35–38, 40, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 60, 64, 66, 68, 79, 91, 97, 99, 130; SZP s. 



84; UP s. 450. Komentá�e: Václ.PLT, s. 141; Václ.OLP, s. 191, 317; 

Záv.FL�, s. 340–341. 

 Zlidov�lá píse� z �elakovského Ohlasu písní �eských: s pomocí 

p�etvá�ky p�ekoná �eský sedlák i nejhorší p�ekážky. Básníka inspirovala 

vlastní zkušenost a lidová moudrost; avšak lidová r�ení a pop�vky na toto 

téma, nap�. P�ed pánem heká... (Jeník) nebo Sedliak, božie stvorenia... 

(Kollár), jsou vesm�s mladšího data. Vhodný lidový náp�v napomohl písni 

ke zlidov�ní, �elakovský ale píse� Na Bílé ho�e sedlá�ek o�e... z�ejm� 

neužil jako formální model pro sv�j ohlas (je tu drobná metrická 

disproporce); pozd�jší p�ipojení tohoto náp�vu nejspíš zp�sobil textový 

názvuk („sedlá�ek“). 

 

14. Nová. Incipit: Hoj, �eští sedláci, budou z vás jonáci… Text: Anonym 

(kramá�ský tisk Nová píse	 o �eských sedlácích. Zpívá se notou: Na Bílé 

ho�e sedlá�ek vo�e. Tiskem c. k. dvorní kn�htiskárny syn� Bohumila Haase 

[1848]). Náp�v: lidový. Výskyt: SSZ �. 5–7; Písn�1848 �. 5; UP s. 402. 

Komentá�e: Václ.PLT, s. 141; Písn�1848, s. 197/5.  

Anonymní �asová aktualizace (1848) p�edchozí �elakovského 

zlidov�lé písn� Ty �eský sedlá�ku, vychytralý ptá�ku... (�eský sedlák). 

V této parafrázi sedlák již panstvu nepodlézá, jedná hrd� a zp�íma. 

 

15. Pocestný. Incipit: Je to ch�ze po tom sv�t�… Text: František Ladislav 

�elakovský (��M 1831, 3. sv.; OP� 1839, �. 24). Náp�v: Alois Jelen (Sbírka 

písní slovanských. Brno 1851; Pichl1 1851 /jméno skladatele/; Mart.NSZ 



1852; Mart.N�Z 1856, �. 19; PichlZ6 1863, �. 9; Mart.ZV 1865, �. 54; 

PichlZ7–8 �. 55); Josef Leopold Zvona� (T�i humoristické zp�vy. Opus 38. 

Praha 1862, �. 2). Výskyt: �NZ �. 63 (lid.) (Jelen); OP� �. 24; PTP �. 605 

(Zvona�); SL �. 7 (Jelen); SSZ �. 3 (Jelen), 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 24–26, 29 

(Jelen), 32, 33, 35–38, 40, 47, 48, 50–53, 55, 59–61, 64, 74, 79, 86, 96, 112, 

115, 119, 130, 133, 140, 147, 156; Strej�ekDP s. 109; SZP s. 84; UP s. 410. 

Komentá�e: Jan Blahoslav �apek: Ke genezi písn� �elakovského o 

pocestném. Bratislava 1932, s. 156; Václ.OLP, s. 151, 314–315; Záv.FL�, s. 

356–358. 

 Zlidov�lá píse� z �elakovského Ohlasu písní �eských. Básník lí�í strasti 

putování pána i chudáka v rovin� reálné (skute�né cestování) i alegorické 

(životní pou�), v tomto duchu se nese také pointa: na konci cesty oba �eká 

nocleh ve stejné hospod�. P�edobrazem básn� mohla být slovenská lidová 

píse� Bože muoj, ot�e muoj, ak je ten svet zmotaný… (viz �. 92 zde) 

s motivem út�chy sedlák� ve smrti vyrovnávající sociální rozdíly, jejímž 

zdrojem (anebo naopak ohlasem) zase mohla být Píse� nádeníka z Múzy ze 

slovenských hor (1801) od Juraje Palkovi�e, p�ebásn�ná z n�meckého 

anonymního textu. S Jelenovou prostou melodií se �elakovského píse� 

Pocestný sice ve spole�nosti zpívala a byla zaznamenána i v lidové tradici, 

ale díky �astému uvád�ní v �ítankách a zp�vnících zlidov�l spíše didaktický 

text. Teprve na základ� adaptace melodie do t�ídobého taktu v 70. letech 20. 

století zobecn�la píse� jako celek. 

 

16. Chaloupka. Incipit: Vystavím si skrovnou chaloupku… Text: Václav 

Hanka (Hospodá�ství. In: Antonín Jaroslav Puchmajer: Nové básn� V. Praha 



1814, s. 40; dále V. Hanka: Dvanáctero písní I. Praha 1815). Náp�v: 

n�mecká lidová píse� – jako autor tohoto známého náp�vu bývá ve 

spole�enských zp�vnících d�sledn� uvád�n Václav Josef Rosenkranc 

(Pichl1 1851 – skladatel neuveden; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 38; 

PichlZ6 1863, �. 10; Mart.ZV 1865, �. 72; PichlZ7–8 �. 56); Václav Jan 

Tomášek (Šestero písní. Praha 1816, �. 1). Výskyt: �NZ �. 55 (mil.) 

(Rosenkranc); HankaM s. 21; HankaP1 I; JT II �. [308], [499]; KunzT I–II �. 

[41]; PTP �. 222 (Tomášek); SL �. 11 (Rosenkranc); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 

14–17, 21, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44–46, 48, 50–56, 59–62, 

64, 65, 70, 74, 78, 79, 81, 85–87, 90–93, 95, 96, 108, 120, 121, 128, 130, 

133, 136–138, 147; SZP s. 84; UP s. 456. Komentá�e: PTP, s. 51; Václ.PLT, 

s. 107, 127, 153; Václ.OLP, s. 313–314; KunzT II, s. 22–23. 

 Barvité lí�ení idylického novomanželského hnízde�ka, které mladík 

vybuduje a dívku tam zavede, ovšem teprve po nezbytných milostných 

lekcích. Zda�ilá parodie rokokových selanek a z nich vycházejících 

biedermeierských životních p�edstav. Raná báse� Václava Hanky 

s nepokryt� erotickou pointou vyšla již v pátém svazku Puchmajerových 

almanach� (1914), díky Hankovým spole�enským aktivitám ji záhy zhudebnil 

a vydal tiskem Václav Jan Tomášek (1816). Proslula však s lidovým 

náp�vem n�meckého p�vodu, který se ve zp�vnících všeobecn� p�ipisoval 

Václavu Josefu Rosenkrancovi, úsp�šnému skladateli spole�enských písní. 

O jejím �asném zlidov�ní sv�d�í zápisy v Kunzov� (1827 ?) i Jeníkov� 

(1832) sbírce.  

 



17. Novonárodní. (Jako: „Nek sa hrusti šaka mala.“) Incipit: Nech� velebí 

Vlach své ráje… Text: Bed�ich Peška (leták 1848 ?; Pichl1 1851, �. 17). 

Náp�v: Anonym; p�ejatý z ilyrské (chorvatské) písn� (Pichl1 náp�vový odkaz 

/Jako: „Nek sa hrusti šaka mala“/; PichlZ6 �. 11 a PichlZ7–8 �. 10: u náp�vu 

místo jména skladatele otazník; Polen.SZS II, �. 198: Nech� se zdvihá p�s� 

za�atá, chorvatská píse� v �eském p�ekladu, p�vodní text L. Vukotinovi�). 

Výskyt: �NZ �. 144 (vlast.); Písn�1848 �. 26 (jako illyrská Nek se hrusti); 

SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 21, 23–25, 29, 31, 32, 35–41, 44, 45, 48, 51–55, 

60, 61, 64, 65, 70, 74, 78, 79, 86, 92, 93, 95, 96, 108, 130; UP s. 428. 

 Povzbuzeni vzpomínkou na v�d�í postavy �eských výboj� v minulosti 

poci�ují mladí vlastenci, „strážníci na západ�, v�rní vlasti, v�rní vlád�“, 

oprávn�ní vydobýt své vlasti právo, �est a svobodu. Píse� skryt� namí�ená 

proti velkon�meckým integra�ním snahám je obratnou sm�sí loajality a 

revolu�ního nadšení, její letáková existence v roce 1848 je nedoložená. 

Pešk�v text vznikl na anonymní náp�v chorvatské písn� L. Vukotinovi�e Nek 

sa hrusti šaka mala... (Nech� se zdvihá p�st za�atá). 

 

18. D�v�e, já ti ud�lám. Incipit: B�tolinko boubelatá, darmo se mne 

vzdaluješ… Text: František Ladislav �elakovský (14. 7. 1820 v dopisu 

Kamarýtovi; Smíšené básn� Frant. Ladisl. �elakovského. Praha 1822); 

rozší�ením v dialog vznikla 10sloková kramá�ská verze (Hlahol 1861; 

Václ.OLP s. 79, 93). Náp�v: pololidový (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 

18; PichlZ6 1863, �. 12; Mart.ZV 1865, �. 53; PichlZ7–8 �. 68); Ludevít 

Procházka (T�i sbory na slova F. L. �elakovského. Praha). Výskyt: �NZ �. 

26 (mil.); PTP �. 578 (Procházka); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 13–17, 21–26, 29–



32, 35–40, 41, 44–46, 48, 50–56, 59, 60, 61, 63–65, 70, 73, 74, 79, 81, 85–

87, 90, 92–94, 96, 108, 109, 114, 115, 130, 135, 147; SZP s. 84. Komentá�e: 

Václ.PLT, s. 127, 138; Václ.OLP, s.79–80, 88–89, 93–94, 317; Záv.FL�, s. 

73, 90–91, 97. 

 Zlidov�lá píse� ze  Smíšených básní (1822) F. L. �elakovského, jedna 

z (nejen jeho) prvních �eských básní (vznik 1820) ovlivn�ných lidovou písní. 

K získání lásky milované dívky hodlá mladík použít nejr�zn�jší magické 

prost�edky a po zdárném výsledku za trest chvíli trucovat. Kramá�ské zn�ní, 

otišt�né v n�kterých zp�vnících, vytvá�í z písn� dialog: dívka se dovede 

chránit apotropajními prost�edky a na záv�r sd�luje, že �arování je zbyte�né: 

sta�í p�ece p�ijít a požádat o její ruku. V jiné kramá�ské variant� �arujícímu 

mládenci dívku zatím odvede n�kdo jiný. Píse� B�tolinko boubelatá... pat�í 

(také díky pololidovému náp�vu reflektujícímu kramá�ské manýry) v lidové 

tradici k nejfrekventovan�jším. 

 

19. M�š�anská. (Pochod pražských ostrost�elc�.) Incipit: Brat�i, veselme se 

v spolku radostném… Text: Josef Jaroslav Kalina (�asopisecky Kv�ty �i 

V�ela 40. léta ?; Pichl1 1851, �. 19; Básnické spisy z poz�stalosti. Praha 

1852). Náp�v: František Xaver (v PTP: K.) Lábler (PichlZ6 1863, �. 83; 

PichlZ7 �. 176; PichlZ8 �. 177). Výskyt: SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 29, 33, 38, 

60; UP s. 393. Komentá�e: Josef Jaroslav Kalina: Kšaft a ostatní básn�. 

Vydal František Frýdecký. Praha 1916, s. 16, 160–161 (otisk), 175; VS-O�P, 

s. 198. 

 Neohroženost a smysl pro slovanskou vzájemnost jsou chloubou 

pražských m�š�an�: s nimi se vlast nemá �eho obávat, je rozkoší p�ipíjet 



v jejich spole�nosti vládci, místodržícímu, stav�m, �eským a slovanským 

vlastenc�m a pro výstrahu i nep�átel�m. Kalinovy oslavné verše podané 

archaizujícím jazykem opat�il b�esknou pochodovou melodií F. X. Lábler. 

Krom� Pichlových zp�vník� a Hlaholu tato p�íležitostná skladba nezaujala.  

 

20. Zdenka. Incipit: Když zdaleka z modrých hor slunce vycházelo… Text: 

Václav Hanka (Hankovy písn�. Praha 1819, s. 17). Náp�v: František Max 

Kníže (Dívka v�rná. /5 písní/ s pr�vodem piana neb kytary. Opus 21. Praha 

1819); Anonym (Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 97; PichlZ7 �. 160; 

PichlZ8 �. 162) – z�ejm� jde o stejný náp�v. Výskyt: �NZ �. 44 (mil.) 

(Anonym); HankaM s. 96; HankaP2 s. 17; PTP �. 136 (Kníže); SSZ �. 5–8, 

12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 38, 51, 53, 60, 66–68, 79, 86, 97, 98, 103, 

130; SZP s. 84; UP s. 416; Z�O s. 88 (s neobratným p�ekladem z ruštiny – 

ten již v HankaM) (Kníže). Komentá�e: PTP, s. 31; HankaM, s. XVIII, 227; 

Václ.PLT, s. 107, 148–149; Z�O, s. 197–198 (také k náp�vu).  

Zlidov�lá píse� z 2. vydání Hankových písní (1819). Pasa�ka se ptá 

jednoho z projížd�jících voják� na osud svého milého, voják ji rusky 

informuje o jeho smrti a nabízí po n�m kon� ke spole�né cest�; dívka lest 

odhalí. O�adlík ozna�uje píse� za typický slavjanofilský žánr – v dialogu je 

užito ruštiny; ve 4. a 5. vydání Hanka ruské repliky ješt� více rozvinul. 

V tradici byla již tak nesprávná ruština nesrozumiteln� komolena, nebo byly 

ruské pasáže neobratn� p�ekládány. Protože p�i analýze nebyl k dispozici 

p�íslušný sborník písní F. M. Knížete, nelze �íci, zda je jeho náp�v shodný se 

zlidov�lým náp�vem uvád�ným anonymn� ve zp�vnících, ale obecn� se to 



p�edpokládá. Václavek o písni psal jako o „milostné z napoleonských válek“, 

Rusové p�es �eské území p�echázeli také již za tzv. válek koali�ních.  

 

21. Mé písn�. Incipit: Písn�, dcery ducha mého… Text: Václav Jaromír 

Picek (Písn�. Praha 1847, s. 3). Náp�v: Anonym (Mart.N�Z 1856, �. 1; 

PichlZ6 1863, �. 13; PichlZ7 �. 246; PichlZ8 �. 256). Výskyt: CmíralNZP s. 

18; �NZ �. 110 vlast.); �PV �. 2; SSZ �. 5, 7–17, 22, 25, 26 (parodie), 29, 

31, 35, 36, 38, 46–48, 51, 52, 54–56, 59–61, 64, 66–71, 73, 74, 78, 79, 82, 

86, 92–99, 103, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 119–121, 123–125, 128–

130, 133, 135–140, 147, 152, 153, 156, 160; SZP s. 87; UP s. 433; Z�O s. 

154. Komentá�e: Z�O, s. 205–206; CmíralNZP, s. 23; Václ.OLP, s. 150, 

282–287 (medailon autora), 333 (zmínka o náp�vu v p�íloze k 1. sešitu 

V�nce ??), 354. 

 Básník posílá své písn�, vzniklé z lásky k Slovanstvu, všem 

poslucha��m bez rozdílu v�ku, pohlaví, majetku nebo povolání; žádné jm�ní 

ani postavení by nevym�nil za pocit p�íslušnosti k �eskému národu. Verše 

povrchního básníka, ale zru�ného a úsp�šného texta�a V. J. Picka zlidov�ly 

s anonymním náp�vem pololidového charakteru.  

 

22. �eština. (Jako: Kdybys m�la, má panenko, sto ovec.) Incipit: Nuže, 

nuže, milí brat�i, zpívejme… Text: Alois Uhl (Písn� o �eské vlasti v Polšt� 

zpívané. ��M 1832 ?; Pichl1 1851, �. 22). Náp�v: lidový (Pichl1 náp�vový 

odkaz /Jako: Kdybys m�la, má panenko, sto ovec/; Mart.NSZ 1852). Výskyt: 

�NZ �. 133 (vlast.); Písn�1848 �. 24; PTP �. 547; SSZ �. 5–8, 12, 15, 17–



19, 23, 25–27, 29, 31, 32, 34–41, 44, 45, 48, 51–53, 55, 60, 61, 63, 73, 78, 

79, 130; UP 430. 

 Chvála �eštiny na úkor zesm�šn�ní jiných jazyk�. Uhl�v puristický text 

na náp�v známé lidové písn� byl sou�ástí repertoáru v�tšiny spole�enských 

zp�vník� 2. poloviny 19. století. Bezd�ky se stal parodií sebe sama a 

obdobných brusi�ských skládání: „Proti hanc�m [�eštiny] slova máme 

hrdohn�vná!“ (záv�r poslední sloky) 

  

23. Praha má! Incipit: Praho má, Praho má, hezké holky rodíváš… Text: 

Josef Kajetán Tyl (kdy poprvé ?; Pichl1 1851). Náp�v: J. Hovorka (vždy pro 

mužský sbor: PichlZ6 1863, �. 94; NZP 1864, �. 18; Mart.ZV 1865, �. 26; 

PichlZ7–8 �. 17). Výskyt: �NZ �. 104 (vlast.); PTP �. 500; SSZ �. 5–7, 12, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 34–41, 44–46, 48, 51–55, 60, 64, 66–68, 78, 

97; UP s. 437. 

 Oslava Prahy-matky �eských dívek jako zprost�edkovatelky š�astných 

s�atk�. Tylovy verše zhudebnil pro mužský sbor J. Hovorka. Asi necht�n� 

skepticky zní anotace skladby v Pr�voci ... tišt�ných písní (1863): „Sbor 

tento skv�le p�ednešen, p�sobí dobrého dojmu.“ 

 

24. Táborská. Incipit: Slunce vstává nad táborem, z lože vstává Žižka lev… 

Text: Josef Bojislav Pichl (?) (Pichl1 1851). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 

1852). Výskyt: �NZ �. 158 (vlast.); SSZ �. 5–7, 41, 53, 64–66, 68–70, 79, 

95, 97, 99, 130; UP s. 442. 



 Vlastenecká píse� jako historická reminiscence na v�hlas vojev�dce 

Jana Žižky. Za husitský chorál zde ješt� slouží píse� Hospodine, pomiluj 

ny... (Jistebnický kancionál objeven až 1872). Text je snad prací 

sestavovatele zp�vníku J. B. Pichla, anonymní náp�v adekvátn� k obsahu 

textu kombinuje fanfárové prvky s názvuky kostelních písní. Od 3. vydání 

Pichlova zp�vníku (1852) se píse� ve spole�enských zp�vnících 

neobjevovala; zájem o ni se obnovil na základ� atmosféry textu až 

v nenotovaných zp�vnících sokolských. 

 

25. Vyprovázení. Incipit: Když jsem svou Lidušku vyprovázel dom�… Text: 

kramá�ský (Nová píse	 mládenc�m a pannám pro obveselení mysle na 

sv�tlo vydaná. Pardubice 1798 – montáž z n�kolika písní, s incipitem Když 

jsem svou Nanynku…a s citoslovným refrénem Tradlidlajtum…); adaptace 

Václav Hanka (Dvanáctero písní I. Praha 1815). Náp�v: lidový dvoudobý 

(Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 10; Mart.ZV 1865, �. 47; Ru�ka8 1920, 

s. 202); jiný lidový, p�íbuzný t�ídobý (N�Z 1857, �. 102); Václav Jan 

Tomášek (Šestero písní. Praha 1816, �. 5). Výskyt: �NZ �. 17 (mil.); 

HankaP1 I; HankaM s. 61 (Hank�v text), 208 (kramá�ský text); PTP �. 227; 

SSZ �. 5–10, 12–17, 21, 22, 24, 25, 35, 36, 48, 51, 52, 55, 56, 61, 64, 91, 

115; SZP s. 84; UP s. 415. Komentá�e a medailony: PTP, s. 52; J. Truhlá� in: 

Athenaeum ro�. 8, s. 49; HankaM, s. XLIII, 208–211; Václ.PLT, s. 104, 127, 

139; Václ.OLP, s. 210, 330–331, 341–342. 

 Zlidov�lá píse� z první sbírky Václava Hanky Dvanáctero písní I (1815). 

Hankov� básni p�edcházel kramá�ský tisk písn� Když jsem svou Nanynku 

doprovázel dom�... (1798) s obdobným incipitem a n�kolika shodnými 



slokami. Truhlá� na�kl v Athenaeu Hanku u této písn� z plagiátorství, 

Václavek (Václ.OLP: 331) poukázal na možnost, že Hanka píse� nejprve 

publikoval kramá�skou, anonymní formou (a vydání písn� je tedy 

antidatováno). Na základ� srovnání se zdá pravd�podobné, že Hanka 

mnohaslokovou kramá�skou montáž n�kolika lyrických písní zredukoval na 

základní motiv milostného p�emlouvání, který ho zaujal svým erotickým 

nábojem, a píse� pak dotvo�il podle svých p�edstav. Tomáškovo rané 

zhudebn�ní nezaujalo, píse� se zpívala s lidovými náp�vy a do�kala se 

n�kolika dalších kramá�ských verzí. Pichlovy zp�vníky ji od 6. vydání (tj. od 

po�átku Zvona�ovy spolupráce) p�estaly uvád�t, zato lidov�jší �eský 

zp�vní�ek (pozd�ji �eskoslovanský zp�vník) ji p�inesl ve všech svých osmi 

vydáních a objevila se i ve zp�vnících Ru�kových, vesm�s s náp�vem, který 

poprvé otiskl Martinec (Mart.NSZ 1852). 

 

26. Píse� �echa. Incipit: Kde m�j je kraj, kde má je vlast… Text: František 

Jaroslav Vacek-Kamenický (F. J. Vacek-Kamenický: Písn� v národním 

duchu �eském. Praha 1833 ?; Kytka II 1837, s. 82; VZV V 1839, s. 324; 

Pichl1 1851 – autor neuveden) . Náp�v: Václav Josef Rosenkranc (VZV 

V 1839, s. 324; Pichl1 1851 – autor neuveden; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 

1856, �. 3; Mart.ZV 1865, �. 3; dvojhlasn�: PichlZ6 �. 15; PichlZ7–8 �. 2). 

Výskyt: CmíralNZP s. 4; CmíralVZV s. 32; �NZ �. 116 (vlast.); Kytka II s. 82; 

PTP �. 26; SSZ �. 4–10, 12, 14–17, 21, 23–25, 27, 29, 31–41, 44–46, 48, 

51–56, 60, 61, 63, 64, 71, 78, 79, 82, 86, 91–93, 95, 96, 108, 114, 115, 117, 

119–121, 123, 125, 128–130, 133, 136–140, 147, 152, 156; Strej�ekDP s. 

43; SZP s. 85; UP s. 412; VZV V s. 324; Z�O s. 167. Komentá�e: Václ.PLT, 



s. 109; Z�O, s. 208; CmíralNZP, s. 22; CmíralVZV, s. 44; VS-O�P, s. 116; 

Václ.OLP, s. 354; Karb.MLP, s. 120–121. 

 Zlidov�lá píse� se slovy F. J. Vacka-Kamenického je volnou parafrází na 

Tyl�v text Kde domov m�j? Básník v p�ti obsáhlých slokách vyjád�il, co 

všechno pat�í k pojmu vlast: v �echách se narodil, vyr�stal, nau�il se tu ví�e 

v Boha a získal vzd�lání, hovo�í jazykem Jana (podle Václavka Jana 

Nepomuckého, podle Karbusického Jana Husa) a Václava, jímž zpíval už 

Lumír a Záboj, zde jsou hroby jeho praotc� a zde chce být i pochován. 

Rosenkrancova slavnostní melodie má tendenci sklouznout do ký�e, což 

ješt� podporuje dvojhlasá úprava v Pichlových–Zvona�ových zp�vnících. Na 

druhé stran� práv� latentní sentimentalita písn� napomohla k jejímu 

zlidov�ní. 

 

27. �ešata. (Jako: „Jsou, jsou na potoce ra�ata.“) Incipit: Jsou, jsou po 

Slovanech �ešata… Text: Alois Uhl (Na od�ešilce. /Píse� mravokárná 

v Polšt� zpívaná./ ��M 1832; Odrodilci. Tisk K. Vetterla, vedením Fr. Golla. 

Jako: Jsou, jsou na potoce ra�átka. Bez místa a roku; Pichl1 1851, �. 27). 

Náp�v: lidový (Pichl1 náp�vový odkaz /Jako: Jsou, jsou na potoce ra�ata/; 

Mart.NS� 1852; Mart.ZV 1865, �. 23). Výskyt: �NZ �. 134 (vlast.); 

Písn�1848 �. 9; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 23, 25, 26, 32, 35, 36, 41, 44, 

45, 47, 48, 51–53, 55, 57, 58, 64, 78, 79, 130; Strej�ekDP s. 108; UP s. 411. 

Komentá�: Písn�1848, s. 198, �. 9.  

Kritika znešva�ování �eského jazyka (obdoba �. 22 zde). Také tento 

Uhl�v jazykov� brusi�ský text na náp�v známé lidové písn� byl sou�ástí 

repertoáru v�tšiny spole�enských zp�vník� 2. poloviny 19. století (v 



Pichlových–Zvona�ových zp�vnících, tedy od 6. vydání, absentuje). 

Necht�n� se stával svou vlastní parodií. 

 

28. Nev�rná. Incipit: Sil jsem proso na souvrati… Text: Mat�j Milota Zdirad 

Polák (Oklamaný milá�ek. Dobroslav II 1821, sv. 4, s. 133, �. 3; Oklamaný 

milá�ek /M. Z. Poláka/. �el. I 1822, �es. �. 55; EP III 1845, �. 367 /Ožen�ní 

s nechutí – jednosloková/, �. 512 /Oklamaný milý/). Náp�v: lidový (Mart.NSZ 

1852; Mart.N�Z �. 21; PichlZ6 �. 16; PichlZ7–8 �. 69). Výskyt: Básnické 

spisy M. Z. Poláka II, s. 6, �. 3; Dobroslav II s. 133; �NZ �. 4 (mil.); L�O s. 

105; SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 23–25, 27, 29, 30, 31, 35–41, 44–46, 48, 

51–56, 59–61, 63–66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 81, 85–87, 90, 92–97, 99, 107, 

108, 115, 117, 118, 120, 121, 123–125, 128, 130, 133, 135–139, 147, 152; 

UP s. 441. Komentá�e: Básnické spisy Miloty Zdirada Poláka. Vydal Josef 

Bradá�. Praha 1907, I, s. 58, 100–101, II, s. 223; �L 27, 1927, s. 263, 378; 

Václ.PLT, s. 28, 105, 127, 138, 150; L�O, s. 198; Zden�k Nejedlý: Bed�ich 

Smetana II, s. 197; VS-O�P, s. 194, 220, 275; Václ.OLP, s. 69, 82, 86, 106, 

127, 187–188, 314; Záv.FL�, s. 371.  

Mladík náhodn� p�istihne svou dívku v objetí jiného. Báse� M. Z. 

Poláka zlidov�la tak dokonale, že ji za�azovali do svých sbírek tradi�ních 

folklorních písní i odp�rci recep�ní teorie (Erben). Stala se prototypem 

„znárodn�lé“ písn�. Byla nap�. i sou�ástí Fidlova�ky a úsp�šný houslový 

koncert se neobešel bez variací na její téma (VS-O�P: 194). Erbenem 

navozenou a dosud tradovanou p�edstavu (EP III u �. 367), že Polák dotvo�il 

existující jednoslokovou lidovou píse�, nelze prokázat: již v Kolovratském 

rukopisu (1819–1823) je variovaný celý Polák�v text a Erbenova krátká 



verze (1845) není d�íve doložena (a zdá se, že vznikla folklorizací Polákovy 

básn�). 

 

29. Spole�enská. Incipit: Svornost jest ta mocná páska… Text: Václav 

Filípek (Pichl1 1851). Náp�v: František Xaver (v PTP: K.) Lábler (Mart.NSZ 

1852; PichlZ6 �. 77; Mart.ZV �. 19; PichlZ7–8 �. 32). Výskyt: �NZ �. 102 

(vlast.); Písn�1848 �. 40; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 

35–38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 51–53, 55, 60, 64, 78, 79; UP s. 445. 

Komentá�: VS-O�P, s. 198. 

 Chvála svornosti v jednání i v zábav�, vzájemné up�ímnosti a �eského 

vlasteneckého zp�vu. Filípk�v patetický text opat�il neokázalým dvojdílným 

náp�vem (v rozsahu dvou slok) F. Lábler, každý díl skladby má �ty�taktový 

refrén, který opakuje sbor (v PichlZ6–8 �ty�hlasý). Soudíc podle výskytu ve 

zp�vnících, byla píse� ve 2. polovin� 19. století (díky názvu, obsahu i form�) 

považována za nezbytnou sou�ást kmenového repertoáru vlastenecké 

spole�nosti; pak její uvád�ní p�estalo. 

 

30. Zastavení�ko. Incipit: Kdy už všecko spo�ívá v tiché no�ní dob�… 

(Když už /juž/ všecko spo�ívá…; Všecko an už spo�ívá…) Text: Václav 

Hanka (Zastavení�ko. Hromádkovy Prvotiny p�kných um�ní 1814, s. 120; 

Dvanáctero písní I. Praha 1815; od HankaP3 /1831/ Zastavení�ko II.). 

Náp�v: František Max Kníže (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 7 /skladatel 

neuveden/; PichlZ6 �. 88; Mart.ZV �. 44 /skladatel neuveden/; PichlZ7–8 �. 

77); Václav Jan Tomášek (Šestero písní. Praha, �. 5); Jan V. Ko�í 



(Zastavení�ko II od V. Hanky. Praha bez data); František Škroup (Opus 22. 

Praha bez data); Josef Vašák (Lumír – zp�vy �tverohlasné. Praha 1833, �. 

5). Výskyt: �NZ �. 40 (mil.) (Kníže); PTP �. 421 (Ko�í), 428 (Tomášek), 640 

(Škroup), 643 (Vašák); HankaM s. 46; HankaP1 I; SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–

17, 24, 25, 29, 35, 36, 38, 41, 44–46, 48, 51, 52, 54, 55, 60, 62, 66, 68, 97–

99; UP s. 414 (Kdy už), 416 (Když už), 455 (Všecko). Komentá�e: HankaM, 

s. VI, VII, XVII, XVIII, 207, 223.  

S p�íchodem noci p�ichází mladík zazpívat na dobrou noc pod okno 

své dívky. Hankova raná báse� vyšla poprvé v Hromádkových Prvotinách 

pod pseudonymem V�nceslav. Text byl snad inspirován po�átkem Rybovy–

Nejedlého zlidov�lé písn� Spi, má zlatá, boubelatá... N�kolikeré zhudebn�ní 

z�ejm� zp�sobil nám�t a obsahová i formální triviálnost básn� Zastavení�ko. 

Ve spole�enských zp�vnících se objevuje jen jediný náp�v, bu� signovaný 

Kníže, nebo bez jména skladatele. V PTP Kníže jako skladatel této písn� 

uveden není, prokazateln� však složil hudbu k jinému Hankovu 

Zastavení�ku (Luna jasn� svítí...). 

 

31. Vltava. Incipit: Vltavo, Vltavo, �eko �ech�, �eko síly… Text: Václav 

Jaromír Picek (Písn�. Praha 1847 ?; Pichl1 1851). Náp�v: Vatroslav Lisinský 

/Lisinski/ (Šestero �eských písní od Lisinského, s horvatským p�ekladem. 

Praha bez data, �. 1; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 �. 87; Mart.ZV �. 29; PichlZ7–

8 �. 18). Výskyt: �NZ �. 147 (vlast.); �PV �. 7; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 19, 

25, 29, 31–40, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 66–68, 78, 79, 94, 97–99, 103, 

124, 130; UP s. 454. 



 Alegorická báse� zv�stující návrat š�astných dob �eského národa. 

Lisinského ilustrativní náp�v byl pro p�ípadnou folklorizaci písn� p�íliš um�lý 

a závislý na doprovodu. Ve spole�enských zp�vnících píse� p�ežila až do 

20. století. 

 

32. Jonák z Miletína. Incipit: Já jsem jonák z Miletína… Text: František 

Jaroslav Vacek-Kamenický (F. J. Vacek-Kamenický: Písn� v národním 

duchu �eském. Praha 1833 ?). Náp�v: Josef Vašák (Jonák z Miletína. 

Náp�vy k písním Františka Jaroslava Kamenického. Praha 1843 – shodné 

s vydáním u nakladatele J. Hoffmanna /PTP �. 402/ ?; Mart.N�Z 1856, �. 26; 

PichlZ6 �. 18; Mart.ZV �. 61; PichlZ7–8 �. 70). Výskyt: �NZ �. 103 (vlast.); 

PTP �. 402; SSZ �. 5, 7–10, 12, 14–17, 25, 29, 31, 35–38, 40, 48, 51, 53, 

55, 60, 64, 66–68, 71, 79, 86, 97–99, 103, 117, 130; UP s. 406. Komentá�e: 

PTP, s. 92; VS-O�P, s. 177. 

