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Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si/ částečně vybrala sama a částečně mi bylo 

doporučeno. V rámci výběru témat závěrečných bakalářských prací mi bylo nabídnuto 

i i téma Duchovní hudba 19. a 20. století. Toto téma jsem vnímala jako nejbližší mému 

hudebnímu cítění, neboť mi v minulosti učarovala díla Richarda Strausse, Maurice 

j Ravela, Clauda Debussyho a dalších skladatelů období přelomu 19. a 20. století. Jejich 

hudba mne přitahuje zejména bohatstvím harmonie, nezvyklých sledů akordů a zvratů 

v hudební řeči, plností nástrojového obsazení, častým užitím dechových nástrojů, 

emocionálním napětím, barevností, proměnlivostí dynamiky a rytmu. Volbou tohoto 

tématu jsem našla možnost hlubšího proniknutí do tajů a zákonitostí daného hudebního 

období. 

Postupem času jsme blíže specifikovali pole bádání na konkrétního skladatele 

této převratné doby, a to Františka Picku. Byl jedním z autorů, kteří se zabývali tvorbou 

duchovní hudby. Jméno František Pickájsem^slyšela poprvé. Také laické veřejnosti je 

většinou zcela neznámé, dokonce ani v hudebních kruzích není o této osobnosti téměř 

žádné povědomí. 

František Picka, český skladatel přelomu 19. a 20. století, varhaník, sbormistr, 

dirigent, ředitel kůru, korepetitor, výborný hráč z listu a vynikající doprovazeč, byl 

všestrannou hudební osobností, která ve své době mnoho znamenala. Jeho skladby, ať 

už církevní či světské, se hrály a vydávaly. Postupem doby se na něj vlivem politických 

a hospodářských událostí (konec 1. světové války, vznik Československé republiky) 

zapomnělo, a stal se tak neprávem opomenutým skladatelem. 

Hlavním cílem mé práce je přiblížit život, osobnost a duchovní tvorbu Františka 

Picky a představit jeho kompoziční styl, hudební řeč, přínos pro hudební a duchovní 

život minulý i současný. 

K duchovní tvorbě měl Picka blízko, neboť již v jedenácti letech obstarával 

všechny varhanické funkce na kůru v Lochovicích. Později prošel důkladným školením 

na varhanické škole, kde studoval na regenschoriho. 

V rámci úvodních statí pojednám stručně i o dalších skladatelích duchovní 

hudby, Pickových učitelích i současnících. V této souvislosti zmíním též varhanickou 

školu. Dávám si za úkol vyzdvihnout její význam a činnost v hudebním dění 19. století. 



Vždyť právě varhanická škola vychovala mimo jiné takové velikány, jakými byli 

například Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster, Karel Bendi a další. 

Původním záměrem mého snažení mělo být vytvoření transkripce jedné 

z nejvýznamnějších duchovních skladeb Františka Picky, Missy Festivy. Missa Festiva 

in D, op. 40, složená vletech 1905 - 1906, patří podle dobových pramenů k vrcholu 

Pickovy tvorby. Současníci a přátelé na ni vzpomínají jako na unikátní dílo. V roce 

1938 připravila edice Cyril1 tuto mši do tisku. K vydání s největší pravděpodobností již 

nedošlo. 

Zde předkládám výsledky mého pátrání při hledání skladby Missa Festiva: 

Skizza ve tvaru varhanního partu se sborovou linkou, psaná tužkou2, a litografie 

vokálních partů (soprán, alt, tenor a bas)3 jsou uloženy v Českém muzeu hudby. 

Oslovila jsem vedoucí archivů a varhaníky kůrů, ve kterých František Picka působil. 

