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AUTOREFERÁT 

Vybrala jsem si toto téma, protože se velmi zajímám o neprofesionální orchestrální 

scénu. Jako amatérská houslistka jsem byla dlouholetým členem Komorního smyčcového 

orchestru FÉNIX, který působí při ZUŠ I. Hurníka v Praze, a v průběhu studijního pobytu 

v Berlíně jsem měla možnost si zahrát v Malém symfonickém orchestru při Freie 

Universitat. Dvakrát jsem se také zúčastnila Letního orchestru mladých. K napsání práce 

mě motivovala touha dozvědět se více infonnací o historii a rozmanitých podobách 

orchestru a také skutečnost, že toto téma zůstává zatím opomíjeno (během rešerší 

vhodných pramenů jsem nenarazila na samostatnou publikaci zaměřenou na orchestrální 

těleso ani na amatérskou orchestrální scénu v ČR). Doufám, že následující stránky 

nabídnou základní přehled ve sféře amatérských smyčcových orchestrů v České republice. 

První část bakalářské práce je zpracována na základě literatury uvedené 

v bibliografii. Podává přehled o tom, jak se orchestrální těleso vyvíjelo, o nástrojovém 

složení, o různém dělení orchestrů a také o vzniku a původu jeho názvu. Tato část práce je 

doplněna pro lepší představu nákresy dislokace orchestru, tabulkami a ukázkami 

orchestrální sazby. Pro snadnější srovnání jsem zvolila výňatky z oper, které názorně 

demonstrují typické prvky sazby v jednotlivých hudebních epochách. 

Ve druhé části bakalářské práce j sem se věnovala právě studentským a žákovským 

smyčcovým orchestrům v ČR. Nachází se zde přehled a charakteristika vybraných těles. 

Zaměřila jsem se na to, jak jsou na repertoáru těchto orchestrů zastoupeny skladby 

20.století a díla soudobých skladatelů. Přiložené nahrávky pak dokumentují interpretační 

možnosti mladých neprofesionálních ansámblů při provozování těchto skladeb a jsou 

zároveň často jedinými existujícími nahrávkami díla. V následující kapitole jsem 

zpracovala přehled soutěží a festivalů, jakých se tyto orchestry mohou zúčastnit, a stručnou 

poznámku o možnostech financování těchto akcí. V poslední kapitole se nachází srovnání 

interpretace vybraných skladeb 20. století amatérskými orchestry. 

Cílem této práce je nabídnout vhled do sféry mladých amatérských orchestrů a 

upozornit na soudobé skladby a díla autorů 20.století, která tato neprofesionální tělesa 

často interpretují. 
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Prohlašuji, že jsem při vypracování bakalářské práce na téma "Žákovské a studentské 
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1. ORCHESTR (angl. orchestra, něm. Orchester,fr. orchestre) 

Pod pojmem orchestr rozumíme instrumentální těleso se skupinovým obsazením 

hlasů. Počet hráčů a obsazení není pevně ustáleno, je ale větší než komorní těleso (dueto -

noneto). Společným znakem orchestrů je sborové zastoupení nástrojů. I Jádro orchestru 

tvoří smyčcové kvinteto, které je rozděleno do sekcí (první a druhé housle, violy, 

violoncella, kontrabasy). V těch hrají muzikanti unisono, někdy můžou být i party 

v jednotlivých sekcích rozděleny (divisi). Pro vyvážený zvuk potřebujeme, aby bylo 

rozvrstvení ve smyčcovém kvintetu nerovnoměrné (nejvíce prvních houslí a nejméně 

kontrabasů). Dechy, žestě a bicí jsou většinou přítomny. Jejich míra a obsazení závisí na 

skladbě, místě a době. Pro jednotu orchestrálního tělesa je důležitá hráčská disciplína, která 

zahrnuje mj. jednotné smyky a respektování pokynů dirigenta. 

Dnešní orchestry pracují většinou jako organizace se stálými hráči, pravidelnými 

zkouškami, vystoupeními, administrativní strukturou a rozpočtem? 

1.1 ROZDĚLENÍ ORCHESTRťJ 

Orchestry můžeme dělit podle velikosti obsazení (orchestr symfonický, komorní, 

smyčcový, dechový, žesťový, ... ) a zaměření (operní, chrámový, rozhlasový, taneční, 

lázeňský, jazzový, ... ). 3 

Dnes má symfonický orchestr (též operní) většinou toto obsazení: 

Smyčcové kvinteto: první housle (12-16), druhé housle (10-14), violy (8-12), 

violoncella (8-10), kontrabasy (6-8) 

Dřeva: pikola (1), flétny (3), hoboje (3), anglický roh (1), klarinety (3), basklarinet (1), 

fagoty (3), kontrafagot (1 ) 

Žestě: lesní rohy (6), trubky (4), pozouny (4), basová tuba O) 
Bicí: tympány (4), velký a malý buben, talíře, triangl, xylofon, zvonkohra aj.4 

Malý, komorní orchestr se skládá ze smyčcového kvinteta fléten hoboliuD kl . tO 
, , J' anne u, 

fagotů, lesních rohů, trubek a tympánů (ne vždy). 

1 
2 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 65 

3 SPITZER, John, ZASLA W, NeaI. Orchestra [online]. kapitola I.Definitions. 
4 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 65 

MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 65 
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Symfonický orchestr dnes čítá okolo 70 - 100 hráčů, komorní orchestr okolo 10 až 30. 

Součástí smyčcového orchestru jsou následující smyčcové nástroje: housle, viola, 

violoncello a kontrabas. Příležitostně se uplatní také klavír, harfa a bicí nástroje. Počet 

instrumentalistů se pohybuje přibližně v rozmezí 12 až 21 hráčů. Ve 20. století dochází 

k renesanci tohoto tělesa. 

Dechový orchestr má 

základ v dechové harmonii z 18. 

století. Patřil tam hoboj, 

klarinet, fagot, trubka, lesní roh 

a pozoun. Ke konci století 

přibývají velký a malý buben, 

činely, triangl či zvonkohra. 

Soubor se dále rozšiřoval, 

obsazení se ustálilo okolo 

poloviny 19. století a lze ho 

rozdělit na německé 

(s klarinety) a francouzské (se 

saxofony, v Anglii, USA, Rusku, 

Německu - a to ve starých 

spolkových zemích). 5 

Salonní orchestr byl 

nástroj 
počet hráčů 

6 12 19 

pikola in Des 

tlélna'n Oes 

klarine, ln Es 1 '1 I 

klaonét i~ B 1 3 4 

:-"r;:~)ovka / trubka ln B • 1 2 2 

altovk. in Es • 1 , 1 --
baryton * in B • 1 1 

lesní roh ln Es 2 

piston in Es 

trubka in Es I 3 3 

basová trubka in Es 

pozoun in B ..!..... - r--
_ basový pozoun in F • 
basová tuba ,n F • 1 , 1 

basová tuba in B • , 

I! .d , 'ID ,' 

~, :r' 

- ,-- --
l l ,;: 

, 

A Dechové kapely, obsazení 

Vídeň I 
Paříž I I 
Berlín I I 

~ 
bicí 

fiélna klarinet - komet pozoun 
ve. 

h.l h.2 vla, kb. 
B 

24 30 36 I 42 50 60 

1 I 1 1 1 1 

1 1 1 '. -:~ 
f 1 1 1 1 "1 
5 5 6 6 8 9 
3 4 4 5 7 8 , 2 2 2 _3 . 3 

1 2 i 2 2 2 3 

2 2 4 4 4 4 , 1 , 
4 4 4 6 8 8 

I , I , 1 

2 ? ~ 2 2 3 , , 2 2 3 , 1 2 2 ~ ~ 
1 1 2 2 3 4 

- I' T - f 1 '. 2 ,. 1 ' 1 I , ~, 

i 1. ' • .. 1 ,., 1 'i ~ ižl 

.1' 

* nebo eufonium 
n. tenorové tuba 

• sbor pozounú 

IIIIil dřeva 
[TI žestě: trubky/rohy 

I _ .myóce 

_ bicí 

Salonní orchestr, standardní obsazeni 

populární zejména v 19. století, účinkoval 

v kavárnách, lázních a při němých filmech. Sestával 

OBR. I) OBSAZENÍ DECHOVÉ KAPEL Y 

OBR. 2) OBSAZENÍ SALONNÍHO ORCHESTRU 

se z klavírního tria (housle, violoncello a klavír), dále k němu patřily 2. housle, viola, 

dechové nástroje a bicí. Především se hrály pro trio aranžované skladby, ostatní nástroje se 

přidávaly buďto v unisonu nebo v oktávách k hlavním hlasům.6 

s MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 509 
6 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 509 
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1.2 NÁZEV, SOUVISEJÍCÍ POJMY 

Název pochází z řeckého "orchestra" - v antice označuje toto slovo půl kruhovou 

část divadla, kde tancovali sboristé, později se tak obecně nazývalo jeviště. Během 

středověku se tento pojem ztrácí a objevuje se znovu v renesanci, kde označuje místo 

v opeře přímo před jevištěm.7 V 17. století zde bývali umístěni instrumentalisté, slovo 

orchestra tedy označovalo "místo, kde sedí muzikanti"s. Toto slovo se v průběhu 18. století 

přeneslo na instrumentalisty samotné, poprvé bylo v tomto významu použito ve Francii.9 

Jak uvádí encyklopedie Grove Music Online, "pro označení skupiny instrumentalistů 

se dříve užívaly názvy: chorus instrumentalis (Praetorius), les violons, les concertants, les 

instruments, la symphonie (ve francouzštině), concerto, concerto grosso, capella, coro, 

sinfonia, gli stromenti (v italštině), Kapelle, Chor, die Musik, Koncert, Symphonie, die 

Instrumenten (v němčině), consort, band, 

company of music, the musick, musick-meeting, 

the violins (v angličtině).'''O Postupně se koncem 

17. a počátkem 18. století začíná v evropských 

jazycích užívat slovo orchestr (orchestra, 

orchestre, orquestre či Orchester). II 

Operní orchestr hraje v tzv. orchestřišti 

(orchestrálním příkopu), jeho zvuk je tím tlumen a 

divákům nevadí ve výhledu na scénu. Při prvních 

pokusech Florentské cameraty o znovuvzkříšení 

antického dramatu měli hudebníci své místo za 

kulisami, což zvuku neprospívalo. Soudí se, že OBR. 3) DRÁŽĎANSKÁ DVORNÍ KAPELA, 1719 

v prvním veřejném operním divadle v Benátkách již hudebníci hráli před jevištěm. Dříve 

se orchestřiště nacházelo na stejné úrovni jako přízemí. (viz obrázek)12 

7 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 812 
8SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [on line]. 
9 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 812 
10 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online). 
II SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. 
12 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 279 
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Jako kapela (cappella, Kapelle) byl ve středověku nazýván soubor zpěváků 

doprovázených nástroji, později se toto označení váže i na čistě instrumentální SOUbOr.13 

Některé orchestry si ponechávají z označení kapela (např. Dresdner Staatskapelle) kvůli 

tradici. 14 

Ansámbl (z fr. ensemble 

v 'k o 15 zpeva u. 

dohromady, celek) Je soubor několika hráčů či 

Pod pojmem soubor rozumíme skupinu hudebníků obecně. Pod spojením smyčcový 

soubor se skrývají čtyři sekce jako v orchestru, jen třetí housle nahradí violy. 

Orchestrace (instrumentace) je technika, která využívá vlastnosti jednotlivých 

hudebních nástrojů při komponování skladeb či při transkripci. 16 

Dirigent vede nastudování a provedení instrumentálních či instrumentálně vokálních 

děl. Gesty, mimikou, pohyby těla, za pomoci taktovky či pouze rukama udává od 

dirigentského pultu čelem k orchestru tempo, dynamiku a frázování. Tento způsob se 

začíná uplatňovat od 19. století. 17 V dnešní době je dirigent vnímán jako interpret, 

nepostradatelný spojovací článek mezi orchestrem a publikem. V antice a středověku byl 

směr pohybu melodie udáván rukou nebo taktovkou. S rozvojem vícehlasu bylo nutné 

udávat tempo, za tímto účelem se užívají posunky, dupání nebo údery holí o zem (což se 

osudné stalo J. B. Lullymu). V barokních souborech s continuem přebírá dirigentovy 

povinnosti právě hráč generálbasového partu, který udával tempo, dynamiku a nástupy.18 

V klasicismu se o tuto roli dělí kapelník, který řídil zpěváky, s koncertním mistrem. Ten 

měl zas na starosti vedení orchestru, neměl ještě k dispozici partituru a dirigoval podle 

partu prvních houslí. Kapelník stojí těsně před jevištěm čelem ke zpěvákům, zády 

k orchestru. Koncertní mistr stál či seděl na vyvýšeném místě, odkud viděl na kapelníka. 