 Venkovský mladý muž, hrdý na sv�j p�vod, zevn�jšek, prostý od�v, 

polnosti a na své �ešství, si hledá nev�stu – a hned sd�luje její jméno. Ve 

zp�vnících žila píse� až do 20. století. Václavek se Smetanou se (z�ejm� 

bezúsp�šn�) pokoušeli zjistit, zda pronikla do lidové tradice s Vašákovým 

nebo n�jakým jiným náp�vem. 

 

33. Píse�. Incipit: Ješt� na t�ch našich horách planou purpurové révy… 

Text: Václav Bolemír Nebeský (VZV VI 1843–44, s. 440). Náp�v: František 

Suchánek (Mart.NSZ 1852 – dle �NZ údajn� vadný otisk; PichlZ6 �. 19; 

Mart.ZV �. 13; PichlZ7–8 �. 11). Výskyt: �NZ �. 149 (vlast.); V. B. Nebeský: 



Básn�. Praha 1913, s. 88; PTP �. 29; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 23, 25, 29, 

31–33, 35–38, 40, 41, 44–48, 51–55, 60, 64, 66, 68, 78, 79, 97–99, 103; UP 

s. 410; VZV VI s. 440. Komentá�e: PTP, s. 7; V. B. Nebeský: Básn�. Vydal 

Karel Rieger. Praha 1913, s. 152. 

 Krása a hrdá minulost �eské zem� jsou p�edzv�stí a zárukou její jasné 

budoucnosti. Suchánk�v náp�v k Nebeského básni je p�edepsán „energico 

(opravdov�)“ a v záv�tí „srde�n�“, ale chybí mu výrazn�jší nápad. Podle 

PTP (1863) píse� „pat�í k lepšímu druhu písní vlasteneckých a dá se 

jednohlasn� p�i výletech a ve spole�nosti dob�e zpívat“. Jako zamýšlená 

píse� k pochodu se však neujala, v lidové tradici se neobjevuje a 

z repertoáru spole�enských zp�vník� se s po�átkem 20. století vytratila. 

 

34. Na basu. Incipit: Baso, baso, bru�… Text: Šimon (Simeon) Karel 

Machá�ek (VZV III 1836, s. 171, v orig. s. 26; Drobn�jší básn�. 1846 ?). 

Náp�v: Josef Vorel (VZV III 1836, s. 171, v orig. s. 26 – zp�v a klavír; jak 

Mart.NSZ ?; Mart.N�Z 1865, �. 68 – zp�v; PichlZ6 1863, �. 46 – zp�v a 

basa; stejn� PichlZ7 �. 167 a PichlZ8 �. 169); František Xaver Lábler (Pichl1 

1851, �. 34 /jméno skladatele Láblera/; Mart.ZV �. 99 /u Vorlovy melodie 

uveden jako skladatel Lábler/). Výskyt: CmíralVZV s. 22 (Vorel); �NZ �. 75 

(spol.) (jako skladatelé uvedeni: F. Lábler – J. Vorel ?); PTP �. 411 (Vorel); 

SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 15–17, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44–46, 

48, 51, 52, 54, 55, 60, 64, 66–68, 78, 79, 97, 98, 103, 130; UP s. 391; VZV 

III s. 171 (Vorel); Z�O s. 111 (Vorel). Komentá�e: CmíralVZV, s. 43; Z�O, s. 

201. 



 Zvuk basy p�ehluší zlobu i pomluvy, utají polibek a vylé�í samotá�e. 

Motiv hudebního nástroje, v lidových písních b�žný, zde byl poprvé a hned 

úsp�šn� použit pro píse� spole�enskou. Vorlova–Machá�kova píse� byla 

tišt�na ve t�ech verzích: s doprovodem klavíru (VZV III), jednohlasn� 

(Mart.N�Z a Mart.ZV) a s doprovodem kontrabasu (PichlZ6–8). F. X. Lábler, 

ozna�ený jako skladatel v Pichl1 a v Mart.ZV, je bu� autorem úpravy pro 

zp�v s basou (což je ale jen p�epsaný klavírní bas), nebo jde o omyl. 

 

35. Pomilování. Incipit: Na lávce nad potokem loudila �erným okem… Text: 

František Ladislav �elakovský (v polovin� �íjna 1829 v dopisu Kamarýtovi; 

��M 1830, 1. sv.; OP� 1839, �. 34). Náp�v: Alois Jelen (A. Jelen: �eské 

p�vodní písn�. Praha 40. léta 19. století, sešit 1, �. 4; Mart.NSZ 1852; 

zkrácený a zjednodušený náp�v: PichlZ6 1863, �. 59; PichlZ7–8 �. 121). 

Výskyt: �NZ �. 28 (mil.); PTP �. 111; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 27–29, 33, 38, 

41, 44, 45, 51, 60, 66, 68; SZP s. 84; UP s. 425. Komentá�e: PTP, s. 26; 

Václ.PLT, s. 105; Václ.OLP, s. 74, 315; Záv.FL�, s. 292–293, 346–347.  

Kurážná dívka svádí nesm�lého chlapce – jedna z nejeroti�t�jších 

básní �elakovského Ohlasu písní �eských. Inspiraci nalezl básník v lidové 

písni M�j zlatej Honzí�ku, po� se mnou troší�ku... (�el. I �es. 49), jejímž je 

ovšem z�ejm� sám autorem. Jelenovu náp�vu pomohlo dodate�né zkrácení, 

p�esto jeho zp�vníková existence skon�ila osmým vydáním Pichlova–

Zvona�ova zp�vníku (1887). Podle Václavka zlidov�la píse� s lidovým 

náp�vem, nelze však zjistit, jestli to není folklorizovaný zkrácený náp�v 

Jelen�v (viz Václ.OLP, s. 101). 

 



36. Božena. Incipit: Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou… Text: Josef Krasoslav 

Chmelenský (Old�ich a Božena, 14. 12. 1828, 1. jednání, Božena; VZV I 

1835, s. 25 – úvodní píse� V�nce). Náp�v: František Škroup (Píse� ze 

zp�vohry Old�ich a Božena. VZV I 1835, s. 25; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 

41; Mart.ZV �. 75). Výskyt: �NZ �. 7 (mil.); PTP �. 203;  SSZ �. 5–7, 9, 10, 

12, 14–17, 25, 28, 33, 35, 36, 48, 55, 64, 130; UP s. 462; VZV I s. 25; Z�O 

s. 75. Medailony a komentá�e: Z�O, s. 195; Karel Vladimír Burian: Kapelník 

ze Stavovského. Praha 1989, s. 80–91. 

 Melancholická milostná píse� Boženy ze Škroupovy zp�vohry Old�ich a 

Božena na Chmelenského libreto; dívka p�i praní prádla prosí plynoucí vodu, 

aby utajila její slasti i žal, a vy�ítá jí, že s ní odplyne také její mladost. Na 

rozdíl od zp�vohry byla píse� úsp�šná, vyšla tiskem v �ele prvního ro�níku 

V�nce ze zp�v� vlastenských (1835) a zpo�átku se objevovala i ve 

spole�enských zp�vnících. 

 

37. Divné v�ci. Incipit: Když mne má mati�ka chovávala… Text: František 

Jaroslav Vacek-Kamenický (F. J. Vacek-Kamenický: Písn� v národním 

duchu �eském. Praha 1833 ?). Náp�v: Josef Vašák (Náp�vy k písním 

Františka Jaroslava Kamenického. Praha 1843 – shodné s vydáním u 

nakladatele J. Hoffmanna /PTP �. 400/ ?; Mart.NSZ 1852; MartN�Z �. 32; 

PichlZ6 �. 21; Mart.ZV �. 67; PichlZ7–8 �. 119). Výskyt: �NZ �. 21 (mil.); 

PTP �. 400; SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 21, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 

41, 44, 45, 48, 51, 55, 60, 64; SZP s. 85; UP s. 416; Z�O s. 61. Komentá�: 

Z�O, s. 193.  



V d�tství zahrnovala matka svou dceru láskyplnou pé�í, v dob� jejího 

dospívání nelib� nese, pe�uje-li o ni „n�kdo jiný“. Zlidov�lá píse� F. J. 

Vacka-Kamenického p�ejala nápad z lidové písn� za�ínající Když jsem já 

bývala malou�i�ká... nebo Není tak pa�máma dbalá..., vyskytující se již 

v Jeníkov� rukopisné sbírce z roku 1810 (JT [56], [57], [96]). Co se tý�e 

náp�vu, podle O�adlíka dovedl J. Vašák aplikovat dobový melodický 

charakter na �eské texty a v mnohém se jeho melodika podobá Albertu 

Lortzingovi, významnému n�meckému opernímu skladateli. V tomto p�ípad� 

však náp�v nese ruské názvuky jako d�sledek Vašákova dlouhodobého 

p�sobení v Rusku a v Hali�i. Podle Václavkova seznamu se jedná o píse� 

zlidov�lou, ale jakkoli má p�sobit „ut�šen� a žertovn�“ (PTP, s. 92), není 

jisté, zda zlidov�la s tímto náp�vem. 

 

38. P�emysl. Incipit: Doorávám, dokonávám, moje práce skon�ena… Text: 

Josef Krasoslav Chmelenský (Libušin s�atek /vstupní scéna P�emyslova ze 

3. jednání/, 1935, jen 3. jednání – údajn� už p�edtím vyšlo libreto knižn� u 

Jana Hostivíta Pospíšila; premiéra 11. 4. 1850; VZV I 1835, s. 44). Náp�v: 

František Škroup (Píse� ze zp�vohry Libušin s�atek. VZV I 1835, s. 44; 

Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 40; Mart.ZV �. 74; jen text: PichlZ6 �. 241 a 

PichlZ7–8 �. 61). Výskyt: �NZ �. 148 (vlast.); SSZ �. 5–7, 9, 10, 14–17, 24, 

25, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 55, 60, 63–65, 67, 70, 97–

99, 103, 120, 125, 130; PTP �. 205; SZP s. 84; UP s. 338; Z�O s. 96. 

Komentá�e a medailony: Václ.PLT, s. 136; Z�O, s. 199; VS-O�P, s. 177; 

Karel Vladimír Burian: Kapelník ze Stavovského. Praha 1989, s. 109–113. 



 Vstupní píse� ze 3. jednání Škroupovy opery Libušin s�atek na 

Chmelenského libreto o patnáct let p�edešla premiéru opery. P�emysl 

dokon�uje poslední orbu a po v�tru posílá milostný pozdrav Libuši do Prahy: 

pé�i o p�du je odhodlán zam�nit za pé�i o vlast – a také v tomto p�ípad� v��í 

v dobrou úrodu. I tuto píse� lze na základ� Václavkova seznamu ozna�it za 

zlidov�lou, ale jen v tom smyslu, že vešla do obecného pov�domí jako 

sou�ást pasivního repertoáru; díky �etnému uvád�ní v �ítankách a 

zp�vnících zlidov�l její text (který však byl v rukopisných zp�vnících r�zn� 

komolen), v�tšinou jen jeho úvodní slogan, pop�ípad� náp�vový citát, jinak 

nebyl Škroup�v náp�v (s dv�ma obtížnými modulacemi) v lidové tradici 

zjišt�n. I notovaná vydání Spole�enského zp�vníku �eského (PichlZ6–8) 

p�inášela jen text písn�, náp�v pro svou obtížnost a závislost na doprovodu 

nebyl uvád�n. 

 

39. Recta tueri. (Zp�v �eských jurat�.) Incipit: Hájit právo skutky, slovy… 

Text: Bed�ich Peška (od r. 1842 publikoval �asopisecky, n�kdy pod 

pseudonymem B. P. Oustecký; Pichl1 1851, �. 39). Náp�v: nezjišt�n 

(v Pichl1 není skladatel uveden; dle SSZ je píse� v Mart.NSZ). Výskyt: SSZ 

�. 5–7; UP s. 401. 

 Hájit právo za všech okolností, a� je v ohrožení sirotek �i vlast, to je 

heslo krále i vlastenecky smýšlejících právník�. N�které písn� s texty 

právníka a spisovatele B. Pešky došly obecné obliby (nap�. Vlasti své bu�, 

�echu, v�rný... nebo Nech� velebí Vlach své ráje...), tato loajální óda k nim 

však nepat�í, již ze 4. vydání zp�vníku ji J. B. Pichl vy�adil. K p�ípadnému 

náp�vu se nelze vyjád�it, nebo� nebyl k dispozici. 



 

40. Zp�v Slovan�. Incipit: Slávie, jenž naší vlastí… Text: Jan Slavomír 

Tomí�ek (publikoval �asopisecky, bez v�tšího talentu; Básn�. Praha 1840 ?; 

Pichl1 1851). Náp�v: Emanuel/Josef (který z bratr�?) Vašák (výtisk 

nezjišt�n). Výskyt: SSZ �. 5, 7; UP s. 442.  

Oslava matky Slávie, která jednou spojí své nejmilejší syny: Rusa, 

�echa, Jihoslovana i Poláka. Po každé sloce opakuje sbor heslovit� její 

obsah, nap�.: Matka znovu / vstane z rovu, / Sláva vlast / naše slast. U 

Tomí�kova textu je jako skladatel uveden Vašák, ale nepoda�ilo se zjistit, 

který z bratr� Vašák� to byl ani o který náp�v se jedná. O d�vodech 

za�azení této a p�edchozí skladby do Pichlova zp�vníku se lze jen 

dohadovat (osobní? pragmatické? taktické?). 

 

41. Dív�ina jak dobrá hodina. Incipit: O� jsem prosil, B�h mi dal, milou 

p�eup�ímnou… Text: František Ladislav �elakovský (��M 1833, 1. sv.; OP� 

1839, �. 21). Náp�v: Alois Jelen (Dív�ina jak dobrá hodina. �eské p�vodní 

písn�. Praha 40. léta 19. století, sešit 2; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 40; 

PichlZ6 �. 22; Mart.ZV �. 78; PichlZ7–8 �. 59; Heyduk �. 190); pololidový 

(N�Z 1857, �. 90). Výskyt: �NZ �. 30 (mil.), parafráze 31 (mil.); OP� �. 21; 

PTP �. 375; SSZ �. 5–17, 21, 22, 24–26, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 44–46, 48, 

51–55, 60, 64, 79, 86; SZP s. 84; UP s. 430; Z�O s. 63. Komentá�e: 

Václ.PLT, s. 140; Z�O, s. 193; Záv.FL�, s. 328. 

 Chlapc�v škádliv� ironický obdiv k bezmezn� oddané dívce prochází 

sedmislokovou písní s p�sobivým refrénem: Ach to je vám dív�ina / jako 



dobrá hodina! Traduje se, že �elakovkého text z Ohlasu písní �eských 

zlidov�l s hravým Jelenovým náp�vem (Z�O: „vtipné zhudebn�ní“), 

uvád�ným v �ad� notovaných zp�vník�. �eské zp�vy však záhy (1857) 

p�inesly anonymní náp�v pololidového charakteru, u n�hož není ozna�en ani 

skladatel, ani lidový p�vod. Mohl by tedy být jedním z t�ch �ísel, která 

Tobiášek a Maloch zapsali na základ� lidového podání nebo autopsie, a 

tedy dokladem o pom�rn� �asném zobecn�ní této písn� v tradi�ním lidovém 

prost�edí. 

 

42. Lízinka. Incipit: Lízinka, ach to je d�v�e… Text: Jan Jind�ich Marek (J. J. 

Marek: Básn�. Praha 1823 ?; Lízinka. Kytka III. Praha 1838, s. 78, �. 33 – 

hned roku 1838 byl text dvakrát zhudebn�n a výsledek otišt�n ve V�nci). 

Náp�v: František Karas (VZV IV 1838, s. 242, v originále s. 30; Mart.NSZ 

1852; Mart.N�Z �. 16; Mart.ZV �. 51; dvojhlasn�: PichlZ6 �. 24; PichlZ7–8 �. 

46); František Drechsler (VZV IV 1838, s. 248, v originále s. 37). Výskyt: 

�NZ �. 93 (vlast.); Kytka III �. 33; PTP �. 98 (Drechsler), 120 (Karas); SSZ �. 

5–10, 12, 14–17, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 35–38, 40, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 

60, 61, 64; SZP s. 86; UP s. 420. Komentá�: PTP, s. 28.  

Mladík obdivuje krásu, p�vab, vlídnost, zbožnost a vlastenectví 

vyvolené dívky; nezíská-li ji, chce zem�ít jako mládenec. Po uve�ejn�ní 

v Kytce 1938 byla báse� J. J. Marka dvakrát zhudebn�na a ob� verze 

vzáp�tí uve�ejn�ny ve 4. ro�níku V�nce (1838). Karasovo zhudebn�ní 

p�ejaly spole�enské zp�vníky z�ejm� už jako zlidov�lé – autorství hudby se 

v nich neuvádí a Pichlovy–Zvona�ovy notované zp�vníky (PichlZ6–8) navíc 



p�inášejí podbízivou dvojhlasou verzi (Václavek se Smetanou ji v �NZ �. 93 

považují za anonymní). Píse� pak ze zp�vník� zmizela, ale v tradici žila dál. 

 

43. Husitská. Incipit: T�šme se sladkou (blahou) nad�jí… Text: Václav 

Hanka a Josef Teodor Krov (první otisk, jako polská revolu�ní píse� 

v n�meckém p�ekladu, Mohu� 1831; Píse	 husitská z 15. století pro hlas 

basový s pr�vodem piana se sborem mužským a ženským, s n�meckým i 

�eským textem. Lisztova koncertní parafráze. Praha 1840 �i 1841); dodatky 

Karel Havlí�ek Borovský a Anonym (Písn� radosti. Dne 15. b�ezna 1848. 

Husitská. Národní noviny 1848, �. 5, p�etisk jako kramá�ský tisk; Píse	 

husitská. Tisk u K. Je�ábkové… 15. 3. 1848; Zp�vník slovanský. Víde� 1848 

/SSZ �. 1/; Slovanský zp�vník. Praha 1849 /SSZ �. 2/; Sbírka písní 

slovanských. Brno 1851 /SSZ �. 3/). Náp�v: Josef Teodor Krov (Píse	 

husitská… Mohu� 1831, Praha 1841 – viz výše; Slovanský zp�vník. Praha 

1849 /SSZ �. 2/; Sbírka písní slovanských. Brno 1851 /SSZ �. 3/; PichlZ6 �. 

40; Mart.ZV �. 21; PichlZ7–8 �. 12; Ratibor s. 231; Heyduk �. 7). Výskyt: 

�NZ �. 169 (vlast.), 170 (vlast.); Letáky1848 s. 46 (Havlí�ek); Písn�1848 �. 

70 (Havlí�ek – Anonym); PTP �. 48; SSZ �. 3, 5–7, 17–19, 23–25, 29–38, 

40, 41, 43–48, 51–56, 59–68, 70, 71, 74, 75, 77–79, 86, 92–94, 97–99, 103, 

106, 114, 115, 124, 128, 130, 138–140, 152, parafráze: 32, Havlí�kova 

aktualizace Nad�je se vyplnily (pokud je to incipit): 1, 2, 17, 23, 30–33, 37, 

40, 41, 44, 45, 47, 52, 53, 56, 59, 63–65, 67, 68, 70, 79, 81, 85, 87, 90, 94, 

95, 97–99, 103, 106, 108, 124, 130, 135, 152, anonymní aktualizace Síla 

naše skály láme (pokud je to incipit): 59, 65, 70, 81, 85, 87, 90, 95; SZP s. 

86; UP s. 448; Z�O s. 151. Komentá�e a monografie: Dalibor 1859, �. 27; 



PTP, s. 12; Stanislav Sou�ek: Dv� pozdní mystifikace Hankovy. Rozpravy 

�A. Praha 1924; Zden�k Nejedlý: Bed�ich Smetana III, s. 177; Z�O, s 204–

205; Václ.PLT, s. 110, 135, 169; Letáky1848, s. 45–46, 306 (ad 49, správn� 

ad 46); VS-O�P, s. 125, 180; Václ.OLP, s. 209, 313, 331, 341; Karb.MLP, s. 

114.  

J. T. Krov (1797–1859), �eský p�vec, od roku 1835 hudební pedagog 

v Londýn�, rekonstruoval text i náp�v této písn� podle vzpomínky na ve�er 

ve Šlikovském paláci v Praze, kde Hanka improvizoval slova a Krov hudbu, 

a vydal ji 1831 v Mohu�i jako polskou revolu�ní píse� v n�meckém p�ekladu  

(Václ.OLP, s. 341). Po deseti letech v Praze Ferenz Liszt pátral po n�jaké 

staré husitské písni pro svou „revolu�ní symfonii“ a byla mu p�edložena tato 

skladba; Liszt vytvo�il její koncertní úpravu, Ferdinand Heller píse� poté 

upravil pro mužský sbor. Úsp�ch hudebn� i textov� nepovedené písn� je 

výsledkem Hankových mystifika�ních manipulací a tkv�l hlavn� v tom, že 

byla dlouho prezentována (a nezasv�cenci také považována) za výtvor 15. 

století. 1848 podnítil revolu�ní náboj písn� Karla Havlí�ka Borovského a 

další tv�rce k její aktualizaci. V Pichl1 je ke dv�ma slokám Hankova–

Krovova textu p�ipojena první sloka anonymní verze, Síla naše skály láme… 

(srov. �NZ s. 325–326). Uvedení písn� ve Václavkov� Soupisu zlidov�lých 

písní je t�eba op�t chápat jako reflexi obecného pov�domí o písni na základ� 

jejích slogan� a názvu (Husitská: Milujme se, nedejme se, vybijme se, 

napijme se...), než že by se stala aktivní sou�ástí recentního lidového 

repertoáru. 

 



44. �eské d�v�e. Incipit: Vane v�t�ík po lu�inách, kvítka políbá… Text: 

Josef Kajetán Tyl (Fidlova�ka. 1834, 1. jednání, Lidunka; Píse� z obraz� 

pražského života [název vzat z podtitulu Fidlova�ky]. VZV I 1835, s. 27). 

Náp�v: František Škroup (partitura Fidlova�ky, 1834; VZV I 1835, s. 27; 

Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 8; Mart.ZV �. 45; bez uvedení náp�vu: PichlZ6 

�. 240; PichlZ7–8 �. 148). Výskyt: CmíralVZV s. 4; �NZ �. 99 (vlast.); PTP �. 

204; SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 51, 

52, 55, 60, 64; UP s. 452; Z�O s. 91. Komentá�e: Z�O, s. 197; CmíralVZV, 

s. 40–41; Karel Vladimír Burian: Kapelník ze Stavovského. Praha 1989, s. 

136.  

�eské d�v�e z�stává svému hochu v�rné za všech okolností. N�žná 

píse� z 1. jednání Škroupovy–Tylovy Fidlova�ky m�la už p�i premié�e 

úsp�ch, vyšla v prvním ro�níku V�nce a zpo�átku ji �asto p�inášely 

spole�enské zp�vníky. I notované zp�vníky však pozd�ji uvád�ly jen její 

slova (p�ekážkou v ší�ení notovaného náp�vu byla asi tónina des dur). V 

Pichl1 je text 2. sloky pozm�n�n, dle CmíralVZV nevkusn�; stylov� by to 

však mohla být úprava Tylova. 

 

45. Pod�bradská. Incipit: Moravo, Moravo, Moravi�ko milá… Text: Václav 

Hanka (Na Moravu. �echoslav 6. 1831, s. 5–6; Morava. Historická k létu 

1468. In: HankaP4 1841, HankaP5 1851, s. 133–135; Pichl1 1851, �. 45). 

Náp�v: Ludvík Dietrich z Dietrichu (Písn� vlastenecké s pr�vodem kytary a 

fortepiana. Olomouc 1843, �. 1; zobecn�lá verze: Slovanský zp�vník. Slavia. 

Praha 1949; PichlZ6 �. 25; Mart.ZV �. 9; PichlZ7–8 �. 13; Ratibor s. 217; 

�ty�hlasn�: NZP �. 5). Výskyt: CmíralNZP s. 16; �PV �. 11; �NZ �. 126 



(vlast.); HankaM s. 165; Písn�1848 �. 14; PTP �. 707; SSZ �. 1–3, 5–8, 12, 

15, 17–19, 21, 23–25, 27, 29–41, 43–48, 51–56, 59–61, 63–66, 68–75, 77–

79, 81, 82, 85–87, 90, 92–99, 103, 104, 106–109, 111–115, 117, 120–125, 

127–130, 133, 135–141, 144, 147, 150, 152, 156, 158, 160; Strej�ekDP s. 

50 (Morava. Historická k l. 1468); SZP s. 84; Št�dro� s. 14 (ob� zn�ní 

náp�vu); UP s. 423; Z�O s. 159. Komentá�e, medailony, monografie: PTP, 

s. 178–180; HankaM, s. XXXVIII, XLIII; Stanislav Sou�ek: Dv� pozdní 

mystifikace Hankovy. Rozpravy �A. Praha 1924; Bed�ich Václavek: 

Napoleonský variant písn� Moravo, Moravo. �asopis Vlasteneckého spolku 

musejního 49. Olomouc 1936, s. 65–67, otisk: Václ.OLP, s. 213–217; 

Václ.PLT, s. 109, 134, 142, 168 (pozn. 65); Z�O, s. 206–207; CmíralNZP, s. 

22; Bohumír Št�dro�: Staré �eské písn�. Brno–Praha 1940, s. 14–15; 

Bed�ich Václavek: „Moravo, Moravo“, stará píse� vojenská. In: Václ.OLP, s. 

217–224; VS-O�P, s. 11, 214; Písn�1848, s. 197 (ad 12–15); Václ.OLP, s. 

96, 124, 213–224, 314, 321 (ad 96), 326, 342, 344–346, 352.  

Apostrofa Moravy, odnepam�ti sesterské zem�, s p�áním, aby se 

náhle nep�iklán�la k nep�íteli. V. Hanka otiskl v roce 1831 tuto zdánliv� 

historickou píse�, týkající se událostí roku 1468 za panování Ji�ího 

z Pod�brad; proto se pozd�ji nazývala Pod�bradská. Byla však skrytou 

sou�asnou písní politickou. Aby jí dodal autenti�nosti, použil Hanka zlomek 

údajn� lidové písn� z rukopisného zp�vníku svého otce, který však 

s nejv�tší pravd�podobností také pad�lal. Hudbu k ní složil L. rytí� 

z Dietrichu, kytarový virtuos; Dietrichova p�vodní skladba se od zlidov�ké 

verze (Zp�vník slovanský 1849 a zp�vníky následující) liší taktem i druhou 

�ástí melodie. 



 

46. Blanická. Incipit: Zdvihni se, zdvihni, starý �eský lve… Text: Karel 

Havlí�ek Borovský (1843 za pobytu v Rusku – refrén: Na Víde� Praha; 

Zp�vník slovanský. Víde� 1848 /SSZ �. 1/; �eský lev. Tisk K. Vetterla. 

Vedením Fr. Grolla. Praha bez data /1848/ – refrén: Na Frankfurt Praha; 

Pichl1 1851, autor textu neuveden – refrén: Vede nás Praha). Náp�v: 

Anonym (Mart.NSZ 1852). Výskyt: �NZ �. 168 (vlast.); Dílo 1962 s. 158; 

Písn�1848 �. 64; SSZ �. 1, 5–7, 41, 44, 45, 51, 53, 64, 66, 68–70, 79, 81, 

82, 85, 87, 90, 94, 95, 97–99, 103, 106, 124, 130, 139; UP s. 459–460. 

Komentá�e: VS-O�P, s. 200–201, 261–266; Karel Havlí�ek Borovský: 

Básnické dílo. Vydal Jaromír B�li�. Praha 1962, s. 158, 247.  

Nastala chvíle pomsty – básník vyzývá �echy, Moravany a Slováky, 

aby povstali proti rakouskému útlaku a s pomocí blanického vojska smetli 

Víde� do Dunaje. K. Havlí�ek napsal tyto verše roku 1843 za pobytu 

v Rusku a pravd�podobn� je skládal p�ímo na známou melodii (�NZ �. 168) 

nejisté provenience (výrazný náp�v umož�uje ve svém záv�ru zesilovat 

zp�v a p�echázet v k�ik). S ohledem na cenzuru jsou v Pichlov� zp�vníku 

v písni úpravy: místo „Hr, na N�mce! hr na vraha! Na Víde� Praha!“ je 

uvedeno: „Hr, na …! hr na vraha! Vede nás Praha!“ a p�ipojeno toto 

doporu�ení: „Jméno nep�ítele se p�idá dle pot�eby, kup�. Prusa etc.“; 

poslední sloka, za�ínající Dlouho Rakousy �eskou krev pily…, je vynechána. 

P�esto se poté píse� ve zp�vnících na dvacet let odml�ela. Od 70. let se 

znovu objevuje, ale zásadn� jen v nenotovaných zp�vnících. Vzhledem 

k revolu�nosti písn� bylo její tišt�ní problémem vždy – za Rakouska i za 

obou sv�tových válek. 



 

47. Strašá�ek. Incipit: Nuže, brat�i, v kolo sem… Text: Anonym (Pichl1 

1851, �. 47). Náp�v: lidový (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 50; Mart.ZV �. 84; 

dvojhlas: PichlZ6 �. 26; PichlZ7 �. 166; PichlZ8 �. 168). Výskyt: �NZ �. 76 

(spol.); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 24, 25, 29–31, 33, 36–40, 41, 44, 45, 

48, 51, 52, 55, 60, 64, 130; UP s. 430.  

Jsme mladí – spole�n� zpívejme a pijme bez ohledu na �as; trampoty 

si nás najdou samy! V��né téma Seikilovy písn� nebo studentské 

Gaudeamus igitur, zpracované na známý náp�v Šla Nanynka do zelí… 

Píse� p�inesla p�edevším všechna vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku 

�eského (PichlZ6–8 dvojhlasn�) a Pospíšilova �eského (�eskoslovanského) 

zp�vní�ku; v 90. letech její uvád�ní ustalo. 

 

48. Píse� Moravana. Incipit: P�icházím p�ímo z Moravy sem k vám do �eské 

zem�… Text: František Jaroslav Vacek-Kamenický (Píse� Moravana. Kytka 

III 1838, s. 17; zdá se, že d�íve (nap�. �echoslav 1830, ��M 1830, Písn� 

národní 1833) publikována není; Pichl1 1851; PichlZ6–8 a Mart.ZV – jako 

autor textu omylem uveden Chmelenský, tj. sestavovatel Kytky). Náp�v: 

Anonym (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 4; PichlZ6 �. 27; Mart.ZV �. 10; 

PichlZ7–8 �. 20). Výskyt: �NZ �. 128 (vlast.); Kytka III s. 17; SSZ �. 5–7, 9, 

10, 12, 14–17, 21, 23–25, 27, 29–33, 35–41, 43–48, 50–56, 59–61, 64, 65, 

70, 74, 78, 79, 81, 85–87, 90, 92, 93, 95, 108, 115, 128, 130, 135, 138, 139, 

152; SZP s. 85; UP s. 439. Komentá�e: Václ.PLT, s. 109; Václ.OLP, s. 161, 

334 (ad 161).  



Jsme ratolesti jednoho slovanského stromu, máme spole�nou �e� i 

historii – Kamenického píse� Moravana je podobn� jako Hankova Morava 

�asová politická píse�, vzniklá za ú�elem utužení svazku �ech� a 

Moravan�. Z�ejm� byla složena na stávající náp�v um�lého nebo 

pololidového, snad kostelního p�vodu a s ním také zlidov�la. 

 

49. Máje. Incipit: M�j milý mi na letnice vsadil krásné máje… Text: Václav 

Jaromír Picek (Písn�. Praha 1847, s. 23–24, �. 85; Pichl1 1851). Náp�v: 

Josef Leopold Zvona� (PichlZ6 1863, �. 28; PichlZ7–8 �. 120). Výskyt: �NZ 

�. 35 (mil.); L�O s. 127; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 28, 29, 32, 33, 38, 51, 60, 

86, 130; SZP s. 87; UP s. 423. Komentá�e: Václ.PLT, s. 106; L�O, s. 198 

(ad 126); Václ.OLP, s. 71, 97, 315. 

 Motiv tzv. žebrácké noci – chlapec dlouho marn� klepá na okno své 

dívky; když se jí zdá, že už odešel, dívka vyhlédne a on ji zlíbá. Pickova 

ohlasová báse� ve Zvona�ov� zhudebn�ní zlidov�la – text i náp�v v tradici 

doznaly zjednodušení.  

 

50. Pro krále a pro vlast. Incipit: �eská krev a srdce �eské pro svou vlast 

vždy plamená… Text: Václav Filípek (Pichl1 1851 – bez uvedení autor�). 

Náp�v: Anonym (moravský) (Mart.ZV 1856, �. 17); Josef Adolf Bergmann 

(�eská krev a srdce �eské. Šestero písní. Opus 9. Praha 1861); Jan Bed�ich 

Kittl (Emanuel Vašák: Národní zp�v a ples. Praha 1864, �. 19). Výskyt: �NZ 

�. 143 (vlast.); Písn�1848 �. 17; PTP �. 2; SSZ �. 5, 7, 17–19, 25, 31–37, 40, 

41, 44–46, 48, 51, 52, 54, 55, 64, 66, 68, 78, 79, 97–99, 103, 106, 108, 130, 



135, 152; UP s. 395–396; Z�O s. 175. Komentá�: PTP, s. 1; Z�O, s. 209; 

Písn�1848, s. 197 (ad 17–18).  