Kůr Sv. Jakuba prohledal jeho archivář Mgr. Marc Niubo a dle jeho slov Missa Festiva 

v něm uložena není. Současný varhaník a správce kůru Sv. Jiljí, Ing. Petr Chaloupský, 

také žádné prameny nenašel. Odkázal mne na archiv Křížovníků, Strahovský archiv 

a pana Doc. Ing. MUDr. Vladimíra Nováka, CSc., sbormistra, který v 70. letech 

u Sv. Jiljí tuto mši provedl. Další výsledky pátrání jsou tyto: U Křížovníků se nachází 

pouze torzo, neboť archiv byl podle slov archiváře Marka Fraňka poničen vodou 

prosakující ze stropu. Mše tiskem prý nikdy nevyšla. Administrátor Collegium 

Strahoviense, Jan Karlíček, v archivu Strahovského kláštera také žádné prameny 

nenašel. Další materiál (bez orchestru) by se měl nacházet u sv. Víta. Ředitel kůru 

katedrály sv. Víta, Josef Kšica, uvedl, že Missu Festivu v jejich archivu mají, ale 

neupřesnil detaily. Doc. Vladimír Novák mi v telefonním hovoru potvrdil, že mši kdysi 

provedl, ale pracoval pouze s opisem partitury. Sdělil mi, že tento opis vrátil a někdo jej 

z kůru sv. Jiljí odcizil. PhDr. Milan Hlinomaz PhD., knihovník archivu knihovny 

Kláštera premonstrátů Teplá (deponovaný fond Českého muzea hudby), mi sdělil až 

v roce 2007, že op. 40 v archivuje4. 

Ve své práci jsem tedy upustila pro zmíněné nejasnosti od záměru vytvoření 

transkripce díla Missa Festiva a plně se soustřeďuji na osobnost skladatele Františka 

Picky a rozkrytí jeho hudební řeči formou monografické práce. 

1 Český hudební časopis (1874-1948). 
2 Signatura XI-A-266 - Missa ultima a Missa festiva, op. 40, pro smíšený sbor a orchestr, skizza, autograf. 
1 Signatura XXVI-A73 - Missa festiva, op. 40, hlasy 4, litografie 
4 V roce 2007, když jsem opakovaně Missu hledala, bylo mi oznámeno, že pod signaturou XXXVI E 134 jsou rozmnožené hlasy 
(asi fototisku), vokální i instrumentální (smyčcový kvartet). V roce 2005 byla informace záporná. 



1 Pražská varhanická škola 

Na počátku 19. století se nacházela církevní hudba v Čechách v určitém úpadku. 

Hudební produkce v chrámech doprovázející bohoslužby (duchovní kantáty, oratoria, 

mše, moteta aj.) byla ovlivněna italskou operní árií a jako hudba nebyla z kompozičního 

hlediska příliš hodnotná. V chrámech se hrála například mše na oblíbená čísla 

z Weberova Čarostřelce (Freischützmesse). Tuto skutečnost nepovažuji za tak 

negativní, neboť každá hudební produkce podléhá vkusu své doby, odráží současné 

tendence a směry a je ovlivněna hudební módou. Za závažnější problém považuji fakt, 

že chrámová hudba byla provozována na velmi nízké úrovni, neboť většina varhaníků 

počátku 19. století byla nedostatečně vzdělána ve svém oboru, tedy ve varhanní hře, 

a také v hudebně teoretických disciplinách. Společnost postrádala dostatek 

profesionálních umělců. Povrchní produkce hudby ještě podtrhovala její obsahovou 

prázdnotu. Hudba ani nemohla navazovat na vynikající dědictví skladatelů varhanní 

hudby - Černohorského a Seegera. Zvláště na venkově plnila chrámová hudba důležité 

kulturní poslání, a její nekvalitní provozování velmi kazilo vkus širokého okruhu 

obyvatelstva. Konzervatoř, která byla založena v Praze roku 1811, pod patronací 

Společnosti pro zvelebení hudby v Čechách (Verein zur Beförderung der Tonkunst in 

Böhmen) vzniklé v roce 1810, nemohla tyto problémy církevní hudby řešit, neboť 

vychovávala především orchestrální hráče. 