Toto dvojí řízení - kapelníkem a koncertním mistrem - se zachovalo až do 19. století, kdy 

dochází ke změně: obě funkce se sloučily, dirigent používá taktovku, neřídí orchestr od 

nástroje, nýbrž stojí ve středu orchestru, často čelem k publiku. 19 Ani tehdy se praxe 

13 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str.65 
14 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 814 
15 SMOLKA, J. aj. Malá encyklopedie hudby. str. 30 
16 SMOLKA, J. aj. Malá encyklopedie hudby. str .285 
17 SMOLKA, J. aj. Malá encyklopedie hudby. str. 145 
18 SMOLKA, 1. aj. Malá encyklopedie hudby. str. 145 
19 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 823 
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dirigování od klávesového nástroje zcela nevytratila Ueště F. Mendelssohn 8artholdy 

dirigoval svoji první symfonii od klavíru.2o Oproti dnešní praxi komunikuje dirigent více 

slovem a gesty. 

1.3 VÝVOJ ORCHESTRU 

1.3.1 POČATKY, BAROKO 

Zprvu hráli členové ansámblu stejnou melodii. Ta se později rozdělila na hlasy Uako 

ve sboru), které hrály jednotlivé nástrojové skupiny. Tak tomu bylo ještě v raném baroku. 

vývoj orchestru začíná v pozdní renesanci. Do té doby vznikají hlavně komorní soubory 

s volným obsazením, převládají dechy. Na programu jsou především vokální díla, větší 

ansámbly pak vystupují pouze při slavnostních příležitostech. Instrumentální soubory 

slouží hlavně jako doprovod opery, baletu apod. Muzikanti jsou při představení ukryti za 

kulisami nebo se nacházejí v kostýmech přímo na scéně. Instrumentace se realizovala 

v těsné souvislosti s dějem: nadpřirozené božské výstupy doprovázel soubor louten, viol a 

harf, k pastýřským scénám hrály flétny, šalmaje a dudy, zatímco pozouny a viola da gam ba 

pak dokreslovaly výjevy z podsvětí. V dobovém ansámblu byly pravděpodobně 

zastoupeny housle, flétny, violy, loutny, pozouny, komety a klávesové nástroje, další pak 

v závislosti na příležitosti. Problémy působí nedokonalost ve stavbě jednotlivých 

nástrojů.21 

Melodie se dělí na hlasy, 

ke zpěvákům jednotlivých hlasů 

se přidružily nástroje. Podle 

počtu nástrojů v souboru 

můžeme soudit, že jeden hlas 

zdvojoval pouze jeden nástroj . 

Ke konci 16. století v pařížském 

houslovém ansámblu na dvoře 

krále Ludvíka XIII. začíná hrát 

smyčce 5 hl. (Ir.) 

~
Ile. ss. , ,, H ;:! uli ' 

T~. II (' 

OUlnl~ 

H aSH I"! 

h 6 

4 4 

4 I 

~ 

4 hl. 

1. h. 

2. h. 

vla 

[ ve. 
kb. 

dřeva } esté 

l . hob .• l.n. 1. trp .• 1. les. r. 

2. hob., 2. ft . 2. !rp., 2. les. r. sopr. pol. 

3. trp. a~. pol. 

tenor. pol. 

fag. 2 tymp. bas. pol. 

B Dvomf a ope mf orchestr, sazba. obvyklá instrumentace 

C Chrámový orchestr, J . S. Bach. 1730 

i~hY 
~ 24 violons du mi 

O skutečnosl 

~ požadovaná místa lili standard 

O vyškoleti housI. O tovaryš 

O mésgU pištci 6 amaléři (žáci) 

OBR. 4) BAROKNÍ SAZBA. INSTRUMENTACE A OBSAZENÍ 

20 SPITZER, John, ZASLA W, NeaI. Orchestra [onlíne] . 
21 SPITZER, John, ZASLA W, NeaI. Orchestra [onlíne]. kapítola 3. Pre- and proto-orchestral ensembles 

9 



jeden part více nástrojů.22 Operní orchestr v Paříži byl rozdělen do dvou skupin, které 

plnily jinou úlohu a skládaly se zjiných hráčů. Byl to tzv. petit choeur (cembala, loutny, 

theorby, staré violy, violoncella), který doprovázel zpěv, a grand choeur (smyčce s dechy, 

ca. 30 hráčů), který realizoval např. předehry a doprovod k tancům. 

Kromě operního orchestru existoval na francouzském dvoře mezi léty 1626 a 1761 

soubor 24 smyčců "Les Vingt-quatre Vi%ns du Roi", v jehož čele stál mj. J. B. Lully. 

Tento orchestr interpretuje pětihlasé skladby. Na každý hlas již připadá více nástrojů, 

důležitý je stejný styl hry, shodné smyky, přesné a jednotné nasazení, užívají kratší smyk. 

Vedle tohoto velkého souboru 24 hráčů na smyčcové nástroje existoval malý soubor 18 

hráčů.23 

Za účelem provozování velkých představení u dvora sloučil Lully tyto dva smyčcové 

soubory a mohl také požádat o dechové nástroje a tympány z Grande Ecurie (hudebníci 

patřící k jezdectvu). Jinde v Evropě se uplatňovala také čtyřhlasá orchestrální sazba (2 

vyšší rovnocenné vrchní hlasy) a continuo. Dechy hrály společně se smyčci podle své 

polohy (hoboje s houslemi, fagoty s continuem), v pozdním baroku pro ně byly často 

vypisovány koncertantní hlasy. Francouzské uspořádání orchestru a styl hry se stalo velkou 

inspirací pro soubory v Německu a Itálii. O rozvoj a kultivaci orchestru se zasloužil také 

A. Corelli, který stejně jako Lully dbal na orchestrální disciplínu a stejné smyky.24 

V druhé polovině 17. století se začíná prosazovat orchestr s bohatším zastoupením 

smyčců. Barokní orchestr se skládal ze dvou skupin - generálbasu (violoncello, fagot, 

cembalo, loutna, varhany, aj.) a melodické linie (housle, flétna, hoboj aj.) Obsazení bylo 

stále proměnlivé. Provedení řídil kapelník od cembala. Oproti renesanci zde dominují 

smyčcové nástroje (zejména housle a violoncello), které postupně vytlačují violu da 

gamba. Mizí renesanční dechové nástroje jako šalmaje, komety a dulcian, které nahrazují 

flétny, hoboje a fagoty. Hráči se specializují na jednotlivé nástroje. Orchestr přitahuje stále 

více pozornosti, v opeře jsou mu věnovány dlouhé mezihry bez zpěvu a kritici začínají 

porovnávat jednotlivé orchestry. Ve 30. - 40. letech 18. století je orchestr stálou institucí 

ve většině zemí Evropy. 25 

22 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. kapitola 3. Pre- and proto-orchestral ensembles 
23 tamtéž 

24 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. kapitola 4.Lully and Corelli (1650-1715) 
25 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. kapitola 5.The birth ofthe orchestra (1680-1740) 
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vývoj orchestru úzce souvisel s vysokými náklady na provoz. Dvorní orchestr 

účinkoval při slavnostech, hostinách, zábavě, tanci, dvorní opeře aj. Počet hudebníků se 

odvíjel od finančních možností dvora. V případě potřeby vytvoření většího ansámblu byly 

přizvány posily ze sousedství. V této době zastávali hráči často další funkce u dvora, byli 

vnímáni jako sloužící, nosili livrej apod?6 Dále se v baroku vyskytuje orchestr operní při 

veřejných operních domech a orchestr chrámový.27 

Pro orchestr komponovali v baroku zejména skladatelé C. Monteverdi, H. Purcell, 

A. Scarlatti, J. S. Bach a G. F. Handel. První veřejná koncertní síň byla otevřena roku 1672 

v Londýně, první operní divadlo v roce 1637 v Benátkách. 

Přehled obsazení v orchestru některých měst (podle Encyklopedického atlasu hudby): 

"Berlín: 11 houslí, 2 violy, 5 violoncell/kontrabasů, 4 hoboje, 3 fagoty 

Hamburg: 8 houslí, 3 violy, 3 violoncella, 3 kontrabasy, 5 hobojů, 

stejný počet fléten a fagotů 

Londýn za působení Handela: 12 houslí, 3 violy, 3 violoncella, 2 kontrabasy, 4 hoboje, 

4 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trubky, 2 tympány,,28 
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Ukázka barokní sazby a instrumentace - C. Monteverdi, L 'Orfeo 

26 FlNSCHER, L. Die Musik in Geschichte und GegelTWart. str. 815 
27 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 321 
28 tamtéž 
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1.3.2 KLASICISMUS 

Klasicistní orchestr se vyvinul v 2. polovině 18. století v Paříži a Mannheimu (zde se 

dbalo na velkou disciplinovanost orchestru) a vykrystalizoval do následujícího obsazení: 

první a druhé housle, violy, violoncella s kontrabasem, flétny, hoboje, klarinety, fagoty, 

lesní rohy (dechové nástroje většinou po dvou), zpočátku také continuo (cembalo nebo 

varhany), postupně přibývají dvě trubky a dva kotle, někdy též pikola, kontrafagot, 

pozouny, triangl, velký buben, talíře aj. Drnkací nástroje jako loutny a theorby vymizely.29 

Těleso čítalo přibližně na 30 hudebníků.3o 

V klasicismu dochází k rozšíření orchestru, osamostatnění jednotlivých nástrojů, 

především dechových. Nově vorchestru přibývá klarinet, lesní rohy mají funkci 

orchestrálního pedálu, linie basu je rozdělena na nezávislé party fagotu, kontrafagotu a 

violoncella. Instrumentalisté dechové sekce již nehrají na vícero dechových nástrojů, nýbrž 

se specializují. Cembalo je nahrazeno klavírem, continuo se však postupně vytrácí, místo 

něj zpěváky doprovází už kompletní orchestr. Funkce řízení orchestru se tak přesouvá z 

hráče klávesového nástroje na prvního houslistu. S koncem continua souvisí skutečnost, že 

skladatelé píší zvlášť part pro violoncello a pro kontrabas, čímž vzniká smyčcové kvinteto 

jako základ orchestru. 31 Pro takto složený orchestr komponovali také skladatelé 1. 

vídeňské školy, avšak pouze několik symfonií napsali právě pro takto vyspělý orchestr. 

Bohaté obsazení měly například orchestry v Paříži a Londýně. Haydn pracoval zpočátku 

s menším obsazením, Mozart se rozhodoval podle místa a příležitosti. Beethoven rozšířil 

orchestr do podoby velkého symfonického orchestru.32 

Orchestr působí jak u dvora a při kostele, tak i v městském a vojenském prostředí.33 

Vznikají privátní či koncertní hudební společnosti, v 2. polovině 18. století také tzv. 

subskripční koncerty. Podnikatelé uzavírají smlouvy se skladateli, sólisty a organizují 

koncerty, tzv. akademie. Objevují se koncertní řady přístupné širší veřejnosti - například 

the Concert Spirituel v Paříži, das Groj3e Konzert v Lipsku nebo die Bach-Abel-Konzerte 

v Londýně. Teoreticky vzato, každý si mohl zakoupit lístek a jít na koncert, v praxi ale 

29 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 819 
30 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 383 
31 SPITZER, John, ZASLAW, Neal. Orchestra [online]. kapitola 6.The Classical orchestra (1740-1815). 
32 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 819 
33 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 814 
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měly některé koncertní řady jistou exklusivitu, a proto byla jejich návštěva podmíněna 

nákladným příspěvkem.34 Lidé v publiku stáli či seděli, jak kdo chtěl. Orchestrální podium 

oddělovalo hráče od posluchačů. Koncerty trvaly často i několik hodin, program byl 

skutečně nabitý. 35 

K atmosféře přispíval spontánní potlesk a jasné osvětlení v sálech.36 Zprvu se hrálo 

v divadlech, palácích a velkých domech. Rozsazení orchestru se mění, z předchozího 

posazení podle hudební funkce na systém posazení podle nástrojových sekcí (stejné 

nástroje u sebe). V první polovině století bylo zvykem umístit smyčce na jednu stranu a 

dechy na druhou, později je běžnější oddělit 1. a 2. housle, také dřeva a žestě. Nástroje 

hrající basovou linii se rozmísťovaly okolo orchestru nebo do řady za či před orchestr. 
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Ukázka klasicistní sazby a instrumentace - W. A. Mozart, Kouzelnáj7.étna 

34 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [on line]. kapitola 6.The Classical orchestra (1740-1815). 
35 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 393 
36 tamtéž 
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1.3.3 ROMANTISMUS 

V 19. století se opět rozrůstá počet nástrojů, rozšiřuje se především žesťová sekce. 