�eský �lov�k si je v�dom slavné historie a vynikajících vlastností 

svého národa, pro n�jž nikdy neváhal nasadit sv�j život. P�edevším do 

minulosti zahled�ný vlastenecký text V. Filípka zaujal více skladatel� a 

prošel spole�enskými zp�vníky všech období.  

 

51. Vále�ná. Incipit: Boj za�íná, ozbrojte… Text: Anonym (P�ed bojem. Jako 

z opery Lukrecie: „Oua lunque fia“. Tisk K. Vetterla, vedením Fr. Grolla. 

Praha bez data /1848/; Pichl1 1851 – autorství neuvedeno, Josef Bojislav 

Pichl ?). Náp�v: Gaetano Donizetti (z opery Lucrezia Borgia. Mart.NSZ 

1852; Mart.ZV 1865, �. 22). Výskyt: Písn�1848 �. 31 (2 sloky); SSZ �. 5–7, 

36, 66, 68; UP s. 392. Komentá�: Písn�1848, s. 198 (ad 30–32).  

Píse� vyzývající vojsko p�ed bitvou k udatnosti. Autorem p�ekladu by 

mohl být J. B. Pichl, který píse� uvedl do zp�vník�. Oproti jednoslokové 

verzi zp�vníkové je na letáku z roku 1848 také ost�e protifeudáln� zam��ená 

2. sloka: Kdos �ech i Sláv… K okolnostem uvád�ní Donizettiho oper v Praze 

srov. nap�. Hudba v �eských d�jinách. Praha 1989, s. 321–322. 

 

52. Kde d�va má. Incipit: Kde d�va má? Vane v�t�ík od Ješt�ra… Text: 

Václav Jaromír Picek (VZV III 1837; dle VS-O�P Kytka 1838 ? /v 

analyzovaném exemplá�i chybí 1 list s Pickovou písní Milenec na stráži/; 

Písn�. Praha 1847 ?; Pichl1 1851). Náp�v: Jan Nepomuk Škroup (VZV III 

1837, s. 172, v orig. s. 28); František Xaver Lábler (Mart.NSZ 1852; PichlZ6 



�. 29; PichlZ7–8 �. 71). Výskyt: �NZ �. 94 (vlast.) (Lábler); PTP �. 219 (J. N. 

Škroup); SSZ �. 5–7 (Lábler), 12, 15, 17, 27, 29 (Lábler), 33, 38, 41, 44, 45, 

51, 53, 60, 64–66, 70, 79, 97, 130; SZP s. 87; UP s. 412; VZV III s. 172 (J. 

N. Škroup). Komentá�e: VS-O�P, s. 116; Václ.PLT, s. 109.  

�eská dívka žije v krásném �eském kraji pod horami, básní po ní 

touží v blíže neur�ené dálce. Pick�v tradi�n� plytký text postupn� nalezl dva 

skladatele, ale protože jde o parafrázi na píse� Kde domov m�j?, zlidov�l 

nakonec s náp�vem F. Škroupa. 

 

53. Píse� Slovan�. Incipit: Hej, Slované, ješt� naše slovanská �e� žije… 

Text: Samuel Tomášik (vznik 1834; první otisk: Samo Tomášik: Hej, Slováci. 

Nový i starý vlastenecký kalendá� Kašpara Fejerpatakyho na rok 1836. 

Levo�a; Slovanský zp�vník. Praha 1849 – SSZ �. 2; Pichl1 1851 – jen �eský 

text). Náp�v: starý lidový, �eský (Stojí lipka v �írém poli... z 16. století – 

Otakar Hostinský: 36 náp�v� sv�tských písní �eského lidu z 16. století. 

Praha 1892, �. 29) a zárove� polský (Jeszcze Polska nie zginela...) 

(Mart.NSZ 1852; Mart.ZV �. 6; dvojhlasn�: Ruppeldt�v Ven�ek slovenských 

národních piesní. Praha 1874; trojhlasn�: PichlZ6 �. 30; PichlZ7–8 �. 4). 

Výskyt: �NZ �. 185 (vlast.) (v�etn� �eské „slovanské“ verze textu); 

Písn�1848 �. 13 (také ob� verze); SSZ �. 2–7, 12, 15, 17–21, 23–25, 27, 

29–49, 51–56, 59–71, 73–789, 81, 82, 84–87, 90, 92–99, 103–109, 112–

117, 120–125, 127–130, 132–142, 144, 147–149, 152, 154, 157, 158, 160; 

SZP s. 86; UP s. 401 (tam i parodie a parafráze). Komentá�e, monografie, 

medailony: Albert Pražák: S. Tomášik, p�vodce hymny „Hej, Slováci“. Praha 



1919; Písn�1848, s. 197 (ad 12–15); VS-O�P, s. 94, 223; Václ.OLP, s. 68, 

124, 134, 145–146, 217–218, 314, 326; Karb.MLP, s. 112–119.  

Dar jazyka sv��il kdysi Slovan�m pohanský b�h Perun, a stejn� jako 

on, i my, jejich potomci, smeteme každého protivníka. Text na melodii polské 

Wybického písn� Jeszcze Polska nie zginela... (a zárove� �eské lidové 

písn� z 16. století) si zapsal do svého deníku student bohosloví S. Tomášik 

v Praze 8. 11. 1834 (v témž m�síci vznikla v Praze i píse� Kde domov m�j?). 

Po svém návratu ze studií v N�mecku uvedl píse� do spole�enského zp�vu, 

v �eském p�ekladu zn�la na barikádách roku 1848. Píse� Hej, Slované... 

byla považována za všeslovanskou hymnu a národní hymnu Slovák�, její 

náp�v se stal státní hymnou Polska a bývalé Jugoslávie. 

 

54. Píse� �eského sedláka. (Jako: Dívka z mlejna.) Incipit: Já jsem švarný 

jonák �eský (selský)… Text: Anonym (parafráze pís�ového textu Františka 

B�etislava Trojana Já jsem švarná dívka z mlejna… – viz �. 64 zde) (Pichl1 

1851, �. 54). Náp�v: Václav Josef Rosenkranc (Pichl1–5 a PichlZ6–8 

náp�vový odkaz /Jako: Dívka z mlejna/; Dívka ze mlejna. VZV III 1837, s. 

179, v orig. s. 36; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 13 – ve starších 

spole�enských zp�vnících po�ínajíc Pichl1 bývá u písn� Dívka ze mlejna 

jako autor náp�vu uvád�n Augustin Hošek, ten však Rosenkrancovu píse� 

pouze zjednodušil pro Zlatý zp�vník I. Praha 1847, �. 8). Výskyt: �NZ �. 85 

(spol.); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 21, 25, 29, 31–33, 35–40, 46, 48, 51, 

52, 54, 55, 60, 61, 64, 96, 130, 140; UP s. 107. Komentá�: Václ.PLT, s. 140.  

Mladý �eský sedlák–vlastenec si váží svého pole a vzpomíná na své 

p�edky, kte�í krom� práce na poli nezapomínali ani na lásku. Jedná se o 



anonymní mužskou verzi Trojanova textu písn� Já jsem švarná dívka 

z mlejna...; v Pichlových a dalších zp�vnících se vyskytuje sou�asn� 

p�edloha i parafráze, �asto v opa�ném po�adí. 

 

55. Oplata. Incipit: Pod bezem za jezem (Za jezem pod bezem) s Hanou 

Jení�ek… Text: Václav Jaromír Picek (Hn�v. VZV VI 1843–44, s. 439; 

Písn�. Praha 1847 ?; Pichl1 1851, �. 55). Náp�v: Jan Nepomuk Škroup 

(Hn�v. VZV VI 1843–44, s. 439; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 45 – 

v n�kterých zp�vnících je jako autor hudby omylem uveden František 

Škroup, nap�. Odplata. PichlZ6 �. 32; PichlZ7–8 �. 151; Mart.ZV �. 79). 

Výskyt: �NZ �. 37 (mil.); PTP �. 397; SSZ �. 5–7, 9, 10, 12–17, 22–26, 28, 

29, 31, 33, 35–41, 43–45, 48, 50–53, 55, 56, 59–61, 63–68, 70, 73, 74, 79, 

82, 84, 86, 92, 93, 95, 97, 98, 103, 108, 109, 115, 128, 130, 133, 135, 138, 

139, 147, 152; SZP s. 87; UP s. 434; VZV VI s. 439. Komentá�: PTP, s. 91.  

Uloupené polibky musí mladík za trest své dívce vrátit. Pickovy verše 

nevelké básnické hodnoty dob�e fungují jako pís�ový text; ve spojení 

s náp�vem J. N. Škroupa tato lyrická milostná píse� zlidov�la. 

 

56. Ma�enka. Incipit: Má zlatá Ma�enko, pozoruj to… Text i náp�v: lidová 

píse� (2. sloka Kdož by t�, Ma�enko, nemiloval… nap�. E mlád. 437, EN 

249). Výskyt: SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 43–

46, 48, 51–56, 59–61, 64–66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 81, 82, 84–87, 90, 92, 

93, 95, 97, 98, 103, 107, 108, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 130, 133, 139, 

147; UP s. 422.  



Vojenská milostná píse� – J. B. Pichl ji z�ejm� znal nebo poci�oval 

jako nelidovou, a z toho d�vodu ji neumístil do oddílu Národní písn�. Náp�v i 

forma písn� jako by anticipovaly pozd�jší lidovku. 

 

57. Nitra. Incipit: Nitra milá, Nitra, ty vysoká Nitra… Text: Anonym (�esky 

Sbírka písní slovanských. Brno 1851 – SSZ �. 3; slovensky Pichl1 – 

v �eských spole�enských zp�vnících se dlouho udržuje tento slovenský text 

deformovaný neznalostí slovenštiny). Náp�v: lidový (SSZ �. 3; PichlZ6 1863, 

�. 70 /dosti odlišná varianta náp�vu/, u písn� poznámka: Náp�v, jak jej podal 

H[ynek] Vojá�ek Vsacký v „�echoslovanských prostonárodních písních“ [jak 

se na Morav� zpívají. Praha bez data, po r. 1854, Nitra v 1. sešitu]; Mart.ZV 

1865, �. 213 /náp�v shodný se SSZ �. 3/). Výskyt: �NZ �. 142 (vlast.); SSZ 

�. 3, 5–7, 12, 15, 17–20, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 38, 42, 46–49, 51, 53–56, 

59–61, 63–66, 68, 70, 74–79, 86, 87, 90, 92, 93, 97–99, 103, 105, 107, 112, 

114–116, 119, 127–130, 134, 136–139, 147–149, 154; UP s. 430. Komentá�: 

Josef Václav Fri�: Pam�ti I, s. 86, 120; VS-O�P, s. 205; Václ.OLP, s. 210, 

270, 341.  

Apostrofa Nitry; nostalgická vzpomínka na doby, kdy byla hlavou 

velkomoravské �íše. Slovenská vlastenecká píse�, která se od roku 1848 

prost�ednictvím 
udovíta Štúra stala sou�ástí �eského spole�enského zp�vu 

a spolu s n�kolika málo dalšími písn�mi zastupovala v �eských 

spole�enských zp�vnících slovenský repertoár. 

 



58. Má ot�ina. Incipit: Tam, kde v�n�í modré hory… Text: Václav Jaromír 

Picek (Pichl1 1851). Náp�v: Albín Mašek (Pichl1 /jméno skladatele/; PichlZ6 

1863, �. 106; PichlZ7–8 �. 8); František Škroup (Mart.NSZ 1852 jako další 

text k náp�vu Kde domov m�j?; stejn� Mart.ZV 1865); Karel Slavík (Vašák�v 

Národní zp�v a ples. Praha 1864, �. 30 – �ty�hlasý sbor). Výskyt: �NZ �. 146 

(vlast.) (Mašek); SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 21, 23, 25, 28, 29–41, 44–46, 

48, 51–55, 60, 63–68, 70, 73, 74, 78, 79, 95–99, 103, 104, 106, 115, 128, 

130, 138–140; SZP s. 87; UP s. 447. Komentá�e: VS-O�P, s. 116, 179.  

Další Pick�v ohlas písn� Kde domov m�j? Zatímco píse� Kde d�va 

má? p�edstavovala ohlas milostný, zde je to ohlas geograficko-historický: 

domov je v kraji ohrani�eném Krkonoši a Šumavou, protkaném Labem a 

Vltavou, kde pohanským i k�es�anským vládc�m zn�ly písn� Lumírovy i 

Hospodine, pomiluj ny... Skladatelé po Pickov� textu vd��n� sáhli, ale ur�ité 

míry zlidov�ní dosáhla píse� p�edevším se Škroupovým náp�vem Kde 

domov m�j? 

 

59. Výpov�	. Incipit: U panského dvora náš Vítoušek vorá… Text: František 

Jaroslav Vacek-Kamenický (Výpov�� z lásky. Písn� v národním duchu 

�eském. Praha 1833, s. 74–75; Pichl1 1851 verze s lidovým dodatkem 

/celkem t�ísloková/ – nezjišt�no, odkud �erpána: v �NZ se soudí, že 

z Erbena, ale do r. 1851 ji Erben nepublikoval, v E mlád. �. 370 /1864/ je 

t�ísloková s Erbenovým upozorn�ním, že tuto lidovou verzi zapsal 1843). 

Náp�v: Josef Vašák (Výpov��. Náp�vy k písním Františka Jaroslava 

Kamenického. Praha 1843 – shodné s vydáním u nakladatele Jana 

Hoffmanna /PTP �. 401/ ?; Pichl1 1851 /odkaz/; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 



1863, �. 84; PichlZ7–8 �. 123; srov. EN �. 688 – zlidov�lý náp�v se od 

Vašákova liší jen nepatrn�). Výskyt: �NZ �. 5 (mil.); Kniha satir. Uspo�ádali 

Bed�ich Václavek a Donát Šajner. Praha 1949, s. 141 (kramá�ská parafráze 

o zrušení roboty); L�O s. 115 (t�ísloková); PTP �. 401; SSZ �. 5–8, 12, 13, 

15, 17, 22, 24, 28–31, 37–41, 44, 45, 51, 53, 56, 59–61, 63, 65, 66, 68, 70, 

74, 79, 82, 84, 86, 92, 93, 95, 97, 99, 103, 107–109, 114, 115, 119, 120–

123, 125, 128, 130, 136–139, 153, 156, 158; SZP s. 85; UP s. 451; Z�O s. 

80 (t�ísloková). Komentá�e: PTP, s. 92; Václ.PLT, s. 73, 147; L�O, s. 198 

(ad 114); Z�O, s. 196; Václ.OLP, s. 24, 94–95, 124, 153, 271, 314, 326.  

Dívka definitivn� ukon�ila milostný vztah – zlidov�lá lyrická milostná 

píse�. K dv�ma slokám Vacka-Kamenického je v Pichl1 p�ipojen lidový 

dodatek, v PichlZ6–8 ne. Jako autor hudby je vždy uveden Vašák. P�estože 

se nejedná o „typus lidové melodie“ (O�adlík Z�O, s. 196), náp�v dokonale 

zlidov�l. Václavek a Smetana však n�kolikrát zmi�ují, že píse� má náp�v 

lidový: Václ.OLP, s. 153, 271; ten je ale blízkou variantou Vašákova náp�vu. 

V�c se dá rozhodnout, až budou k dispozici Vašákovy Náp�vy ke 

Kamenického písním (Praha 1843). 

 

60. Staro�eská. Incipit: Bývali �echové statní jonáci… Text: Václav Jaromír 

Picek (první otisk: Staro�eská. Kv�ty 9. 12. 1847, s. 1; Pichl1 1851). Náp�v: 

Jan Nepomuk Škroup (vznik 40. léta 19. stol.; první otisk: Staro�eská. 

�tverozp�v. Záboj III. Praha 1861, sešit 1; Ratibor s. 205; Heyduk �. 6); 

František Xaver Lábler (Pichl1 /odkaz/; Mart.NSZ ?; Mart.ZV 1865, �. 36). 

Výskyt: CmíralNZP s. 17 (Škroup); �NZ �. 145 (vlast.) (Škroup); PTP �. 516 

(Škroup); SSZ (v�etn� parafrází) �. 5–7, 12, 15, 17–19, 23–25, 30–37, 39–



41, 43–45, 47, 48, 51–55, 59, 61, 63–71, 73–75, 77–79, 81, 82, 84, 85–87, 

90, 92–99, 103, 104, 406–109, 112, 114, 115, 117, 119, 120–130, 133, 135, 

136–139, 140, 141, 147, 150, 152, 153, 156, 158, 160; Strej�ekDP s. 47; 

SZP s. 87; UP s. 393; Záboj III, seš. 1 (Škroup); Z�O s. 164 (Škroup). 

Komentá�e: PTP, s. 130; Václ.PLT, s. 169; Z�O, s. 208; CmíralNZP, s. 23; 

Václ.OLP, s. 151, 284, 285, 333.  

�echové bývali hrdiny v boji, v lásce i ve zp�vu a tento jejich p�ístup 

k životu by se m�l obnovit pro blaho vlasti. Pick�v elegický text zhudebnil ve 

40. letech 19. století J. N. Škroup; jeho majestátní mollový náp�v se ší�il 

zp�vem i opisy a zlidov�l, tiskem vyšel až 1861. Lábler�v náp�v se 

neuchytil. Ve víde�ském zp�vníku 1910 (SSZ 112) p�ibyla nová sloka. 

V Pichlových–Zvona�ových notovaných zp�vnících se píse� neuvád�la. 

 

61. Píse� na Vyšehrad. Incipit: Ha ty naše slunce, Vyšegrade tvrd… Text: 

Anonym (Tzv. Píse� Vyšehradská. Nalezl 1816 Josef Linda, n�kolikrát vydal 

Václav Hanka spolu s Rukopisem Kralodvorským. V Pichl1 p�ejato z Výboru 

z literatury �eské I. Praha 1845). Náp�v: František Max Kníže (Patero písní 

pro jeden hlas p�i kyta�e neb fortepiana. Opus 18. Praha p�ed 1819; Pichl1 

1851 /jméno skladatele/). Výskyt: PTP �. 133; SSZ �. 4–7, 12, 15, 17, 33; UP 

s. 401. Komentá�e: PTP, s. 31; HankaM, s. XVIII, XXXIII; Miroslav Ivanov: 

Tajemství RKZ. Praha 1969.  

1816 došlo k nálezu prvního z �eských historizujících pad�lk�, 

takzvané Písn� Vyšehradské. Objevil ji spisovatel Josef Linda v údobí, kdy 

spole�n� bydlel s Václavem Hankou; Josef Dobrovský ozna�il rukopis 

nekompromisn� za falzum. Její po�átek je složen podle ruské písn� Ach ty 



naš ba�uška Jaroslavl´ gorod… (Michail Dmitrijevi� �ulkov: Sbírka r�zných 

písní I. Petrohrad 1770, �. 187; tzv. Moskevský zp�vník. Moskva 1810, �. 

127 – ob� Hankovy oblíbené sbírky), na Hankovo autorství ukazuje také 

podoba písn� s Hankovou básní Tužba (Ach ty Labe tiché…, HankaM s. 88). 

Fagotista Stavovského divadla a zanícený kytarista F. M. Kníže 

Vyšehradskou píse� zhudebnil a spolu s n�kolika Hankovými texty p�ed 

rokem 1819 vydal v Praze v Pateru písní pro jeden hlas p�i kyta�e…, opus 

18 (další p�tici Hankových písní vydal 1819, opus 21). J. B. Pichl se ji snažil 

uvést do spole�enského repertoáru uve�ejn�ním ve svých zp�vnících (do 5. 

vydání), p�ipojili se ješt� vydavatelé Hlaholu, ale poté se píse� ze 

spole�enských zp�vník� vytratila, snad vinou málo srozumitelné 

„staro�eštiny“ a nezájmem o tuto sm�sici milostné, historické a místopisné 

tematiky. 

 

62. Náhoda. Incipit: Dlouho mra�no nebe krylo… Text: Šimon (Simeon) 

Karel Machá�ek (Drobn�jší básn�. 1846 ?; Pichl1 1851). Náp�v: František 

Xaver Lábler (Pichl1 1851 /jméno skladatele/). Výskyt: SSZ �. 5–8, 12, 15, 

17, 33; UP s. 398.  

	ada „náhod“ p�ivede mladou dvojici až k s�atku. Lyrické verše Š. K. 

Machá�ka zhudebnil F. X. Lábler. Také tuto píse� se J. B. Pichl a po n�m 

sestavovatelé Hlaholu snažili bezúsp�šn� zavést do spole�enského 

repertoáru. 

 



63. B�etislav. Incipit: V Brodském klášte�e rozvíjí se kv�t… Text: Václav 

Hanka (Hankovy písn�. 2., rozmnožené vydání. Praha 1819). Náp�v: 

nezjišt�n. Výskyt: HankaM s. 107; HankaP2–5; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17; UP s. 

452. Komentá�: HankaM, s. XXXVII–XXXVIII.  

Hankova lyrickoepická báse� na motivy B�etislavova únosu Jitky 

z kláštera ve Svinibrodu. Náp�v nebyl zjišt�n; jestliže jde o píse�, pak 

nezakotvila ve spole�enském repertoáru, možná pro sotva p�ekonatelný 

úsp�ch stejnojmenné zlidov�lé písn� F. M. Knížete a J. Hukala (Když 

m�sí�ek spanile svítil…), viz �. 79 zde.     

 

64. Dívka ze mlejna. Incipit: Já jsem švarná dívka z mlejna… Text: 

František B�etislav Trojan (Dívka ze mlejna. Kytka II 1837, s. 9; VZV III 1837, 

s. 179, v orig. s. 36; Pichl1 1851). Náp�v: Václav Josef Rosenkranc (VZV III 

1837, s. 179, v orig. s. 36; ZZ I 1847, �. 8; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 �. 34; 

Mart.ZV �. 49; PichlZ7–8 �. 152; Ratibor s. 209; Heyduk �. 52 – ve v�tšin� 

zp�vník� bývá jako autor náp�vu uvád�n Augustin Hošek, ten však 

Rosenkrancovu píse� pouze zjednodušil a mírn� upravil pro ZZ I 1847). 

Výskyt: CmíralNZP s. 6; CmíralVZV s. 24; �NZ �. 25 (mil.) (Hošek); PTP �. 

373 (Hošek), 388 (Rosenkranc); SL �. 6; SSZ �. 5, 7–10, 12, 14–17, 21, 25, 

26, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 44–46, 48, 50–56, 59–61, 64–68, 70, 71, 74, 

78, 79, 86, 91–93, 97, 98, 103, 109, 115, 117, 130, 140, 160; SZP s. 86; UP 

s.406–407; VZV III s. 179; Z�O s. 67; ZZ seš. I �. 8. Komentá�e: PTP, s. 85–

86; CmíralVZV, s. 43; Z�O, s. 193–194; CmíralNZP, s. 22; Václ.OLP, s. 74, 

86, 102, 315.  



A� p�ijde nápadník z kteréhokoli koutu �eské zem�, dostane od 

sebev�domé mlyná�ské dcery košem (snad s výjimkou toho, do kterého se 

sama zamiluje). Text F. B. Trojana zlidov�l s náp�vem V. J. Rosenkrance; 

úpravy A. Hoška byly jen kosmetického rázu a možná už na základ� 

zlidov�lé verze. Píse� byla oblíbená pro sv�j kurážný ženský text a polkový 

rytmus. 

 

65. Plaché dív�iny. Incipit: Pro� se upejpáte, plaché dív�iny… Text: Václav 

Hanka (Plaché div�iny. Dvanáctero písní I. Praha 1815; Pichl1 1851). 

Náp�v: Václav Emanuel Horák (Plaché dív�iny. �tverozp�v. Praha bez data 

/p�ed 1851/, nakl. Robert Veit; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 55; 

PichlZ6 �. 35; Mart.ZV �. 89; PichlZ7–8 �. 50); František Škroup (Plaché 

dív�iny. �tverozp�v. �tyry básn� od V. Hanky. Praha bez data, nakl. J. 

Hoffmann). Výskyt: �NZ �. 18 (mil.); HankaP1 I; HankaP2ad; HankaM s.60; 

PTP �. 611 (Horák), 618 (Škroup); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 21, 25, 26, 

29–31, 35–41, 44, 45, 48, 51, 53, 55, 59, 60, 71, 74, 79, 86, 92, 93, 117, 

130; SZP s. 84; UP s. 438. Komentá�e: Václ.PLT, s. 104; Václ.OLP, s. 316.  

Básník prohlédl, že dívky jsou rády ve spole�nosti hoch�, ale naoko 

p�edstírají stud nebo pýchu, a tyto dív�í okolky respektuje. Hank�v text 

zlidov�l s náp�vem chrámového skladatele V. E. Horáka. 

 

66. Kozák. Incipit: Krásná Minko, musím jíti… Text: Václav Hanka (volný 

p�eklad básn� Christopha Augusta Tiedgeho: Der Kosak und sein Mädchen 

(Olis und Minka), incipit: Schöne Minka, ich muss scheiden… – 1808, první 



otisk: Becker�v Taschenbuch zum gesellschaftlichen Vergnügen. Lipsko 

1809; první otisk Hankovy verze: Kozákovo lou�ení. Hromádkovy Prvotiny 

p�kných um�ní. Víde� 1813, �. XXXIII, s. 136; Dvanáctero písní I. Praha 

1815; Hankovy písn�. Praha 1819 ad.; Pichl1 1851, �. 66). Náp�v: ruský 

lidový (Ivan Pra�: Sbírka ruských lidových písní s náp�vy I. 1806, �. 8; 

Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 17; PichlZ6 �. 36; Mart.ZV �. 52; PichlZ7–8 �. 

72). Výskyt: �NZ �. 45 (mil.); HankaM s. 12; SSZ �. 5–7, 10, 12, 14–17, 21, 

25, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 44–46, 48, 51–55, 59, 60, 64, 79, 86, 130; 

SZP s. 84; UP s. 418. Komentá�e: HankaM, s. XLIV, 202–204; Václ.PLT, s. 

107; Václ.OLP, s. 231–232, 347–348. 

Teskné lou�ení mladíka s dívkou p�ed odchodem na vále�né tažení. 

N�mecký básník Ch. A. Tiedge složil tuto píse� na ruskou lidovou melodii, 

kterou slyšel v Baden-Badenu od služebnictva ruského panstva, aniž by znal 

její obsah. Tiedgova píse� následn� mezi N�mci zlidov�la. Hanka ji poznal, 

neobratn� p�ebásnil a p�ivlastnil si ji, stala se jednou z jeho prvních 

publikovaných prací – jeho verze posléze zlidov�la i mezi �echy. 

 

67. Hanácká. Incipit: Aj, což na sv�t� mi schází v kraju Hany bohatém… 

Text: Josef Krasoslav Chmelenský (Píse� hanácká. Kytka III 1838, �. 15; 

VZV IV 1838; Pichl1 1851, �. 67). Náp�v: Václav Josef Rosenkranc (Píse� 

hanácká. VZV IV 1838, s. 244, v orig. s. 32; Pichl1 1851 /skladatel neuveden 

ani zde, ani u následujících notovaných zp�vník�, ale jde stále o týž 

Rosenkranc�v náp�v/; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 58; PichlZ6 �. 37; 

Mart.ZV �. 91; PichlZ7 �. 220; PichlZ8 �. 230). Výskyt: �NZ �. 125 (vlast.); 

PTP �. 73; SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–16, 25, 29, 30–32, 35–40, 46, 48, 51, 



52, 54, 55, 60, 64, 66–68, 78, 86, 97, 98, 103, 104, 106, 130; UP s. 389; 

Z�O s. 103 (Rosenkranc). Komentá�: Z�O, s. 200.  

Sebev�domý hanácký mládenec vychvaluje sv�j od�v, kon� a 

polnosti – bohatý a úrodný kraj mu zaru�uje bezstarostný život. 

Chmelenského lyrická báse� s ná�e�ními prvky se ocitla v nabídce Kytky na 

rok 1838; textu se chopil V. J. Rosenkranc, vytvo�il zda�ilý náp�v rovn�ž 

v lidovém tónu a hotová píse� vyšla ve �tvrtém ro�níku V�nce. Ve 

spole�enských zp�vnících byla velmi rozší�ená, zprvu s názvem Hanácká, 

poté (když p�ibyly další Hanácké) jako Hanácká I; básník byl uvád�n, 

skladatel nikoli, bu� ve snaze vyvolat dojem lidové provenience náp�vu, 

nebo už bylo Rosenkrancovo autorství zapomenuto. Ve folklorní tradici se 

však píse� neujala. 

 

68. Plavba. Incipit: O dnové, o radostné chvíle, když houpala lodinka mile… 

Text: Václav Hanka (volný p�eklad básn� Ch. A. Overbecka: Die Schifffahrt, 

incipit: Das waren mir selige Tage… – 1780, srov.: Hoffmann v. Fallersleben: 

Unsere volkstümlichen Lieder. Lipsko 1900, 4. vydání, nebo: Franz Magnus 

Böhme: Volkstümliche Lieder der Deutschen, s. 197, �. 253; první otisk 

Hankovy verze: Plavba. O dnové, o radostná chvíle… In: Václav Thám: 

Básn� v �e�i vázané. P�ídavek k 2. vydání. Praha 1812; Hromádkovy 

Prvotiny p�kných um�ní. Víde� 1816, s. 471; Plavba. /Z polského./ Hankovy 

písn�. Praha 1819; Pichl1 1851). Náp�v: Václav Jan Tomášek (podle 

HankaM, s. 211; náp�v však nezjišt�n). Výskyt: Václav Thám: Básn� v �e�i 

vázané. 3., kritické vydání Václava Brtníka. Praha 1916, s. 161; HankaP2–5; 



JT �. [300], [497]; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17; UP s. 430. Komentá�: HankaM, s. 

XLIV, 211–214.  

Lyrická milostná skladba lí�í v sedmi slokách m�nící se p�írodní 

scenérii p�i plavb� pramicí ve dvou, poslední dva verše p�inášejí nezast�en� 

erotické vyzn�ní. Báse� je dokonalým p�íkladem Hankových mystifika�ních 

manipulací: v Hromádkových Prvotinách 1816 uve�ejnil �eský p�eklad 

Overbeckovy n�mecké zlidov�lé písn�, jako by jej tam – natišt�ný na 

omšelém lístku (kramá�ském tisku ?) – zaslal jeho p�ítel profesor K(insk)ý 

z Brna, aby „spanilou píse�“ neznámého p�ekladatele zachránil p�ed 

„zahynutím“. �eská verze byla ale již p�edtím 1812 otišt�na jako anonymní 

p�ídavek 2. vydání Thámových Básní v �e�i vázané a roku 1819 zlegalizoval 

Hanka své autorství otišt�ním Plavby ve 2. vydání svých Písní s poznámkou: 

dle polského; kterou již od t�etího vydání vynechal. Polská p�edloha nebyla 

zjišt�na, v Hankov� poz�stalosti je však otrocký p�eklad básn� z �eštiny do 

polštiny. – Máchal píše, že báse� zhudebnil Tomášek, ale náp�v se 

nepoda�ilo zjistit. Na základ� uvedení v Písních 1819 Hankovu verzi znovu 

zbásnil František Šír a uve�ejnil v �echoslavu 1821, s. 106. Ve svých 

rukopisech (1832, 1838) uvedl Hankovu báse� Jan Jeník z Brat�ic. – P�es 

pokusy J. B. Pichla a vydavatel� Hlaholu se skladba ve spole�enských 

zp�vnících neujala. Zato dodnes žije s pololidovým náp�vem v oblasti 

lidovky: My plouli dál v rákosí tmavé… 

 

69. R�že Tetínská. Incipit: Nad Berounkou pod Tetínem… Text: Josef 

Krasoslav Chmelenský (Kytka I 1836; VZV II 1836; VZV III 1837; Pichl1 

1851). Náp�v: František Drechsler (VZV II 1836, s. 85, v orig. s. 12); Josef 



Vorel (VZV III 1837, s. 196, v orig. s. 61); Anonym – zlidov�lý náp�v na 

motiv Karla Marii v. Webera (ZZ 1847 /též uvád�no 1849 nebo 1850/, sešit 

1, �. 9; Pichl1 1851 /skladatel neuveden/; Mart.NSZ 1852 /u zlid. náp�vu 

uveden Alois Jelen/; PichlZ6–8 �. 78 resp. 158 resp. 160 /u zlid. náp�vu 

uveden Vorel/; Mart.ZV 1865, �. 56 /u zlid. náp�vu uveden Jelen/; v 

Douchov� Knihopisném slovníku, s. 312, je jako autor zlid. náp�vu uveden 

Václav Kocman). Výskyt: CmíralVZV s. 12 (Drechsler�v náp�v); CmíralNZP 

s. 8 (anonymní náp�v, s otazníkem uveden Vorel); �NZ �. 50 (mil.) 

(anonymní náp�v, uveden Jelen, v poznámce i Vorel); PTP �. 97 

(Drechsler�v náp�v), 245 (Vorl�v náp�v), 246 (anonymní náp�v, podle 

PichlZ6–8 uveden Vorel – Zvona� však neví o Vorlov� náp�vu ve V�nci); 

SSZ �. 5–7, 12, 14–17, 21, 23, 25, 28–33, 35–41, 43–46, 48, 50–56, 59–61, 

64–68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 85–87, 90, 92, 93, 95–98, 103, 106–109, 

115, 117, 120–123, 125, 128, 130, 133, 135–139, 147; SZP s. 84; UP s. 