V roce 1826 byl v Praze založen Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách 

(Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen). Německý název zůstával 

zachován po celou dobu jeho trvání, ale český měl různé varianty: Spolek muziky 

chrámovní, Společnost příznivců kostelní hudby, Spolek přátel umění pro církevní 

hudbu v Čechách, Spolek pro zvelebování církevní hudby, Jednota k zvelebení kostelní 

hudby v Čechách, a další. Z podnětu Spolku došlo v roce 1830 ke vzniku Ústavu ku 

vzdělání varhaníků a ředitelů kůrů, tzv. varhanické školy. Ta sídlila nejprve v bytě Jana 

Rittersberga, na Starém Městě v Poštovní ulici č. 329. Roku 1834 se přestěhovala na 

Nové Město do domu zvaného U Mundů, v Zadní růžové ulici čp. 953. Později škola 

přesídlila do domu U červeného srdce na Starém Městě, Bartolomějské ulici čp. 311. 

V roce 1851 se na více než 30 let stal sídlem školy dům čp. 291 v Konviktské ulici. Poté 

působila škola v budově čp. 293 také v komplexu bývalého konviktu. 
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Vůdčí osobností a hlavním organizátorem Spolku byl Jan Ritter z Rittersbergu 

(1780-1841), bývalý vojenský hejtman, představitel českého obrození. Další členové, 

příznivci hudebního umění z řad pražských měšťanů byli tito vlastenci: Ignác 

Kleinwächter 

(1766-1845)5, Václav Lichtner (1773-1856)6, Josef Schütz (1774-1851)7, Antonín 

Dittrich (1786-1849)8, Josef Heyde (*1788)9, Petr Spořil (1770-1838)10, Jan Nepomuk 

Štěpánek (1783-1844)" a Josef Kučera (1771-1855)12. Přispívajícími členy se později 

staly mimo jiné i tyto významné osobnosti českých dějin: Josef Jungmann 

(1773-1847)13, František Palacký (1798-1876)14, František Ladislav Rieger 

(1818-1903)15, čestnými členy: Adolf Hesse (1809-1863)16, Vojtěch Jírovec 

(1763-1850)17, Arnošt Mašek18, Jan Bedřich Kittl (1806-1868)19, Kateřina 

Podhorská-Kometová (1807-1889)20, Antonín Proksch (1804-1866)21, Ludvík Spohr 

(1784-1859)22, František Škroup (1801-1862)23 a další. Jednoduché stanovy 

vypracované urychleně byly schváleny císařovým rozhodnutím ze dne 10. srpna 1826. 

Prvotní úkol Spolku byl vychovávat vkus posluchačstva vynikajícím 

prováděním církevních skladeb vysoké umělecké úrovně. Produkce se konaly hlavně 

v Týnském chrámu. Výbor spolku pro ně vypracoval přísné směrnice: 

Provozovat díla: 

1. velkých klasiků (např. Beethoven), 

5 1. Kleimvüchter, obchodník, nadšený příznivec hudebního umění, majitel významného hudebního salónu. Inspektor pražské 
varhanické školy. 

'' V. Lichtner - zemský advokát a univerzitní funkcionář. 
1 J . Schütz, český kulturní obrozenecký pracovník. Pianista, varhaník, restaurátor. Po studiu filosofie a práv působil jako magistrátní 
rada v Praze. Významné byly jeho četné hudební úpravy. 
8 A. Dittrich, kněz cisterciáckého řádu, doktor filosofie, profesor akademického gymnázia v Praze, děkan filosofické fakulty. 

' J. Ileydc, vrchní komisař městského hejtmanství. (Datum úmrtí nebylo nalezeno v žádném prameni.). 
111 P. Spořil, apelační rada, přísedící zemského výboru, pražský purkmistr. 

" J. N. Štěpánek, český dramatický spisovatel, spoluřcditel Stavovského divadla, autor četných překladů oper. 
1 ' J Kučera, guberniální rada, zemský komoří, patřil k pražským přátelům Mozarta. 

" J. Jungmann, přední buditel Českého národa, zakladatel novočeské spisovné řeči. 
14 F. Palacký, dějepisec, buditel, estetik a politik, v mládí se učil na klavír a varhany, na studiích hudební teorii. Podporoval hudební 
dění v Čechách i svými články. Zasloužil se o založení hudebního oddělení Národního muzea. 
15 F. L. Rieger, národní, politický a osvětový vůdce českého národa, literát, předseda Ústřední Matice školské. 