Pronikají sem nové nástroje jako harfa, tuba, saxofon, pikola, anglický roh, basklarinet, 

kontrafagot, tamtam, celesta, zvony, triangl, harmonium či klavír, varhany aj.,37 které 

bývají většinou použity jen pro speciální efekty. V polovině tohoto století jsou dechové 

nástroje v plném rozsahu chromatické, mohou tedy v rámci svého rozsahu zahrát jakoukoli 

notu. Repertoár se ustaluje, převládají díla z 18. a 19. století, čímž zůstává struktura 

vrcholného klasicistního orchestru do jisté míry nepozměněna: smyčcové kvinteto s dechy 

a bicími. 38 Do roku 1850 se obsazení orchestru ve všech podstatných rysech ustálilo.39 

Od novoromantismu dále počítají někteří skladatelé (H. Berlioz, R. Wagner, G. 

Mahler, R. Strauss, A. Schonberg) s dalšími nástroji, bohatě obsazenými. Continuo 

definitivně mizí.40 Kromě předehry, koncertu a symfonie bývalo na programu také více 

kratších děl včetně instrumentálních sól a částí oper. Po konferenci ve Stuttgartu (1834) a 

v Paříži (1858) přejímá orchestr jednotné ladění. 41 

Někteří skladatelé vyžadují větší a speciální obsazení, např. R. Wagner pro svůj 

Prsten Nibelungův: basová trubka, kontrabasový pozoun, basové tuby, kontrabasová tuba, 

Wagnerovy tuby, 6 harf plus jedna, která hraje mimo orchestřiště, 8 lesních rohů, 

16 kovadlin, stroj na hřmění a býčí rohy.42 V závěru kapitoly následuje ukázka sazby, 

instrumentace a bohatého obsazení v díle Richarda Wagnera Soumrak bohů 

( Gotterdiimmerung). 

V této době se stalo rozsazení orchestru předmětem velkého zájmu, zveřejňovaly se 

nákresy rozmístění předních orchestrů. Sekce houslí se nacházely často naproti sobě, dechy 

vzadu s žesti za sebou. Violy, violoncella a kontrabasy ještě neměly své stálé místo (viz 

obrázek). Sbor býval umístěn před orchestrem nebo po jeho stranách.43 

37 SMOLKA, J. aj. Malá encyklopedie hudby. str. 476 
38 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. 
39 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 818 
40 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 820 
41 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte undGegenwart. str. 814 
42 MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. str. 65 
43 SPITZER, John, ZASLAW, Neal. Orchestra [on line]. kapitola 7.The Romantic orchestra (1815-1900) 
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OBR. 5) PŘíKLAD ROZMíSTĚNí NÁSTROJOVÝCH SKUPIN V ORCHESTRU, 

VLEVO BERLÍNSK Ý OPERNí ORCHESTR, 1840 VPRA vo DVORNí A NÁRODNí DIVADLO V MNICHOVĚ, 1844 

Významně roste počet orchestrů, které se stávají důležitou součástí veřejného 

hudebního života. Některé orchestry patřily ještě ke dvoru (orchestr ve Vídni, Berlíně, 

Petrohradu), jiné již byly financovány divadly. Vydělují se dva typy orchestru: operní (v 

opeře a divadle) a koncertní. Oba soubory spolu často sdílely své hráče, protože koncertní 

orchestr vystupoval většinou jen o víkendu, zatímco operní orchestr hrál přes celý týden. 

Díky této stabilitě je možné se živit jako orchestrální hráč, hraní v orchestru se stává 

profesí, postupně ubývá učedníků a hráčů - amatérů. Krystalizují i nové typy orchestru: 

salonní, kavárenský, taneční, lázeňský, kabaretní, a na počátku 20. století také filmový. 

V jinak tradičně mužském obsazení orchestru se objevují poprvé ženy, konkrétně hráčky 

na harfu. Počet orchestrálních hráčů se značně lišil, v Londýně či La Scale čítal okolo 60 

až 90 instrumentalistů. Při velkolepých slavnostech toto číslo mnohonásobně vzrostlO.44 

Např. při Handelově festivalu v Londýně roku 1857 a 1859 účinkovalo na koncertě údajně 

2000 zpěváků a 500 instrumentalistů. Sám Handel měl ve své době k dispozici orchestr, 

který čítal okolo 33 hráčů.45 

Oblíbené byly návštěvy koncertních řad, které organizovala sdružení sestavená za 

tímto účelem. A tak vzniká the Philharmonic Society v Londýně nebo Société des Concerts 

du Conservatoire v Paříži. Z významných organizátorů orchestrálních koncertů zmiňme 

jména jako Louis Jullien, Charles Hallé a Jules Pasdeloup. V tomto století dochází k 

založení většiny dodnes fungujících těles jako např. Vídeňské filhannonie, Berlínské 

filhannonie, Mnichovské filhannonie, Londýnské filharmonie a mnoho dalších. Toto 

století je také svědkem expanze orchestru mimo Evropu do Ameriky, kde vznikají nová 

tělesa v New Yorku, Filadelfii, Chicagu, Buenos Aires apod.46 

44 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. kapitola 7.The Romantic orchestra (1815-1900) 
45 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 820 
46 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online]. kapitola 7.The Romantic orchestra (1815-1900) 
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Ještě v raném romantismu nelze např. o představeních dvorního orchestru mluvit 

jako o koncertech v pravém slova smyslu, protože sloužila především jako doprovod 

k zábavě. Louis Spohr líčí ve své autobiografii: "Při koncertech na dvoře vévodkyně 

z Braunschweigu se hrály karty, orchestr měl nařízeno hrát celou dobu piano, a aby byl 

zvuk ještě tlumenější, nechala pod ním vévodkyně natáhnout koberec.,,47 

47 FlNSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 815 
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1.3.4 20. STOLETÍ 

V 1. polovině 20. století se vyskytuje na repertoáru orchestrů s drtivou převahou 

hudba předchozích epoch, orchestr si tedy uchovává instrumentaci z 19. století. Technická 

revoluce v podobě elektrických nástrojů a počítačové zpracování zvuků z velké části 

orchestry minula. Rozrůstá se především skupina bicích nástrojů, někdy se na přání 

skladatele začleňují také elektrofony aj. Z hudebních nástrojů vytvořených koncem 19. a v 

průběhu 20. století téměř žádný nenašel stálé místo v orchestru. Objevují se sice např. 

saxofony, Wagnerovy tuby, křídlovky, které však záhy mizí. Také elektronické nástroje: 

Martenotovy vlny, elektrická kytara a Moogovy syntezátory byly použity zřídka a jen pro 

speciální efekty. K trvalému rozšíření dochází tedy pouze v bicí sekci. Pronikají sem 

nástroje mimoevropských hudebních kultur: gongy, maracas, guiro nebo temple block. 

V instrumentaci se sice neudály žádné převratné změny, ale zato k nim dochází u 

konstrukce nástrojů a způsobu hry. Prodlužuje se krk u smyčcových nástrojů, posiluje se 

basový trámec, struny ze střev se nahrazují strunami opředenými nebo celokovovými. To 

vedlo k průraznějšímu a svítivějšímu zvuku. Co se provozovací praxe týče, vžilo se u 

smyčcových nástrojů stálé vibrato. Dále se zvukové možnosti obohacují o mikrointervaly, 

nové harmonie, glisanda a frullata u dechů, u smyčců např. o způsob hry sul ponticello 

nebo col legno. Vyskytují se malá obsazení orchestru, např. Stravinského Příběh vojáka 

pro 7 hráčů či Schonbergova Komorní symfonie pro 15 hráčů. V závěru kapitoly se nachází 

ukázka z opery Mojžíš a Áron (Moses und Aron) od Arnolda Schonberga.48 

Po první světové válce vznikají komorní orchestry, které se zaměřují na hudbu 18. 

století, a některá díla současných autorů, např. Stravinského, Bartóka, Hindemitha, 

Milhauda, Honeggera a Brittna.49 V sedmdesátých letech se objevují komorní orchestry, 

které se zabývají starou hudbou 17. a 18. století, interpretují ji na historické nástroje a 

užívají hráčské techniky té doby (méně vibrata, vedení souboru hráčem na klávesový 

nástroj či prvním houslistou). Krom toho vznikají orchestry se specifickým složením 

a zaměřením, např. klarinetový či akordeonový orchestr, také kuriozity typu Kazoo 

orchestru nebo Vídeňského zeleninového orchestru. 

48 SPITZER, John, ZASLAW, Neal. Orchestra [online). kapitola 8.The modem orchestra. 
49 SPITZER, John, ZASLA W, Neal. Orchestra [online). kapitola 8.The modem orchestra. 
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Divadelní, kavárenské nebo taneční orchestry jsou nahrazovány jinými ansámbly 

nebo hudbou z reproduktorů. Místo studiových orchestrů nastupuje v 70. letech 20. století 

elektrotechnika. Na druhou stranu je třeba dodat, že se zvyšuje počet koncertů stejně tak 

jako počet posluchačů především díky zájezdům, televiznímu a rozhlasovému vysílání, 

také díky vydávání hudebních nosičů. 50 

Do orchestru přichází ženy (v průběhu druhé světové války jako náhrada za muže). 

V anglosaském světě jejich počet v orchestru během 50. a 60. let stoupá, zatímco většina 

německých orchestrů do svých řad ženy nepřijímá až do 80. let, u Vídeňských 

filharmoniků až do 90. let. Velký rozkvět zažívá expanze orchestru do asijských zemí. 

Vznikají orchestry v Soulu, Singapuru, Pekingu, Hon Kongu, Šanghaji a Tokiu. Orchestry 

často vlastní a spravuje stát, město či např. státem provozovaná rádiová stanice. Dalším 

typem organizace, která převládá v USA a částečně ve Velké Británii, je nezisková 

organizace, dotovaná státními institucemi nebo různými nadacemi. Několik málo orchestrů 

(Vídeňská, Londýnská nebo Izraelská filharmonie) jsou uspořádány jako družstvo. 

Orchestr je tedy ve vlastnictví samotných hráčů. Má zajištěnou státní podporu a 

profesionální manažery. 51 

50 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 828, 829 
Sl SPITZER, John, ZASLA W, NeaI. Orchestra [online]. 
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2. ŽÁKOVSKÉ A STUDENTSKÉ SMYČCOVÉ ORCHESTRY V ČR 

2.1 KDO JE AMATÉR?, PŘÍNOS AMATÉRSKÝCH ORCHESTR(; 

V České republice existuje téměř 500 základních uměleckých škol, přičemž v 

některých působí nejrůznější instrumentální tělesa, kde často bývají zastoupeny právě 

smyčcové orchestry. Kromě nesporně kladného vlivu společného muzicírování na samotné 

hudebníky plní amatérské orchestry i další poslání. V místech, kde chybí profesionální 

orchestr, nahrazuje amatérské těleso jeho funkci, což se často realizuje na vysoké umělecké 

úrovni. Nezanedbatelným přínosem je také uvádění málo známých skladeb soudobých 

autorů, které si cestu k "běžným posluchačům" musí teprve najít. Neméně důležitou roli 

hraje skutečnost, že obecenstvo při koncertech studentských orchestrů má výrazně nižší 

věkový průměr než je tomu obvyklé na vystoupeních profesionálních orchestrů. Amatérské 

orchestry mladých přispívají tedy výrazným způsobem k popularizaci artificiální hudby. 

Na rozdíl od profesionálních těles mají amatérští hráči i větší svobodu ve volbě repertoáru. 

Amatérští hudebníci hráli v orchestru od jeho vzniku až do doby romantismu, která 

s sebou přináší profesionalizaci hráčů. V německých universitních městech jako např. 