425; VZV II s. 85 (Drechsler); VZV III s. 196 (Vorel); Z�O s. 76 (3 náp�vy). 

Monografie a komentá�e: PTP, s. 57; Karel Kazda: O znárodn�lé písni Nad 

Berounkou pod Tetínem. Praha 1928; Zden�k Nejedlý: Bed�ich Smetana II, 

s. 213, 229–230; Václ.PLT, s. 118, 119, 141; CmíralVZV, s. 42; Z�O, s. 

195–196; CmíralNZP, s. 22; VS-O�P, s. 67; Václ.OLP, s. 89–90, 108–109; 

Karb.MLP, s. 29–30.  

Dívka p�i sch�zce s vojákem nedbá varovného pta�ího zp�vu – 

paralela uvadající kv�tiny a zv�trávající skály s odumíráním milostného 

vztahu. Motiv varujícího ptá�ka je p�evzat z lidové poezie (Co ten ptá�ek 

št�betá..., Lítej, ptá�ku, lítej... ad.). Jedna z nejrozší�en�jších zlidov�lých 

písní, �asto považovaná za tradi�ní lidovou a za�azovaná do sbírek lidových 



písní. Na základ� uvedení Chmelenského textu v Kytce 1836 ji zhudebnil F. 

Drechsler a po n�m J. Vorel, jejich náp�vy se však neujaly. Anonymní náp�v 

je n�kdy (nap�. i v �NZ) p�ipisován A. Jelenovi, ale z�ejm� nesprávn�. 

O�adlík v souvislosti se zlidov�lou verzí upozor�uje na výraznou podobnost 

náp�vu (i textu) s Adolarovou árií z opery Euryanthe (Karl Maria v. Weber), 

provedené v Praze již 1824; Karbusický jde dál a dokládá, že již 

Chmelenského text je parafrází této árie zvané R�že Loirská: Unter 

blühnden Mandelbäumen, an der Loire grünen Strand… a zlidov�lý náp�v je 

logickým ohlasem její melodie. 

 

70. Povzbuzení k zp�vu. Incipit: P�jme písn� liboplynné. Text: Boleslav 

Jablonský (pseudonym Karla Eugena Tupého) (Básn�. Praha 1841; Pichl1 

1951 /básník neuveden/). Náp�v: František Škroup (Mart.NSZ 1852; PichlZ6 

�. 121; PichlZ7–8 �. 36); Sigismund M. Kolešovský (Vojt�ch Vlastimil Janota: 

Zp�vník pro �eskou mládež. Praha 1850). Výskyt: Smíšené básn�, 1. báse� 

2. �ásti. In: Básn� Boleslava Jablonského. 7. vydání. Praha 1884, s. 231; 

�NZ �. 112 (vlast.) (Škroup); SSZ �. 4–7, 12, 15, 17, 24, 29, 31–33, 37, 38, 

40, 41, 44–48, 51, 52, 54, 55, 60, 64, 66, 68, 78, 97, 120, 123, 125, 130; UP 

s. 433.  

�echové nezahynou, dokud nezahyne �eský zp�v – za jeho zvuk� 

hájili vlast už naši p�edkové. (Obsah druhé �ásti básn�, ve zp�vnících 

nepublikované: Žádný národ nemá tolik krásných písní, s nimi na rtech �ech 

žije, chválí Boha, miluje a pracuje, ve zp�vu hledá úlevu i sílu.) P�es dvojí 

zhudebn�ní a �asté uvád�ní ve spole�enských zp�vnících píse� 

nezlidov�la, stejn� jako ostatní Jablonského básnické texty. V originále má 



báse� 8 slok, Škroup v rámci své zda�ilé skladby vždy dv� a dv� sloky spojil, 

Kolešovský nikoli; ke škod� vyzn�ní se jako pís�ový text ve zp�vnících 

objevuje jen první polovina básn�. V Pichlových zp�vnících není uveden 

autor textu, verše se drobn� liší od originálu: zajímavostí je užití pojmu 

�esko. 

 

71. Mládenec u potoka. Incipit: U potoka hoch si sed�v (sed�l)… Text: 

Václav Hanka (p�eklad básn� Friedricha Schillera: Der Jüngling am Bache, 

vznik 1803, incipit: An der Quelle sa3 der Knabe…, srov. Franz Magnus 

Böhme: Volkstümliche Lieder der Deutschen, s. 348; první otisk Hankovy 

�eské verze: Mládenec u potoka (dle Šillera). Hankovy písn�. Praha 1819, s. 

29). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 1852 – srov. August Heinrich Hoffmann v. 

Fallersleben: Unsere volkstümliche Lieder. 4. vydání, Lipsko 1900, �. 64, 

n�mecká verze se zpívala s náp�vy od t�chto n�meckých skladatel�: W. 

Ehlers /vznik 1804/, Friedrich Ludwig Seidel, žil 1765–1831 /1805/, Johann 

Friedrich Reichardt, žil 1752–1814 /1810/, Johann Christoph Ludwig Abeille, 

jihon�mecký skladatel, žil 1761–1838 /1820/, a jiní). Výskyt: �NZ �. 48 (mil.); 

HankaM s. 103; HankaP2–3; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 27, 30, 31, 37, 40, 41, 

44, 45, 51–53, 74, 79; SZP s. 84; UP s. 451. Komentá�e: HankaM, s. 

XXXVII, 217, 228; Gustav Jungbauer: Bibliographie des deutschen 

Volksliedes in Böhmen, s. 238; Bed�ich Václavek: Malé p�ísp�vky 

k n�mecko-�eské vým�n� písní v oblasti písní zlidov�lých. In: Václ.OLP, s. 

229–236, zejm. 230–231, s. 334–335; Václ.PLT, s. 107; VS-O�P, s. 178–

179.  



Kypící jarní p�íroda jen zvyšuje trýze� mladíkovy romantické milostné 

touhy. Schiller�v text n�mecké zlidov�lé písn� v�rn� a celkem zda�ile 

p�eložil Václav Hanka, také jeho �eský p�eklad zlidov�l. N�mecká i �eská 

verze se ustálila s jedním spole�ným náp�vem lkavého pololidového rázu. 

Zda m�že být od n�kterého známého skladatele, lze snad zjistit s pomocí 

Hoffmannových bibliografických údaj�. Píse� uvád�ly vesm�s jen 

nenotované zp�vníky, náp�v byl z�ejm� p�íliš spjat s n�meckou tradicí. 

 

72. Ženuška. Incipit: Má tys láska jediná, ženuško ty p�edrahá… Text: Alois 

Jelen (Zlatý zp�vník. Praha asi 1849, sešit 1, �. 10; Pichl1 1851; anonymní 

parafráze Pive�ko: Sbírka spole�ních písní. Litomyšl 1853). Náp�v: Alois 

Jelen (ZZ I 1849 ?, �. 10; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 25; PichlZ6 �. 

38; Mart.ZV �. 60; PichlZ7 �. 163; PichlZ8 �. 165). Výskyt: CmíralNZP s. 14; 

�NZ �. 56 (mil.), parafráze Pive�ko �. 78 (spol.); PSPT �. 5 (parafráze); PTP 

�. 117; SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 23–25, 29, 31–33, 35–38, 40, 41, 44–

46, 48, 51–56, 60, 61, 64, 66–68, 74, 79, 86, 92, 93, 97, 98, 103, 115, 130, 

133, 147; parafráze �. 8–10, 14, 16, 21, 23, 25, 31, 35–37, 39, 40, 46, 48, 

52–55, 63, 64, 66, 68, 74, 79, 115, 120, 123, 125, 130; UP s. 422, parafráze 

s. 450; ZZ I �. 10; Komentá�: CmíralNZP, s. 23.  

Skladatel Alois Jelen sám napsal ke své písni text, v n�mž op�vuje 

p�vaby a vlastnosti své ženy – vše, co dostal od Boha, zanechá své vlasti, 

ale svou ženu vezme s sebou do nebe. Oblíbená píse� byla záhy 

parafrázována respektive parodována v anonymním textu Tys má láska 

jediná, skleni�ko má p�nivá… Mnoho zp�vník� obsahovalo ob� verze. 

K oblib� písn� Ženuška p�isp�l známý p�vec Karel Strakatý. Poprvé vyšla ve 



Zlatém zp�vníku, asi 1849, Strakatého exemplá� je v KNM pod signaturou ID 

102: I, 10. 

 

73. Na vlast. Incipit: O vlasti má, drahá ty vlasti �eská… Text: Josef 

Krasoslav Chmelenský (Pichl1 1851). Náp�v: Francois Adrien Boieldieu 

(Mart.NSZ 1852; PichlZ6, �. 39; PichlZ7–8 �. 6; Josef Šperlín: Národní 

zp�vní�ek. Krom��íž 1874). Výskyt: �NZ �. 120 (vlast.) (Má vlast); PTP �. 

434; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 51, 60, 66–68, 97, 99, 

106; UP s. 432. Komentá�: PTP, s. 100.  

Óda na Bohem požehnanou, drahou (slavnou, dobrou) �eskou zemi, 

plnou lásky, ctnostných dívek, tance a zp�vu, jejíž uml�ená sláva se znovu 

vrací. Chmelenského parafráze na text Boieldieuovy písn� (Jan z Pa�íže byl 

dáván ve Stavovském divadle 1827, známá byla i jeho �ervená karkulka 

nebo Bílá paní). V n�kterých zp�vnících bývá vynechána 2. sloka. Podle 

PTP píse� vyšla v Novém pokra�ování V�nce, 1843–44, ale v Plavcov� 

kritickém vydání není. 

 

74. Jezdec p�ed bojem. Incipit: Krátký jen byl m�j �arokrásný sen… Text: 

Josef �ejka (p�eklad básn� Wilhelma Hauffa, žil 1802–1827; �eská verze: 

VZV VI 1843/4, s. 421; Pichl1 1851). Náp�v: Václav Jind�ich Veit (VZV VI 

1843/4, s. 421; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 �. 247; PichlZ7 �. 230; PichlZ8 �. 

240; Heyduk �. 258; �ty�hlasý sbor: NZP �. 35). Výskyt: �NZ �. 160 (vlast.); 

PTP �. 455; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 29, 33, 34, 38, 51, 60, 61, 86, 130; UP 

418. Komentá�: PTP, s. 105. 



Krásný, ale krátký sen je život mladého vojáka – v�era cválal rovinou, 

dnes m�že být zran�n a zítra mrtev. Pro� se bát? Z boží v�le za zvuk� 

�eské písn� hrdinn� zem�e. Jedna z �ady zlidov�lých lyrických básní 

n�meckého romantického spisovatele W. Hauffa. �ejkova �eská adaptace s 

Veitovým náp�vem byla sice oblíbeným �íslem spole�enských zp�vník�, ale 

píse� pro sv�j p�íliš um�lý charakter nezlidov�la. 

 

75. �íše. Incipit: Zlaté réví h�eje v lásky objetí… Text: Josef Ji�í Kolár (Pichl1 

1851). Náp�v: nezjišt�n (PichlZ6 1863, �. 251, bez náp�vu; stejn� PichlZ7–8 

�. 203). Výskyt: SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 29, 33, 38, 60; UP s. 460. Komentá�: 

Z�O, s. 208 (o J. J. Kolárovi).  

�íše vína v dív�ím objetí m�ní život v ráj. Pijáckou píse� básníka a 

herce J. J. Kolára uvád�li ve svých zp�vnících jen J. B. Pichl a sestavovatelé 

Hlaholu. Zda se verše pouze deklamovaly, nebo skute�n� zpívaly, t�eba na 

n�jaký lidový nebo zp�voherní náp�v, není zjišt�no. 

 

76. P�vcovo lou�ení. Incipit: Z �eských hor zaznívá zp�v… Text: Václav 

Jaromír Picek (Písn�. Praha 1847, s. 160; kramá�ský tisk Lou�ení z vlasti. 

V Praze 1848. Tiskem vdovy Táborové; Pichl1 1851). Náp�v: n�mecký 

(lidový?); Heinrich Proch (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 73; PichlZ6 �. 

41; Mart.ZV �. 34; PichlZ7 �. 247; PichlZ8 �. 257 ). Výskyt: �NZ �. 163 

(vlast.); Písn�1848 �. 20; SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 23–25, 29, 32, 33, 35, 36, 

38, 41, 44–46, 48, 52–55, 60, 63–66, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 85, 87, 90, 

95, 97, 99, 108, 109, 115, 117, 121, 124, 130, 135–137, 156; SZP s. 87; UP 



s. 459. Komentá�e: Václ.PLT, s. 109, 168 (pozn. 59 – omylem uveden jako 

autor hudby V. Procházka); Písn�1848, s. 197 (ad 20); Václ.OLP, s. 341.  

P�vec opoušt�jící svou vlast se ješt� naposledy ohlédne za krásami 

�eské zem� trvajícími od dávnov�ku. Text složil V. J. Picek na n�meckou 

melodii Das Alpenhorn, poté (dle Václ.OLP) text zhudebnil n�mecký 

skladatel H. Proch, rodák z �eské Lípy – není jasné, s kterým náp�vem 

chápal Václavek píse� jako zlidov�lou. Prochova vyklenutá melodie 

inspirovaná kostelním zp�vem mohla být oblíbeným koncertním �íslem; 

náp�v byl zjišt�n naposled v PichlZ8 (1887), ale píse� pat�ila k repertoáru 

spole�enských zp�vník� ve všech etapách jejich existence. 

 

77. Gaudeamus! Incipit: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus… [Radujme 

se tedy, dokud jsme mladí…] Text: Anonym (st�edov�ká studentská píse�, 

vznik 1267; Pichl1 1851). Náp�v: Kindleben (potulný p�vec, vznik 1781; 

Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 42; PichlZ7–8 �. 208; Studentská. Mart.ZV 

1865, �. 107 /náp�v zjednodušen, záv�r bez repetice/; stejn� Ru�ka8 s. 

505). Výskyt: SSZ �. 5–8, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 48, 

51–3, 55, 60, 61, 64–68, 70, 71, 74, 79, 86, 92, 93, 115, 130, 144; UP s. 

400. Monografie a komentá�e: Karl Gustav Schwetschke: Zur Geschichte 

des Gaudeamus igitur. Halle 1877; Gaudeamus. OSN IX, s. 955; Václ.OLP, 

s. 209.  

Studentská hymna; studenti ji zpívali p�i r�zných (i neslavnostních) 

p�íležitostech: p�i besedách, zábavách, p�i �ekání na zahájení sch�ze nebo 

v divadle p�i p�edstavení pro studenty. Ve spole�enských zp�vnících byla 



�asto uvád�na mezi písn�mi pijáckými, výjime�n� i s p�ipojeným neum�lým 

�eským p�ekladem. 

 

78. Poema eroticum. Incipit: Dulce cum sodalibus sapit vinum bonum… 

Text: Anonym (studentská píse�; Pichl1 1851). Náp�v: Anonym (Pichl1 1851 

bez odkazu); Kindleben (potulný p�vec, vznik 1781; PichlZ6 1863, �. 43, 

náp�vový odkaz /Jako: „Gaudeamus“./; stejn� PichlZ7–8 �. 209 – viz �. 77 

zde). Výskyt: SSZ �. 5–7, 12, 15, 29, 38, 60; UP s. 399.  

Tuto studentskou píse� uvádí ve svých zp�vnících jen J. B. Pichl; 

v PichlZ6–8 se sice odkazuje k náp�vu Gaudeamus, ale text mu formáln� 

neodpovídá.  

 

79. B�etislav. Incipit: Když m�sí�ek spanile svítil, vévoda B�etislav vstal… 

Text: Josef Hukal (B�etislav. Od J. Hukala. F. M. Kníže: Patero �eských 

písní, 1819, s. 21; Pichl1 1851). Náp�v: František Max Kníže (Patero 

�eských písní pro jeden hlas p�i kyta�e neb fortepianu. Opus 21. Praha 1819, 

s. 21; V�nceslav Alois Svoboda: Sbírka �eských národních písní. Praha 

1845; ZZ 1850, s. 1 (zde zjednodušený náp�v, který vesm�s p�ejaly 

spole�enské zp�vníky a který zlidov�l); Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 

42; PichlZ6 1863, �. 47; Mart.ZV �. 76; PichlZ7–8 �. 57); Wilhelm 

Rosenzweig (na text Heinricha Heineho: Du hast Diamanten und Perlen. 

Tisk 1890–1900 Budapest). Výskyt (vesm�s s Knížetovým náp�vem a 

ve zjednodušené podob�): CmíralNZP s. 2; �NZ �. 1 (bal.); �SPZ s. 183 

(edice všech text� a náp�v� této písn�); PSPT �. 18 (parodie); PTP �. 299; 



SSZ �. 5–10, 12–17, 21–23, 25, 27–31, 35–41, 43–46, 48, 51–56, 59–61, 

63–65, 70, 74, 79, 86, 92, 93, 96, 115, 128, 130, parodie 50; SZP s. 85; UP 

s. 416; ZZ 1850 s. 1. Monografie, medailony a komentá�e: PTP, s. 69; 

Zden�k Nejedlý: Bed�ich Smetana II. Praha 1925, s. 123; Václ.PLT, s. 103, 

119, 132, 168 (pozn. 46); CmíralNZP, s. 22; VS-O�P, s. 164; �SPZ, s. 183–

203 (zde i další lidové náp�vy, parodie, parafráze, novodobé ohlasy, 

poznámky vydavatel� k textu i náp�vu); Václ.OLP, s. 68, 122; Karb.MLP, s. 

121.  

Okolnosti B�etislavova únosu Jitky z kláštera ve Svinibrodu a její 

cesta na pražský tr�n. Knížetova–Hukalova oblíbená a záhy zlidov�lá píse� 

vstoupila do tradice jako hudebnina, posléze se ší�ila kramá�skými tisky, 

koncertním provozováním (Karel Strakatý) a jako jedna z mála epických 

skladeb výrazn� také spole�enskými zp�vníky. Byla p�eložena i do n�m�iny 

a rozši�ovala se jako n�mecký kramá�ský tisk: Bei heiterem 

Sternengeflimmer wachend Fürst B�etislav stand… Ve 20. století se 

B�etislav n�kdy zpíval na náp�v parodického kupletu o novodobých 

milencích Romeovi a Julii (Julie, Julie drahá… �i M�síc se na nebi sklání… 

apod. /Jdou, voni vobejdo jeden…/), s užitím melodie oblíbeného 

víde�ského šansonu (tzv. Wienerlied). 

 

80. Štyrská. (Als ich bin verwichen.) Incipit: Když jsem zpolehounka v�era u 

okénka… Text: Anonym (Pichl1 1851). Náp�v: n�mecká lidová nebo 

zlidov�lá píse� ze Štýrska (Mart.NSZ 1852 – je tam otišt�n náp�v?). Výskyt: 

SSZ �. 5–8, 12, 15, 17, 27, 41, 44, 45, 53, 79, parodie 26; UP s. 415.  



Mladík p�istihne svou dívku s jiným a chce si vzít život; jm�ní i d�m 

odkazuje té, která bývala jeho jedinou. Po šesti kramá�sky lkavých slokách 

p�ichází v 7. a 8. sloce pointa: byl by blázen, kdyby pro ni dal život a jm�ní – 

d�m si nechá, dívku a� si vezme ten druhý a sám si najde jinou, krásn�jší a 

nevinnou! Tato �eská verze štýrské lidové písn� musela být všeobecn� 

známá, když na ni byla po�átkem 60. let 19. století vytvo�ena dobová 

politická parodie. 

 

81. Polský �tvrtý tém. Incipit: Tisíc bojovných p�ísahalo rek�… Text: 

Anonym (Pichl1 1851 /texta� neuveden/). Náp�v: Anonym (viz komentá� 

níže; s textem Hranice vzplála �NZ �. 179; Mart.ZV 1865, �. 119; Heyduk �. 

368, 443; Polen.SZS II �. 127). Výskyt: SSZ �. 5–7, 36, 41, 44, 45, 51, 53, 

63, 69, 71, 74, 79, 81, 85–87, 90, 95, 96, 108, 117, 120, 123, 125, 126, 130, 

135, 144; UP s. 449. Komentá�: Václ.OLP, s. 354 (o písni Hranice vzplála); 

Karb.MLP, s. 27–28.  

Anonymní �eský p�eklad polské písn� o hrdinném oddílu p�choty, 

z jehož tisíce muž� z�stalo jen deset naživu. Reálie jsou zmatené: bitva u 

Ostrolenky by ukazovala na rok 1831 (Skrzynecki), bitva u Varšavy na rok 

1794 (Kosciuszko). M�že jít o kontaminaci. Karbusický uvádí, že p�vodní 

píse� s incipitem Denkst du daran, mein tapfer Lagienka… je ze zp�vohry 

Karla von Holtei „Der alte Feldherr“, oslavující polského národního hrdinu 

Tadeusze Kosciuszka, a stala se východiskem písn� o �tvrtém tému, jejíž 

první p�eklad po�ídil již jako student Karel Havlí�ek. Melodie je p�evzata 

z Francie (autor Josef Denis Doche, zem�el 1825). Zp�v Kosciuszka a jeho 

druha Lage�ka uvádí Heyduk�v zp�vník v Debrnov� p�ekladu s Docheho 



hudbou; náp�v je v záv�tí pon�kud odlišný od zlidov�lé melodie a obsahuje 

motiv Škroupovy Kde domov m�j? Roku 1869 napsal Karel T�ma na náp�v 

Polského �tvrtého tému píse� Hranice vzplála tam na b�ehu Rýna…, jež se 

stala velmi populární a záhy zlidov�la. Téma by vyžadovalo další rešerše a 

monografické zpracování. 

 

82. Dýmka. Incipit: V�rn�jšího na sv�t� nad mou milou d�v�ete… Text: 

Anonym (Pichl1 1851). Náp�v: nezjišt�n (jak v Mart.NSZ ?). Výskyt: SSZ �. 

5–7, 12, 15, 17, 27, 33; UP s. 453.  

Není na sv�t� nic v�rn�jšího nad mou milou, �íká básník: od rána se 

s ní laskám, dokud cítím její ohe�, hladím její štíhlý krk, líhám s ní i na tráv� 

p�i m�sí�ku k opovržení kolemjdoucích dívek, když ji n�kdo tupí, d�lám, že 

neslyším, mohu se jí sv��it s každou starostí, Turek jich má celou zásobu, 

ale mn� sta�í jediná – dýmka tabáková!  Anekdotickou báse� za�adili do 

svých zp�vník� až na jednu výjimku jen Pichl a sestavovatelé Hlaholu; je 

možné, že byla ur�ena pouze k deklamaci. 

 

83. Sladko um�íti. Incipit: Jede mladík (šohaj) na svém koni, jede do boje… 

Text: Martin A. P�ibyl (Píse� vojenína. Jede mládec na svém koni… Národní 

písn� obsahu rozmanitého. Praha – Hradec Králové 1830, s. 35; Pichl1 

1851). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 48; atd.). Výskyt: 

�NZ �. 159 (vlast.); �PV �. 12; SSZ �. 5–8, 12, 13, 15, 17, 22–24, 29–34, 

37–40, 47, 51–53, 56, 59–61, 63–66, 68, 70, 73, 79, 81, 86, 92–94, 96–98, 



103, 104, 106–108, 114, 115, 118–121, 123–126, 128, 130, 133, 135–140, 

144, 147, 152, 156, 160; SZP s. 86; UP s. 409. Komentá�: Václ.PLT, s. 137.  

Mladík ujiš�uje svou zarmoucenou matku, že se vrátí z boje živ; 

v opa�ném p�ípad� jí má být út�chou, že padnout za vlast je pro �echa 

pot�šením. P�ibylova zlidov�lá píse� s anonymním prostým náp�vem se 

obecn� považuje za píse� lidovou. 

 

84. Milostná. Incipit: Vám, o�i jasné, ráje mého �íše… Text: Boleslav 

Jablonský (pseudonym Karla Eugena Tupého; Básn�. Praha 1841 ?; Pichl1 

1851 – d�ív�jší otisk nezjišt�n). Náp�v: Jan Pavel Martinovský (Pichl1 1851 

/jméno skladatele/; N�Z 1857, �. 148). Výskyt: SSZ �. 5, 7, 12, 13, 15, 17, 

22, 33; UP s. 452.  

Sv�t m�že podlehnout �asu, ale básníkova láska k milované Mín� 

nikdy neskoná. Jablonského milostné vyznání zhudebnil J. P. Martinovský. 

V lidové tradici se píse� pro svou um�lost neujala a také ve spole�enských 

zp�vnících brzy umlkla. 

 

85. Kmotr Bumbal. Incipit: Když já jdu z hospody dom�… Text: Anonym 

(Pichl1 1851, d�ív�jší otisk nezjišt�n). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 1852; 

Mart.N�Z 1856, �. 65; PichlZ6 1863, �. 49; Mart.ZV �. 96; PichlZ7 �. 169; 

PichlZ8 s. 171). Výskyt: �NZ �. 82 (spol.); PSPT �. 12; SSZ �. 5–7, 9, 10, 

12, 14–17, 23–27, 29–33, 35–40, 41, 44, 45, 48, 51–53, 55, 60, 64, 66–68, 

74, 79, 86, 92, 93, 97, 98, 103, 130; UP s. 414.  



Vrávorající opilec je veden dom�. Anonymní zlidov�lá píse�, která 

pozd�ji zcela splynula s tradi�ním folklorem. V Erbenov� sbírce 1862–64 je 

text po výbrusu sou�ástí písn� Och my ubozí sirotci… (srov. E spol. 67, EN 

9). P�ed Erbenem je v ZBP píse� uvedena jen v Ji�í�kov� rukopisném 

zp�vníku II, kolem 1850. Václavk�v soupis zlidov�lých písní ji neobsahuje. 

Ve spole�enských zp�vnících pat�í k nejfrekventovan�jším pijáckým písím. 

 

86. P�ípitek. Incipit: Pijem ti, brat�í�ku, na zdraví… Text: Anonym (Pichl1 

1851, d�ív�jší otisk nezjišt�n). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 

1856, �. 66; PichlZ6 1863, �. 50; Mart.ZV �. 97; PichlZ7 �. 170; PichlZ8 �. 

172). Výskyt: PSPT �. 2; SSZ (v�etn� slovenské verze) �. 5–10, 12, 14–17, 

20, 21, 23–27, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44–46, 48, 51–55, 59, 60, 63–

65, 67, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 86, 92, 93, 97, 98, 103, 115–117, 130; UP 

s.433.  

Anonymní pijácký zpívaný p�ípitek s proslulým sloganem „glo- glo- 

glo-gloria!“ pozd�ji zcela splynul s tradi�ním folklorem. Erben si tuto píse� 

p�ipsal do p�íru�ního exemplá�e sbírky z r. 1864, je také v Ji�í�kov� 

rukopisném zp�vníku I, 1845, odjinud ji ZBP neuvádí. Václavk�v soupis 

zlidov�lých písní ji neobsahuje, zato pat�í k nej�ast�ji uvád�ným pijáckým 

písním ve spole�enských zp�vnících.   

 

87. Adamovci. Incipit: M�lt� Adam sedum syn�, sedum syn� m�l… Text: 

Anonym (Pichl1 1851, d�ív�jší otisk nezjišt�n). Náp�v: Anonym (Mart.NSZ 

1852; PichlZ6 1863, �. 51; PichlZ7–8 �. 45). Výskyt: SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 



24, 26, 27, 29, 38, 41, 44–46, 48, 53–55, 60, 64–68, 70, 74, 79, 86, 92, 93, 

97–99, 103, 115, 130; UP s. 422.  

Anonymní spole�enská pís�ová hra (po písni následuje v Pichlových 

zp�vnících pokyn: /Jeden d�lá posu�ky rozli�né, ostatní všickni po n�m./), 

která se pozd�ji stala sou�ástí tradi�ního folklorního repertoáru. Erben si ji 

p�ipsal do p�íru�ního exemplá�e své sbírky z r. 1864, je v Ji�í�kov� 

rukopisném zp�vníku II, kolem 1850, odjinud ji ZBP neuvádí; ve Václavkov� 

soupisu zlidov�lých písní obsažena není. – Poslední zde uvedené t�i písn� 

(�ísla 85–87) jsou ukázkou repertoáru p�i spole�né (stolní, pijácké) zábav�: 

v�tšinou byly doprovázeny úkony a gesty. Zárove� jsou typickým p�íkladem 

repertoárových �ísel zachycených spole�enskými zp�vníky v recentní 

podob� krátce po vzniku a v p�vodní zábavní funkci; zp�vníky poté 

významn� napomohly k jejich rozší�ení a zlidov�ní. Pichl je z�ejm� zapsal 

z autopsie a cítil je jako nelidové, proto je neza�adil do oddílu Národní písn�. 

 

88. Žižka na Vítkov�. (Podle „Lützow´s wilde Jagd“ od T. Körnera.) Incipit: 

Slyš, kterako (kterak to) zdaleka temný hluk… Text: František Šír 

(transformace básn�/písn� n�meckého romantického básníka-hrdiny Karla 

Theodora Körnera; jako pobo�ník vojev�dce Lutzowa dvaadvacetiletý 

Körner 1813 padl; první otisk �eské verze: Hon Jaroslav�v na Tatary. 

/Hudba jest jako: Lützows wilde Jagd od Theodora Körnera./ Dennice aneb 

Novoro�enka. Hradec Králové 1825, s. 48 /verze Jaroslav/; Pichl1 1851 

/verze Žižka/). Náp�v: Anonym (zda hudbu složil sám Körner, není známo – 

náp�v zatím nezjišt�n; jak v Mart.NSZ ?). Výskyt: SSZ �. 2, 5–8, 41, 44, 45, 

53, 79; UP s. 443. Komentá�e: OSN XIV, s. 848; Václ.PLT, s. 96.  



Lyrickoepický obraz husitské bitvy s vizí pozd�jší vojev�dcovy 

hrdinské smrti, s refrénem: „To� jest (byl) Žižka, Žižka v�dce a �editel náš!“ 

Tento Šír�v ohlas um�lé písn� n�mecké, který si „nane�isto“ vyzkoušel 1825 

na nám�tu z Rukopisu královédvorského (z jaroslavské verze nepojal do 

žižkovské verze 3., 5. a 8. sloku), se ani p�es implantovanou husitskou 

tematiku ve spole�enských zp�vnících neujal. 

 

89. �eská milenka. (Jako: Varšavjanka dla kochanka.) Incipit: Má milenka 

je dívenka p�eup�ímná… Text: Bed�ich (?) (Pichl1 1851). Náp�v: polský 

lidový (podle Václavka polská revolu�ní píse�; Slovanský zp�vník. /Slavia/ 

Praha 1849, s p�vodním polským textem Warszawianka dla kochanka…; 

Pichl1 náp�vový odkaz /Jako: Varšavjanka dla kochanka/; Mart.NSZ 1852; 

PichlZ6 1863, �. 52; Mart.ZV �. 42; PichlZ7–8 �. 73). Výskyt: �NZ �. 90 

(vlast.); SSZ �. 2, 5–7, 12, 15–17, 23–25, 27, 29–32, 35–41, 44, 45, 48, 51–

53, 55, 59–61, 63–66, 68, 70, 71, 74, 79, 82, 86, 92, 93, 96, 97, 115, 117, 

130; SZP s. 87; UP s. 421. Komentá�e: Václ.PLT, s. 99, 109, 138.  

Mladík se vyznává z lásky k nep�ístupné dívce, chválí její up�ímnost, 

zbožnost, p�vab a �ešství, p�irovnává ji k zá�ící, ale chladné hv�zd�, 

k vonící, ale uzav�ené r�ži, k and�lu, bez n�hož je však nebe jen trapným 

sn�ním. P�vodn� polská píse� zlidov�la s neum�lým �eským textem 

anonymního Bed�icha (Bed�ich Peška?); záv�re�ná �ást náp�vu je shodná 

s motivem �eské lidové písn� Po�kej, povím, žes na mn� loudíval... (srov. 

EN 527). 

 



90. Složno! [Družn�] Incipit: Složno, složno, bratjo mila, po Slaviji slavnoj… 

[chorvatská] Text: Ferdo Rusan (Slovanský zp�vník. /Slavia/ Praha 1849; 

Pichl1 1851). Náp�v: Anonym (Slovanský zp�vník. /Slavia/ Praha 1849; 

Mart.NSZ 1852; PichlZ6 �. 17; PichlZ7–8 �. 21). Výskyt: SSZ �. 2, 3, 5–7, 

17–19, 23–25, 27, 29–41, 43–46, 48, 51–60, 63–66, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 

79, 82, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 97, 99, 115, 117, 127–130, 138, 144, 152; UP 

s. 442. Komentá�e: Josef Václav Fri�: Pam�ti III. Praha 1886, mj. s. 431; VS-

O�P, s. 262–263 (píse� citována incipitem refrénu: Korak za korakom…); 

Václ.OLP, s. 209, 341.  

Jedna z písní, jež na konci b�ezna roku 1848 p�inesli p�i návratu první 

deputace z Vídn� �eští a jihoslovanští studenti (nap�. Vojta Náprstek), kte�í 

se p�i té p�íležitosti p�ijeli podívat do Prahy. Hybný náp�v se dal dob�e zpívat 

k pochodu nebo k tanci polky. Píse� zobecn�la a až do vzniku �SR se 

tvrdošíjn� držela v originálním zn�ní v repertoáru spole�enských zp�vník�. 