"' Adolf Friedrich Hesse, německý varhaník a skladatel. Působil jako varhaník v Breslau, úspěšně koncertoval v Paříži a v Londýně. 
17 V. Matyáš Jírovec, též Adalbert Gyrowetz, Gyrowez, Gürovetz, český skladatel působící převážně v zahraničí. 
18 A. Mašek, též Ernst Maschek, kapelník, učitel houslí na varhanické škole, její čestný člen, sbormistr akademického pěveckého 
spolku. (Data narození a úmrtí jsem nenalezla v žádném dostupném prameni.) 

" J. 15. Kittl, (J. Friedrich), skladatel a dirigent, původně úředník, od roku 1843 ředitel Pražské konzervatoře. 
K. Podhorská-Kometová, dramatická zpěvačka. Její hlas dosahoval výjimečného rozsahu f - f3 a umožnil j í stát se interpretkou 

hlavních ženských rolí ve všech českých operních představeních své doby. 
21 A. Proksch, mladší bratr Josefa Proksche (1794-1864), hudebního pedagoga. 
22 L. Spohr, německý skladatel, houslový virtuos, dirigent a hudební pedagog. Pěstoval živé styky s Prahou. 
21 F. Škroup, skladatel, barytonista, dirigent, autor první české opery Dráteník a písně Kde domov můj. 
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2. soudobých skladatelů, uplynulo-li od premiéry díla více než 15 let a toto dílo 
bylo uznáváno jako hodnotné, 

3. vynikajících vlasteneckých autorů. 

Pravou příčinou neutěšeného stavu chrámové hudby bylo, jak už bylo řečeno, 

nedostatečné odborné vzdělání varhaníků a většiny dalších lidí, kteří se kostelní hudbou 

zabývali. Toto zjištění se stalo spouštěcím mechanismem pro vznik varhanické školy. 

Spolek řešil nejen otázky pedagogické, ale i materiální. Zastupoval školu při všech 

příležitostech, kontroloval výuku, ustanovoval učitele, vydával školní vysvědčení atd. 

Výjimečně pořádal koncerty. Vypisoval ceny pro nové skladby. Zřídil veřejně přístupný 

hudební archiv, jenž vytvářel zájemcům i opisy skladeb. Nemajetným kůrům na 

venkově zasílal kvalitní církevní skladby zdarma. Také ediční činnost Spolku byla 

významná a záslužná. Vydané publikace sloužily veřejným potřebám, a též se stávaly 

vyučovacími pomůckami varhanické školy. Jako příklad uvádím čtyři sešity sbírky 

duchovních písní pro lid, nazvané Zpěvy duchovní k varhanám, vydané v letech 1832 

- 1836 a vytištěné u Jana Spurného. V roce 1832 vyšlo u M. Berry ve dvou sešitech 

16 varhanních skladeb od F. X. Brixiho, J. Segera, A. Rejchy, J. K. Vaňhala, J. Zacha 

a J. E. Eberlina24 s názvem Fugen und Praeludien von älteren vaterländischen 

Compositoren. Knížka o zařízení varhan od varhanáře Josefa Gärtnera {Kurze 

Belehrung über die innere Einrichtung der Orgel...) napsaná v němčině byla určena 

hlavně žákům školy. Spolek ji vydal v roce 1832 u B.Hasse. Skladebné pokusy 

žákovské, obsahující práce absolventů z let 1842, 1844 a 1845, nazvané Praeludien und 

Fugen byly vydané u Hoffmana. 

Peníze ke své činnosti Spolek získával z členských příspěvků a darů. Od 

padesátých let také ze státních subvencí. Vídeňské ministerstvo kultury a vyučování 

uznalo zásluhu varhanické školy o hudební vzdělání učitelských kandidátů, a povolilo 

Spolku pravidelnou podporu. Od roku 1873 dostával Spolek státní subvenci ze 

studijního fondu ve výši 1500 zlatých, později 2200 zlatých. Spolek podporovaly též 

Pražská obec a Zemský výbor. Spolek existoval do roku 1903, tedy ještě několik let po 

spojení s konzervatoří. 