Lipsku a Jeně existovaly v 17. a 18. století tzv. Collegia musica, která sdružovala 

hudbymilovné amatéry z řad studentů a měšťanů. Amatérské muzicírování v Německu 

zažilo rozmach v měšťanské salonní a domácí hudbě, tzv. Hausmusik. 52 

Jak píše Čestmír Gregor v článku Profesionálové a amatéři v hudbě, není třeba 

stanovovat hranici mezi profesionalismem a amatérismem v oblasti umění, zejména proto, 

že v symfonických a komorních orchestrech bývá tato hranice často neurčitá. Argumentem 

není ani absolvování daného oboru (spisovatelství také nelze studovat, přesto by se stěží 

našel člověk, který by např. K. H. Máchu považoval za amatéra). Každý profesionální 

hudebník začínal jako amatér (např. Antonín Dvořák) a stanovení hranice podle toho, zda 

se hudebník žiVÍ hraním v ansámblu či nikoli, je v dnešní době také nepřesvědčivé. 53 

52 FINSCHER, L. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. str. 818 
53 GREGOR, Č. Profesionálové a amatéři v hudbě. In Collegium musicum /985, Praha: Ústav pro kulturně 
výchovnou činnost, 1985, s. 23 - 28 
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Např. v Malé encyklopedii hudby je amatér definován jako "člověk, který se něčemu 

věnuje jen ze záliby a zpravidla nedosahuje technické úrovně a tvůrčí potence 

profesionála. ,,54 

Dále bych citovala část rozhovoru s Jaroslavem Horákem, bývalým houslistou České 

filharmonie: "Holzknecht prostě vystihl rozdíl mezi profesionálem a amatérem. [ ... ] My 

profesionálové na rozdíl od nepodceňovaných amatérů víme, v čem se musíme zlepšit a co 

musíme odstranit, kdežto oni třeba ne. U nich nejvíce rozhoduje nadšení. My musíme 

hudbu cítit a mít nějaký cíl, kam až partii a skladbu dostaneme.,,55 

Používat při definici rozdílu mezi amatérem a profesionálem argument umělecké 

kvality může být tedy leckdy zavádějící. I amatéři často vědí, jak by chtěli skladbu 

interpretovat, co je potřeba zlepšit nebo odstranit, ale chybí jim k tomu např. technické 

ovládnutí nástroje nebo čas pro nacvičení. Nutno dodat, že amatér k nastudování skladby 

potřebuje více času než profesionál, i když výsledná interpretace díla pak může mít zcela 

profesionální úroveň. Právě v čase, který amatér a profesionál věnují hře a v jakém je 

schopen nastudovat skladbu, vidím největší rozdíl. Hráči amatérského orchestru pak 

konkrétně potřebují, aby jim dirigent své připomínky k interpretaci několikrát zopakoval. 

Nedokonalosti amatérských hudebníků v orchestru spočívají často ve frázování (dáno 

nedostatkem zkušeností se skladbou, se čtením z not), v nestejném způsobu hry a 

rozdílných smycích (nejde jen o odlišnosti směru smyku, ale i o místo nasazení smyčce a o 

interpretaci jednotlivých hudebních období - zejména se jedná o rozlišení mezi skladbami 

baroka a klasicismu). Problémy dělají "zbabělé nástupy", tj. nejisté nasazení např. na 

počátku skladby v pianu, příčinou je většinou nesoustředěnost a nepozorné sledování 

dirigenta. Dále je nutné hlídat tempo, zpomalování bývá nejčastěji způsobeno přílišnou 

obtížností partu. Ke zrychlování má naopak orchestr tendenci při pizzicatu, bývá častěji 

než jiným sekcím vyčítáno právě prvním houslím. Co se dynamiky týče, dobrý orchestr 

poznáme např. podle toho, jestli umí hrát v pianu. Objevují se tendence zůstávat 

S4 SMOLKA, J. aj. Malá encyklopedie hudby. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1983. 736 s. 

ss ZÁPOTOCKÝ, V. Úsměvy českýchfi/harmoniků. I. Vyd. Praha: Nuga, 2000. 197 s. ISBN 80-85903-11-3 
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v mezzoforte až forte ("už umím noty a můžu hrát silně, ať to každý slyší"). Rozhodně 

bychom se neměli spokojit ani s tzv. "paušální" nebo "univerzální" dynamikou (autorem 

těchto trefných označení je dirigent Marko Ivanovic). V souvislosti s dynamikou si např. 

při hře polyfonních skladeb klademe otázku, kdy má naše sekce sólo, což vede 

k pozornějšímu poslouchání ostatních hlasů. Z hlediska intonace je naprosto klíčové 

pečlivé naladění před vystoupením (a samozřejmě před zkouškou .. ), společné sladění např. 

struny C u cell a viol nebo struny G u primu a sekundu, protože tento nejhlubší tón 

nemůžeme zahrát na žádné jiné struně čistěji. 

Problémy s sebou přináší pravidelná obměna orchestru, starší členové odcházejí, 

takže udržet stálou úroveň studentského orchestru je náročné, v určité periodě se potřeba 

znovu předat základní zkušenosti s prací v orchestru. 

Za dirigentským pultem si většina z nás v duchu automaticky vybaví muže. 

Dirigentské žezlo v podobě taktovky je i v dnešním emancipovaném světě doménou mužů. 

Ke klíčovým vlastnostem osobnosti dirigenta patří mj. přirozená autorita, humor, umění 

nedat na sobě znát nervozitu a schopnost přimět hráče k nadšené aktivní spolupráci. Tyto 

vlastnosti máme většinou na mysli, když mluvíme o tom, že má nějaký dirigent "kouzlo 

osobnosti". Skutečným zážitkem pro hudebníka amatéra je spolupráce s profesionálním 

dirigentem, která otevře další interpretační možnosti, nový styl práce se zvukem apod. 

Osobně jsem měla tuto možnost na Letním orchestru mladých. Je výhodné, pokud starost o 

noty, pulty a organizační věci někdo převezme, aby se dirigent mohl naplno věnovat 

orchestru. Takto to fungovalo např. v Malém symfonickém orchestru při Freie UniversiUit 

v Berlíně. 

Amatérský orchestr představuje velkou příležitost, jak rozvíjet svoji kreativitu a 

naslouchat ostatním. Mladší hráči se učí od starších zkušenějších, učí se spolupráci 

v kolektivu. Kromě toho společná radost z hudby dokáže spojovat lidi různých národností 

a generací. 

Na závěr bych připojila citát od Isaaca Sterna: "Hudba civilizuje. Kdo hraje, učí se 

slyšet, naslouchat a přemýšlet."S6 

56 MICKA, 1. Knížka o houslích a mnohém kolem nich. I. vyd. Praha: Panton, 1975. 
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2.2 PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TĚLES 

2.2.1 HL. MĚSTO PRAHA 

Hudební škola hlavního města Prahy 

K Hudební škole hl. města Prahy patří orchestr Piccoli archi di Praga, dříve nazývaný 

Benjamín. Řídí jej Eva Bublová, pro spolupráci byl také získán dirigent Jiří Kubík. Věkový 

průměr ca. 23 hráčů je 12 let; ještě v roce 2000 byl tento průměr pouhých 8,5 let. Orchestr 

se pravidelně účastní soutěže orchestrů ZUŠ (1. místo v ústředním kole) a v belgickém 

Neerpeltu, také podniká různé zájezdy do zahraničí (např. Norsko). 

ZUŠ Lounských, Praze 4 

Při této ZUŠ působí smyčcový orchestr pod vedením Petra Vernera (pro žáky od 6. 

ročníku) a dále smyčcový soubor, který řídí Lada Bendová (pro žáky od 3. ročníku). 

V roce 2009 získal orchestr 1. místo v soutěži orchestrů ZUŠ a cenu poroty za výborné 

provedení skladby Zdeňka Lukáše Concerto grosso - Animato a Hanáckou cenu Zdislava 

Kaštánka. Na repertoáru má orchestr dále např. Rumunské tance Bély Bartáka, smyčcový 

soubor zas interpretoval skladbu Pe tara Christoskova. 

Starší žáci se také mohou stát členy Pražského studentského orchestru, jehož zkoušky 

se konají právě v ZUŠ Lounských. 

ZUŠ Praha 8, Klapkova 

Pod vedením Františka Staňka působí při pražské ZUŠ Klapkova smyčcový soubor 

Cvrček a orchestr mladších žáků Mladí muzikanti, opět můžeme zmínit účast souborů 

v soutěži orchestrů ZUŠ. 

ZUŠ Praha 9, Učňovská 

Před šesti lety vznikl na pražské ZUŠ Učňovská komorní smyčcový orchestr, který 

dodnes řídí Josef Vlasák. Úspěšně se zúčastňuje krajského kola v soutěži orchestrů ZUŠ 

(3. místo) a spolupracuje s Dívčím pěveckým sborem této školy. Koncertoval např. na 

festivalu Libeňské jaro mladých, v kapli Klementina nebo v Martinů sále na pražské AMU. 

Z děl autorů 20. století představil orchestr na svém CD Malou Overturu a Polonézu od 

Jana Fausta, Epilog E. Toppinena a Alegro moderato B. Bartáka. 
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ZUŠ Praha 10 - Hostivař, Trhanovského nám. 

Hostivařský komorní orchestr vznikl při této ZUŠ již v roce 1993. V současné době 

zde působí jako dirigent František Štěrbák, jeho významnými předchůdci byli Adam 

Klemens (do r. 1999) a Petr Louženský (do r. 2008). S úspěchem se účastní soutěže 

orchestrů ZUŠ a Concerta Bohemia zejména v letech 2003 a 2006 (1. místo). Spolupracuje 

se sólisty i sbory, vystupuje na koncertech doma i v zahraničí, účastnil se několikrát 

natáčení ve studiu Českého rozhlasu. V roce 2003 získal zvláštní ocenění poroty za 

mimořádné pochopení Mozartova díla Adagio a fuga c moll (soutěž orchestrů ZUŠ). 

Na repertoáru má také skladby autorů 20. století, např. D. Šostakoviče, P. Hindemitha, K. 

Pendereckého, F. Kovaříčka, o. Kvěcha (Serenata notturna) a dalších. 

Pražská konzervatoř 

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, ve kterém hrají žáci 3. a 4. ročníků 

konzervatoře, řídí od počátku 90. let 20. století prof. František Pospíšil. Orchestr vystupuje 

na koncertech nejen v Praze (Rudolfinum, Sál Martinů na HAMU, České muzeum hudby), 

ale také v zahraniční (Turecko, LUbeck, Francie - Mezinárodní studentský hudební festival 

v Belfortu, .. ). Již vícekrát si odnesl pomyslnou zlatou medaili z Concerta Bohemia. Z ne 

právě běžně hraných soudobých skladeb interpretoval orchestr např. Capriccia pro 

komorní orchestr od Jiřího Tem/a. 

Gymnázium Jana Nerudy 

Ze studentů hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy se skládá komorní orchestr 

Comenius, který dnes dnes pracuje pod vedením dirigenta Jiřího Kubíka a uměleckého 

vedoucího Jiřího Hnyka. Vystoupil na řadě koncertů doma i v zahraničí (Francie, Belgie, 

Švýcarsko, Itálie, Anglie, Německo, USA). Úspěšně reprezentuje svoji školu v Concertu 

Bohemia, v roce 2002 natočil profilové CD "Česká hudba 18. - 20. století". V repertoáru 

můžeme nalézt např. Symfonii Č. 2 Arthura Honeggra. 

ZUŠ I. Hurníka v Praze 

Komorní smyčcový orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka pracuje pod vedením Jitky 

Vaňourkové od roku 1984. Počet členů i věkový průměr orchestru se pohybuje okolo čísla 

17. Je několikanásobným vítězem v soutěži orchestrů ZUŠ. Kromě domácích vystoupení 

(Sál Martinů na HAMU, Zrcadlová kaple Klementina aj.) koncertoval orchestr i 
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v zahraničí (Německo, Itálie, Slovensko, Dánsko, .. ) nebo při významných společenských 

akcích (předávání cen vítězům Innovating Minds). Na repertoáru se pravidelně objevují 

skladby autorů 20. století, např. Milonga del Angel Astora Piazzolly, Symfonieta Ondřeje 

Kukala, Smuteční hudba pro violu a orchestr Paula Hindemitha, Východoslovenská 

Miroslava Hlaváče nebo Canto di Danza od Zdeňka Lukáše. 

2.2.2 STŘEDOČESKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 

ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně 

Při této základní umělecké škole působí od roku 1999 Komorní smyčcový orchestr 

ARCH/. Hrají v něm současní i minulí žáci školy ve věku od dvanácti do sedmadvaceti let. 

Pod vedením Jiřího Čmugra, který byl dříve violoncellistou v Pražském komorním 

orchestru bez dirigenta, realizují mladí muzikanti repertoár skladatelů od baroka po 

současnost. Ze skladeb soudobých autorů provedl orchestr například Variace na dudáckou 

píseň od Jaroslava Ptašinského nebo skladbu In Medias Res od Jana Kučery. K úspěchům 

souboru patří bezesporu první cena v roce 2009 z Mezinárodního hudebního festivalu 

mládeže v belgickém Neerpeltu, také druhé (2006) a třetí místo (2009) v Ústředním kole 

soutěže ve hře žákovských orchestrů ZUŠ. Soubor pravidelně vystupuje na společensko

kulturních akcích v Kolíně a je pořadatelem přehlídky smyčcových orchestrů v Kolínské 

synagoze. 

ZUŠ Mladá Boleslav 

Na ZUŠ Mladá Boleslav existují také dvě smyčcová uskupení, a SIce smyčcový 

orchestr a smyčcový soubor. Tradici zde měly tyto soubory již od osmdesátých let. 