 

91. Vlasta. Incipit: Vlasta ze r�ží uvila v�nce… Text: Antonín Václav Žítek 

(Desatero [OSN; v PTP Devatero] písní pro jeden hlas p�i kyta�e. Praha 

1821; Sbírka písní slovanských. Brno 1851; Pichl1 1851). Náp�v: Antonín 

Václav Žítek (Desatero písní 1821; Sbírka písní slovanských. Brno 1851; 

Mart.N�Z 1856, �. 39 /zde již zlidov�lá varianta náp�vu/; PichlZ6 1863 /dtto/; 

atd.). Výskyt: �NZ �. 89 (vlast.); �PV �. 13 /podle originálu/; PTP �. 764; 

SSZ �. 3, 5–7, 9, 10, 12–17, 21–25, 27–29, 35, 36, 38, 46–48, 51–55, 60, 

64, 79, 84, 130; SZP s. 85; UP s. 453. Komentá�e: PTP, s. 191; Václ.PLT, s. 

107; Václ.OLP, s. 102, 136, 233.  



Dívka se dozvídá od vracejících se voják� o smrti svého milého – pro 

ni a pro vlast prý umíral rád. „Sentimentální vlasten�ení a elegická milostná 

lyrika“ charakterizují podle Václavka tuto zlidov�lou píse� s náp�vem i 

textem od A. V. Žítka, otišt�nou poprvé 1821. Text má pololidový kramá�ský 

charakter, zlidov�lý náp�v je oproti p�vodnímu Žítkovu zdobn�jší, 

s lidov�jším záv�rem. V 50.–70. letech 19. století byla píse� ve 

spole�enských zp�vnících velmi oblíbená, poté její uvád�ní ustalo. 

 

92. Slovenská. Incipit: Bože muoj, ot�e muoj, ak je ten svet zmotaný… Text 

i náp�v: slovenská lidová píse� (nejstarší zjišt�ný otisk textu v �eském 

p�ekladu na letáku: Bože m�j, ot�e m�j. Tisk K. Vetterla, vedením Fr. Grolla. 

Praha bez data [1848]; starší citace v ZBP se stejným incipitem /�el. I 1822 

a Šaf.PS I 1823/ se týkají jiné písn�: Bože mouj, ot�e muoj, �o som 

urobila…; první zjišt�ný otisk textu ve slovenštin�: Pichl1 1851; první 

nejstarší zjišt�ný otisk náp�vu: Mart.NSZ 1852; PichlZ6 �. 64 a PichlZ7–8 �. 

214 /Slovenská/; Mart.ZV �. 220 /Utisknutý poddaný/). Výskyt: Písn�1848 �. 

2; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–20, 25, 29, 31–33, 35–38, 40, 46, 48, 51, 52, 54, 

55, 59–62, 64, 70, 74, 76, 78, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 100, 101, 105, 108, 

114, 130, 134, 148; UP s. 392. Komentá�e: František Bílý: P�ísp�vky 

k praktické poetice. 2. vydání Praha (?) 1922, s. 58; Jan Blahoslav �apek: 

Ke genezi písn� �elakovského o pocestném. Bratislava 1832, s. 156; 

Písn�1948, s. 197 (ad 2); VS-O�P, s. 205; Josef Václav Fri�: Pam�ti I. 2. 

vydání Praha 1957, s. 86; Václ.OLP, s. 210, 270, 341; Záv.FL�, s. 357–358.  

Út�cha sedlák�: sociální rozdíly vyrovná smrt. V Pichlových 

zp�vnících je píse� nadepsána Slovenská, v jiných Utisknutý (Utiskovaný) 



poddaný. Inspirací �i zdrojem (ale naopak také ohlasem) této slovenské 

lidové písn� mohla být Píse� nádeníka z Múzy ze slovenských hor (1801) od 

Juraje Palkovi�e, p�ebásn�ná z n�meckého anonymního textu, ob� pak byly 

možným p�edobrazem �elakovského Pocestného. Bože muoj, ot�e muoj... 

je jednou ze t�í slovenských písní (spolu s písn�mi Nitra, milá Nitra… a 

Šavlenka brušená…), které roku 1848 pronikly do �eských zemí a n�kolik 

desetiletí byly hojn� otiskovány v �eských spole�enských zp�vnících jako 

hlavní p�edstavitelky slovenského repertoáru. 

 

93. Appencelský zp�v. Incipit: Jak ven luna zve, sháním stádo své… Text: 

Anonym (Pichl1 1852). Náp�v: nezjišt�n (dle SSZ je v Mart.NSZ). Výskyt: 

SSZ �. 5–7, 12, 15; UP s. 407.  

Ve�er shání pastevec své stádo, v háji na n�j �eká milenka. Nejasný 

text dále hovo�í o muži z ciziny a vábení dívky k cest� do nové vlasti. Není 

jisté, zda jde o p�eklad nebo nezávislý �eský text na švýcarskou melodii 

(pasteveckou haleka�ku, Kuhreihen; srov. KR s. 171–173, resp. MNS s. 

598–599), �i jen o básnický ohlas bez náp�vu. Píse� se objevuje pouze 

v prvních p�ti vydáních Pichlova zp�vníku. Appenzell je polokanton a m�sto 

v severovýchodním Švýcarsku. 

 

94. Radost a žalost. Incipit: Ach radost, ach radost, hezká to kv�tina… Text: 

František Ladislav �elakovský (��M 1839/1, s. 16; OP�, 1840 �. 11; 

Vojt�ch Vlastimil Janota: Zp�vník pro �eskou mládež. Praha 1850; Pichl1 

1851). Náp�v (v Pichl1 skladatel neuveden): Albín Mašek (Vojt�ch Vlastimil 



Janota: Zp�vník pro �eskou mládež. Praha 1850; Mart.NSZ 1852); Josef 

Vašák (VZV VI 1843/4, s. 407); Josef Leopold Zvona� (Varyto a lyra II. Opus 

5. Praha 1856); Josef Soukup (náp�v nezjišt�n; viz Václ.OLP, s. 152, 333); 

František Arnold Vogl (dle Václavka Záboj II, seš. 4). Výskyt: �NZ �. 62 (lid.) 

(Mašek); L�O s. 112; OP� �. 11; PTP �. 252 (Vašák), 490 (Zvona�); SSZ �. 

4–8, 12, 15, 66–68, 96–99, 103, 133, 147; SZP s. 84; UP s. 388; Varyto II 

(Zvona�); VZV VI s. 407 (Vašák); Záboj II seš. 4 (Vogl ?). Komentá�e: PTP, 

s. 80–81; Václ.PLT, s. 105; Václ.OLP, s. 100, 152, 333; Záv.FL�, s. 354–

356.  

Hluboká lidská moudrost zachycená v 16 verších. Rostlinná 

symbolika u �elakovského nep�ekvapuje (amatérský botanik a autor 

kv�tinových epigram�): radost (kv�tina) rychle pomíjí, žalost (ko�ínek) trvá. 

Podle Václavka–Smetany zlidov�la píse� s náp�vem od Albína Maška 

(1804–1878, �eský skladatel a varhaník), zhudebnili ji také Josef Vašák, 

Josef Leopold Zvona�, Josef Soukup (v rejst�íku Václ.OLP je z�ejm� omylem 

uveden básník Jan Nepomuk Soukup) a snad i František Arnold Vogl. Do 

zp�vník� však byla zavád�na evidentn� pro sv�j text – Pichl ji má jen ve 

svých nenotovaných zp�vnících; po pauze trvající víc než t�i desetiletí ji pro 

své rovn�ž nenotované zp�vníky „oprášil“ Jan �ervenka a potom znovu 

zapadla. Píse� je p�es sv�j lidov� zn�jící po�átek formáln� pon�kud 

komplikovaná a prostému zhudebn�ní se vzpírá. 

 

95. Zastavení�ko. Incipit: Slyš, d�vinko, má hubinko, lásky tajné hlas… 

Text: Josef Krasoslav Chmelenský (Píse� ve�erní. VZV II 1836, s. 152, 

v orig. s. 90; Pichl1 1851). Náp�v: Alexandr (Aleš) Dreyschock (Píse� 



ve�erní. VZV II 1836, s. 152, v orig. s. 90; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 

79; PichlZ7–8 �. 76). Výskyt: �NZ �. 42 (mil.); PTP �. 100; SSZ �. 5–8, 12, 

15, 17, 29, 33, 38, 41, 44, 45, 51, 60, 61; UP s. 442; VZV II s. 152. 

Komentá�: PTP, s. 24.  

Krom� Pichla za�adili toto milostné zastavení�ko do svých zp�vník� 

ješt� sestavovatelé Hlaholu (1861, 1863), dále Josef Mikuláš Boleslavský 

(V�nec z �eských písní, 1871–3), R. E. Turnovský (�eskomoravský zp�vník, 

1876) a naposled Josef Kalenský (Storch�v zp�vní v�nec, 1889). V tradici 

se píse� neujala, z�ejm� také vinou vyum�lkovaného náp�vu, ur�eného pro 

basový hlas. 

 

96. Píse� lov�í. Incipit: Do pole, háje, muži, jonáci... Text: Karel Alois 

Vina�ický (Píse� lov�í. VZV II 1836, s. 93, v orig. s. 22; Pichl1 1851). Náp�v: 

Václav Josef Rosenkranc (Píse� lov�í. VZV II 1836, s. 93, v orig. s. 22; 

Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 52; PichlZ6 1863, �. 54; MartZV 1865, �. 

86; Josef V. Rozmara: Myslivecké písn�. Písek 1896, �. 4); Josef Leopold 

Zvona� (Hony. Sbory opus 6. Varyto a lyra III. Praha 1858 ?, �. 9). Výskyt: 

�NZ �. 87 (spol.); PTP �. 71 (Rosenkranc), 563 (Zvona�); SSZ �. 5–7, 9, 10, 

12, 14–17, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 44, 45, 48, 51, 53, 55, 64, 65, 70, 73, 

79; UP s. 398; Z�O s. 106. Komentá�e: PTP, s. 18; 141; Z�O, s. 200.  

Radostná výzva k zapo�etí lovu. Pat�í ke spole�enským písním 

v úzkém slova smyslu, tzv. písním spole�ným. Rosenkrancova melodie jde 

�asto proti rytmické struktu�e �asom�rných verš� K. Vina�ického (O�adlík). 

Pro svou zvukomalebnost však byla oblíbená a spole�enské zp�vníky ji 

vesm�s uvád�jí. 



 

97. Tam v dáli! Incipit: Tam v dáli, tam za hájem ples ptá�ka zaznívá... Text: 

František Ladislav Rieger (p�eklad básn� Julia Mosena, snad z Gedichte 

1836, 2. vyd. 1843; �eské zn�ní: A. Jelen: �eské p�vodní písn�. 40. léta; 

Pichl1 1851). Náp�v: Alois Jelen (�eské p�vodní písn� I. Praha 40. léta 19. 

stol., s. 10; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 245; Mart.ZV 1865, �. 66; 

PichlZ7–8, �. 117); Karel Slavík (Záboj I, seš. 1). Výskyt: �NZ �. 53 (mil.); 

PTP �. 113 (Jelen), 581 (Slavík); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 14–17, 29, 32, 33, 

36, 38, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 73, 74, 92, 93, 96, 130; SZP s. 88; UP s. 447. 

Komentá�: PTP, s. 27.  

Tam v dáli (refrén), kde zpívají ptáci a kam chodí pít lan�, je malá 

chaloupka; básník by tam rád tajn� naslouchal a okénkem pozoroval (dívku). 

N�které Mosenovy básn� mezi N�mci zlidov�ly (nap�. píse� o Ond�eji 

Hoferovi). Poznámka pod textem v Pichl1 „Dle Mosena R.“ znamená, že 

báse� /Julia/ Mosena p�ebásnil R/ieger/. Jelenovo zhudebn�ní se setkalo 

s úsp�chem, snad �eský text zlidov�l s jeho náp�vem, by� to z Václavkova 

SZP nevyplývá. 

 

98. Na vlast. Incipit: Vlast, jaké to sladké jméno... Text: František Jaroslav 

Vacek-Kamenický (VZV II 1836, s. 142, v orig. s. 78; Pichl1 1851; v PichlZ6–

8 omylem uvedeno: Dle Chmelenského). Náp�v: Jan Bed�ich Kittl (VZV II 

1836, s. 142, v orig. s. 78; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z �. 14; PichlZ6 �. 55; 

Mart.ZV �. 12; PichlZ7–8 �. 7). Výskyt: �NZ �. 98 (vlast.); SL �. 12; PTP �. 9; 

SSZ �. 5–10, 12, 14–17, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 46, 48, 51, 54, 



55, 60, 64, 71, 78, 117; UP s. 454; VZV II s. 142; Z�O s. 169. Komentá�e: 

PTP, s. 3; Z�O, s. 208–209.  

Žena se prohlašuje za dceru své vlasti, chce ji v��n� milovat, hlásit se 

k ní, ob�tovat jí všechny své síly, zdraví i život a skon�it v jejím hrob�. 

Vackovo-Kamenického veršotepecké rýmování (vlast/slast, máti/zváti, 

slouti/lnouti) odpovídá patetickému duchu písn�. V hudební faktu�e 

prozrazuje Kittlova skladba již novou nápl� výrazu novoromantického, což je 

pochopitelné u p�ítele Wagnerova a Lisztova (O�adlík). Ve spole�enském 

zp�vu byla píse� oblíbeným �íslem pro soprán; v lidové tradici se neujala. 

 

99. Do vinárny! (Ich gehe in´s Weinhaus.) Incipit: Na víno cos mne táhne 

vám... Text: František Ladislav Rieger ? (snad Riegr�v p�eklad Reissigerovy 

písn� – viz dále; Pichl1 1851; PichlZ6 �. 248; PichlZ7–8, �. 207). Náp�v: Karl 

Gottlieb Reissiger (náp�v nezjišt�n; jak v Mart.NSZ ?). Výskyt: SSZ �. 5–7, 

12, 15, 17, 29, 33, 38, 60; UP s. 427.  

Básník op�vuje celodenní vysedávání ve vinárn� jako radostný výraz 

spole�enského života. Jaká moc ho tam táhne? Své úvahy na toto téma 

není schopen dokon�it – musí do vinárny! Z díla n�meckého skladatele K. G. 

Reissigera (1798–1859) p�etrvávaly jeho písn�. Podle analogie v Pichl1 

(zkratka texta�e „R.“) by mohl být p�ekladatelem verš� F. L. Rieger. Píse� se 

pravideln� objevuje v Pichlových zp�vnících a v Hlaholu, bu� mezi 

spole�enskými (Pichl1), pijáckými (PichlZ7–8), nebo v oddílu „Ze zp�voher 

atd.“ (PichlZ6). Náp�v není uveden nikdy, ale p�i analýze nebyl k dispozici 

Mart.NSZ. Snad to byla obecn� známá melodie, nebo se �eská verze 

tradovala jen jako deklamovánka. 



 

100. Vyst�hovanec. Incipit: Zasvi� mi, ty slunko zlaté, na poslední z vlasti 

krok... Text: Karel Drahotín Marie Villani (Lyra a me�. Praha 1844; Spisy. 

Praha 1846; A. Jelen: �eské p�vodní písn�. Praha 40. léta 19. stol.; Pichl1 

1851; Spisy Drahotína Marie barona Villani-ho. 2. vydání Praha 1862, s. 60). 

Náp�v: Alois Jelen (�eské p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana I. Praha 40. 

léta 19. stol., s. 2, �. 1; Mart.NSZ 1852; Mart.N�Z 1856, �. 35; PichlZ6 �. 56; 

Mart.ZV �. 39; PichlZ7 �. 248; PichlZ8 �. 258). Výskyt: CmíralNZP s. 12; 

�NZ �. 164 (vlast.); �PV �. 15; L�O s. 135; PTP �. 5; SSZ �. 5–10, 12, 14–

17, 21, 24, 25, 29, 32–36, 38, 41, 43–48, 50–52, 54–56, 59–68, 70, 74, 78, 

86, 92–99, 103, 106–108, 12, 115, 119–121, 123–125, 128, 129, 133, 136–

139, 147, 152, 153, 158, 160; Strej�ekDP s. 48; SZP s. 87; UP s. 459; Z�O, 

s. 156. Komentá�e: Václ.PLT, s. 168 (pozn. 59); L�O, s. 199 (ad s. 135); 

Z�O, s. 206 (ad s. 156–7); CmíralNZP, s. 23; Václ.OLP, s. 208, 341.  

Básníkovo poslední rozlou�ení s vlastí: slunce a� mu osuší slzy, 

matka odpustí a požehná, on už nikdy nespat�í krásy své zem�, svou v�rnou 

dívku a druhy, neuslyší �eskou �e� a �eský zp�v, po tom všem bude v cizin� 

toužit a lkát. Jedna z nejznám�jších �eských zlidov�lých písní. Obsah 

sentimentálního textu ji p�edur�il jako jakousi exulantskou �i emigrantskou 

hymnu (Josef Václav Fri� se s touto písní na rtech 1846 lou�il s vlastí), 

p�enesen� i jako oblíbenou píse� poh�ební. Jelen�v náp�v zcela vystihuje 

atmosféru písn�. Karla Havlí�ka iritovalo toto módní vlasten�ení, a v dopisu 

K. Zapovi z 22. 5. 1844 vyslovil p�ání, „aby Me� a lyru veleslavného barona 

Villaniho rez a myši sežraly!“ 

 



101. Lovecká. Incipit: Hoj zh�ru (Hej vzh�ru), lovci, v pole ven... Text: Vel. 

Podst�emšínský (Pichl1 1851; �eský zp�vní�ek. Praha 1855). Náp�v: 

Anonym I (Mart.N�Z 1856, �. 62; Mart.ZV 1865, �. 94); Eduard Nápravník 

(in: Záboj I. Praha 1860, sešit 5; in: Emanuel Vašák: Národní zp�v a ples. 

Praha 1864, �. 50); Anonym II (Josef V. Rozmara: Myslivecké písn� národní 

a jiné. Písek 1896, �. 3). Výskyt: �NZ �. 88 (spol.); SSZ �. 5–7, 9, 10, 12, 

14–17, 25, 31–37, 39, 40, 48, 51, 52, 55, 64, 66–68, 73, 97; UP s. 401, 403.  

Píse� vyzývá všechny lovce k �asnému rannímu lovu: p�ekvapená 

zv�� p�edstavuje bohatou ko�ist, honci svým voláním (Haló! haló!) vyženou 

lan�, lišky, jeleny i zajíce z lesa, zní rána za ránou a lovci se radují z úlovku 

(Hurá! hurá!). Další z písní ur�ených ke spole�nému zp�vu. Nápravník�v 

sbor je efektní, ale pro spontánní zp�v je nejvhodn�jší náp�v druhého 

z anonym�, otišt�ný v Mysliveckých písních 1896 a p�evzatý snad z tradice. 

V rámci spole�enských zp�vník� je to však jediný otisk tohoto náp�vu. P�i 

analýze písn� nebyl k dispozici Mart.NSZ. V Mart.ZV je text písn� podepsán 

„R.“ – podle analogie by se mohl pod pseudonymem Vel. Podst�emšínský 

skrývat František Ladislav Rieger, jemuž navíc lovecká tematika byla blízká. 

 

102. Milenka a r�žinky. Incipit: Na okénku mé milenky stával stromek 

r�žový... Text: Josef Burgerstein (Deklamovánky a Písn�. Praha 1846 ?; in: 

A. Jelen: �eské p�vodní písn�, viz dále; Pichl1 1851). Náp�v: Alois Jelen 

(Milenka a r�ženky. �eské p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana II. Praha 

40. léta 19. stol.; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 1863, �. 60; PichlZ7–8, �. 58). 

Výskyt: PTP �.116; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 29, 33, 38, 51, 60, 66, 68, 97, 

130; UP s. 426. Komentá�: Burgerstein Josef. OSN, s. 952.  



R�že na okn� svou v�ní vylé�ily nemocnou básníkovu dívku; samy 

zvadly, ale jejich kv�ty se p�enesly na dív�í tvá�e. �eský humorista J. 

Burgerstein (1813–1873) za�al publikovat v Praze ve 40. letech, od 1854 

vydával zábavník Švingulant, 1860 vydal Deklamovánky ve Vídni, kde 

pracoval jako ú�edník ministerstva vyu�ování. Jeho texty zhudebnili nap�. 

Alois Jelen, František Pivoda a Josef Lepold Zvona�. Píse� Na okénku mé 

milenky... se zp�vnou melodií vyšla v Jelenov� albu a prošla všemi 

Pichlovými notovanými zp�vníky, v tradici se však neujala. 

 

103. Nev�rný milý. Incipit: Ach b�da, nebudu víc chodit pro vodu... Text: 

František Ladislav �elakovský (5. 11. 1929 v dopisu Kamarýtovi; 1. otisk: 

��M 1830/1; Pichl1 1851). Náp�v: Alois Jelen (�eské p�vodní písn� 

s pr�vodem fortepiana II. Praha 40. léta 19. stol.; Mart.NSZ 1852; PichlZ6 

1863, �. 61; PichlZ7–8, �. 122; Heyduk 1901, �. 25). Výskyt: �NZ �. 10 (mil.); 

OP� �. 18; PTP �. 285; SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 28, 29, 33, 37, 38, 40, 51, 

59, 60, 74, 86, 92, 93; SZP s. 84; UP s. 387. Komentá�e: PTP, s. 66; 

Václ.PLT, s. 105, 149; Záv.FL�, s. 364–365.  

Lítost podvedené dívky nad vyplýtvaným milostným citem – jeden 

z nejprostších a nejpoveden�jších �elakovského ohlas�. Jelen�v adekvátní 

náp�v i p�es ur�itou intona�ní obtížnost spolupomohl písni k obecnému 

zlidov�ní. 

 

104. Šablenka. Incipit: Šablenka brušená, to je moja žena... Text i náp�v: 

slovenská lidová píse� (Pichl1 1851; náp�v A: Mart.NSZ 1852; náp�v B: 



PichlZ6 1863, �. 98 /dvojpíse�/; Emanuel Vašák: Národní zp�v a ples. Praha 

1864, �. 12 /dvojpíse� pro �ty�hlasý sbor/; Mart.ZV 1865, �. 233 /za sebou 

v opa�ném po�adí/; PichlZ7–8 /dv� písn� pod jedním �íslem/; Heyduk �. 22 

/dv� písn� za sebou/; atd. – výjimka: Ru�ka8 /dv� písn� na r�zných 

místech/). Výskyt: �NZ �. 152 (vlast.); SSZ �. 5–7, 12, 15, 17–19, 23–25, 27, 

29–40, 43, 45–49, 51–55, 60, 64, 66–68, 73, 74, 76–79, 86, 92, 93, 97–99, 

103–107, 115, 116, 119, 121, 126–129, 131, 134, 136, 137, 141, 144, 147–

150; UP s. 445. Komentá�e: Josef Václav Fri�: Pam�ti III. Praha 1886, s. 431 

i jinde; VS-O�P, s. 205, 262; Václ.OLP, s. 209, 270, 341.  

Šavle je pro vojáka vším, v každé situaci se na ni m�že spolehnout a 

ješt� mu p�i smrti v boji zazvoní. Slovenská píse� známá už z 18. století, 

fungovala jako putující sloka (Buoc�v zp�vník 1770; Šaf.PS I 1823, �. 52; S1 

1835, s. 35). V textu mohla být spat�ována �asová alegorie. Do Prahy se 

píse� dostala 1848 s 
. Štúrem, zmi�uje se o ní J. V. Fri�, ale oba ji znali 

nejspíš s náp�vem v prom�nlivém taktu, jak se to odrazilo v Pichl1 resp. 

Mart.NSZ (a následn� v �NZ �. 152). Obecnou popularitu získala píse� 

teprve s hybným synkopickým náp�vem a ve spojení s písní Slovan jsem a 

Slovan budu..., která se v notovaném zp�vníku objevila poprvé 1863 a hned 

jako dvojpíse� s Šablenkou. Jen z�ídka byly pozd�ji písn� uvád�ny zvláš�. 

Hudebn� p�sobí útvar dojmem jakési lidové svity, ší�ené snad cikánskými 

kapelami, která byla opat�ena stávajícími texty a dosáhla obrovské obliby.  

 

105. �eské d�lost�electvo. Incipit: �echy, �echy, klenot drahý v císa�ov� 

korun�... Text: Václav Hanka (1. zjišt�ný otisk: Pichl1 1851, �. 105; �eský 

zp�vní�ek, 1855). Náp�v: Anonym (moravský) (Mart.N�Z 1856, �. 23; 



Mart.ZV 1865, �. 33). Výskyt: HankaM s. 193; SSZ �. 5–10, 12, 14–16, 25, 

32, 35, 36, 48, 51, 52, 55, 130; UP s. 395.  

Óda na �eské d�lost�electvo; jeho dobrá mezinárodní pov�st a dávná 

sláva (citováno p�ísloví: �ech a d�lo – jedno t�lo) mají být p�íkladem 

sou�asnému vojsku. 6. a 8. verš každé sloky jsou znovu p�ipojeny za sloku 

jako refrén. P�íležitostná báse� Václava Hanky v anonymním zhudebn�ní. V 

Mart.ZV je u n�kterých anonymních písní (�. 10, 16, 17, 18, 24, 33) místo 

jména skladatele uvedeno „Moravský.“ Vždy jsou to vyklenuté melodie 

využívající rozložených akord�. Je nepravd�podobné, že by šlo o Gustava 

Pflegera Moravského (byl v té dob� p�íliš mlád a neskládal hudbu). Jedná se 

tedy bu� o pseudonym jiného tv�rce (sám František Martinec ?), nebo o 

konkrétní náp�vy z Moravy, �i o všeobecn� „moravskou“ intonaci (z 

kramá�ských náp�vových odkaz� je známý pojem „moravská nota“). P�i 

analýzách je p�edpokládána t�etí možnost, tedy: Náp�v: Anonym 

(moravský). 

 

106. Hanák v úzkostech. Incipit: Jak so živ nezapomeno, jak se tehdá se 

mnou d�lo... Text: Jan Tomáš Kužník (Kuzník) (Ouzkosti Hanáka 

v podez�ení, že jest špehý�. In: Josef He�man Agapit Gallaš – Tomáš Fry�aj: 

Múza moravská. Brno 1813, s. 429; Pichl1 1851). Náp�v: Anonym (odkaz 

v Múze moravské 1813: Melodie v Morav� známá. N. LXXXIII; Mart.NSZ 

1852; Mart.N�Z �. 60; PichlZ6 �. 57; Mart.ZV �. 93; PichlZ7 �. 228; PichlZ8 

�. 238; �NZ: jako skladatel uveden Josef Schreier s otazníkem). Výskyt: 

�NZ �. 57 (lid.); Hanácké písn� s. 42; Múza moravská s. 432 (v orig. 429); 

SSZ �. 5–9, 12, 14–17, 25, 26, 29, 31, 33, 35–38, 40, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 



59, 60, 61, 64, 74, 78, 86, 92, 93, 126, 130, 155; SZP s. 83; UP s. 407. 

Komentá�e: Tomáš Kuzník: Hanácké písn� z �as� roboty. Vydal (z Múzy 

moravské) Julius Heidenreich (Dolanský). Kojetín 1936, s. 9 i jinde; 

Václ.PLT, s. 120–121, 143; Bed�ich Slavík: Písmáci �eského lidu. Praha 

1940, s. 8–9; VS-O�P, s. 216; Josef He�man Agapit Gallaš – Tomáš Fry�aj: 

Múza moravská. Brno 1813, kritické vydání Ji�ího Skali�ky Olomouc 2000, s. 

8, 10–11, 411, 432; Ji�í Traxler: J. H. A. Gallaš, Múza moravská. �L 89 

(2002), s. 317–320, zejm. 319.  

Za pruského vpádu na Moravu je Hanák podez�elý z vyzv�da�ství, 

podstoupí fyzický trest a hrozí mu ob�šení; prosí Krista za ochranu. 

Zlidov�lá píse� kojetínského u�itele Jana Tomáše Kužníka (1716–1786), 

lidového básníka a písni�ká�e. Jeho verše a písn� v dialektu se ší�ily ústn� a 

opisováním, 1813 vyšly n�které z nich tiskem v Múze moravské. Skládal prý 

také melodie, m�že tedy být rovn�ž autorem náp�vu, který p�ipomíná staré 

kostelní písn�, nap�. V ony pominulé �asy... resp. A na zemi budiž lidem... 

Václavek–Smetana uvád�jí v �NZ s pochybností jako autora náp�vu 

jakéhosi Josefa Schreiera, ale neozna�ují zdroj své domn�nky. Textová 

verze v Pichl1 se od verze v Múze moravské v drobnostech liší, jde z�ejm� 

už o zlidov�lý tvar. – Dohledat náp�vy podle �ísel v Múze mnohdy nelze, 

srov. �L 89, s. 319. 

 

107. Uleh�ení. Incipit: Když mne srdce bolí, procházím se v poli... Text: 

Karel Drahotín Marie Villani (Lyra a me�. Praha 1844 ?; Spisy. Praha 1846 

?; A. Jelen: �eské p�vodní písn� II. Praha 40. léta 19. stol.; Pichl1 1851). 

Náp�v: Alois Jelen (�eské p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana II. Praha 



40. léta 19. stol.; Pichl1 1851 náp�vový odkaz; Mart.NSZ 1852 ?); Josef 

Augustin Heller (Uleh�ení. Od M. barona Villaniho s n�meckým p�ekladem 

od skladatele. Opus 38, �. 2. Praha 1851; Mart.NSZ ?). Výskyt: PTP �. 114 

(Jelen), 718 (Heller); SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 33, 66, 68; UP s. 416. 

Komentá�e: PTP, s. 27, 181.  

Milostnou trýze� se mladík snaží p�ekonat toulkami v p�írod�; ptá se 

hv�zd, má-li v lásce nad�ji. S výjimkou Mart.NSZ je píse� uvedena jen 

v nenotovaných zp�vnících Pichlových, n�kterých �ervenkových a 

v Hlaholu. Triviální text p�inesl písni dvojí zhudebn�ní, ale ve zp�vnících ani 

v tradici se neujala. 

 

108. Bojácná. Incipit: Široký jar�ok (jar�ek), bystrá vodi�ka – napoj mi, milá, 

mého koní�ka... Text i náp�v: slovenská lidová píse� (text: Šaf.SP 1817, �. 9 

/Bojazlivie d�v�e/; �el. I 1822, slov. �. 7 /bez názvu/; Šaf.PS I 1823, �. 3 

/bez názvu/; Koll. I 1834, oddíl VI �. 137 /Široký jar�ok.../; Pichl1 1851 

/Bojácná – tak u Pichla vždy/; náp�v: Mart.NSZ 1852 ?; PichlZ6 1863, �. 65; 

Mart.ZV 1865, �. 225 /Napájanie koní�ka/; PichlZ7 �. 231; PichlZ8 �. 241). 

Výskyt: SSZ �. 5–7, 12, 15, 17, 20, 28, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 

55, 60, 74–77, 86, 92, 93, 105, 116, 134, 148, 149, 154; UP s. 445, 446.   

Dívka se bojí napojit chlapcova kon�: mohl by ji poranit, nevyrostla by 

a nevdala by se. Stará lidová alegorická milostná píse�, v �eské verzi známá 

s incipitem Pod našima okny te�e vodi�ka... Otisk slovenské verze (1817) je 

starší (�eská až 1827: �el. III �es. 14). 	adu let jen s n�kolika málo dalšími 

�ísly (Šablenka, Nitra, Bože muoj) zastupovala slovenskou píse� v �eských 

spole�enských zp�vnících. V Šaf.SP je „jar�ok“ vysv�tlen jako p�íkop, 



v Mart.ZV jako potok. Za autora textu je v Mart.ZV ozna�en Pavel Josef 

Šafarík (je tím z�ejm� myšleno, že píse� je p�evzata z jeho sbírky). Stojí za 

úvahu, pro� Pichl umístil píse� jako poslední �íslo „spole�enských písní“, a 

neza�adil ji naopak mezi následující „národní písn�“? Ty jsou však pouze 

�eské, a Pichl ji tedy snad tímto zp�sobem odlišil, stejn� jako ostatní 

slovenské.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Texta�i a skladatelé spole�enských písní 
prvního vydání Pichlova Spole�enského zp�vníku �eského 1851 

(medailony zam��ené na jejich aktivity v oblasti spole�enského zp�vu) 

 

 

Texta�i: 

 

 

Anonym [píse� �. 14, 43, 47, 54, 57, 61, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 93, 99] 

 

Burgerstein Josef [�. 102] (1813 nezjišt�no – 1873 Víde�), �eský básník a humorista, ministerský ú�edník ve Vídni. 

Deklamovánky a Písn� (Praha 1846), Švingulant (humoristický �asopis od 1854), Deklamovánky a Zápisky ze života starých 

student� (Víde� 1860). Jeho texty zhudebnili nap�. A. Jelen, F. Pivoda a J. L. Zvona�. 3 položky v PTP; OSN 4, s. 952. 