Varhanická škola byla vždy ústavem přísným. Výroční zkoušky ze všech 

předmětů byly veřejné a otázky všem kandidátům mohli klást i členové výboru, ba 

dokonce i kdokoliv z obecenstva. Předpokladem žákova úspěchu byla tvořivá schopnost 

24 Johann Ernst Eberlin, (1702-1762), velmi plodný německý církevní skladatel, varhaník v Solnohradu. Vétšina skladeb zůstala 
v rukopise. 

_ 5 _ 



podložená hlubokým studiem teoretických disciplin. Znalost hry na klavír byla 

považována za samozřejmost a n a škole se neučila. Absolventi byli vzděláváni i jako 

budoucí učitelé. Vyučování na varhanické škole bylo zahájeno v září v roce 1830. 

V počátcích trvalo vyučování deset měsíců. Roku 1833 byl kurs prodloužen na dva 

roky. Pro velký počet uchazečů bylo nutno od školního roku 1836 - 37 otevírat ročník 

každý rok. Prvním ředitelem se stal Jan Vitásek (1770-1839), dómský kapelník, 

významný pianista, učitel a skladatel, nadšený propagátor Mozartova kultu v Praze. 

Jako první učitel působil Robert Führer (1807-1861), žák Vitáska, varhaník u sv. Víta 

a na Strahově. Byl velmi plodným církevním skladatelem. Může být pokládán za 

významného skladatele české varhanní pastorely, neboť měl neobyčejně jemný smysl 

pro vystižení vánoční nálady. 

V každém ročníku vyučoval jeden učitel všem předmětům. V prvním ročníku se 

vyučovalo teoreticky i prakticky nauce o harmonii, dále varhanní hře a generálbasu. Ve 

druhém ročníku se vyučovalo také nauce o harmonii, modulaci bez přípravy, 

preludování bez přípravy, jednoduchému a dvojitému kontrapunktu, hře na varhany, hře 

číslovaného basu, chorálu, imitaci, teorii fugy a zařízení varhan. Žáci přednášeli své 

vlastní skladebné pokusy a doprovázeli některé církevní skladby z číslovaného basu. 

Kantoři používali například tyto učebnice: Theoretisch-praktische Generalbass = und 

Harmonielehre od Roberta Führera, dále Praktische Beispiele des Zifferspieles 

E. A. Förstera, a Generalbass in Beispielen Josefa Ferdinanda Norberta Seegera. 

Na varhanickou školu vstupovali studenti různého věku, vzdělání (měšťanská 

škola, obecná škola, gymnasium, vyšší reálka, akademické gymnasium, učitelský ústav, 

konzervatoř) a též různého společenského postavení. Žáci pocházeli z různých rodin. 

Rodiče byli drobní živnostníci (pekař, krejčí, jahodník, pozlacovač, kočí), obchodníci, 

kantoři, úředníci, faráři, hudebníci, majitelé domů a další. 

Po smrti Vitáskové se stal ředitelem varhanické školy Bedřich Dionýsos Weber 

(1771-1842), ředitel konzervatoře, apoté v roce 1858 Josef Krejčí (1821-1881). Mezi 

pedagogy byli: Václav Emanuel Horák (1800-1871), František Blažek (1815-1900), Jan 

Studený (1800-1879), Karel František Pietsch (1786-1858) přešel v roce 1842 do 

funkce ředitele, Josef Leopold Zvonař (1824-1865), Zikmund Kolešovský (1817-1868), 

Josef Foerster (1833-1907), Adolf Průcha ze Zlonic (1837-1885), František Oehn 

c* 1842), Ottomar Smolík (1835-1898), Kašpar Horlivý (1829-1898), Dr. Emanuel 

Kaufmann (1852-1912), Karel Knittl (1853-1907), Josef Klička (1855-1937), Karel 

Stecker (1861-1918), August Vyskočil (1852-1902) a další. 