V současné době vede smyčcový soubor Jaroslav Kurzveil. Orchestr vedl dříve Bohumil 

Holan, nyní pracuje pod vedením Evy Pinkasové. Na repertoáru nalezneme např. skladbu 

od Zdeňka Lukáše (Pohádka Byl jednou jeden král) a Petra Ebena. 

ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku 

Smyčcový orchestr je nedílnou součástí ZUŠ Otakara Ševčíka. Nyní vystupuje 

v obsazení 18 žáků (někdy též spolupráce s cembalem) pod taktovkou Františka Staňka, 

zkušeným dirigentem různých orchestrů na Moravě i v Praze. V budoucnosti je plánováno 
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rozšíření o dechové nástroje, orchestr by rád navázal spolupráci se sólisty. Z děl soudobých 

skladatelů zmiňme J Flosmana nebo L. Fišera. 

ZUŠ Český Krumlov 

Již 10 let funguje při českokrumlovské ZUŠ smyčcový orchestr pod vedením 

Bohumila Novotného. Uzavřel partnerství s orchestrem hudební školy ve Slovinském 

Gradci. Oba orchestry se setkávají na soustředění v letovisku Fiesta a se společně 

nacvičeným programem potom vystoupí v obou domovských městech. Kromě klasické 

hudby můžeme na repertoáru najít i hudbu populární a muzikálovou (např. R. Rodgers -

Blue Moon) 

2.2.3 KARLOVARSKÝ, LIBERECKÝ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary 

Spolu se založením této ZUŠ v roce 1946 vznikl i její 30 členný smyčcový orchestr, 

který nyní hraje pod vedením Jiřího Štrunce. K jeho významným předchůdcům patřil 

dirigent Karlovarského symfonického orchestru Jaroslav Gothard a dirigent Zdeněk 

Chochola. Orchestr podniká nejrůznější zahraniční zájezdy, zmiňme pravidelné koncerty 

v německých městech (Regensburg, Baden-Baden, .. ), ve Švédsku a ve Spojených 

arabských emirátech (Dubaj, Abu Dhabi, .. ). Získal první místo na festivalu v Neerpeltu i 

v soutěži orchestrů ZUŠ. Účastní se také mezinárodního festivalu studentských orchestrů 

v Praze. Pravidelně do svého repertoáru zařazuje i skladby českých soudobých skladatelů 

(např. J Slimáček - Partita Danzante). Mladší žáci mají možnost zahrát si ve školním 

smyčcovém souboru. 

ZUŠ Liberec, Frýdlantská 

K ZUŠ Liberec patří dva smyčcové soubory - Bambini a Juniori. Ve smyčcovém 

souboru Bambini hrají žáci od 3. ročníku a připravují se tak na hru v orchestru či souboru 

na vyšším stupni. Repertoár bývá upravován právě pro potřeby mladších žáků. Ti starší 

mají možnost chodit do souboru Juniori pod vedením bc. Pavla Řezáče, ve kterém 

v současné době hraje okolo 25 žáků. Soubor se pravidelně s úspěchem účastní soutěže 

orchestrů ZUŠ. Z autorů 20. století mají Juniori na repertoáru skladbu Preludia od D. 
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Šostakoviče, soubor Bambini pak Vánoční Ariettu Jaroslava Křičky nebo One Hand, One 

Heart od Leonarda Bernsteina. 

ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové 

V hradecké ZUŠ Habermanova sídlí smyčcový orchestr Juventus Gradesensis a 

smyčcový soubor Violine. Orchestr Juventus Gradesensis se pod vedením Vladimíry 

Holubové zúčastňuje soutěže orchestrů ZUš a také mezinárodního hudebního festivalu 

v belgickém Neerpeltu, kde ve své kategorii získali. místo. Součástí repertoáru byla i 

skladba od Ladislava Kajstury nebo Benjamina Brittna. Mladší soubor Violine pod 

taktovkou Dagmar Besuchové také reprezentuje školu na různých soutěžích. Stejně jako 

orchestr vystupuje i soubor Violine na Orchestrálních večerech. 

ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

Při ZUŠ v Hradci Králové funguje více jak deset let orchestr Prima vera , který 

v současné době vede Mgr. Jaromír Křováček, absolvent AMU v Praze a člen filharmonie 

Hradec Králové. Věk ca. 20 členů orchestru se pohybuje mezi 12 a 25 lety. Těleso 

spolupracuje se studenty Pedagogické fakulty UHK; starší členové orchestru působí jako 

samostatné hudební sdružení. Orchestr získal nejrůznější ocenění v národních i 

mezinárodních festivalech, např. přední místa v ústředním kole soutěže orchestrů ZUŠ 

nebo 1. cena cum laude na mezinárodní soutěži studentských orchestrů v Belgii. 

Primavera pořádá různé zahraniční zájezdy (USA, Německo, Rakousko, Polsko) a 

pravidelné turné do Švýcarska (spolupráce se Stephanem Baumgartnerem) a Francie 

(spolupráce se sopranistkou Stellou Maris). 

Repertoár zahrnuje skladby od baroka až po soudobou hudbu, také různé úpravy 

populární a jazzové hudby. Z děl autorů 20. století interpretoval orchestr následující 

skladby: 

Luboš Sluka: Taneční suita 

Ondřej Kukal: Symfonieta 

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr 

Bohuslav Martinů: Serenáda pro housle, violu a orchestr (sólo B. Matoušek) 

Jiří Pavlica: Missa brevis (ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem UHK) 

Stanislav Hořínek: Dvě písničky, Sloní ragtime, II Poverello di Dio 

Evžen Zámečník: Serenata piccola 

28 



Dále hrál soubor také díla B. Bartáka, S. Barbera a L. Bersteina. 

Orchestr natočil již čtyři CD, a to "Hudba z města na Labi", "Koncert ze srdce 

východních Čech", "Piazzolla, Ježek, Ellington, Tizol" a "The best oť'. 

S orchestrem koncertovali i někteří přední profesionální umělci, např. houslista 

Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý, Gabriela 

Demeterová, violista Jiří Heger, flétnista Jiří Stivín, klavírista Lukáš Vondráček, zpěváci 

Martin Bárta a Stella Maris. S Primaverou vystupují také některé hradecké pěvecké sbory 

- Gybon, Cantilena, Vokální harmonie, Smíšený sbor UHK nebo Rychnovský pěvecký 

sbor Carmina. 

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové 

Toto těleso hraje od svého vzniku v roce 2004 také pod taktovkou Jaromíra Křováčka. 

Tvoří jej převážně neprofesionální hudebníci od 18 do 28 let, a to studenti hradecké 

univerzity, bývalí členové orchestru Primavera, ale i studenti konzervatoří nebo AMU 

v Praze. Orchestr podniká různé zájezdy do zahraničí (Francie, Švýcarsko) i v rámci 

republiky (Olomouc, Praha, Znojmo, Svitavy, .. ). Příležitostně se také naskytla možnost 

spolupráce se sólisty (Jiří Stivín, Bohuslav Matoušek, Cécile Boiffin, ... ). 

ZUš Rychnov nad Kněžnou 

Smyčcový orchestr Orecchie Grandi (Velké uši) vznikl při ZUŠ Rychnov nad 

Kněžnou pod vedením Jany Formanové v roce 2001. Za několik málo let své existence se 

orchestr rozrostl na dvacet žáků, kteří společně pořádají soustředění a s úspěchem se 

zúčastňují soutěže orchestrů ZUŠ. Soubor byl také vybrán do projektu Tóny v Evropě 

(podporováno programem Comenius), v rámci kterého byla zorganizována výměna 

s orchestrem z italského městečka Alliste. Kromě Orecchie Grandi působí na škole od roku 

2008 pod vedením Hany Hauckové přípravný smyčcový soubor Orecchie piccole určený 

mladším žákům, který se s úspěchem zúčastnil Krajského kola soutěže orchestrů ZUŠ 

(1.místo). 

ZUš Police nad Metují 

Dirigentkou komorního orchestru Archi piccoli (Malé smyčce) i mladšího ansámblu 

Orchestra piccolo ma giocosa je Michaela Michalová. Oba orchestry se účastní soutěže 
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orchestrů ZUŠ, k úspěchům patří i vystoupení na koncertu vítězů v Concertu Bohemia. 

Archi piccoli se také zúčastnili výměny se Symfonickým orchestrem mladých ze Santa Fe. 

ZUŠ J. Falty v Náchodě 

Součástí náchodské ZUŠ je i smyčcový orchestr, který již přes deset let řídí Lukáš 

Janko. Věkový průměr hráčů je 11-13 let. Na repertoáru převažují díla barokních autorů, 

někdy i soudobých skladatelů. Kromě koncertů na náchodsku i v zahraničí reprezentuje 

orchestr školu i v soutěži orchestrů ZUŠ (1. místo v krajském kole). 

2.2.4 PARDUBICKÝ KRAJ, VYSOČINA 

ZUŠ Pardubice - Havlíčkova 

Smyčcový komorní orchestr hraje při této pardubické ZUŠ pod vedením Karla 

Proroka. Ansámbl v počtu mezi 15 až 22 členy se kromě pravidelných koncertů 

s úspěchem účastní i ústředního kola soutěží orchestrů ZUŠ a také Concerta Bohemia. 

Absolvoval několik zájezdů do Holandska, kde natočil svoje první CD a vystoupil na 

Festivalu na počest 160. výročí narození Ant. Dvořáka s celovečerním koncertem z jeho 

skladeb. 

Při této škole působí i smyčcový soubor, jehož vedoucí je Jindřiška Kuchválková 

ZUŠ Pardubice - Polabiny 

Při této ZUŠ působí smyčcový orchestr pod taktovkou Mgr. Dalibora Hlavy. Úspěšně 

svoji školu reprezentuje v soutěži orchestrů ZUŠ, na jeho repertoáru najdeme i skladby od 

mladých soudobých skladatelů (Slavomíra Hořínky, Jolany Saidlové). 

ZUŠ Chotěboř 

Komorní orchestr mladých vznikl v roce 1990 při ZUŠ Chotěboř; dirigentkou je Věra 

Fialová. V současné době má orchestr okolo dvaceti členů. Na jeho repertoáru bývají často 

zastoupeny barokní skladby, objevují se i díla autorů 20. století: Z. Lukáš, B. Britten, S. 

Mach-Koncert pro housle a orchestr. Účastní se s úspěchem soutěže orchestrů ZUŠ, 

Concerta Bohemia a soutěže sdružení YMCA, jejímž je členem. 

Vystupoval v mnoha městech ČR (Velehrad, Brno, Havlíčkův Brod, Praha - ve 

Valdštejnské jízdárně). Orchestr koncertoval také v Liverpoolu, v Římě, kde vystoupil na 
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festivalu Velká duchovní hudba, a ve Francii na festivalu Eurorchestries. Nahrál již několik 

CD, jedno z nich obsahuje live nahrávku z koncertu orchestru s Bohumilem Matouškem a 

operním pěvcem Pavlem Vančurou. 

ZUŠ Třebíč 

Při ZUŠ v Třebíči působí Malý smyčcový orchestr. Pod vedením Víta Coufala zde 

hrají žáci ZUŠ, učitelé ze smyčcového oddělení a také hráči z Třebíče a okolí, dohromady 

okolo 8-10 hudebníků. Orchestr vystupuje na nejrůznějších domácích festivalech a 

v zahraničí. Spolupracuje s pěveckými tělesy (Musica Animata) a také různými sólisty 

z řad neprofesionálních hudebníků. 

Dále patří k třebíčské ZUŠ Houslový soubor, kde pod vedením Karly Ošmerové hraje 

zhruba dvanáct žáků. Na repertoáru jsou lidové písně a skladbičky od baroka po soudobou 

klasickou i populární hudbu. K úspěchům souboru patří 1. místo z krajského kola soutěže 

orchestrů ZUŠ. Spolupracuje také se soubory zobcových fléten. 

2.2.5 JIHOMORA VSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ 

Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín 

Komorní orchestr Jana Noska vznikl v roce 1995 z členů komorního orchestru 

ZUŠ Hodonín před zájezdem na mezinárodní festival ve Francii (Brive). V současné 

době v něm hraje 20 žáků školy ve věku od 15 do 25 let. Po dirigentu Janu Noskovi 

převzal taktovku David Herzán. Na koncertě vítězů Concerta Bohemia přednesl tyto 

skladby: Malá polyfonie (Imitační intráda, Račí menuet) od J Hanuše a Fugetta 

capriccioso od J Berkovce. 

Kyjovský komorní orchestr 

Svou činnost zahájil Kyjovský komorní orchestr roku 1995. V současné době v něm 

hraje 25 členů. Spolu zde muzicírují jak studenti vysokých, středních a základních škol, tak 

programátoři či učitelé. Svým věkovým průměrem se orchestr ovšem řadí mezi orchestry 

studentské. 