 

�ejka Josef [�. 74] (7. 3. 1812 Rokycany – 25. 12. 1862 Praha), �eský léka�, v�dec, hudební teoretik, literát a p�ekladatel. 

Krom� odborných prací vydal s Nebeským Kytici z romancí špan�lských (Praha 1862), p�ekládal z �ady jazyk� – od 

Shakespearových dramat po texty um�leckých písní, nap�. pro VZV nebo ZZ. V PTP 3 položky (p�eklady); OSN 6, s. 573. 

 

�elakovský František Ladislav [�. 2, 6, 13, 15, 18, 35, 41, 94, 103] (7. 3. 1799 Strakonice – 5. 8. 1852 Praha), �eský básník, 

slavista, folklorista a p�ekladatel, profesor na univerzit� ve Vratislavi a v Praze. P�ekládal nap�. práce Herderovy, Goethovy 

nebo Scottovy. V�noval se studiu slovanské a �eské lidové slovesnosti (Slovanské národní písn� I–III. Praha 1822, 1825, 1827; 

Mudrosloví národu slovanského ve p�íslovích. Praha 1852), jíž bylo z velké �ásti ovlivn�no i jeho dílo básnické (Smíšené básn�. 

Praha 1822; Ohlas písní ruských. Praha 1829; Ohlas písní �eských. Praha 1839; R�že stolistá. Praha 1840). 	ada jeho 

ohlasových text� (mnohé publikoval p�edem v ��M) zlidov�la s um�lými i lidovými náp�vy. 41 položek v PTP; doslovy K. 

Dvo�áka ke kritickým vydáním Slovanských národních písní (Praha 1946) a Mudrosloví (Praha 1949); OSN 6, s. 578–581; 

Záv.FL�. 

 

Farkaš Vukotinovi
 Ljudevit viz Vukotinovi� Ljudevit Farkaš  

 

Filípek Václav [�. 29, 50] (28. 8. 1812 Veselí nad Lužnicí – 27. 5. 1863 Praha), �eský spisovatel, žurnalista a p�ekladatel, herec 

komických rolí. P�ekládal divadelní hry (dvou z nich je sám autorem), psal drobné humoristické prózy (nap�. Masopustní láska. 

Vesna 1837), deklamovánky a texty vlasteneckých písní. V Kv�tech byl druhým redaktorem vedle Tyla, od 1845 vydával 

s Rubešem a Hajnišem zábavný sborník Pale�ek, milovník žertu a pravdy. Jeho verše zhudebnili F. X. Lábler, J. B. Kittl, J. A. 

Bergmann a další. V PTP 1 položka; OSN 9, s. 213–214. 

 

Hanka Václav [�. 16, 20, 25, 30, 43, 45, 61 (?), 63, 65, 66, 68, 71, 105] (10. 6. 1791 Ho�in�ves u Hradce Králové – 12. 1. 1861 

Praha), �eský básník, p�ekladatel, jazykov�dec, slavista a bibliograf, rusofil, první knihovník Národního muzea. 1817 objevil tzv. 

Rukopis královédvorský a spolu s J. Lindou je považován za jeho falzifikátora. Téhož roku vyšla v Praze Hankova 

Prostonárodní srbská múza do �ech p�evedená. Povrchn� a nekriticky vydával nejr�zn�jší památky staré a starší �eské 

literatury a lidové slovesnosti. Mnoha vydání se do�kaly stále dopl�ované Hankovy písn� (Praha 1815 atd.), jejichž texty 

inspirovaly �etné skladatele (mj. V. J. Tomáška, F. M. Knížete, J. T. Krova) a staly se východiskem �ady oblíbených a 

zlidov�lých písní. 40 položek v PTP; OSN 10, s. 845–848; HankaM. 

 

Hauff Wilhelm [�. 74] (29. 11. 1802 Stuttgart – 18. 11. 1827 tamtéž), n�mecký spisovatel, básník a redaktor (Morgenblattu), 

p�edstavitel pozdního romantismu. Psal romány, ale vynikal jako vtipný a obratný povídká�. Ve svých um�lých pohádkách (nap�. 

Chladné srdce, O malém Mukovi, Kalif �ápem) �áste�n� vycházel z lidové slovesnosti a literatury (Märchenalmanach. Stuttgart 

1825–1827; pozd�ji �asto samostatn� jako Märchen), �ada jeho prostých lyrických básní zlidov�la jako písn�. V PTP je 

zmi�ován v jedné z položek p�ekladatele J. �ejky; OSN 10, s. 957–958. 

 



Havlí�ek Borovský Karel [�. 43, 46, 81 (?)] (31. 10. 1821 Borová u N�meckého Brodu – 29. 7.1856 Praha), noviná�, spisovatel 

a politik, zakladatel �eské moderní žurnalistiky. 1843–1844 jako vychovatel v Rusku psal revolu�ní verše a epigramy (Církvi. 

Královi. Vlasti. Múzám. Sv�tu. Praha 1845), své dojmy vylí�il po návratu v Obrazech z Rusi. 1846 p�evzal redakci Pražských 

novin a �eské v�ely (kritika Tylova Posledního �echa), poté založil Národní noviny a po jejich zastavení 1850 vydával v Kutné 

Ho�e týdeník Slovan. Za své internace v Brixenu (1851–1855) napsal Tyrolské elegie, Krále Lávru a K�est svatého Vladimíra a 

teoreticky se zabýval formou �eské lidové písn�. Havlí�kovy �asové politické pop�vky na folklorní náp�vy a vlastenecké 

revolu�ní písn� se staly symbolem revolu�ního roku 1848, ší�ily se novinami, letáky a zprvu i zp�vníky, na dalších deset let však 

jeho jméno i n�které jeho písn� ze spole�enských zp�vník� zmizely. V PTP není jako texta� jmenován; OSN 10, s. 986–991; K. 

Havlí�ek Borovský: Básnické dílo. Praha 1951. 

 

Hukal Josef [�. 79] (16. 3. 1794 Byst�ice u Libán� – 2. 6. 1867 Tábor), �eský básník a dramatik, právník. Za studií v Praze psal 

p�íležitostné verše, deklamoval a hrál divadlo. 1821 nastoupil do praxe a s básn�ním p�estal. Posléze byl radním v Klatovech, 

v Litom��icích a v Tábo�e, kde z�stal na odpo�inku. Jeho texty zhudebnili nap�. F. M. Kníže (proslul jejich B�etislav na Knížet�v 

nám�t), J. �ermák a J. Lemoch. 3 položky v PTP; OSN 11, s. 855. 

 

z Hv�zdy Jan viz Marek Jan Jind�ich 

 

Chmelenský Josef Krasoslav [�. 3, 10, 36, 38, 67, 69, 73, 95] (7. 8. 1800 Bavorov – 2. 1. 1839 Praha), �eský básník, libretista, 

p�ekladatel, editor, literární, hudební a divadelní kritik, p�edstavitel mladší preromantické generace jungmannovc�, právník a 

soudce. 1823 vydal v Hradci Králové své Básn�, stal se libretistou F. Škroupa (1826 první �eská opera Dráteník; 1828 Old�ich a 

Božena; 1832 Libušin s	atek) a byl redaktorem prvních dvou ro�ník� V�nce ze zp�v� vlastenských (1835, 1836, poté p�edal 

redakci F. Škroupovi). Mj. jako inspiraci pro skladatele V�nce vydal t�i ro�níky poetického sborníku Kytka, dar um�ní zp�vu 

(1836–1838), kam pak posílal i básn� reflektující jeho pracovní cestování po Morav� a Slezsku, takzvané Poputnice. P�ekládal 

operní libreta (Kouzelná flétna) i jednotlivé árie a písn�. Krom� F. Škroupa zhudeb�ovali Chmelenského milostné a vlastenecké 

verše další skladatelé, nap�. V. J. Rosenkranc, A. R�ži�ka, V. J. Tomášek, J. Vorel. N�kolik písní s jeho texty zlidov�lo (Nad 

Berounkou pod Tetínem; Doorávám, dokonávám; P�kn� na chodní�ek ad.). 65 položek v PTP; J. K. Chmelenský: Vybrané 

spisy. Praha 1870; OSN 12, s. 261–262. 

 

Jablonský Boleslav, vl. jménem Karel Eugen Tupý [�. 70, 84] (14. 1. 1813 Kardašova 	e�ice – 27. 2. 1881 Zwierzyec u 

Krakova), �eský spisovatel a básník, autor milostné, vlastenecké a didaktické poezie, katolický kn�z. 1841 vydal v Praze své 

Básn� (prosluly cykly Moudrost otcovská, Písn� milosti a Básn� smíšené) a 1846 modlitební knihu pro vzd�lané paní a dívky 

R�že Sionská. Od 1847 až do své smrti d�lal duchovní kariéru v Polsku. Jeho verše zhudeb�ovali J. P. Martinovský, F. Kaván, 

F. Pivoda ad. Žádný z Jablonského básnických text� v pís�ové podob� nezlidov�l, zato jeho sentimentální milostné verše se 

s oblibou opisovaly do památník� a zna�nou popularitu mu zajistila Moudrost otcovská a mnohé d�tské verše, vydávané 

v �etných ukázkách, výborech, antologiích a �ítankách. 20 položek v PTP; Básn� Boleslava Jablonského. 7. vyd. Praha 1884; 

OSN 12, s. 981–982. 

 

Jelen Alois [�. 72] viz mezi skladateli 

 

Kalina Josef Jaroslav [�. 19] (9. 11. 1816 Haida, tj. Nový Bor u �eské Lípy – 22. 6. 1847 Praha), �eský básník a filolog, 

svérázný p�edstavitel romantismu. V jeho díle se pojí mytická fantastika s pocity vzdoru a vyhošt�nosti, jeho výrazný básnický 

talent se vybíjí v romantickém podivínství (užívá archaizujícího jazyka, „národní baládu“ Kšaft roku 1842 vydává a sám úsp�šn� 

distribuuje jako kramá�ský tisk, což m�lo za následek její rychlé zlidov�ní, atd.). Ve spole�enském zp�vu krátce zaujal Kalin�v 

Pochod pražských ostrost�elc� v efektním Láblerov� zhudebn�ní. Básnické spisy z poz�stalosti vyšly v Praze 1852 a Josefa 

Jaroslava Kaliny Básnické spisy 1874. PTP beze zmínky; OSN 13, s. 798–799; J. J. Kalina: Kšaft a ostatní básn�. Praha 1916. 

 

Kamenický viz Vacek-Kamenický, František Jaroslav 

 

Kolár (vl. Kolá�) Josef Ji�í [�. 75] (9. 2. 1812 Praha – 31. 1. 1896 tamtéž), �eský herec, p�ekladatel, dramatik, kritik, spisovatel a 

básník, režisér Stavovského divadla, režisér a um�lecký �editel Prozatímního divadla a dramaturg Národního divadla. Snažil se 

o za�len�ní �eské kultury do evropského kontextu. V jeho všestrann� rozsáhlém díle se našlo místo i pro poezii a spole�enskou 



píse� (nap�. Kolárova desetisloková Píse� svobody na chorvatský náp�v vyšla 1848 jako leták, zhudebnil ji B. Smetana, 

v notách byla vydána až 1909 jako Vále�ná). Do zp�vní oblasti významn� zasáhl i jeho bratranec, herec a malí� František Kolár, 

autor písn� Udatný rek – kanonýr Jab�rek. V PTP je kolem jmen Kolár, Kolá� a Kollár zmatek; OSN 14, s. 530–532; Z�O, s. 

208; KP, s. 34–36. 

 

Körner Karl Theodor [�. 88] (23. 9. 1791 Dráž�any – 26. 8. 1813 Gadebusche), n�mecký dramatik a básník, uctívaný jako 

p�vec-hrdina. Na základ� úsp�chu svých her byl 1813 ve Vídni jmenován c. k. dvorním divadelním básníkem, dobrovoln� 

odešel do války bránit vlast proti Napoleonovi, vstoupil k „�erným myslivc�m“, stal se Lützowovým pobo�níkem, byl ran�n a 

posléze v boji padl. Mnohé jeho vlastenecké svobodomyslné písn� se zpívaly mezi vojáky už za jeho života a posléze zlidov�ly; 

v p�ekladech je využil i �eský spole�enský zp�v. V PTP je zmi�ován, ale není v soupisu autor�; OSN 14, s. 848. 

 

Krov Josef Theodor [�. 43] viz mezi skladateli 

 

Kužník (�i Kuzník) Jan Tomáš [�. 106] (1716 nezjišt�no – 13. 4. 1786 Kojetín), u�itel, varhaník, rektor (�ídící u�itel a správce 

k�ru) v Napajedlích a v Kojetín�, lidový básník a písni�ká�. Jeho verše a písn� (skládal prý i melodie) v hanáckém dialektu se 

ší�ily ústn� a opisováním, n�které z nich vyšly tiskem v Gallašov� – Fry�ajov� Múze moravské (Brno 1813). T�i z jeho písní (Za 

horama svítá; Z hlobokosti mé t�žkosti; Jak so živ, nezapomeno) zlidov�ly a zcela splynuly s folklorním repertoárem. V PTP ani 

v OSN není zmi�ován; T. Kuzník: Hanácké písn� z �as� roboty. Kojetín 1936; B. Slavík: Písmáci selského lidu. Praha 1940; 

Múza moravská. Kritické vydání J. Skali�ky. Olomouc 2000; J. Traxler: J. H. A. Gallaš, Múza moravská. �L 89 (2002), s. 317–

320. 

 

lidová píse� [�. 25, 56, 59, 92, 104, 108] 

 

Machá�ek Simeon (Šimon) Karel [�. 34, 62] (10. 12. 1799 Praha – 2. 10. 1846 tamtéž), �eský dramatik, básník a p�ekladatel, 

hudební teoretik a divadelní kritik, st�edoškolský u�itel v Ji�ín�. Krom� vlastní dramatické tvorby p�ekládal operní libreta, 

divadelní hry i um�lecké písn�, vydal antologii nov�jší �eské poezie (Kraso�e�ník. Praha 1823), hudební sbírku písní na své i 

další texty (Zp�vy �eské pro jeden hlas p�i pianuforte. Praha 1825), jako texta� p�ispíval do V�nce ze zp�v� vlastenských a 

1846 vydal v Praze své Drobn�jší básn� (p�edevším milostná lyrika). N�které spole�enské písn� s jeho texty a s hudbou 

Vorlovou, Láblerovou, Rosenkrancovou, Vašákovou, Krovovou, Kittlovou, Škroupovou atd. dosáhly zna�né obliby (Baso, baso 

bru�) a dokonce zlidov�ly (Když já spat�il B�tulinku). 21 položek v PTP; OSN 16, s. 625–626. 

 

Marek Jan Jind�ich, pseud. Jan z Hv�zdy [�. 5, 11, 42] (4. 10. 1803 Liblín na Plze�sku – 3. 11. 1853 Kralovice u Radnic), �eský 

básník a spisovatel, katolický kn�z. Psal historické a rytí�ské povídky, hr�zostrašné balady a historické romance, elegické, 

vlastenecké a milostné verše, �asto napodobující lidovou píse�. Prózou i verši obesílal ��M, Kv�ty, �echoslav apod., hojn� 

p�ispíval do Kytky, V�nce, Varyta a lyry, 1823 vydal své Básn�, 1824 sbírku povídek Konvalinky, 1843–1847 vycházely v 10 

svazcích Zábavné spisy Jana z Hv�zdy. 1846 literárn� umlkl, údajn� na základ� Tylovy zdrcující kritiky jeho povídky Masti�ká�. 

Pat�í k nejplodn�jším autor�m spole�enských písní, hudebn� s ním spolupracovali mj. J. Vorel, F. Karas, J. V. Rosenkranc, V. 

J. Tomášek, J. L. Zvona� a J. N. Škroup, �ada písní s jeho texty zobecn�la nebo zlidov�la (Píse� �eská slavn� znívá; Aj 

d�vinko, blaho moje; Sedn�me si k stolu, brat�i, p�átelé; Lízinka, ach to je d�v�e; Kvete kvítko u potoka; Že peníze sv�tem 

vládnou). 37 položek v PTP; OSN 16, s. 829–830. 

 

Mosen Julius [�. 97] (1803 nezjišt�no – 1867 Oldenburg), n�mecký básník, spisovatel a dramatik, advokát v Dráž�anech a poté 

dramaturg v Oldenburgu. Pro spole�enský zp�v jsou významné jeho Gedichte (1836), vycházející ve svých lyrických i 

baladických �íslech z lidové poezie. N�které Mosenovy básn� mezi N�mci zlidov�ly jako písn�, nap�. Die letzten Zehn vom 

vierten Regiment; Andreas Hofer; Der Trompeter an der Katzbach. V �eském spole�enském zp�vu zakotvila balada o Ond�eji 

Hoferovi a lyrická píse� Tam v dáli, tam za hájem. 2 položky v PTP; OSN 17, s. 753–754. 

 

Nebeský Václav Bolemír [�. 33] (18. 8. 1818 Nový Dv�r u Koko�ína – 17. 8. 1882 Praha), �eský básník, literární historik a 

p�ekladatel, redaktor ��M. Od 1838 za studií �ídce publikoval v Kv�tech, �eské v�ele a �eských besedách, 1844 vyšla v Praze 

jeho jediná v�tší práce, alegorický epos Protich�dci. P�ekládal antická dramata a evropský folklor (Kytice ze špan�lských 

romancí. Novo�ecké národní písn�. Ob� práce Praha 1864). Kollárova poezie v n�m probudila �eského vlastence (Havlí�kova 



typu), byl ovlivn�n dílem Máchovým, Sabinovým a n�meckým i anglickým romantismem. Ke spole�enskému zp�vu p�isp�l jen 

okrajov� (píse� Ješt� na t�ch našich horách... s hudbou F. Suchánka pat�í podle PTP „k lepšímu druhu písní vlasteneckých“). 1 

položka v PTP; OSN 18, s. 17–19; V. B. Nebeský: Básn�. Vydal Karel Rieger. Praha 1913. 

 

Nejedlý Vojt�ch [�. 12] (17. 4. 1772 Žebrák – 7. 12. 1844 tamtéž), �eský spisovatel a básník, katolický kn�z, buditel, �len 

Puchmajerovy družiny. Jeho oblíbenými autory byli Bürger, Wieland a Klopstock, k �eskému vlastenectví ho p�ivedl Š. 

Hn�vkovský. Psal balady, eposy a rytí�ské povídky, po�ínaje prvním Puchmajerovým almanachem (1795) s úsp�chem 

publikoval �asopisecky, ale jeho souborn� vydané Drobné básn� (I–II, Praha 1833–1835) již byly anachronismem, podobn� 

jako epos o 20 zp�vech P�emysl Otakar v Prusích (Praha 1835) a množství další obsáhlé epiky. Jeho písn� s hudbou 

Vitáskovou, Heldovou, Rybovou a dalších p�edstavují nejstarší vrstvu �eské spole�enské písn�; n�které z nich zlidov�ly (Dnem 

i nocí Mílo� toužil; Spi, má zlatá, boubelatá; Zbislav místo radování) a staly se trvalou sou�ástí spole�enského, lidového i 

kramá�ského repertoáru. 12 položek v PTP (v rejst�íku omylem uvedeno jméno jeho bratra Jana); OSN 18, s. 44–45. 

 

Opo�enský J. viz Marek Jan Jind�ich; viz také Vorel Josef (mezi skladateli) 

 

Oustecký B. P. viz Peška Bed�ich 

 

Overbeck Christian Adolf [�. 68] (1755 Lübeck – 1821 tamtéž), n�mecký básník, ú�edník v Lübecku, otec Johanna Friedricha 

O., n�meckého romantického malí�e a kreslí�e. Za studií v Göttingen pat�il k místní básnické družin�. Souborn� vydal své Lieder 

(1794, 1800), z nichž se mnohé skute�n� zpívaly a zlidov�ly. V. Hanka si p�ivlastnil jeho báse� Plavba. V PTP beze zmínky; 

HankaM s. XLIV, 211–214; OSN 18, s. 1006. 

 

Peška Bed�ich, pseud. B. P. Oustecký [�. 17, 39, 89 (?)] (25. 10. 1820 Ústí nad Orlicí – 15. 6. 1904 Praha), �eský spisovatel, 

básník a p�ekladatel, právník, magistrátní rada v Praze. Od 1842 publikoval �asopisecky, samostatn� vydal v Praze: Slova 

p�átelství a lásky (1849), Gratulant (1959), Od jara do jara (1867), Letor�stky (1871), Okolí pražské v písních pro mládež 

(1873), v Karlín� Písn�, hry a básn� pro opatrovny a školy (1871, 1894), dále v Praze: �ervená Karkulka (1872), Veselé kousky 

a dobrodružství Enšpígla (1872), Šestero pov�stí šumavských (1876) a n�kolik dalších próz. Do �eštiny p�evedl �trnáctero 

bájek (Praha 1873) od La Fontaina, p�ekládal operní a operetní libreta. Hlavn� do Humoristických list� p�ispíval �asovými 

politickými básn�mi v duchu národních písní, psal loajální vlastenecké verše a byl autorem text� oblíbených spole�enských 

písní (nap�. Vlasti své bu�, �echu, v�rný; Nech� velebí Vlach své ráje). Na jeho texty komponovali F. Pivoda, L. Procházka, J. 

Malát, F. Kaván, K. Bendl a jiní. 3 položky v PTP; OSN 19, s. 596. 

 

Picek Václav Jaromír [�. 21, 31, 49, 52, 55, 58, 60, 76] (13. 11. 1812 Újezd u Turnova – 26. 11. 1869 Nové Benátky, tj. Benátky 

nad Jizerou), �eský básník, spisovatel a redaktor, právník, státní ú�edník, první �eský texta� písní v pravém smyslu toho slova. 

1850–1852 byl prozatímním redaktorem vládních Pražských novin, smutn� proslul polemikami s Karlem Havlí�kem. Publikoval 

Básn� (Praha 1843, znovu 1856 a 1859) a Písn� (I–III, Praha 1847, 1852, 1856), s náp�vy od F. Škroupa, J. Vorla, F. Karase, 

J. L. Zvona�e a dalších desítek skladatel� vydal hudební pís�ové sborníky Písn� školní (1854) a Písn� �eské (1861). 

Neúsp�šný dramatik a podpr�m�rný básník, ale obratný texta� dosáhl ve své dob� (spolu s �elakovským, Hankou a Vackem 

Kamenickým) výrazn�  nejv�tšího úsp�chu v oblasti zlidov�lé písn� (Bývali �echové; �echy krásné, �echy mé; Koliks dala 

hubi�ek; M�j milý mi na letnice; Písn�, dcery ducha mého; Tážete se, pro� jsem Slovan; Za jezem pod bezem a mnohé další). 

Obecn� skeptický názor na jeho tvorbu se tím dostává do jiného sv�tla, z dnešního pohledu se jednalo o výjime�n� úsp�šného 

profesionálního texta�e ve sfé�e „populární“ hudby. 123 položek v PTP; OSN 19, s. 708; Václ.OLP, s. 282–287. 

 

Pichl Josef Bojislav [�. 1, 24 (?), 51 (?)] (23. 8. 1813 Koso� u Prahy – 11. 3. 1888 Praha), �eský básník, p�ekladatel, noviná� a 

editor, vlastenecký organizátor, povoláním léka�. V Pardubicích a v Praze redigoval pokrokové listy, po zákazech pracoval jako 

hutní léka� na Kladn� a v Ný�anech (1854–1864), po návratu do Prahy byl až do smrti inspektorem m�stského chudobince. 

Spole�enským pot�ebám sloužily jeho sborníky Spole�enský zp�vník �eský (1851, celkem 8 vydání), Deklamace ze Schillera a 

jiných básník� n�meckých (1854) a t�ídílný Spole�enský kraso�e�ník �eský (1854), v jehož t�etím svazku jsou shrnuty 

dosavadní p�eklady ze sv�tové poezie do �eštiny (mnohé jsou Pichlovy). V 70. letech založil v Praze knihtiskárnu, 

nakrátko obnovil �eskou v�elu a uve�ejnil tu své Vzpomínky starého vlastence. Pichlova �innost v oblasti spole�enské písn� a 

význam jeho spole�enského zp�vníku jsou p�edm�tem p�ítomné práce; písn� s jeho texty Ti jonáci z podskalí... a Zp�v a píse� 



milujem... dosáhly zna�né obliby. J. B. Pichl byl manželem Františky Pichlové (roz. Svobodové), �eské básní�ky (1857 vydala 

pod pseudonymem Marie �acká  Písn�, F. Škroup složil na její texty cyklus písní – V�nec VI). 1 položka v PTP; OSN 19, s. 

725–726. 

 

Podst�emšínský Vel. [�. 101], pseudonym dosud nezjišt�ného básníka (F. L. Rieger?). 

 

Polák Mat�j Milota Zdirad [�. 28] (14. 2. 1788 Zásmuky – 31. 3. 1856 Víde�-Nové M�sto), �eský básník, voják (do výslužby 

odešel v hodnosti generálmajora), vojenský pedagog. V Hromádkových Prvotinách ve Vídni publikoval 1813 obsáhlou reflexívní 

básnickou skladbu Vznešenost p�irozenosti, v rozší�ené podob� vyšla 1819 samostatn� v Praze jako Vznešenost p�írody. 

V letech 1820–1822 uve�ej�oval v Dobroslavu zda�ilý cestopis Cesta do Itálie. Pro oblast spole�enské a zlidov�lé písn� má 

význam jako autor básn� Oklamaný milá�ek (Sil jsem proso na souvrati...), která vyšla spolu s dalšími drobnými básn�mi 1821 

v Dobroslavu a s anonymním náp�vem záhy zlidov�la. Polák byl milovník hudby a zru�ný klavírista, m�l rád �eské lidové písn� 

a není vylou�ené, že tuto mozartovskou melodii složil sám. 1 položka v PTP (Toužení po B�lince s hudbou Josefa Novotného); 

OSN 20, s. 61–62; Básnické spisy Miloty Zdirada Poláka I-II. Vydal Josef Bradá�. Praha 1907, zejm. I, s. 56–59, 100–101, II, s. 

7, 15, 106–107. 

 

P�ibil Martin Alexander [�. 7, 83] (14. 12. 1803 Slaný – 7. 2. 1871 Berlín), �eský básník, propagátor vlastenectví mezi krajany 

v N�mecku, kn�z. 1834 po sporu s arcibiskupem opustil kn�žský stav i �eské zem�. 1830 vydal u J. H. Pospíšila Národní písn� 

obsahu rozmanitého (Praha – Hradec Králové), výb�r „písní za mladších svých let složených“. Náp�vy nep�ipojil, nebo� „již i 

mládež �eská ku každé písni desatero náp�v� lehce vynajde, aneb aspo� známých použíti umí“. Z písní zde uvedených 

zlidov�ly Blahý, kdo dle povolání... s Tobiáškovou melodií a Jede mladík na svém koni... s lidovým náp�vem. 1 položka v PTP; 

p�edmluva k uvedené sbírce. 

 

Reissiger Karl Gottlieb [�. 99 (?)] viz mezi skladateli 

 

Rieger František Ladislav [�. 97, 99 (?), 101 (?)] (10. 12. 1818 Semily – 3. 3. 1903 Praha), �eský politik, literát, básník, 

p�ekladatel a editor, právník. Politiku aktivn� provozoval od 40. do 90. let 19. století, po vzoru svého tchána Františka Palackého 

zastával liberální názory. V letech 1860–1874 �ídil vydávání první �eské všeobecné encyklopedie Riegr�v slovník nau�ný. Za 

studií v Praze se stal od po�átku horlivým vlastencem, cestoval s Máchou a jeho družinou po �echách, Morav� i Slovensku, byl 

p�ítelem Pichlovým, po�ádali �eské plesy, byl spoluzakladatelem M�š�anské besedy, od po�átku projevoval aktivity ke z�ízení 

�eského Národního divadla. Již od roku 1835 uve�ej�oval své verše v Kv�tech, pozd�ji p�ekládal divadelní hry, koncertní i 

zp�voherní písn� a psal texty spole�enských písní (Naše vlast ve sv�t� jediná...), z nichž dv� zlidov�ly (Není muže nad 

ková�e... s hudbou L. Procházky a p�vodn� Mosenova Tam v dáli... zhudebn�ná A. Jelenem). 10 položek v PTP; OSN 21, s. 

703–714; Václ.OLP, s. 313. 

 

Rusan Ferdo [�. 90] (nezjišt�no), autor textu dvou chorvatských písní ší�ených v originále �eskými spole�enskými zp�vníky. 

�NZ 1949, s. 393, 442; Václ.OLP, s. 341. 

 

Schiller Johann Christoph Friedrich von [�. 71] (10. 11. 1759 Marbach nad Nekarem – 9. 5. 1805 Výmar), n�mecký básník, 

p�ekladatel a dramatik. Autor známých dramat (Loupežníci, 1782) se proslavil i lyrikou (Óda na radost) a baladami (Rukojmí). 

Jeho dílo s nadšením p�ijali a p�ekládali �eští obrozenci. Píse� An der Quelle sa3 der Knabe... (1803) zlidov�la mezi N�mci a 

v Hankov� p�ekladu (1819) i mezi �echy (U potoka hoch si sed�l...). OSN 22, s. 974–982; HankaM, s. XXXVII, 217, 228; 

Václ.OLP, s. 229–236, 334–335. 

 

Šír František [�. 9, 88] (15. 10. 1796 Budyn� nad Oh�í – 22. 6. 1867 Ji�ín), �eský básník, spisovatel a p�ekladatel, jazykov�dec, 

pedagog. Od 1820 byl profesorem a od 1856 �editelem gymnázia v Ji�ín�. Stal se jedním z pr�kopník� �eské spole�enské 

písn� (Brat�i, píme nápoj je�menový..., Nic netrvá na sv�t� v��n�..., Krásn� slovo �eské zní..., Slyš, kterako zdaleka temný 

hluk...). Náp�vy jsou jeho vlastní nebo od A. Jelena, J. Vorla, K. Slavíka a dalších. „Literární �innost jeho, význa�ná více po�tem 

a rozmanitostí plod� než p�vodností neb vniternou cenou jejich, snažila se hov�ti hlavn� tehdejším pot�ebám �eského 

písemnictví. ... Podivné zvláštnosti jazykové valn� jí byly na újmu a veliká �ás� hotových d�l z�stala v rukopise.“ (OSN) Písn� 



publikoval �asopisecky a v ji�ínských Tobiáškových–Malochových �eských zp�vech (1856). 1 položka v PTP; OSN 24, s. 626–

627. 

 

Tiedge Christoph August [�. 66] (1756 – 1841, blíže nezjišt�no), n�mecký básník. Dle OSN nem�l valné nadání. Píse� Der 

Kosak und sein Mädchen (Schöne Minka, ich muss scheiden...) složil na ruskou lidovou melodii, kterou slyšel v Baden-Badenu 

od služebnictva ruského panstva, aniž by znal její obsah. Tiedgova píse� následn� mezi N�mci zlidov�la. V Hankov� raném 

neobratném p�ekladu zlidov�la i mezi �echy (Krásná Minko, musím jíti...). OSN 25, s. 422; HankaM, s. XLIV, 202–204; 

Václ.OLP, s. 231–232, 347–348. 

 

Tomášik Samuel [�. 53] (8. 2. 1813 Jelšavská Teplice – 10. 9. 1887 Chyžné), slovenský básník, spisovatel a historik, 

evangelický kn�z. Jeho básnické dílo vyšlo posmrtn� v Praze (Básn� a písn�, 1888). N�které jeho písn� zlidov�ly (Hej pod 

Krivá�om..., Hej, Slované /Slováci/..., Nic se nestarejme...). Blíže u písn� �. 53. OSN 25, s. 526. 

 

Tomí�ek Jan Slavomír [�. 40] (1806 Branná u Jilemnice – 28. 4. 1866 Praha), �eský spisovatel, básník, p�ekladatel, lingvista a 

žurnalista. Zanechal univerzitních studií a v�noval se pouze literatu�e, k níž mu scházel pot�ebný talent. Byl jedním ze 

zakladatel� �echoslavu, své epigonské básn�, písn�, epigramy atd. publikoval �asopisecky, 1840 vydal souborn� Básn�, jež 

nezaujaly. Nechvaln� proslul nezasv�cenou kritikou Máchova Máje (�eská v�ela 1836). Dv� jeho písn� s hudbou J. N. Škroupa 

vyšly ve V�nci (1836). 4 položky v PTP; OSN 25, s. 548–549. 

 

Trojan František B�etislav [�. 64] (20. 5. 1816 Praha – po roce 1883), �eský básník a spisovatel, právník. Básn�mi a povídkami 

p�ispíval v mladším v�ku do ��M, Kv�t�, �eské v�ely a Kytky, jeho verše zhudebnili nap�. H. Sk�ivan, F. Drechsler, A. R�ži�ka 

a V. J. Rosenkranc (zlidov�lá píse� Já jsem švarná dívka z mlejna...). Ve V�nci publikoval šestkrát (1837–1839). 7 položek 

v PTP; OSN 25, s. 787. 