- 6 -



28. dubna 1867 se začalo na varhanické škole vybírat školné, a to 5 zlatých za 

pololetí. Při zkouškách se hodnotila zběhlost a invence při praktických řešeních rozvodu 

generálbasu. Studenti hrávali své skladby a též fugy J. S. Bacha a dalších význačných 

autorů. Klasifikovalo se těmito stupnicemi známek: eminenc, ad eminenc, 1, 

2, německy: Vorzugsklasse, Anspruch auf Vorzug, die erste Klasse, zweite Klasse. 

Později: sehr gut, recht gut, fast gut, mittelmássig. A poté česky: velmi dobře, dobře, 

nedostatečně. Nejlepší žáci byli zváni premianty, po nich následovali akcesisté. 

Premianti dostávali při výročních zkouškách knižní dary, akcesisté peněžité dary. 

Velmi významné období a velký rozkvět zaznamenala varhanická škola v době 

vedení Františkem Zdeňkem Skuherským (1830-1892). Varhanickou školu vedl v letech 

1866 - 1889 a do její činnosti se zapojil ve svých 36ti letech. Po svém nástupu 

uspořádal a vedl hodnotnou školní knihovnu, a zavedl školné (pět zlatých za semestr). 

Pro varhaníky napsal pojednání o zařízení varhan a teoreticko-praktickou školu hry na 

varhany doplněnou řadou studií. Byl to dobrý a spravedlivý člověk, ale přísný pedagog 

nejen na žáky, ale také na sebe a na profesorský sbor a zaměstnance školy vůbec. Jeho 

metodický postup byl cílevědomý, jasný a praktický, pozvedl na vysokou uměleckou 

úroveň zaměření školy a moderně ji orientoval. Byla položena větší váha na studium 

skladby. Délka studia byla rozšířena na tři roky. Ve třetím ročníku přistupují tyto 

předměty: instrumentace a řízení, hra partitur, dějepis hudby, předvádění skladebních 

pokusů, praktická nauka o formách a rozbor, hra číslovaného basu, improvizace, rituální 

zpěv s výkladem textů, později přibyla hra varhanní literatury. Do konce osmdesátých 

let byla tato škola jediným ústavem, kde se vyučovala hudební skladba, neboť 

konzervatoř vychovávala, jak již bylo řečeno, jen instrumentalisty. Za Skuherského 

ředitelování prošli varhanickou školou např. Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster, 

Karel Bendi, Jindřich Káan, Josef Klička, Karel Knittl, Karel Emanuel Macan, Jan 

Malát, František Musil, Eduard Nápravník, František Picka, Karel Stecker, Ferdinand 

Vach, Rudolf Zamrzla. Během trvání varhanické školy, tedy do sloučení s konzervatoří 

v roce 1889, zde studovalo 910 žáků. 

Absolventi varhanické školy nacházeli různá uplatnění v hudebním životě po 

celé české a moravské zemi. Stávali se varhaníky, řediteli kůrů, učiteli, profesory 

konzervatoře, varhanické školy, dirigenty, hudebními publicisty a organizátory, 

varhanáři. Většina z nich se stala plodnými skladateli. Jedním z nich byl například 

František Blažek, který vydal učebnici harmonie a praktickou cvičebnici 

v harmonizování a ve hře číslovaného basu "Blažkova generálbasová cvičení". Podle ní 
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se také vyučovalo na varhanické škole. Mnozí žáci zastávali též hudební místa v cizině: 

v Polsku, Vestfálsku, Rusku, Chorvatsku. Našli svá hudební působiště ve městech jako 

Londýn, Lausanne, Bílá Cerkev, Štýr, Innsbruck, Vídeň, Varšava, Budapešť a dalších. 