Orchestr má na repertoáru následující skladby 20. století: 

Jiří Matys: Kvartet č.I 

Jan Zdeněk Bartoš: Hudba pro smyčce 
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Samuel Barber: Adagio z kvartetu op. J J 

Scott Joplin: Entertainer, A Breeze from Alabama 

Leoš Janáček: Idyla 

Pavel Prošek: Serenáda pro smyčcový orchestr 

Jan Sáraz: Hudba pro smyčce (I. Allegro, II. Andante) 

Jan Málek: Čtyři staré tance (I. Vošňak, II. Minet, III. Z Třeboňska, IV Z Budějovicka) 

Jindřich Feld: Kasace pro smyčcový orchestr (I. Intráda, II. Romance, II. Finale) 

Concertino per archi e due jlauti 

K pravidelným vystoupením orchestru patří koncerty v obci Vlkoš, v Kyjově, 

Brankovicích, Tvarožné (spolupráce s tamním chrámovým sborem), na zámku ve Slavkově 

u Brna a v Bučovicích, zúčastnil se také přehlídky mladých orchestrů "Mládí temperované 

hudbou" v Mladé Boleslavi. 

V rámci partnerství měst Kyjova Yvetot měl orchestr možnost koncertovat i v tomto 

francouzském městě. Od roku 2001 je těleso členem Asociace neprofesionálních 

komorních a symfonických těles ČR (ANKST). Je již tradičním spolupořadatelem jedné 

z etap Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. 

ZUŠ Kroměříž 

V roce 1961 založil Jan Sukup Smyčcový orchestr [uventus Mus;ca, který dnes čítá 

okolo třiceti členů. Pod dlouholetým vedením Miloslava Bubeníčka (profesor na 

kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského) vystupuje orchestr na koncertech jak doma 

tak i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Itálie, Maďarsko, .. ), účastní se soutěže 

v belgickém Neerpeltu (2.místo), maďarském Veszprému, rozhlasové soutěže Concerto 

Bohemia (2.místo, ČU) a soutěže orchestrů ZUŠ. Z repertoáru soudobých skladatelů 

můžeme slyšet v interpretaci tohoto orchestru např. skladbu Négy Tánc, Ot Tánc od 

Ference Farkase, také díla Ernani Aguiara Tempo de cabacolinhos a Quatro momentos -

J. věta Tempo de maracatú. 

ZUŠ Zlín 

Smyčcový orchestr působí při ZUŠ Zlín pod vedením Josefa Geryka. Účastní se 

soutěže orchestrů ZUŠ, spolupracoval s Českou televizí i Českým rozhlasem a spolu 

s Orchestrem učitelů ZUŠ Zlín vystupuje na koncertech školy. Na repertoáru má díla od 

baroka po současnost. 
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Slovácká ZUŠ v Uherském Hradišti 

S touto ZUŠ úzce spolupracuje Slovácký komorní orchestr, který pracuje pod vedením 

violoncellisty Davida Hrubého. Soubor získal v roce 2009 2. místo v ústředním kole 

orchestrů ZUŠ a zvláštní ocenění za mimořádné sólové výkony. V rámci projektu "Vážná 

hudba i nevážně" nabízí vystoupení pro 1. stupeň základních škol "Cesta do Říše hudby", 

pro 2. stupeň základních škol pak program "Hudba v proměnách času", ve kterém jsou 

zařazeny i ukázky skladeb 20.století, z muzikálů, jazzu i filmové hudby. 

ZUŠ Valašské Meziříčí 

Ve smyčcovém orchestru při ZUŠ Valašské Meziříčí hraje pod vedením Heleny 

Hrachové 21 žáků. Za dobu své dlouholeté existence (přes dvacet let) vystoupil na 

nejrůznějších koncertech i v ústředním kole soutěže orchestrů ZUŠ. Spolupracuje 

s několika pěveckými sbory (s dětským sborem MIBIDIZO z téže ZUŠ, s mužským sborem 

BESEDA a chrámovým sborem Zašová) a s Kyjovským komorním orchestrem. 

Konzervatoř Brno 

Moravský komorní orchestr (MKO) působí při brněnské konzervatoři od roku 1948, 

kdy jej založil Zbyněk Mrkos podle vzoru Talichova Českého komorního orchestru. Jeho 

členy jsou studenti smyčcového oddělení konzervatoře. Dnes v čele orchestru stojí Richard 

Kružík, který vystřídal dlouholetého dirigenta MKO Rudolfa Šťastného. Z aktivit tělesa 

zmiňme koncertování v Německu (Berlín, Stuttgart, Norimberk, Bayreuth) a ve Francii, 

dále účinkování na koncertu vítězů v Concertu Bohemia. Orchestr se orientuje převážně na 

díla autorů 20. století, interpretoval skladby L. Janáčka, B. Martinů, E. Zámečníka, Z. 

Blažka, J Bárty, P. Fialy, J Matěje, B. Řehoře, D. Spilky, V Wernera, P. Nováka-Zemka, 

P. Grahama, P. Hindemitha, R. Ištvana, T. Clarka a dalších. 

2.2.6 OLOMOUCKÝ AMoRA VSKOSLEZSKÝ KRAJ 

ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 

Při olomoucké ZUŠ Iši Krejčího působí Komorní orchestr Iši Krejčího, který vznikl 

roku 1987 původně jako komorní soubor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci. V současné době má okolo 30 členů. Z činnosti tohoto tělesa kromě koncertů na 
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Olomoucku a v Praze můžeme zmínit natáčení pro Český rozhlas Ostrava a Českou 

televizi, spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Collegium vocale Olomouc a s umělci 

z olomoucké profesionální scény, také natočení profilových nahrávek (2002, 2007). 

Orchestr má ve svém repertoáru i skladby soudobých autorů (např. olomouckého 

skladatele Pavla Čotka). Je zakládajícím členem Asociace neprofesionálních komorních a 

symfonických těles (ANKST). Jako spoluzakladatel a spolupořadatel se podílí na 

organizaci festivalu neprofesionálních orchestrů "SETKÁNÍ", na kterém se každý rok 

představí 10 až 14 orchestrů z Moravy, Slovenska či Polska. 

ZUŠ Jeseník 

Dlouholetou tradici (25 let) má Smyčcový orchestr Jeseník, který v současné době 

diriguje František Mech, s orchestrem spolupracuje také MgA. Josef Havel. Koncertoval 

v mnoha zemích Evropy (sousední země, Finsko, Švédsko, Francie, .. ) i mimo Evropu 

(Turecko, Jordánsko). Orchestr se prezentuje na CD natočeném ve spolupráci s Českým 

rozhlasem Ostrava i videonahrávkou na DVD s názvem Srdcový klíč, na němž v podání 

on.:hestru zazní i skladba významného soudobého švédského skladatele Lars-Erika 

Larssona Concertino pro trombon. 

ZUŠ Uničov 

Smyčcový orchestr při ZUŠ Uničov vznikl již v roce 1975. Vystupuje na různých 

místech ČR (např. při Setkání studentských orchestrů v Opavě) i v zahraničí (Lotyšsko, 

Švýcarsko, Španělsko, Rakousko). Orchestr slaví úspěchy také v soutěži orchestrů ZUŠ a v 

Concertu Bohemia (účinkování na vítězném koncertě). Ze skladeb 20. Století můžeme 

zmínit Ma/ou svitu od E. Dřízgy. 

ZUš Ostrava - Poruba 

Soubor ARCH/ /UVENT/, který vznikl z iniciativy samotných žáků, působí při ZUŠ 

Ostrava - Poruba od roku 2002. Vystupuje v obsazení 9-13 hráčů (smyčce a cembalo) ve 

věku od 10 do 17 let. K úspěchům souboru patří účast v ústředním kole soutěže orchestrů 

ZUŠ a v interpretační soutěži "K.Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus" ve Vidnavě. 

Z dalších aktivit můžeme zmínit koncert v polských Katowicích, pravidelné koncerty 

v domovské Ostravě a nahrávání v Českém rozhlase Ostrava v souvislosti s účastí v soutěži 

34 



Concerto Bohemia. Na repertoáru se nacházejí skladby od baroka až po autory 20. století 

(např. P. Breiner: Concerto grosso - Honey Pie, Help) 

ZUŠ V.Petrielky Ostrava 

Studentský komorní orchestr (SKO) vznikl při ZUŠ V. Petrželky v roce 1991; dodnes 

hraje pod taktovkou Věry Mazurkové. Kjeho úspěchům patří opakovaná vítězství 

v soutěži orchestrů ZUŠ a účast na koncertu vítězů v Concertu Bohemia (v r. 2000). 

Orchestr se prezentuje na koncertech a festivalech doma (Hudební současnost, Národní 

festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, televizní pořad "Koncert na 

kurtech") i v zahraničí (v Polsku a Curychu). Na koncertu k desetiletému výročí orchestru 

vystoupila se SKO i houslistka Shizuka Ishikawa. Ze skladeb 20. Století najdeme na 

repertoáru např. Janáčkovu Suitu pro smyčcový orchestr a Finále pro housle a smyčcový 

orchestr od Astora Piazzoly. 

Při této ostravské ZUŠ působí i houslový soubor (houslisté od 2. ročníku zde hrají 

písně a jednoduché skladby s doprovodem klavíru) a smyčcový soubor (od 4. ročníku). 

zuš Václava Kálika v Opavě 

Při ZUŠ Václava Kálika funguje Opavský studentský orchestr (dříve Dětský komorní 

orchestr) od počátku devadesátých let. Tvoří ho starší žáci, absolventi ZUŠ a také studenti 

konzervatoře. Vystupuje v obsazení kolem 20 hráčů, jejichž věkový průměr dosahuje 17 

let. Pod vedením Nadi Hanouskové (od roku 1992) slaví smyčcový orchestr úspěchy v 

Concertu Bohemia, soutěži orchestrů ZUŠ, festivalu v belgickém Neerpeltu i maďarském 

Nyíregyházi. Vítězství v Concertu Bohemia s sebou přináší možnost vystoupení v Českém 

rozhlasu a České televizi. Orchestr mimo jiné koncertuje na domácích festivalech (Praha, 

Olomouc, Ostrava, .. ) i v zahraničí (Finsko, Lotyšsko,ltálie, Švýcarsko, .. ). Důležitou 

součástí repertoáru je interpretace skladeb soudobých autorů (Pavel Hanousek, Jaroslav 

Foltýn, Leon Juřica, Eduard Schiffauer, Miloš Štědroň, E. Dřízga - Malá svita, E. 

Morricone - the Mission (Gabrieli 's Oboe), B. Martinů - Black Bottom, ). Je také 

spolupořadatelem festivalu Novoroční setkávání. 

ZUŠ Frýdek Místek 

Smyčcový orchestr frýdecko-místecké ZUŠ diriguje od roku 2000 Boris Hajdušek. 

Školní orchestr zde vznikl ovšem již v roce 1939. S úspěchem se účastní různých soutěží. 
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Na koncertech orchestru můžeme slyšet mimo jiné také skladby 20. století (E. Zámečník, 

L. Janáček - Frýdecká Panna Maria, skladby z populární a muzikálové scény). 

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné 

Smyčcový soubor Batutta je součástí karvinské ZUŠ B. Smetany teprve tři roky. Pod 

vedením Marie Linzerové hrají žáci ve věku mezi 10 až 15 roky. Kromě pravidelných 

zkoušek a vystoupení se scházejí na soustředěních, účastní se také soutěže orchestrů ZUŠ. 

Jeho členové mají příležitost zahrát si v mezinárodním orchestru, který byl vytvořen spolu 

s hudebníky z polského města Inowroclaw. 

2.2.7 MÍSTNĚ NEURČENÉ 

Letní orchestr mladých 

"Letní orchestr mladých je projekt, který navazuje na tradici uplynulých dvaceti dvou 

ročníků Letního orchestru instrumentalistů pořádaných v rámci organizace Hudební 

mládež České republiky. V letech 2003-2006 byl projekt realizován pod záštitou České 

hudební společnosti. Od roku 2007 je nově pořádán v rámci nově vzniklého Sdružení 

přátel krásných umění. ,,57 

Studenti ZUŠ i konzervatoří od 15 do 30 let se každý rok formou desetidenního 

soustředění setkávají v některém městě ČR na začátku nebo na konci letních prázdnin. 

Orchestr pod vedením profesionálního dirigenta zvládne připravit 4 - 6 skladeb různých 

stylových období, které na konci pobytu představí na koncertech v daném místě. LKOM 

dále vystupuje v Praze 17. 11. u příležitosti Dnu studentstva, a potom během září v 

Litomyšli ke Dni otevřených dveří památek. 