 

Tupý Karel Eugen viz Jablonský Boleslav 

 

Tyl Josef Kajetán [�. 4, 23, 44] (4. 2. 1808 Kutná Hora – 11. 7. 1856 Plze�), �eský básník, spisovatel, dramatik, p�ekladatel, 

režisér, žurnalista a herec. Tém�� 20 let byl p�ední osobností �eského národního a literárního hnutí. Písn� a kuplety z jeho her 

(Strakonický dudák, �estmír, Paní Marjánka, matka pluku, Fidlova�ka atd.) se s oblibou zpívaly, n�které zlidov�ly (Kde domov 

m�j?, Já jsem ze Strakonic...). Jeho písn� vycházely zejména ve V�nci (1835, 1837) a v Pichlov� a pozd�ji v Pichlov�–

Zvona�ov� Spole�enském zp�vníku �eském. Hlavním skladatelským partnerem Tyla-texta�e byl František Škroup. 5 položek 

v PTP; OSN 25, s. 965–966. 

 

Uhl Alois, také Uhle [�. 22, 27] (kolem 1780 Praha – 1849 Lvov v Hali�i), �eský básník a spisovatel, st�edoškolský profesor. 

1812 v Bohemii kritizoval chudost a zn�m�ilost �eského jazyka, J. Jungmann s ním ost�e polemizoval ve víde�ských Prvotinách 

(1813); údajn� na základ� toho se stal Uhl horlivým �eským buditelem a spisovatelem. Praný�oval ho ješt� J. Kollár (Slávy 

dcera, 1832), bránil ho F. L. �elakovský jakožto svého kantora, který v n�m probudil lásku k mate�skému jazyku. Uhlovy Písn� 

o �eské vlasti v Polšt� zpívané (��M 1832), skládané na náp�vy lidových písní, dosáhly zna�né obliby, p�estože jejich jazykový 

purismus vede až k sm�šnosti, k parodii sebe samých (dv� z nich se staly nezbytným �íslem mnoha starších spole�enských 

zp�vník� a do jisté míry zlidov�ly: Jsou, jsou po Slovanech �ešata... a Nuže, nuže, milí brat�í, zpívejme...). V PTP 1 položka; 

OSN 26, s. 92. 

 

Vacek Kamenický František Jaroslav [�. 8, 26, 32, 37, 48, 59, 98] (24. 1. 1806 Kamenice nad Lipou – 23. 3. 1869 Blovice u 

Plzn�), �eský básník a spisovatel, katolický kn�z. Obdivoval J. Kollára a F. L. �elakovského, s J. Kamarýtem sbíral na venkov� 

lidové písn�. Od 1825 publikuje v �echoslavu, vydává Písn� v duchu prostonárodním novo�eském (��M 1830), Sedmero písní 

(�echoslav 1830), �asopisecky por�znu mnohé verše a písn� p�íležitostné a knižn� Písn� v národním �eském duchu (Praha 

1833, 108 stran), v�nované �elakovskému. Um�lecké úrovn� �elakovského ohlas� Vackovy písn� sice nedosáhly, ale za�adil 

se mezi p�tici autor�, u nichž po�et zlidov�lých písní p�esáhl desítku (Hanka, �elakovský, Vacek Kamenický, Picek, Hálek, 

nepo�ítáme-li autory pozd�jší, t�eba K. Hašlera). N�které z jeho básní žijí s anonymními nebo zlidov�lými náp�vy jako tradi�ní 

lidové písn� (nap�. Já jsem d�v�e jako lusk..., Když náš Vít šel na námluvy..., U panského dvora..., Vdejte m�, mati�ko, dokud 

jsem mladá...). „Vše to pobádalo Vacka k novému, rozmnoženému vydání Písní, z n�hož ukázky objevily se v Lumíru 1861, ale 



trapná nemoc a smr� p�ekazila tento úmysl.“ (OSN) Dev�tkrát publikuje Vacek Kamenický ve V�nci, jeho nej�ast�jšími 

skladatelskými partnery jsou J. Vašák, J. Vorel, F. Škroup, V. J. Rosenkranc, J. L. Zvona� a J. B. Kittl. 22 položek v PTP; OSN 

26, s. 282–283; blíže u jednotlivých písní. 

 

Villani Karel Maria Drahotín [�. 100, 107] (23. 1. 1818 Sušice – 24. 3. 1883 St�ížkov u Benešova), �eský vlastenecký básník a 

spisovatel, politik, šlechtic. Pocházel z italského šlechtického rodu, 1846 zanechal vojenské služby. �asopisecky publikoval 

milostné a vlastenecké verše od roku 1836, knižn� vyšla Lyra a me� (Praha 1844) a Spisy (Praha 1846, 2. vydání 1862). Jeho 

módní vlasten�ení iritovalo K. Havlí�ka Borovského. Villaniho básn� zhudeb�ovali p�edevším J. Soukup, F. Pivoda a A. Jelen 

(Jelenova–Villaniho píse� Zasvi� mi, ty slunko zlaté... zlidov�la). 8 položek v PTP; OSN 26, s. 699–700. 

 

Vina�ický Karel Alois [�. 96] (24. 1. 1803 Slaný – 3. 2. 1869 Praha-Vyšehrad), �eský básník, spisovatel a p�ekladatel, pedagog, 

katolický kn�z (d�kan v Týn� nad Vltavou, kanovník na Vyšehrad�). Stál u zrodu D�dictví sv. Prokopa a �asopisu katolického 

duchovenstva. Vydal sbírky Varyto a lyra (1843), Vlast (1863) a Básn� drobné (60. léta). Dával p�ednost �asomí�e p�ed 

p�ízvu�ným veršem. 1838 vyšla jeho obrázková Abeceda �eská, asi 1840 satirické bajky Sn�my zví�at (znovu 1863 a 1880), 

kritizované vlasteneckými radikály,1842–1845 n�kolik sbírek d�tských verš�, psal u�ebnice pro �eské národní školy. Oblíbeným 

�íslem spole�enských zp�vník� se stala jeho Píse� lov�í (Do pole, háje, muži, jonáci...), zhudebn�ná V. J. Rosenkrancem i J. L. 

Zvona�em, z d�tských písní zlidov�l pop�vek Tlu�e bubení�ek... 3 položky v PTP; OSN 26, s. 715–719. 

 

Vukotinovi
 Ljudevit Farkaš [�. 17] (1813 – 1893), chorvatský básník, autor chorvatské (ilyrské) písn� Nek sa hrusti šaka mala, 

na jejíž náp�v vznikla píse� Nech� velebí Vlach své ráje... Již ve 30. letech posílal básn� do Danice, n�které se staly populární. 

Knižn� vydal sbírky básní Pjesme i pripovjedke (1838, 1840), Ruže i trnje (1843), Pjesme (1847) a Trnule (1862). OSN 13, s. 

473; 26, s. 1072. 

 

Žítek Antonín Václav [�. 91] viz mezi skladateli 

 

 

Skladatelé (uvedení u písní 

a ti, kte�í tutéž píse	 rovn�ž zhudebnili):  

 

 

Anonym [píse� �. 17, 20 (?), 21, 24, 39 (?), 46, 48, 50, 69, 71, 78 (?), 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 105, 106] 

 

Bergmann Josef Adolf [�. 50] (26. 7. 1822 �ernochov – 1901 Smíchov), hudebník a hudební skladatel, varhaník a �editel 

p�veckého spolku v Mladé Boleslavi (od 1862), �editel k�ru na Smíchov�. Pro jeden hlas s klavírním doprovodem vydal Šestero 

písní. Opus 9. Praha 1861, Šestnáct sbor� pro mužské a smíšené hlasy, s F. Dr�bkem Výbor písní školních a Výbor písní 

kostelních (k tomu 1881 Pr�vod varhan). S E. Melišem sestavil cennou pom�cku Pr�vodce v oboru �eských tišt�ných písní 

1800–1862 (Praha 1863). Oblíbenou se stala jeho píse� �eská krev a srdce �eské...; text od V. Filípka zaujal více skladatel�. 

V PTP 9 položek, zmínka na s. XV a medailon na s. 209; OSN 3, s. 805; 28 Dopl�ky, s. 101. 

 

Boieldieu Francois Adrien [�. 73] (16. 12. 1775 Rouen – 9. 10. 1834 Jarcy u Pa�íže), francouzský hudební skladatel. I 

v �eských zemích byly známé jeho opery Jan z Pa�íže (1812), �ervená karkulka (1818) a Bílá paní (1825). V �eském 

spole�enském zp�vu zaujala Chmelenského parafráze textu Boieldieuovy písn� Na vlast (Ó vlasti má, drahá ty vlasti �eská...). 

V PTP 1 položka a medailon na s. 209; OSN 4, s. 266. 

 

Dietrich z Dietrichu Ludvík [�. 45] (1804 Olomouc – 1859), �eský hudební skladatel a virtuos na kytaru, šlechtic, právník. Na 

texty V. Hanky, F. L. �elakovského, V. Furcha a B. Jablonského složil Písn� vlastenecké s pr�vodem kytary a fortepiana 

(Olomouc 1843). Jeho a Hankova píse� Moravo, Moravo... zlidov�la (více u písn�). V PTP 6 položek a medailon na s. 210; M. 

Myslive�ek: Velký erbovník I. Praha 2005, s. 167. 

 

Doche Josef Denis [�. 81] (nezjišt�no – 1825), francouzský hudební skladatel. Autor náp�vu písn� Polský �tvrtý tém; blíže u 

písn�. 



 

Donizetti Gaetano [�. 51] (28. 11. 1797 Bergam – 8. 4. 1848 tamtéž), italský hudební skladatel a pedagod. 1819 – 1845 napsal 

p�es 80 oper, n�které z nich se provozovaly i v Praze. Do �eských spole�enských zp�vník� pronikla jeho Vále�ná z opery 

Lucrezia Borgia (Boj za�íná, ozbrojte…) v anonymním p�ekladu, snad od J. B. Pichla. Leták z roku 1848 má titul P�ed bojem. 

Jako z opery Lukrecie: „Oua lunque fia“. Tisk K. Vetterla, vedením Fr. Grolla a obsahuje navíc ost�e protifeudáln� zam��enou 

druhou sloku: Kdos �ech a Sláv... OSN 7, s. 836; Písn�1848, s. 198 (ad 30–32). 

 

Drechsler František [�. 42, 69] (1802 Rožmitál – nezjišt�no), �eský hudební skladatel a varhaník, �editel k�ru u sv. Petra 

v Praze. Byl jedním z nejplodn�jších skladatel� V�nce (8 písní v letech 1835–1839). Zlidov�lé písn� Nad Berounkou pod 

Tetínem... a Lízinka, ach to je d�v�e... nejsou jeho kompozicemi, a�koli k nim také složil hudbu. V PTP 8 položek a medailon na 

s. 210; v OSN 7, s. 952, jen zmínka. 

 

Dreyschock Alexandr (Aleš) [�. 95] (1818 Žáky na �áslavsku – 1869 Benátky), �eský klavírní virtuos a hudební skladatel. 

Pražský žák V. J. Tomáška absolvoval um�leckou pou� Evropou, 1862–1868 byl profesorem klavíru na petrohradské 

konzervato�i; dožil v Itálii. Do �eského spole�enského zp�vu významn�ji zasáhl Ve�erní písní na text J. K. Chmelenského (Slyš, 

d�vinko, má hubinko...), která vyšla 1836 ve V�nci. V PTP 1 položka a medailon na s. 210; OSN 8, s. 24. 

 

Geisler Josef [�. 3] (nezjišt�no), skladatel �eských spole�enských písní. Publikoval ve V�nci 1838 a 1839. Jeho píse� 

Chodní�ek lásky (P�kn� na chodní�ek...) na text J. K. Chmelenského zlidov�la (s menším poslucha�ským úsp�chem tyto verše 

zhudebnil také F. Karas). 2 položky v PTP. 

 

Heller Josef Augustin [�. 107] (neznámo kdy Žatec – 17. 12. 1855 Praha), �eský hudební skladatel a kritik, finan�ní ú�edník. 

Složil rekviem, 4 mše a 2 opery na vlastní texty. �eské spole�enské písn� komponoval nap�. na verše Villaniho nebo Jelenovy 

a zárove� je p�ekládal do n�m�iny. V PTP 2 položky a medailon na s. 211; OSN 11, s. 72. 

 

Horák Václav Emanuel [�. 65] (1. 1. 1800 Lobe� u Mšena – 1871 Praha), �eský hudební skladatel a pedagog, �editel k�ru v 

Týnském chrámu. Byl skladatelem církevní hudby, ale významn� p�sobil i v oboru �eské spole�enské písn�. Publikoval ve 

V�nci 1836, t�i písn� s jeho náp�vy zlidov�ly (Hankova Pro� se upejpáte, plaché dív�iny..., �elakovského Když jsem šel p�es 

lávky... a snad i Utopte ji, upalte ji...). V PTP 12 položek a medailon na s. 212; OSN 11, s. 561. 

 

Hošek Augustin [�. 54, 64] (nezjišt�no), skladatel a upravovatel �eských spole�enských písní. Ve v�tšin� spole�enských 

zp�vník� bývá uveden jako autor náp�vu písn� Já jsem švarná holka z mlejna... a následn� Já jsem švarný jonák �eský... 

Hošek však pouze zjednodušil a mírn� upravil Rosenkranc�v náp�v pro Zlatý zp�vník (I, 1847). PTP 1 položka; blíže u písní. 

 

Hovorka J(?) [�. 23] (nezjišt�no – „na za�átku r. 1863 na venkov�“), �eský hudební skladatel. V �eském spole�enském zp�vu je 

zastoupen �tverozp�vem Praho má! na text J. K. Tyla, poprvé publikovaným v Pichlov�–Zvona�ov� Spole�enském zp�vníku 

�eském (6. vydání,1863). 1 položka v PTP. 

 

Jelen (Jan) Alois [�. 7 (?), 15, 35, 41, 69 (?), 72, 97, 100, 102, 103, 107] (11. 5. 1801 Sv�tlá nad Sázavou – 15. 10. 1857 

Chvaletice), �eský hudební skladatel, zp�vák, sbormistr a texta�, spolu s F. Škroupem nejvýznamn�jší skladatel v oblasti �eské 

spole�enské písn�. V devíti letech osi�el a byl p�ijat za vokalistu p�i chrámu sv. Mikuláše v Praze, od 1823 uplatnil sv�j krásný 

tenor v prvních �esky zpívaných operách, po ztrát� hlasu se v�noval skladb� a svými písn�mi dosáhl velké popularity, která ve 

40. letech vrcholila jeho sbory (1840–1844 byl prvním �editelem Žofínské akademie). Skládal �asto k r�zným p�íležitostem, 

nap�. i k poh�b�m vlastenc�, �adu svých skladeb sám otextoval. V hudební p�íloze �echoslavu publikoval písn� Pacholík 

slepého harfenisty (Hle, slepý starý otec m�j..., 1824) a Modlitba Pán� (Ó Tv�rce, v��ný Bože m�j..., 1825), do V�nce 

nep�ispíval, na repertoáru se dlouho udržely jeho sbory My �eští manové a Vše jen ku chvále vlasti a krále, po�átkem 40. let 

vyšly v Praze u Hoffmanna jeho �eské p�vodní písn� s pr�vodem fortepiana (ve dvou sešitech: Vyst�hovanec, Kdes hv�zdo 

má?, Tam v dáli!, Pomilování, Ženuška, Uleh�ení, Touha, Milenka a r�ženky, Nev�rný milý a Dív�ina jak dobrá hodina) a n�kdy 

v té dob� také �eské p�vodní sbory (vyzna�ovaly se nápaditostí a dobrou deklamací); �ada jeho skladeb z�stala v rukopise. 

Zlidov�ly tyto písn� s Jelenovými náp�vy: �elakovského Je to ch�ze po tom sv�t�..., O� jsem prosil, B�h mi dal..., Ach b�da, 

nebudu víc chodit pro vodu... a Na lávce nad potokem..., Mosenova – Riegrova Tam v dáli, tam za hájem..., Villaniho Zasvi� mi, 



ty slunko zlaté..., Jelenova Má tys láska jediná, ženuško... a následn� anonymní parodie Tys má láska jediná, skleni�ko... 

V PTP 21 položek a medailon na s. 213; OSN 13, s. 198–199. 

 

Karas František Jan [�. 3, 42] (kolem 1800 – 2. 4. 1871 Liblín), �eský hudební skladatel, pedagog. Od 1826 u�il v Liblín�. 

V letech 1837 – 1844 piln� p�ispíval do V�nce (9 písní), ale ve skladatelské sout�ži o p�íze� poslucha�� nebyl vždy úsp�šný 

(nap�. jeho písn� Aj d�vinko, blaho moje... a P�kn� na chodní�ek... zobecn�ly s náp�vy od jiných autor�). Skládal na texty V. J. 

Picka a p�edevším J. J. Marka; jejich píse� Lízinka, ach to je d�v�e... zlidov�la. 12 položek v PTP; OSN 13, s. 1013. 

 

Kindleben [�. 77, 78] (18. století N�mecko), n�mecký potulný p�vec, údajný autor novodobé podoby písn� Gaudeamus igitur. 

Na podklad� verš� st�edov�ké studentské písn�, vzniklé 1267, vytvo�il Kindleben 1781 proslulou studentskou hymnu. Pat�ila 

k základnímu fondu �eských spole�enských zp�vník�, v n�kterých verzích byl náp�v zjednodušen. Karl Gustav Schwetschke: 

Zur Geschichte des Gaudeamus igitur. Halle 1877; Gaudeamus. OSN 9, s. 955; Václ.OLP, s. 209. 

 

Kittl Jan Bed�ich [�. 50, 98] (8. 5. 1809 zámek Vorlík – 1868 Lešno, Pozna�sko), �eský hudební skladatel, právník. Žák V. J. 

Tomáška, ctitel Beethovena, Schumanna, Mendelssohna, p�ítel Wagnera, Liszta a Berlioze, 1843 se stal po B. D. Weberovi 

�editelem pražské konzervato�e. V�dom� tíhnul k n�meckému hudebnímu romantismu. Do evropského hudebního d�ní se 

za�adil operou Bianca e Giuseppe na libreto R. Wagnera (1848, pochod z této opery vyšel mnohokrát tiskem) a Loveckou 

symfonií Es dur. Zahrani�ní kritikou byl ve své dob� považován za jednoho z nejp�edn�jších �eských skladatel�. V oblasti 

spole�enského zp�vu byly významné jeho p�ísp�vky do V�nce (1835–1839, 8 písní) na texty J. K. Chmelenského, F. J. Vacka 

Kamenického, V. J. Picka a K. S. Machá�ka, brilantní jsou jeho sbory nap�íklad s texty G. Pflegera Moravského. Ve zlidov�lé 

sfé�e se Kittlova pís�ová tvorba pro svou um�lost neodrazila, ale t�eba píse� Na vlast (Vlast, jaké to sladké jméno...) 

s Vackovým textem v �eském spole�enském zp�vu zpopulárn�la. V PTP 15 položek a medailon na s. 213; OSN 14, s. 274–

275; Hudba v �eských d�jinách. Praha 1989, s. 326, 334, 336. 

 

Kníže František Max [20, 30, 61, 79] (7. 9. 1784 Drahel�ice u Berouna – 23. 7. 1840 Praha), �eský hudebník a hudební 

skladatel. Byl zam�stnán jako fagotista v orchestru Stavovského divadla, dob�e ovládal hru na violu a na kytaru, 1836 se stal 

�editelem k�ru u sv. Havla. Napsal a vydal školu na kytaru (1820) a p�íslušné etudy. Ze skladatel� byl po J. J. Rybovi a V. J. 

Tomáškovi pr�kopníkem �eské spole�enské písn�. Ve dvou sešitech po p�ti písních publikoval Patero �eských písní pro jeden 

hlas p�i kyta�e neb fortepianu. Opus 18. Praha p�ed 1819, resp. /5 písní/ s pr�vodem piana neb kytary. Opus 21. Praha 1819, 

s texty p�edevším od V. Hanky a dále po jednom „staro�eském“, od J. Hukala a (?) Št�pni�ky. V p�edmluv� k opusu 21 uvedl: 

„Písn� tyto toliko k své libosti jsem složil, žádaje se blížiti k národním zvuk�m. I líbily se mnohým, kte�í slyšeli je a žádali, bych je 

ve�ejn� vydal.“ A dodal, že doprovod písní byl komponován pro kytaru, nikoli pro klavír. Z Knížetových písní zlidov�ly Když 

zdaleka z modrých hor..., Luna jasn� svítí..., Když už všecko spo�ívá... (všechny t�i texty V. Hanka) a p�edevším Když m�sí�ek 

spanile svítil... (J. Hukal). 10 položek v PTP; OSN 14, s. 458. 

 

Kocman Václav [�. 69 (?)] (nezjišt�no), �eský vlastenecký kn�z. V Knihopisném slovníku Františka Douchy je na s. 312 uveden 

jako autor zlidov�lého náp�vu písn� R�že Tetínská (Nad Berounkou pod Tetínem...). Geneze písn� je však složit�jší (viz). 

CmíralNZP, s. 22. 

 

Ko�í Jan V. [�. 30] (Knišovice u Rakovníka – nezjišt�no), �eský hudební skladatel. Pocházel z u�itelské rodiny. Podle PTP 

publikoval v Praze u Zvetlera a Nikla �ty�i písn�, z toho dv� Zastavení�ka na texty V. Hanky (Luna jasn� svítí..., Když juž všecko 

spo�ívá...). V PTP 4 položky a stru�ná biografická informace na s. 214. 

 

Kolešovský Zikmund (Sigismund) M. [�. 70] (1. 5. 1817 Praha – 1868 tamtéž), �eský hudebník a hudební skladatel, p�edevším 

církevní hudby. Po absolvování pražské konzervato�e (housle, teorie) byl �lenem divadelního orchestru, �editelem k�r� u sv. 

Št�pána a u sv. Ignáce, �editelem Žofínské akademie a p�veckým pedagogem. K �eskému spole�enskému zp�vu p�isp�l 

tvorbou písní a sbor� zejména na texty V. J. Picka, B. Jablonského a A. V. Šmilovského. V PTP 2 položky a medailon na s. 214; 

OSN 14, s. 550–551. 

 

Krov Josef Theodor, p�v. jménem Josef Tomáš Krob [�. 43] (19. 12. 1797 Nové Strašecí – 1. 3. 1859 Draguignan, Francie), 

�eský zp�vák a hudební skladatel (žák Tomášk�v). St�ídal evropská operní angažmá, od roku 1835 byl hudebním pedagogem 



v Londýn�. Dv� z jeho písní na Hankovy texty prosluly podivnými okolnostmi svého vzniku (Porodila mne moje mati�ka..., 

T�šme se blahou nad�jí...). V PTP 4 položky a medailon na s. 214; více u písn� �. 43. 

 

Kužník (�i Kuzník) Jan Tomáš [�. 106 (?)] viz mezi texta�i 

 

Lábler František Xaver Martin, též Labler [�. 19, 29, 34 (?), 52, 60, 62] (1805 Unhoš� – 15. 9. 1856 Praha), �eský hudební 

skladatel, �editel k�ru u sv. Trojice v Praze. Z církevní hudby je cen�no jeho rekviem C dur pro �ty�hlasý mužský sbor, sborová 

tvorba u n�ho dominovala i v oblasti spole�enského zp�vu (Brat�i, veselme se v spolku radostném... /Pochod pražských 

ostrost�elc�/, Svornost jest ta mocná páska..., My milujem �eské zp�vy...). Spole�enské písn� komponoval na texty J. J. Kaliny, 

V. Filípka, S. K. Machá�ka a dalších. Známé písn� Kde d�va má... a Bývali �echové statní jonáci... (oba texty V. J. Picek) sice 

zlidov�ly, ne však s Láblerovými náp�vy. V PTP 1 položka a biografická poznámka na s. 214; OSN 28, s. 859. 

 

lidová a pololidová píse� [�. 13, 14, 16, 18, 22, 25 (2 x), 27, 28, 41, 47, 53, 56, 57, 66, 76, 80, 89, 92, 93, 104 (2 x), 108] 

 

Lisinský Vatroslav, také Lysinski, p�v. jménem Ignác Fuchs [�. 31] (8. 8. 1819 Záh�eb – 21. 5. 1854 tamtéž), chorvatský 

hudební skladatel, tv�rce prvních chorvatských národních oper (1845 Ljubav i zloba; 1851 Porin). P�vodn� samouk (v 

Chorvatsku zlidov�la jeho píse� Iz zagorja od prastara �eha, Meha, Leha grada...) absolvoval 1850 pražskou konzervato� a 

varhanickou školu u J. B. Kittla a K. Pí�e. Za dob studií významn� p�sobil v oblasti �eského spole�enského zp�vu. Složil a 

v Praze vydal dv� Hankovy písn� (R�že; Poh�eb sk�ivánka) a Šestero �eských písní od Lisinského, s horvatským p�ekladem 

(1851, sbírku uvozuje píse� Vltavo, Vltavo, �eko �ech�... s textem V. J. Picka), v Záh�ebu Mazur a ve Vídni Les violettes, 

quadrilles sur les motifs nationaux bohemiens. V PTP 8 položek a medailon na s. 215; OSN 16, s. 99; OSN 28, s. 896. 

 

Martinovský Jan Pavel, �ádovým jménem Michael [�. 84] (25. 2. 1808 M�lník – 7. 11. 1873 Praha-Strahov), �eský hudebník a 

hudební skladatel, katolický kn�z. Proslul citlivými harmonizacemi lidových písní z Erbenovy sbírky (Náp�vy písní národních 

v �echách I–V, 1842–45, 1847, 1861, 1870). Také v oblasti spole�enské a d�tské tvorby zanechal významné dílo: Patero 

zp�v� �ty�hlasých (1831), Šestero zp�v� jednohlasých s pr�vodem kytary (1835), Desatero písní s pr�vodem fortepiana (1858) 

aj. Komponoval na texty B. Jablonského, F. L. �elakovského, V. J. Picka a dalších, oblíbené bylo jeho a Chmelenského 

Zastavení�ko (Slyš kytaru, milenko...). V PTP 18 položek a medailon na s. 215; OSN 16, s. 924; Romuald Rudolf Perlík: Michael 

Martinovský. In: Jind�ichovo vydání Náp�v� písní národních v �echách. Praha 1940, s. 7. 

 

Mašek Albín [�. 58, 94] (1804 – 1878, jinak nezjišt�no), �eský hudební skladatel a varhaník. V oblasti spole�enské písn� 

zhudebnil nap�. Pick�v text Tam, kde v�n�í modré hory... nebo �elakovského Ach radost, ach radost, hezká to kv�tina...; ob� 

písn� však zlidov�ly s jinými náp�vy. 

 

Proch Heinrich [�. 76] (1809 �eská Lípa – 1878 Víde�), n�mecký hudební skladatel, p�vodn� právník. Byl dirigentem víde�ské 

dvorní opery, složil operu Ring und Maske, ale p�edevším proslul jako autor mnoha oblíbených písní. Píse� Z �eských hor 

zaznívá zp�v... s textem V. J. Picka zasáhla i do sféry �eského spole�enského zp�vu. OSN 20, s. 736–737. 

 

Procházka Ludevít [�. 18] (14. 8. 1837 Klatovy – 1888 Praha), �eský hudebník, hudební pedagog, skladatel a organizátor, 

právník. P�sobil na pražském magistrát�, 1879 následoval svou manželku, p�vkyni  Martu roz. Reisingerovou, do Hamburku. 

Byl jedním ze zakladatel� Um�lecké besedy, Hlaholu, Matice hudební, vydával sbírky p�vodních sbor� Závoj, Vesna, Bojan, 

Kytice. Komponoval p�edevším na texty F. L. Riegera, V. J. Picka, B. Pešky a V. Hálka, publikoval T�i sbory na slova F. L. 

�elakovského (Praha), �tvero písní od L. Procházky (Praha 1862) a �adu samostatných písní a sbor�. Zlidov�la jeho a 

Riegerova píse� Ková�ská (Není muže nad ková�e...). V PTP 30 položek a medailon na s. 218; OSN 20, s. 740. 

 

Reissiger Karl Gottlieb [�. 99] (1798 – 1859, jinak nezjišt�no), n�mecký hudební skladatel a dirigent. Z díla p�etrvávaly jeho 

písn�, v �eských spole�enských zp�vnících se ujala píse� Do vinárny! (Na víno cos mne táhne vám...), snad v p�ekladu 

Riegerov�. OSN 21, s. 447. 

 

Rosenkranc Václav Josef [�. 8, 11, 16 (?), 26, 54, 64, 67, 96] (8. 6. 1797 Ho�ín u M�lníka – 3. 12. 1861 Praha), �eský hudební 

skladatel a hudebník, u�itel. V letech 1835–1839 pat�il spolu s F. Škroupem k nejpiln�jším skladatel�m V�nce (18 písní) a 



podobn� jako A. Jelen nebo F. M. Kníže m�l dar vytvo�it oblíbenou melodii (z dnešního pohledu hit). Dlouhodobou popularitu 

získaly jeho písn� V �echách, tam já jsem zrozena..., Kde m�j je kraj... (ob� s textem F. J. Vacka Kamenického), Sedn�me si 

k stolu, brat�i, p�átelé..., Aj, d�vinko, blaho moje... (ob� s textem J. J. Marka, tj. Jana z Hv�zdy), Já jsem švarná dívka z mlejna... 

(text F. B. Trojan), Do pole, háje, muži, jonáci... (text K. A. Vina�ický) a Aj, což na sv�t� mi schází v kraju Hany bohatém... (text 

J. K. Chmelenský). Bývalo mu p�ipisováno autorství Hankovy písn� Vystavím si skrovnou chaloupku..., ta však zlidov�la 

s n�meckým lidovým náp�vem. 18 položek v PTP; OSN 21, s. 974–975. 

 

Rosenzweig Wilhelm [�. 79] (nezjišt�no), autor zlidov�lého náp�vu na text Heinricha Heineho: Du hast Diamanten und Perlen, 

vytišt�ného 1890–1900 v Budapesti. Na melodii tohoto oblíbeného víde�ského šansonu (tzv. Wienerlied) se ve 20. století n�kdy 

zpíval Hukal�v B�etislav. Více u písn� �. 79. 

 

Ryba Jakub Jan [�. 12] (26. 10. 1765 P�eštice – 8. 4. 1815 Rožmitál pod T�emšínem), �eský kantor, hudební skladatel a 

spisovatel. Církevní skladby komponoval také na �eské texty (i vlastní), inspiroval se lidovou písní. Proslulá je jeho �eská 

váno�ní mše Hej mist�e, vsta� byst�e. Radovánky nevinných dítek p�i Vánocích (Praha 1804) s p�ipojenými verši varují p�ed 

nebezpe�nými d�sledky pov�r�ivosti, Kancionálek pro �eskou školní mládež (Praha 1808) p�ináší nabídku váno�ních a školních 

písní, aby díky jim mládež zapomn�la na oplzlé pop�vky. Ze sv�tské pís�ové tvorby vydal v Praze Dvanáctero písní �eských 

(1800), Nové �eské písn� (1808), posmrtn� vyšel Dar pilné mládeži (1829). Ryba byl pr�kopníkem �eské spole�enské písn�, 

zhudeb�oval texty básník� Puchmajerova okruhu. Báse� Vojt�cha Nejedlého Spi, má zlatá, boubelatá… vyšla pod názvem 

Ukolíbavka již 1795 v Puchmajerov� Sebrání básní a zp�v� I. Ryba ji poprvé zhudebnil a vydal jako �. 1 ve své již zmín�né 

sbírce Zwölf böhmische Lieder (1800, pod chybným k�estním jménem Franz), druhé zhudebn�ní (Zastavení�ko, po 1808) 

z�stalo dlouho v rukopisu, ale �asto se provozovalo, ší�ilo se opisy (viz nap�. u J. Jeníka z Brat�ic po 1810) a s tímto náp�vem 

píse� zlidov�la. Ryba zhudebnil i další básn� V. Nejedlého, které pozd�ji zlidov�ly (Dnem i nocí Mílon toužil..., O p�lnoci Lenka 

vstala..., Temn� smutným zvukem hrana hu�í...), není však jisté, zda s Rybovým náp�vem. V PTP 28 položek a medailon na s. 

218 (�ást písní je nekriticky uvedena pod jménem František Ryba); OSN 22, s. 390–391; CmíralNZP s. 22; VS-O�P, s. 66; 

Václ.OLP, s. 66, 82–83, 313; Jan N�me�ek: Jakub Jan Ryba. Praha 1963, zejm. s. 220–22, 342, 347; JT I, s. 296–298.  

 

Schreier Josef [�. 106 (?)] (nezjišt�no), snad autor náp�vu ke zlidov�lé písni J. T. Kužníka Jak so živ nezapomeno... V �NZ (�. 

56) je u této písn� uveden s otazníkem jako skladatel. 

 

Slavík Karel [�. 9, 58, 97] (10. 1. 1837 Cheb – 25. 1. 1895 T�šín), �eský hudební skladatel a pedagog. Od 1861 p�sobil jako 

�editel „ústavu pro piano“ v T�šín�. Skládal spole�enské písn� a mužské sbory na texty J. K. Chmelenského, V. J. Picka, A. V. 

Šmilovského, A. Melišové-Körschnerové, V. Hálka ad. V n�kolika p�ípadech složil a vydal sbory na texty písní, které už d�íve 

zobecn�ly s náp�vy jiných autor� (v Záboji sbor na Mosenovu–Riegerovu Tam v dáli..., v Národním zp�vu a plesu na Pickovu 

Tam, kde v�n�í modré hory… nebo na Šírovu Brat�i, píme nápoj je�menový…). V PTP 3 položky a medailon na s. 219; OSNND 

5/2, s. 1321. 

 

Soukup Josef V�nceslav [�. 94] (10. 2. 1819 Sedl�any – 23. 7. 1882 Písek), �eský pedagog, spisovatel, hudební skladatel a 

hudebník. Od 1844 byl u�itelem a �editelem k�ru v Kolín�, od 1852 �ídícím u�itelem v Písku, tamtéž od 1874 �editelem 

m�š�anské dív�í školy. �asopisecky publikoval pedagogické �lánky a vydal �adu u�ebnic. Složil dv� chorální mše s �eskými 

texty, vydal d�tskou zp�vohru Mladí pastý�i betlémští (Karlín 1872) a Vínek školních písní jedno-, dvou- i vícehlasných (Praha 

1872). Pro oblast �eské spole�enské písn� má význam jeho V�nec drobných písní jedno- i dvouhlasných s pr�vodem piana 

(Praha b. d.). Písn� s jeho náp�vy vycházely �asto v notovaných spole�enských zp�vnících (v �NZ 5 písní), dv� zlidov�ly 

(�elakovského Ach Hani�ko, má perli�ko... a Pickova Tážete se, pro� jsem Slovan...), s úsp�chem zhudeb�oval i verše J. J. 

Marka (Pode mlejnem na vrbince...), K. M. D. Villaniho (�eská zem�, krásná zem�...) a dalších. 2 položky v PTP; OSN 23, s. 

726. 

 

Suchánek František [�. 33] (1808 Gol��v Jeníkov – nezjišt�no, Dráž�any), �eský hudební skladatel. Absolvoval pražskou 

konzervato�, v oblasti �eského spole�enského zp�vu se jeho jméno objevuje ve 40. a 50. letech 19. století (3 písn� ve V�nci VI, 

1843–44; autorství písn� v Pichl1, 1851; Záboj 1860). Komponoval písn� a sbory na texty V. B. Nebeského, V. J. Picka, Josefa 

Tichého (ten vydal 1852 v Praze své básn� knižn�) a dalších. F. Suchánek „ve svých písních pozd�jších nasadil tón zna�n� 



osobitý a vkusný a melodickou vynalézavost, pozvedající se nad dobový pr�m�r“ (O�adlík). V PTP 6 položek a medailon na s. 

219; Z�O, s. 206. 

 

Škroup František Jan [�. 2, 4, 8, 10, 30, 36, 38, 44, 58, 65, 70] (3. 6. 1801 Osice u Pardubic – 7. 2. 1862 Rotterdam), �eský 

hudební skladatel a dirigent, bratr J. N. Škroupa. Za právnických studií v Praze inicioval provedení první opery v �eském jazyce 

(Švýcarská rodina, 1823) a na Chmelenského text složil první �eskou operu (singspiel Dráteník, 1825). 1827 zanechal studia a 

stal se druhým, 1837 prvním kapelníkem stavovského divadla, 1857 byl pro neshody s vedením p�ed�asn� penzionován, 1860 

se stal �editelem žofínské akademie a ješt� téhož roku p�ijal místo kapelníka v Rotterdamu. 

V oblasti spole�enské písn� byl jednou z nejvýznamn�jších skladatelských i organizátorských osobností. 1837 p�evzal po 

Chmelenském redakci sbírky p�vodních písní s klavírním doprovodem V�nec ze zp�v� vlastenských (I–V, 1835–1839, VI, 

1843–1844), kam také sám p�isp�l 22 písn�mi, �asto p�ejatými z vlastních zp�voher (nap�. Zvolna, vodi�ko, ply� lu�inou... 

z Old�icha a Boženy /1826/ a Doorávám, dokonávám... z Libušina s�atku /1835/ na Chmelenského libreta; Kde domov m�j?... a 

Vane v�t�ík po lu�inách... z Tylovy Fidlova�ky /1834/). S úsp�chem zhudeb�oval také básn� Hankovy (Pro� se upejpáte, plaché 

dív�iny...), �elakovského (Za dn� mladosti kdo radostné...), Jablonského (P�jme písn� liboplynné...) a dalších autor�; n�které 

písn� zlidov�ly jen proto, že byly vytvo�eny jako zám�rné parafráze na Škroupovu–Tylovu Kde domov m�j?... (nap�. Pickovy 

písn� Tam kde v�n�í modré hory... a Kde d�va má?... �i Tichého Kde vlast je má?...). V PTP 39 položek a medailon na s. 220; 

OSN 14, s. 658–659; více u písn� �. 4 a u jednotlivých dalších Škroupových písní v soupisu Pichl1. 

 

Škroup Jan Nepomuk [�. 1, 52, 55, 60] (15. 9. 1811 Osice u Pardubic – 5. 5. 1892 nezjišt�no), �eský hudební skladatel a 

dirigent, bratr F. Škroupa. 1840–1846 a 1870–1882 byl druhým kapelníkem stavovského divadla a sou�asn� �editelem k�ru (od 

1838 u K�ižovník� a od 1845 u Sv. Víta); složil zp�vohru Švédové v Praze (1845) a dv� n�mecké opery. Byl úsp�šným autorem 

písní a �tverozp�v�: písn� Pod bezem za jezem... a Bývali �echové statní jonáci... s Pickovými texty zlidov�ly práv� s náp�vy 

J. N. Škroupa. Do V�nce II–VI p�isp�l 9 písn�mi. Zhudeb�oval pís�ové texty J. S. Tomí�ka (nap�. Co to hu�í háj?...), J. B. Pichla 

(Zp�v a píse� milujem...), K. S. Machá�ka (Nad pot��kem Lenka sedí...), J. J. Marka (Již zlaté sluné�ko zašlo...), ale p�edevším 

V. J. Picka (krom� shora jmenovaných zlidov�lých písní byly známé ješt� D�vy krásné, d�vy naše..., Kde vlast je má, kde 

domov m�j?... a Kde d�va má?..., ob� poslední však zlidov�ly s náp�vem F. Škroupa Kde domov m�j?...). Trojzp�vy a capella 

pro školní mládež na básn� z �ítanek publikoval J. N. Škroup ve sborníku Školník (1856–1858). V PTP 19 položek a medailon 

na s. 220; OSN 24, s. 659. 

 

Tobiášek Jan [�. 7] (1811 – 1868, blíže nezjišt�no), hudební skladatel, katolický kn�z. Když byl kaplanem v Ji�ín�, vydal tam 

spolu s historikem A. V. Malochem, profesorem ji�ínského gymnázia, významný spole�enský zp�vník �eské zp�vy (1856, 

litografované Náp�vy k �eským zp�v�m 1857). Zp�vník obsahuje také zápisy lidových a zlidov�lých písní z recentního podání. 

Je autorem zlidov�lé písn� na text M. A. P�ibyla Blahý, kdo dle povolání... a hudby i text� mnoha spole�enských písní 

(pochodových, lyrických a ohlasových), z nichž ale jen n�kolik proniklo do repertoáru pozd�jších spole�enských zp�vník�. Podle 

rejst�íku k Václ.OLP (s. 381) byl Tobiášek ob�tí perzekuce. 1 položka v PTP; OSN 16, s. 715 (in: Maloch). 

 

Tomášek Václav Jan [�. 16, 25, 30, 68] (17. 4. 1774 Skute� – 3. 4. 1850 Praha), �eský hudební skladatel a pedagog; 

p�edstavitel pražského hudebního života. Vzd�láním byl právník, v hudb� samouk, ale vynikající odborník. P�sobil jako u�itel 

hudby ve šlechtických rodinách, 1824 založil v Praze vlastní hudební ústav. Pat�il k pr�kopník�m �eské spole�enské písn� 

(p�es 100 písní a p�es 20 sbor�). Na texty Písní Václava Hanky složil a vydal Šestero písní (Praha 1816) a posléze dalších 

Šestero písní (na texty RK, Praha po 1816). Zlidov�ní n�které z jeho melodií není doloženo. Dv� zhudebn�né básn� J. K. 

Chmelenského publikoval ve V�nci I (1835), n�které jeho písn� vycházely samostatn�. Zhudebnil Bürgerovu Lenoru a v 

p�ekladu K. S. Machá�ka slavnou Mignoninu píse� (p�edobraz Kde domov m�j?... – viz) i další Goethovy básn�. V PTP 23 

položek a medailon na s. 220; OSN 25, s. 525–526. 

 

Vašák Emanuel [�. 40 (?)] (25. 12. 1818 �ivice u Pardubic – 27. 4. 1891 Praha), �eský hudební skladatel, vedle J. L. Zvona�e 

p�ední p�edstavitel sborové tvorby, bratr J. Vašáka. Sestavil notovaný spole�enský zp�vník Národní zp�v a ples, sbírka písní a 

pop�vk� pro mužský sbor (Praha 1864), následovaly Beseda (Praha 1872) a Album (Praha 1879), sbírky �tverozp�v� pro 

mužské hlasy. V OSN se uvádí, že „jeho písn� a sbory napolo znárodn�ly“, ale to nelze doložit, spíš jde o zám�nu s písn�mi 

jeho bratra. V PTP 2 položky a medailon na s. 221; OSN 26, s. 453. 

 



Vašák Josef [�. 30, 32, 37, 40 (?), 59, 94] (15. 2. 1808 �ivice u Pardubic – 9. 7. 1875 Krakov), �eský hudební skladatel a 

pedagog, statká� v ruském Polsku, �editel k�ru v Samboru v Hali�i, bratr E. Vašáka. 1843 vydal v Praze Náp�vy k písním 

Františka Jaroslava Kamenického. Z nich s Vašákovou melodií zlidov�ly písn� U panského dvora... a Když m� má mati�ka 

chovávala... Sestavil a publikoval rozsahem nevelkou antologii lidových písní Národní zp�v a ples slovanský I–II (Praha 1844). 

Ve V�nci IV a VI publikoval po dvou zhudebn�ných básních F. J. Vacka-Kamenického a F. L. �elakovského. Své sbory vydával 

pozd�ji v Lumíru. V PTP 19 položek a medailon na s. 221; OSN 26, s. 452–453.  

 

Veit Václav Jind�ich [�. 74] (19. 1. 1806 	epnice – 16. 2. 1864 Litom��ice), �eský hudební skladatel, právník. Profesní kariéru 

završil jako p�edseda krajského soudu v Chebu a v Litom��icích. V hudb� byl samouk, ale um�lecké úsp�chy ho krátkodob� 

p�ivedly k místu hudebního �editele v Cáchách. Ve smy�covém kvartetu g moll užil motivu �eské lidové písn� M�la jsem 

holoubka..., dva svazky písní Tanec mrtvých v�noval p�vci K. Strakatému. Ve v�nci IV publikoval píse� Jako r�že tvé jsou 

tvá�e... na text J. K. Chmelenského. Hauffova báse� Jezdec p�ed bojem v �ejkov� p�ekladu s náp�vem V. J. Veita vyšla ve 

V�nci VI a stala oblíbeným �íslem spole�enských zp�vník�. N�kolika �ísly p�isp�l do Pickových Písní �eských (Praha 1861). 

V PTP 11 položek a medailon na s. 221; OSN 26, s. 494–495. 

 

Vorel Josef [�. 5, 6, 9, 11 (?), 34, 69] (14. 11. 1801 Opo�no – 19. 12. 1874 Zdice), �eský hudební skladatel, kn�z. 1825 se stal 

kaplanem a 1834 fará�em ve Zdicích. Byl jedním z nejúsp�šn�jších skladatel� spole�enských písní (8 �ísel ve VZV II–IV). 1834 

vydal v Praze Šestero písní pro jeden hlas p�i fortepianu, s jedinou výjimkou na texty F. J. Vacka-Kamenického, 1858 T�i básn� 

na texty V. J. Picka a 1861 �ty�i �tverozp�vy na texty n�kolika autor�. OSN uvádí �ty�i písn� (Praha 1858) a Šestero 

�tverozp�v� (Praha 1860). S Vorlovými náp�vy zlidov�ly písn� Že peníze sv�tem vládnou... (text J. J. Marek), Náš tatí�ek 

nebožtí�ek... (F. L. �elakovský), Brat�i, píme nápoj je�menový... (F. Šír), Baso, baso, bru�... (K. S. Machá�ek) a Vackovy-

Kamenického písn� Když m� má mati�ka chovávala..., Já jsem d�v�e jako lusk..., Vdejte m�, mati�ko... a Není žádné d�v�e 

v�rné... Dlouho mu bylo chybn� p�ipisováno autorství zlidov�lého náp�vu písn� Nad Berounkou pod Tetínem... V PTP 28 

položek a medailon na s. 222; OSN 26, s. 967. 

 

Weber Carl Maria von [�. 69 (?)] (18. 12. �i 11. 1786 Eutin v Holštýnsku – 5. 6. 1826 Londýn), n�mecký hudební skladatel, 

zakladatel n�mecké romantické opery. 1813 se stal �editelem n�mecké opery v Praze, 1816 v Dráž�anech. Folklorizací jeho 

árie z opery Euryanthe (Víde� 1823) vznikla píse� Nad Berounkou pod Tetínem..., blíže u písn� �. 69. V PTP 2 položky a 

medailon na s. 221; OSN 27, s. 156–158. 

 

Zvona� Josef Leopold [�. 1, 15, 49, 94, 96]. (22. 1. 1824 Kublov na Berounsku – 23. 1. �i 11. 1865 Praha), �eský hudební 

skladatel, hudební teoretik, pedagog a organizátor, jedna z nejvýznamn�jších postav v období rozkv�tu �eského spole�enského 

a sborového zp�vu. Od 1855 vydával sbírku Varyto a lyra. Byl spolusestavovatelem a hudebním redaktorem Pichlova 

Spole�enského zp�vníku �eského (od šestého vydání, 1863). Vydal Staré hudební památky �eské (4 svazky staro�eských 

chorál�), Základy harmonie a zp�vu (1861), klavírní školu s národními písn�mi (1863), Zp�vní�ek pro dív�í školy (1864), 

Vyu�ování zp�vu (I–II, 1866) a D�jiny hudby v �echách pro Riegr�v slovník nau�ný. S jeho náp�vy zlidov�ly Pickovy písn� M�j 

milý mi na letnice... a �echy krásné, �echy mé... V PTP 126 (sic) položek a medailon na s. 223; OSN 27, s. 726. 

 

Žítek Antonín Václav, také Žitek [�. 91] (5. 9. 1795 Š�áhlavy u Rokycan – 8. 4. 1878 Smolnice u Loun), �eský básník, hudební 

skladatel a vydavatel písní, katolický kn�z (kaplan v Mšen� a v Šebci, fará� ve Smolnici). Vydal hudebninu Devatero (uvád�no 

též jako též Desatero) písní pro jeden hlas p�i kyta�e (Praha 1821), tj. písn� pro „tenor (bas) neb soprán s pr�vodem kytary, dle 

�asomíry“ složené a sbírku Odm�na mravným a pilným dítkám (Slaný 1825, s hudební p�ílohou). Hudbu k Žítkovým verš�m 

(krom� jeho vlastních kompozic) skládali nap�. J. Lemoch a F. Preissler. Zlidov�ly jeho písn� �ímpak to je, že u milosti... a 

Vlasta ze r�ží uvila v�nce... 5 položek v PTP; OSN 27, s. 847. 

 

 

 

 



Barevné obrazové p�ílohy 
 
 
 
 
 
Ukázky katalogiza�ních karet spole�enských zp�vník�: 
 
 
s. 197 – Pichl�v Spole�enský zp�vník �eský (1851); Martincovy Náp�vy k �eskému    
zp�vní�ku (1856); 
 
s. 198 – Tobiáškovy–Malochovy �eské zp�vy a Náp�vy k �eským zp�v�m (1856); 
 
s. 199 – Pospíšil�v �eský zp�vní�ek (3. vyd. 1860); Züngel�v–Vilímk�v Veselý 
zp�vák (1862); 
 
s. 200 – Pichl�v–Zvona��v Spole�enský zp�vník �eský (6. vyd. 1863); Züngel�v–
Vilímk�v Hlahol (2. vyd. 1863); 
 
s. 201 – Vašák�v Národní zp�v a ples (1864); Martinc�v Zp�vný v�nec (1865); 
 
s. 202 – Urbánk�v Sokol (5. vyd. 1869); Malát�v Ratibor (1886); 
 
s. 203 – Kalenského Storch�v zp�vní v�nec (1889); Heyduk�v Velký spole�enský 
zp�vník �eský (1901). 
 
 
Ukázky obálek a vazeb spole�enských zp�vník�: 
 
 
s. 204 – zp�vníky nakladatel� B. Stýbla (Praha), J. F. Kubeše (T�ebí�), E. Šolce 
(Praha-Karlín) a J. L. Švíkala (Mladá Boleslav); 
 
s. 205 – zp�vníky nakladatel� E. Šolce (Praha-Karlín) a A. Neuberta (Jilemnice); 
 
s. 206 – zp�vníky vydané nákladem Moravské zemské hasi�ské jednoty (Brno); V. 
Méhnera (Budapeš�); firmy Van�k a Votava (Smíchov); brat�í Chrastin� (Valašské 
Mezi�í�í) a J. Mirbauera (Rokycany–Beroun); 
 
s. 207 – Šolc�v Trojdílný zp�vník spole�enský (Tel� 1900); Procházk�v Sokolský 
zp�vník (Praha 1923); Vojenský zp�vník vyd. Vojenským ústavem v�deckým (1938) 
a B�lohlávk�v Malý špalí�ek písní �eskoslovenských voják� v Anglii (Londýn 1941); 
 
s. 208 – zp�vníky nakladatel� E. Šolce (Tel�), J. Buriana (Písek), J. L. Švíkala 
(Mladá Boleslav) a A. Sv�ceného (Praha). 
 
 
 



 

 
 

 

 



�ernobílé obrazové p�ílohy 
 
 
 
 
 

Ukázky titulních list�, obálek, ilustrací a sazby text� i not 

spole�enských zp�vník� (reprodukce ve skute�né 

velikosti): 
 
s. 210 – Pichl�v Spole�enský zp�vník �eský (1851); s. 211 – Pospíšil�v �eský zp�vní�ek (3. 
vyd. 1860); Kurand�v Veselý zp�vák (2. vyd. 1862); Tobiáškovy–Malochovy Náp�vy 
k �eským zp�v�m (1856); s. 212 – Pichl�v–Zvona��v Spole�enský zp�vník �eský 
s Mánesovou obálkou (1863); s. 213 – Vašák�v Národní zp�v a ples (1864); dole Martincovy 
Náp�vy k �eskému zp�vní�ku (1856); s. 214 – zleva obálka a titulní list Martincova 
Zp�vného v�nce (1865); s. 215 – kapesní spole�enské zp�vníky z produkce nakladatelství 
B. Stýbla, I. L. Kobera a J. Pospíšila; s. 216 – Turnovského �esko-moravský spole�enský 
zp�vník (1876) a K�ížkovský, zp�vní�ek pro slezský lid vydaný Maticí Opavskou (1906); s. 
217–218 – zp�vníky ur�ené p�veckým soubor�m: Janouškova Libuša (1873); Nejedlého 
Vlastimil (2. vyd. 1881); Heller�v Pražský zp�vník (1881) a Ruppeldt�v Ven�ek slovenských 
národních piesní (2. vyd. 1884); s. 219 – Malát�v Ratibor (1886); s. 220–223 – Zavadilovy 
Zp�vy našeho lidu (1887–89) s ilustracemi K. Thomy; s. 224 – Kalenského Storch�v zp�vní 
v�nec (1889) s ilustracemi Mikoláše Alše; s. 225 – Lorenz�v kolib�í zp�vník Vesna (1890); 
Chrastin�v Zp�vník �eskoslovenské mládeže (1919); Züngel�v–Vilímk�v Veselý zp�vák 
(1862) a Vojenský zp�vník M. Hoffmanna-Dvo�áka (1814 ?); s. 226 – Nejedlého Libuše 
(1891); s. 227 – sokolské zp�vníky r�zného charakteru (Žamberk 1891; Praha 1872; Praha-
Smíchov 1922; T�ebí� 1925); s. 228 – Cajthaml�v Ohlas (3. vyd. 1893); Pospíšilova Sbírka 
písní vlasteneckých (5. vyd. 1898) a Veverského Zap�jme si! (1898); s. 229 – anonymní 
Sokolský zp�vník (2. vyd. Strakonice 1894); Škultétyho Venec slovenských národných piesní 
(Tur�. Sv. Martin 1897) a �esko-americký zp�vník (Chicago 1890 ?); s. 230 – Sedlákovy 
Naše zp�vy (1898); s. 231 – Rozmarovy Myslivecké písn� (1896); s. 232 – spole�enský 
zp�vník d�lnický (1899); valašský (1907) a dva slovenské (1919; 1923); s. 233 – Šolc�v 
trojdílný zp�vník spole�enský (1900), obálka a titulní list 3. svazku; s. 234 – Heyduk�v Velký 
spole�enský zp�vník �eský (1901), obálka a titulní list; s. 235 – Polenského Spole�enský 
zp�vník sokolský (1904, 2. svazek); s. 236 – zp�vníky A. Ru�ky (T�ebí� 1903–1920); s. 237 
– plukovní zp�vník Naše písn� (Jind�ich�v Hradec 1912); s. 238 – Hornické písn� (1915) a 
Kubát�v Dvouhlasný zp�vník �s. pochodových písní (2. vyd. 1920 ?); s. 239 – Hever�v 
Sokolský zp�vník (1918 ?); P�lpán�v Sborník písní (3. vyd. 1913) a Janoušk�v–Neubert�v 
Sokolský zp�vník (1904); s. 240 – vojenské zp�vníky sestavené v New Yorku (YMCA 1920) 
a v Irkutsku (1919); s. 241 – Orelský zp�vník (1920), obálka a titulní list; s. 242 – Zich�v 
Vojenský zp�vník �eskoslovenský (1922) a Knapp�v Zp�vník �eské revoluce (1918); s. 243 
– Vilímovy Národní písni�ky (5. vyd. 1922) s Alšovým titulním listem; s. 244 – Hor�i�k�v–
Plick�v Lidový zp�vník (1921); s. 245 – Cmíral�v vojenský zp�vník Zp�vem k srdci (1926) 
s Alšovými ilustracemi; s. 246 – pijácký zp�vník F. R. Svobody Pod zlatými ke�i (Slaný 1928); 
s. 247 – Menger�v Legioná�ský zp�vník (1929); s. 248 – Roob�v zp�vník Dvacet 
nejoblíben�jších sokolských písní pochodových (1925); Jeremiášovy Hymny svobodných 
národ� (1918) a Krch�v Zp�vní�ek lidových písní k pochodu (1931); s. 249 – V�nec 
nejkrásn�jších písní národních s náp�vy jako aršíkové vydání Besedních po�ad� (Praha-
Nusle 1910 ?) a Bakalovy Myslivecké lidové písn� (1938); s. 250 – Sto �eských písni�ek A. 
L. Kaisera (2. vyd. 1939), obálka a titulní list; s. 251 – Klou�k�v Zp�vník národních písní 



(1940) vydaný Sdružením katolické mládeže v �echách; s. 252 Seidel�v–Reiner�v Špalí�ek 
národních písní a �íkadel (1940) s Alšovými ilustracemi; s. 253 – Zp�vník �eské mládeže (2. 
vyd. 1943) vydaný Kuratoriem pro výchovu mládeže v �echách a na Morav�; s. 254 – 
Kánského Zp�vník našeho lidu (1948). 
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vydání Antonína Grunda a Rudolfa Sk�e�ka (Praha 1956) se vrací k p�vodnímu 
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Jelen, Alois: �eské p�vodní sbory. Nákladem Jana Hoffmanna. Praha 1845. 
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Kalina, Josef Jaroslav: Kšaft a ostatní básn�. Vydal s úvodem František Frýdecký. 
V Praze 1916. Nakladatelství J. Otty. Sv�tová knihovna 1250-52. Úplné vydání 
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Kníže, František Max: Patero písní pro jeden hlas p�i kyta�e neb fortepianu. Opus 18. 
Praha p�ed 1819. 
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Letáky z roku 1848. Uspo�ádal Miloslav Novotný. ELK, Praha 1948. 
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k. povolených Víde	ských novin (1812–1816). Vydával Jan Nepomuk Robert 
Hromátko (Hromádko, Hromádka), profesor �eštiny na víde�ské univerzit�. 
 
P�ibil, Martin A.: Národní písn� obsahu rozmanitého. V Praze a v Hradci Králové. 
Písmem a nákladem Jana H. Pospíšila. 1830. 
 
Puchmajer, Antonín Jaroslav: Sebrání básní a zp�v� vydané od Antonína 
Puchmajera. Nákladem vydavatelovým. Svazek první. V Praze 1795 u Jana Josefa 
Diesbacha; Svazek druhý. V Praze 1797 u Hrabovských d�dic�; Nové básn� vydané 



od Antonína Puchmajera. (Svazek t�etí.) V Praze u Jana Herrla 1798; Svazek �tvrtý. 
V Praze 1802; Svazek pátý. V Praze 1814 (nebyl k dispozici). Znovu vydal Jaroslav 
Vl�ek: Almanahy Antonína Jaroslava Puchmajera I–V. Praha 1917, 1920, 1920, 
1921, ?. Nákladem �ACFJ (�AVU). 
 
Ritter z Rittersberka, Jan viz �eské národní písn� 
 
Rubeš, František: Deklamovánky a písn� od Frant. Rubeše. Svaze�ek I–III. Praze 
1837 (–1842). Tiskem Jana Host. Pospíšila. 
 
Rukopis královédvorský a zelenohorský. Staro�eské zp�vy hrdinské a milostné. 
Vyzdobil Josef Mánes. 1. vydání v této podob� Praha 1861, 2. 1876, 3. 1886–87. V 
jubilejním vydání (Praha 1936) p�ipojeny také ilustrace K. Svobody, J. M. Trenkwalda 
a M. Alše. 
 
Rukopis králodvorský, i jiné výborn�jší národní sp�vopravné básn�. Slovn� i v�rn� 
v obnoveném jazyku. Vydání jedenácté Váceslava Hanky... Nákladem 
vydavatelovým. V Praze. Tisk c. k. dvorní knihtiskárny syn� Bohumila Haase. 1853. 
 
Ryba, Jakub Jan: Dar pilné mládeži. Posmrtn� Praha 1829. 
 
Ryba, Jakub Jan: Kancionálek pro �eskou školní mládež. Praha 1808. 
 
Ryba, Jakub Jan: Nové �eské písn�. Praha 1808. 
 
Ryba, Jakub Jan (omylem Franz): Zwölf böhmische Lieder. Praha 1800. 
 
Sammlung böhmischer Nationallieder geistlichen u. weltlichen Inhaltes, nebst 
Nationaltänzen mit und ohne Text. Tzv. Kolovratský rukopis. Sestavil Bed�ich Diviš 
Weber. Pr�vodní dopis datován v Praze 1823. Dva exemplá�e v Národním muzeu: III 
C 12 (KNM) a XXV E 217 (hudební odd�lení NM). 
 
Saužení lásky. LP Spirituál kvintet. Supraphon 1981. 
 
Sbírka p�vodních �eských zp�v� jedno i vícerohlasých s pr�vodem piana. Sešit I–III. 
Tisk a náklad Vítek & Starý v Praze. 
 
Schütz, Adeodatus: Sammlung deutscher und böhmischer Lieder. Bez místa (Praha) 
1837. Rukopis SÚA Praha (I b/2 33, fond Augustiniáni-480). 
 
Slovanské národní písn� sebrané Františkem Ladislavem �elakovským. (Díl první) / 
Díl druhý / Díl t�etí. V Praze. Písmem Josefy ovdov�lé Vetterlové z Wildenbrunu. 
1922 /1925 / 1927. Kritické vydání Karla Dvo�áka Praha 1946. 
 
Soukup Josef V�nceslav: V�nec drobných písní jedno- i dvouhlasných s pr�vodem 
piana. Praha.  
 
Škroup, František viz V�nec ze zp�v� vlastenských 
 



Št�dro�, Bohumír: Staré �eské písn�. V p�vodním zn�ní s d�jepisnými 
poznámkami. Brno – Praha 1940. Spole�né nakladatelství MELPA (MELantrich – 
PAzdírek). 
 
Taschenbuch zum gesellschaftlichen Vergnügen. Gesammelt von Rudolph Zacharias 
Becker. Leipzig 1809. 
 
Thám, Václav viz Básn� v �e�i vázané 
 
Tomášek, Václav Jan: Šestero písní. Na texty V. Hanky. Praha 1816. 
 
Tomášek, Václav Jan: Šestero písní. Na texty RK. Praha po 1816. 
 
Tomášik, Samuel: Básn� a písn�. Posmrtn� vydané básnické dílo. Praha 1888. 
 
Tomí�ek, Jan Slavomír: Básn�. Praha 1840.  
 
Tyl, Josef Kajetán: Fidlova�ka. 1834. Kritické vydání in: Miloslav Hýsek: J. K. Tyl. 
Praha 1926. 
 
Uhl, Alois: Písn� o �eské vlasti v Polšt� zpívané. �asopis �eského muzea 1832. 
 
Vacek-Kamenický, František Jaroslav: Písn� v národním duchu �eském. Praha 
1833 (p�edcházela �asopisecká vydání Písn� v duchu prostonárodním novo�eském. 
��M 1830; Sedmero písní. �echoslav 1830).  
 
Václavek, Bed�ich – Smetana, Robert: �eské sv�tské písn� zlidov�lé. �ást I.: Písn� 
epické. Svazek I.: Slovesný, hudební a obrazový materiál písní. Praha 1955. 
 
Vašák, Josef: Lumír – zp�vy �tverohlasné. Praha 1833. 
 
Vašák, Josef: Náp�vy k písním Františka Jaroslava Kamenického. Praha 1843. 
Nakladatel Jan Hoffmann. 
 
V�nec ze zp�v� vlastenských, uvitý a ob�tovaný dívkám vlastenským. S pr�vodem 
fortepiána. 1.–2. ro�ník (redaktor Josef Krasoslav Chmelenský); 3.–5. ro�ník: 
redaktor František Jan Škroup, kapelní mistr k. Stavovského divadla pražského. 
V Praze 1835–1839. V knížecí arcibiskupské knihtiskárn�, u Josefy Fetterlové, 
�ízením a nákladem Václava Špinky [p�í�ný formát 23 x 27 cm, sázené noty, starý 
pravopis]; V�nec. Sbírka �eských zp�v�. Nové pokra�ování. Svazek první. Berra a 
Hoffmann v Praze 1843–1844 [formát na výšku 25 x 17 cm, noty ryté do kovových 
ploten, reformovaný pravopis]. Kompletní kritické vydání Josefa Plavce Praha 1960.  
 
Villani, Karel Drahotín Maria: Spisy Drahotína Marie barona Villaniho. (2. vydání.) 
V Praze. H. Dominicus. 1862. 1. vydání Praha 1846, sou�ástí Spis� je Lyra a me� 
(Praha 1844). 
 
Vina�ický, Karel: Varyto a lyra. Synové Bohumila „Háze“. V Praze 1843. 
 
Vina�ický Karel: Vlast. Praha 1863. 



 
Vina�ický Karel: Básn� drobné. Praha 60. léta 19. století.   
 
Vojá�ek-Vsacký, Hynek: �echoslovanské prostonárodní písn�, jak se na Morav� 
zpívají. Praha bez data. 
 
Vorel, Josef: �ty�i �tverozp�vy na texty n�kolika autor�. Praha 1861; Šestero 
�tverozp�v�. Praha 1860. 
 
Vorel, Josef: Šestero písní pro jeden hlas p�i fortepianu (Cikánova píš�alka od F. L. 
�elakovského a p�t písní na texty F. J. Vacka-Kamenického). Praha 1834. 
 
Vorel, Josef: T�i básn� (Pohled na Prahu od J. K. Chmelenského, Horal �ech a 
Ve�er od K. J. Erbena). V hudbu uvedl pro jeden hlas a fortepiano Josef Vorel. 
 
Vorel, Josef: T�i básn� na texty V. J. Picka 1858.  
 
Záboj. Praha od 1860. 
 
Zlatý zp�vník. Nakladatel Jan Hoffmann. Praha od 1847. 
 
Zp�v �eského obrození (1750–1866). Výbor Mirko O�adlíka. Praha 1940. 
 
Zp�vy �eské pro jeden hlas p�i pianuforte. Písn� na texty Karla Simeona Machá�ka a 
dalších autor�. Praha 1825. 
 
Zvona�, Josef Leopold: T�i humoristické zp�vy. Opus 38. Praha 1862. 
 
Zvona�, Josef Leopold: Varyto a lyra. �eské písn�, zp�vy a sbory pro jeden i vícero 
hlas� z �ásti s pr�vodem piana. Nakladatel Jan Hoffmann. Praha od 1856. 
 
Zvona�, Josef Leopold: Zp�vy pro �ty�i, t�i i dva hlasy. (27 hlavn� �emeslnických 
písní.) Praha 1862. 
 
Žítek, Antonín Václav: Desatero písní pro jeden hlas p�i kyta�e. Praha 1821.  
 
Žítek, Antonín Václav: Odm�na mravným a pilným dítkám. S hudební p�ílohou. Slaný 
1825. 
 