Tato akce je jedinečná nejen svou atmosférou a kvalitními výsledky, ale je to také 

jedna z mála možností, kde mohou amatérští hudebníci, kteří se nevěnují studiu nástroje, 

zažít spolupráci s profesionálním dirigentem. 

57 Letní orchestr mladých Úvod [online]. c2007-2009 [cit. 2009-10-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.lkom.czl>. 
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Během každoročního soustředění nastuduje orchestr minimálně jednu skladbu 

soudobého českého autora: 

S. Hořínka: Srdce aťje pochodní (světová premiéra, 14.8.2009) 

B. Martinů: Halftime 

L. Janáček: Sinfonietta 

L. Sluka: Lento affabile per archi 

Z. Lukáš: Canto corale, Canto di danza 

J Krček: Tři tance ve starém slohu pro smyčcový orchestr a bicí 

K. Šimandl: Hommage a A. Vivaldi pro smyčcové nástroje a cembalo 

J Feld: Kasace Pro smyčcový orchestr 

o. Kukal: Symfonietta 

J Jaroch: Vzpomínky F. Kovaříček: Melancholik (z cyklu Temperamenty) 

Letní tábor Hudební mládeže 

Ve smyčcovém orchestru Letního tábora Hudební mládeže hrají žáci a studenti ZUŠ 

nebo konzervatoří ve věku od 15 do 24 let. V minulých letech vystoupil orchestr na 

koncertě i se skladbami 20. století (L. Janáček - Scherzo z Idyly pro smyčcové nástroje, B. 

Barták - Sedmihradské tance, J Rae - Down by the riverside, A. Chačaturjan - Tanec z 

baletu Gajané). 

Dále působí v ČR smyčcové orchestry či soubory např. při ZUŠ Vratimov, ZUŠ 

Brandýs nad Labem, ZUŠ Hranice, ZUŠ Šumperk, ZUŠ Mnichovo Hradiště, ZUŠ 

Pelhřimov, ZUŠ Kamenice nad Lipou, ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov, ZUŠ Praha 8 

Taussigova, ZUŠ J. Kvapila Brno, ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně, ZUŠ F. Chopina 

Mariánské Lázně apod., také při konzervatořích. 
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2.3 AKTIVITY ORCHESTRlJ 

2.3.1 SOUTĚŽE, FESTIVALY 

JJ Národní soutěže ZUŠ ve hře žákovských orchestrů 

(v předcházející kapitole jsem ji dala pracovní název "soutěž orchestrů ZUŠ") 

Tato soutěž se koná jednou za tři roky; ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské, 

ústřední) se setkají orchestry v jednotlivých kategoriích, které zohledňují věkový průměr, 

počet členů a obsazení tělesa. Zúčastnit se mohou orchestry ZUŠ, v průběhu vystoupení 

nesmí s orchestrem hrát dirigent, učitel nástroje nebo student nástroje jakožto svého oboru. 

Spolupořadatelé jsou také některé ZUŠ, ve kterých se konají jednotlivá kola soutěže. Jak je 

patrné z předešlé kapitoly, tato soutěž se mezi orchestry ZUŠ v ČR těší velké popularitě, 

drtivá většina těles se jí účastní. 

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizacni-rad-soutezi-a-prehlidek-zakladnich

umeleckych-skol 

JJ Concerto Bohemia 

Soutěže Concerto Bohemia pořádané Českým rozhlasem se mohou zúčastnit jakékoli 

studentské či žákovské orchestry. Skládá se ze dvou kol: do prvního kola zašlou orchestry 

své nahrávky, ty soubory, které postoupí, jsou pozvány k natáčení do Českého rozhlasu. 

Z těchto nahrávek porota vybere vítěze, kteří vystoupí na závěrečném slavnostním 

koncertu. 

Podrobnější informace na: http://www.rozhlas.cz/concerto/portal/ 

JJ Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles (NF NKST) 

Na orgamzacI tohoto festivalu se podílejí NIPOS-ARTAMA a Asociace 

neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST), spolupořadateli jsou také 

jednotlivé orchestry, které mají na starosti etapu pořádanou v jejich městě. Cílem festivalu 

je podpořit a dát prostor k propagaci neprofesionálním orchestrům. Doporučuje se zařadit 

do programu dílo českého jubilujícího či současného autora. 

Více informací na: http://www.nipos-mk.cz/?p=1522 
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[.l SETKÁNÍ - Mezinárodnífestival neprofesionálních orchestrů 

Festival SETKÁNÍ se koná v Olomouci již podeváté, spolupořadatelem je mj. ZUŠ Iši 

Krejčího Olomouc, kde se každoročně setkávají orchestry z ČR, Slovenska a Polska. 

[.l Eurorchestries - European Festivals of Youth Orchestras 

Festivaly Eurorchestries oslaví tento rok 20. výročí od svého založenÍ. V roce 2009 se 

5 festivalů (např. ve Francii, Španělsku a na Slovensku) zúčastnilo přes 900 hudebníků ze 

14 zemÍ. Orchestry a sbory zde představí nejen program, se kterým přijeli, ale připraví 

společné vystoupení na závěrečný koncert. Tento festival je výjimečný právě touto 

spoluprácí všech zúčastněných, kdy mezinárodní jazyk hudby dokáže překlenout i 

jazykovou bariéru. 

Podrobnosti na: http://eurochestries.org/en/index.php 

[.l Evropský hudebnífestival mládeže (European Music Festivalfor Young People) 

V belgickém městě Neerpelt se každoročně na přelomu dubna a května koná Evropský 

hudební festival mládeže. Tradice tohoto soutěžního festivalu sahá až do roku 1953. 

V současné době probíhá jeho organizace tak, že orchestry se po roce střídají se sbory. 

Účastní se ho přes 100 orchestrů z celého světa, podmínkou je provedení soudobého díla. 

Další informace lze najít na: http://www.emj.be/index.php?Itemid=96 

[.l Summa Cum Laude lnternational Youth Music Festival Vienna 

Tento mezinárodní festival probíhá každoročně ve Vídni na počátku července. Jsou mu teprve 

tři roky (první ročník se konal v roce 2007), ale již dnes se řadí mezi prestižní světové festivaly 

svého oboru. Účastní se ho pěvecké sbory, orchestry a kapely, které si mohou vybrat, zda se chtějí 

účastnit části soutěžní (CSL Competition) nebo nesoutěžní - přehlídkové (CSL Celebration). 

V průběhu festivalu se konají i různé workshopy. Spolu s přihláškou a účastnickým poplatkem je 

třeba zaslat vlastní nahrávku, pro účast v soutěži je nutné nastudovat povinnou skladbu a soudobé 

dílo dle vlastního výběru. V roce 2009 se festivalu zúčastnilo na 21 ansámblů z 10 zemí, přičemž 

nejvíce byly na festivalu zastoupeny pěvecké sbory. 

Více na: http://www.sc/feslivalorg 

39 



Dalším zajímavým a přínosným informačním zdrojem je webová stránka Světové federace 

amatérských orchestrů (World Federation of Amateur Orchestras): http://www.wfao.orgl. 

2.3.2 FINANČNÍ PODPORA PROJEKTŮ 

IN/POSI 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) podporuje zahraniční 

kontakty mj. také v hudební oblasti. O finanční příspěvek na cestu a pobyt na zahraničním 

festivalu, semináři nebo workshopu mohou žádat jednotlivci (lektoři, porotci apod.). O 

podporu při účasti na akci v ČR (festivalu, soutěže apod. konaných s podporou 

Ministerstva kultury) pak mohou žádat jednotlivci i kolektivy. 

Více o finanční podpoře od NIPOS na: http://www.nipos-mk.cz/?p=3392 

I Comen;us - Projekty partnerství škol I 

Koordinátorem Projektu partnerství škol je Národní agentura pro evropské vzdělávací 

programy (NAEP). O štědré dotace se mohou ucházet mj. i ZUŠ, které by rády 

zorganizovaly výměnu se zahraniční školou (z EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo 

Turecka). Je tedy možné uspořádat např. výměnu orchestrů školy z ČR a ze zahraničí. 

V nabídce je multilaterální a bilaterální typ projektu. 

Podrobný popis podmínek na: http://www.naep.cz/indexphp?a=view-project

folder&project Jolder _id= 20& 

I nadace podporující kulturní projekty v rámci česko-německých vztahů I 

V oblasti podpory kultury a mládeže se jedná především o sdružení MitOst e.V. a 

Česko-německý fond budoucnosti. Dále je možné obrátit se na města, která mají mezi 

sebou uzavřeny partnerství (např. Mariánské Lázně a Weiden, Praha - Hamburg apod.). 

40 



2.4 SROVNANÍ INTERPRETACE 

V této kapitole bych ráda provedla srovnání interpretace vybraných skladeb 20. století. 

Jedná se vždy o srovnání nahrávek jednoho díla dvěma amatérskými orchestry, v případě 

Janáčka a Brittnaještě s nahrávkou orchestru profesionálního. Kromě Lukášova Canto di 

danza a Breinerova Honey Pie jsem měla možnost si ostatní skladby sama zahrát. 

Leoš Janáček - Suita pro smyčcový orchestr, 6. část Andante 

Nahrávka Komorního orchestru Jana Noska při ZUŠ Hodonín 

- 2003, sál Moravské filharmonie REDUTA -

Nahrávka Studentského komorního orchestru při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

- 2003, sál Moravské filharmonie REDUTA-

Na první poslech nás upoutá rozdílné tempo nahrávek. Hodonínský komorní orchestr si 

zvolil pomalejší tempo, celkově nahrávka působí zasněně. Kladně bych ohodnotila čistou 

intonaci (až na "zbabělé" f3 v předposledním taktu u primů). Postrádám tu ale Janáčkovské 

napětí a naléhavost, v určitých místech sklouzne volnější tempo k těžkopádnosti, 

rozpadávají se pak některé fráze. Nahrávce by určitě prospělo větší rozlišení dynamiky 

(což u amatérů znamená dynamiku opravdu přehánět, ne jen naznačit) a více energie, 

kterou naopak cítíme z druhé nahrávky. Na této o poznání svižnější interpretaci 

Studentského komorního orchestru potěší zejména celkově živý přístup, i když začátek 

působí vzhledem k tempovému označení Andante poněkud neklidně až uspěchaně. 

Rušivým prvkem je glissando v úvodu (téma v primech), chválu si určitě zaslouží rychlé 

změny dynamiky např. v hlavním tématu (crescendo a decrescendo v rámci jednoho taktu). 

Nejvíce mě z celé nahrávky zaujal závěr s patřičným napětím a gradací. Jako inspiraci 

bych doporučila nahrávku Sukova komorního orchestru (dirig.Josef Vlach, Panton, 1990), 

při jejímž poslechu můžeme obdivovat vynikající frázování a dynamiku, výrazné rozdíly 

mezi částí v pianu a vrcholy ve fortissimu. 
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Benjamin Britten - Simple Symphony, III Sentimental Saraband 

Nahrávka komorního smyčcového orchestru při ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 

- 2003, sál Moravské filhannonie REDUTA-

Nahrávka orchestru Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

- 1997, J .Křováček -

U nahrávky pardubického orchestru bych vyzdvihla dynamiku, zajímavá místa v pianu (v 

závěru), ale i plnou sílu a napětí ve forte (zejména v části Piú agitato). Je škoda 

uspěchaného a ne tak procítěného začátku (jde přece o Sentimentální sarabandu, tempové 

označení je Poco lento e pesante). Doladit by se dalo i pár intonačně nejistých míst 

(zejména 7.takt před Poco piú tranquillo u viol), lepší interpretaci na začátku by mohla 

pomoci také větší porce vibrata. Druhá nahrávka orchestru Primavera nabízí propracovaná 

místa v pianu i gradace ve forte, celkově skladba působí vzpomínkově, impresionisticky. 

Zarážející je nápadné a snad až příliš patetické ritardando (osm taktů před Allargando 

molto). Nahrávka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (dirig.Libor Hlaváček, 

Supraphon, 1991) může být pro oba orchestry inspirací mj. v tom, jak jednotlivé sekce 

působí jednotně, také kvůli příkladnému vibratu a procítěnému závěru v pianissimu. 

Zdeněk Lukáš - Canto di danza 

Nahrávka Letního orchestru mladých 

- 2007, kostel Povýšení SV.Kříže v Litomyšli, J.Brych-

Nahrávka komorního smyčcového orchestru Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

- 2009, J.Vaňourková, sál Moravské filharmonie REDUTA-

Jediný výraznější rozdíl mezi těmito nahrávkami je dán místem natáčení, to se potom 

odráží na zvuku následujícím způsobem: u orchestru Fénix vyniknou jednotlivé hlasy a 

rytmické figury, zatímco u Letního orchestru mladých se zvuk v určitých místech slévá, 

jinde zas akustika kostela podpoří dojem chorálu (ukázka č.2). Oba orchestry svoji bez 

přehánění skvělou interpretací lákají k poslechu a k dalšímu hraní této skladby. 
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Peter Breiner - Concerto grosso I. (v Hiindlově stylu), 4.část Honey Pie 

Nahrávka orchestru Archi luventi při ZUŠ Ostrava - Poruba 

- 2006, sál Moravské filharmonie REDUTA -

Nahrávka Letního orchestru mladých 

- 2004, M.Ivanovic, Mariánský kostel v Opočně -

Nahrávka orchestru Archi luventi by se dala charakterizovat přívlastky jako komorní, 

přesná a intonačně čistá. Tento orchestr interpretuje skladbu skutečně v barokním stylu, 

zatím co u Letního orchestru mladých je sólo pojato řekněme spíše ve stylu country 

(včetně glissando, stylu smyku apod.). Markantní rozdíl je slyšet v obsazení, kdy první 

nahrávka disponuje komorním zvukem, na druhé pak slyšíme skladbu ve více 

než dvojnásobném obsazenÍ. Svoji roli samozřejmě hraje i odlišná akustika nahrávacích 

prostor. To má patrně za následek téměř neslyšitelnost cembala na druhé nahrávce. Oba 

výkony jsou svěží, plné energie a radosti z hudby. 

Ondřej Kukal- Symfonieta, 1. věta 

Nahrávka Letního orchestru mladých 

- 2004, M.Ivanovic, Mariánský kostel v Opočně-

Nahrávka komorního smyčcového orchestru Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

- 2006, J.Vaňourková, sál Moravské filharmonie REDUTA-

Obě nahrávky jsou opět stejně jako v případě skladby Zdeňka Lukáše velmi vyrovnané. 

Jen u první z nich od Letního orchestru mladých jsem postrádala odpovědi kontrabasu (na 

začátku skladby), v závěru jsem očekávala ještě větší zrychlení (v zápise stojí a tempo 

prestissimo). K dokonalosti by se daly dotáhnout sóla violy a druhých houslí (v ukázce 

č.2). Tuto skladbu věnoval autor manželům Škampovým a Pražskému studentskému 

orchestru, sám ji napsal ve studentském věku a mohu potvrdit, že studenti obou orchestrů ji 

hráli s nadšením, vznikaly pak spontánně různé zpívané verze apod. Myslím, že 

Symfonieta bude i nadále svoji originalitou i obtížností výzvou pro další orchestry. 
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ZÁVĚR 

Závěrem bych ráda dodala, že orchestr je jedním z nejdokonalejších "hudebních 

nástrojů", nedostižný ve svých výrazových prostředcích a zcela nepostradatelný 

vartificiální hudbě. Doufám, že první část této práce, věnovaná právě vývoji orchestru, 

aspoň částečně nahradí chybějící české prameny k tomuto tématu. 

Jak je patrné z druhé části práce, skladby 20. století a soudobá díla jsou dnes pevnou 

součástí repertoáru studentských a žákovských smyčcových orchestrů. Z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, že je členové orchestrů hrají většinou s nadšením. To se pak následně 

projeví i v pozitivní reakci publika. Jako přílohu jsem zvolila právě ukázky nahrávek této 

části repertoáru hrané mladými neprofesionálními smyčcovými orchestry s cílem poukázat 

na to, jak se dokážou vypořádat s náročnými specifiky těchto skladeb. K tomuto účelu jsem 

vybrala krátké ukázky, které dokumentují kvalitní interpretaci právě určitých náročných 

míst skladby (ať už po stránce technické, rytmické, intonační apod.). Tato příloha je 

zamýšlena i jako "ochutnávka" pro ty, kteří pátrají po dalších "neoposlouchaných" 

skladbách pro smyčcový orchestr. 

Pro rozšíření repertoáru v této oblasti Je možné doporučit inspiraci od 

neprofesionálních těles se stejným obsazením a technickými možnostmi (jedním 

z pramenů by mohla být právě tato práce). Dalším zdrojem je také určitě repertoár 

profesionálních komorních smyčcových orchestrů, zde bych ráda zmínila Sukův komorní 

orchestr, Talichův komorní orchestr, Československý komorní orchestr Praha, Virtuosi 

Pragenses a Komorní smyčcový orchestr Quattro. Zejména při koncertech Talichova 

komorního orchestru můžeme slyšet díla některých soudobých a u nás zřídka hraných 

zahraničních autorů. 

Při shánění notového záznamu těchto skladeb se vyplatí čerpat např. z databáze 

Hudebního informačního střediska (HIS), kde najdeme rozsáhlý seznam děl českých 

skladatelů. Je možné zde vyhledávat také podle obsazení tělesa a doby vzniku. Při Českém 

rozhlasu dnes funguje půjčovna notových materiálů Českého hudebního fondu. K pátrání 

po skladbách zahraničních autorů lze využít např. notový archiv Německého svazu 

neprofesionálních orchestrů. 
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V diplomové práci by bylo dále možné tuto práci rozšířit například o analýzu nahrávek 

nebo o průzkum mezi členy orchestru (lze zkoumat, jaké skladby popř. období preferují, 

jestli sami aktivně ovlivňují repertoár apod.) 

V současné době pracuji v rámci Česko-německého fóra mládeže na výměně studentů 

českého a německého gymnázia za účelem společného hudebního a divadelního projektu, 

proto jsem považovala za důležité zmínit možné finanční zdroje pro uskutečnění 

zahraničních výměn orchestrů. 

Pro zhotovení přílohy - ukázky nahrávek amatérských orchestrů - Jsem využila 

následujících volně dostupných počítačových programů: Audacity (střih zvuku), Free Mp3 

Wma Converter (konverze formátu) a X2X Free Audio Converter (extrahování zvuku 

z videa). 

Při psaní druhé části práce o jednotlivých orchestrech se mi překvapivě nepodařilo 

najít žádné reprezentativní mládežnické smyčcové orchestry v Ústeckém a Plzeňském 

kraji, kde jsou na ZUŠ více zastoupeny různé dechové a taneční kapely. Přesto doufám, že 

mé pozornosti neunikl žádný významný studentský nebo žákovský smyčcový orchestr 

v ČR a že informace v ní zpracované přispějí k lepší orientaci čtenáře v této problematice. 
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Příklady možné dislokace neboli rozmístění nástrojů v orchestru: 
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Obr. 8) 

klasicistní staré rozsazení (1775, Reichard, Berlín) 
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nové americké rozsazení (Stokowski, 1945) 
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Příloha - nahrávky skladeb 20. století amatérskými orchestry 

CD č.l srovnání interpretace 

1. P.Breiner: Concerto grosso 1., Honey Pie - orchestr Archi luventi při ZUŠ Ostrava - Poruba 

2. P.Breiner: Concerto grosso 1., Honey Pie - Letní orchestr mladých 

3. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.l. 

- orchestr ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 

4. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.l. 

- orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

5. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.2 

- orchestr ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 

6. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.2 

- orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

7. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.3 

- orchestr ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 

8. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande, ukázka č.3 

- orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

9. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.l 

- Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín 

10. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.l 

- Studentský komorní orchestr při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

ll. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.2 

- Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín 

12. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.2 

- Studentský komorní orchestr při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

13. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.3 

- Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín 



14. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante, ukázka č.3 

- Studentský komorní orchestr při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

15. O.Kukal: Symfonieta, l.věta, ukázka č.I - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

16. O.Kukal: Symfonieta, l.věta, ukázka č.I - Letní orchestr mladých 

17. O.Kukal: Symfonieta, l.věta, ukázka č.2 - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

18. O.Kukal: Symfonieta, l.věta, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

19. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.I - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

20. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.I - Letní orchestr mladých 

21. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.2 - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

22. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

23. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.3 - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

24. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.3 - Letní orchestr mladých 

CD č.2 krátké ukázky 

1. E.Aguiar: I.věta Tempo de maracatú - orchestr Iuventus Musica při ZUŠ Kroměříž 

2. S.Barber: Adagio for strings - Letní orchestr mladých 

3. B.Bartók: Rumunské tance, ukázka č.I - Letní orchestr mladých 

4. B.Bartók: Rumunské tance, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

5. P.Breiner: Concerto grosso II., Girl- Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové 

6. P.Breiner: Concerto grosso II., Help - orchestr Archi luventi při ZUŠ Ostrava - Poruba 

7. P.Breiner: Concerto grosso 1., Lady Madonna - Letní orchestr mladých 

8. P.Breiner: Concerto grosso 1., She loves you - Letní orchestr mladých 

9. B.Britten: Simple Symphony, Sentimental Sarabande - orchestr ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 



10. B.Britten: Simple Symphony, Boisterous Bourée - Letní orchestr mladých 

ll. E.Dřízga: Malá svita - Opavský studentský orchestr při ZUŠ V.Kálika v Opavě 

12. E.Dřízga: Malá svita - smyčcový orchestr při ZUŠ Uničov 

13. L.Faltus: Serenata inconsonante - komorní orchestr při ZUŠ J.Kvapila v Brně 

14. lFeld: Kasace pro smyčcový orchestr, ukázka č.l - Letní orchestr mladých 

15. J.Feld: Kasace pro smyčcový orchestr, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

16. P.Hindemith: Smuteční hudba - orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

17. M.Hlaváč: Východoslovenská - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

18. S.Hořínka: II poverello Dio - Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové 

19. S.Hořínka: Dvě písničky - orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

20. L.Janáček: Suita pro smyčcový orchestr, Andante - kom.orchestr J.Noska ZUŠ Hodonín 

21. J.Jaroch: Vzpomínky, ukázka č.1 - Letní orchestr mladých 

22. J.Jaroch: Vzpomínky, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

23. J.Jaroch: Vzpomínky, ukázka č.3 - Letní orchestr mladých 

24. L.Kajstura: Tři skladby pro smyčcový orchestr, Toccata 

- Studentský komorní orchestr při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

25. W.Killar: Orawa, ukázka č.1 - Letní orchestr mladých 

26. W.Killar: Orawa, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

27. F.Kovaříček: Temperamenty, ukázka č.l - Letní orchestr mladých 

28. F.Kovaříček: Temperamenty, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

29. J.Krček: Tři tance ve starém slohu pro smyčcový orchestr a bicí - Letní orchestr mladých 

30. lKučera: ln Medias Res - orchestr ARCHI při ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně 

31. O.Kukal: Symfonieta, Allegro energico, ukázka č.1 - Letní orchestr mladých 



32. O.Kukal: Symfonieta, Allegro energico, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

33. O.Kukal: Symfonieta, Gradazione, ukázka č.l - Letní orchestr mladých 

34. O.Kukal: Symfonieta, Gradazione, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

35. Z.Lukáš: Canto corale, ukázka č.1 - Letní orchestr mladých 

36. Z.Lukáš: Canto corale, ukázka č.2 - Letní orchestr mladých 

37. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.l - Letní orchestr mladých 

38. Z.Lukáš: Canto di danza, ukázka č.l - Letní orchestr mladých 

39. Z.Lukáš: Concerto grosso, Animato - orchestr při ZUŠ Lounských, Praha 4 

40. A.Piazzola: Millonga del angel - orchestr Fénix při ZUŠ I. Hurníka v Praze 

41. A.Piazzola: Finále pro housle a smyčcový orchestr 

- Studentský komorní orchestr při ZUŠ V.Petrželky v Ostravě 

42. N.Rakov: Allegretto Gracioso - komorní orchestr při ZUŠ J.Kvapila v Brně 

43. A.Rzayev: Koncert pro klavír a orchestr, l.věta - orchestr při ZUŠ Žerotín Olomouc 

44. J.Slimáček: Partita Danzante, 3. a 4.část, ukázka č.l - orchestr při ZUŠ Hranice 

45. J.Slimáček: Partita Danzante, 3. a 4.část, ukázka č.2 - orchestr při ZUŠ Hranice 

46. J.Slimáček: Partita Danzante, 3.část - orchestr při ZUŠ A.Dvořáka Karlovy Vary 

47. L.Sluka: Lento affabila per archi - Letní orchestr mladých 

48. L.Sluka: Taneční suita, Pepito - orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 

49. T.Staňková: Semele pro flétnu a smyčcový orchestr - orchestr při ZUŠ A.Voborského 

50. P.Šandera: Malá školní hudba, ukázka č.l - orchestr při ZUŠ Jihlava 

51. P.Šandera: Malá školní hudba, ukázka č.2 - orchestr při ZUŠ Jihlava 

52. K.Šimandl: Hommage a A.Vivaldi pro smyč. nástroje a cembalo - Letní orchestr mladých 

53. E.Zámečník: Serenata piccola, Allegro giocosso 

- orchestr Primavera při ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 
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