Kromě již zmíněných absolventů uvádím ještě například tyto hudebníky: Josef Ševčík 

(otec houslového pedagoga Otakara Ševčíka), František Karlík (první premiant), 

Vojtěch Kulhánek, Antonín Dvořák (absolvoval 30.7.1859 za ředitelování Josefa 

Krejčího), August Beran, František Ondříček (slavný český houslista), Josef Sychra, 

Ludvík Kuba (jeden z předních českých výtvarných umělců), Jan Talich (otec dirigenta 

Václava Talicha), Emanuel Pichert. 

Ve školním roce 1889/1890 došlo ke sloučení konzervatoře s varhanickou 

školou na základě dohody mezi Společností pro zvelebení hudby v Čechách a Spolkem 

pro pěstování hudby církevní v Čechách. Pro konzervatoř znamenalo sloučení obou 

ústavů velký přínos. Významní profesoři varhanické školy (František Zdeněk 

Skuherský, Karel Knittl, Karel Stecker, Josef Klička, František Blažek a Augustin 

Vyskočil) pokračovali ve své pedagogické činnosti na konzervatoři a došlo k radikálním 

změnám učebního plánu školy, které výrazně zkvalitnily výuku. Např. instrumentální 

obory se studovaly šest let, nově zřízené oddělení klavírní tři roky, později též šest let, 

zpěvu se učilo čtyři roky, hře na varhany dva, ředitelé kůrů studovali tři roky. Kromě 

toho vzniklo tříleté oddělení hudební kompozice, ve kterém se vyučovaly tyto 

předměty: nauka o harmonii, nauka o kontrapunktu, hra z partitur, nauka o formách 

a instrumentace, dirigování, příklady z partitur a dějiny hudby. Vyučujícím prvního 

ročníku byl Karel Knittl (přísně trval na učební látce a učil žáky spíše pomocí drilu). Ve 

druhém ročníku vyučoval Karel Stecker (ten měl tolerantní přístup ke studentům se 

smyslem pro odkrývání talentu). Učitelem třetího ročníku se od 1. ledna 1891 stal 

Antonín Dvořák, jehož v době jeho pobytu v Americe zastupoval Karel Bendi. Dvořák 

byl výborným učitelem pro skutečné talenty, ale nejspíš špatným učitelem pro průměrné 

žáky, neboť jeho výklad nebyl soustavný. Podával jej formou aforismů, letmých 

příkladů, náznaků a narážek. V té době již byl světově proslulým autorem a v jeho 

osobě získala konzervatoř osobnost, jenž dovedla strhnout žáky. Jeho přítomnost měla 

vliv na celkovou atmosféru ústavu. K prvním žákům Antonína Dvořáka patřili Josef 

Suk, Vítězslav Novák a Oskar Nedbal. V roce 1901 se stal Dvořák uměleckým 

ředitelem konzervatoře. Vletech 1907 - 1918 musela konzervatoř čelit byrokratismu 

a národnostnímu rozporu. Ředitel Jindřich Káan nedokázal dostatečně vzdorovat 

německému útlaku a chod ústavu byl závislý na rozhodování administrativy z Vídně. Po 
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roce 1918 došlo k vyřešení jazykových a správních problémů a konzervatoř v Praze se 

stala dokonce první státní hudební institucí. Byla zestátněna 1. ledna 1920. 

Po vzoru pražské varhanické školy zřídil odchovanec tohoto ústavu, Leoš 

Janáček, (žák Skuherského), varhanickou školu v Brně. Nejprve za podpory osobností 

z řad duchovenstva a šlechty založil v roce 1881 Jednotu pro zvelebení církevní hudby 

na Moravě (Verein zur Pflege der Kirchenmusik in Mähren)25. Tato instituce hned 

v následujícím roce otevřela varhanickou školu. Vznik školy vyplynul z aktuálních 

požadavků v oblasti chrámové hudby, jaké byly kladeny na varhaníky a ředitele kůrů. 

Škola působila od srpna 1882 a byla spíše konzervatoří v nejširším smyslu. Janáček pro 

ni získával hmotné a organizační zabezpečení. Dařilo se mu dostávat i další příspěvky, 

dary a státní subvence. Z původně jednoletého ústavu byla škola později rozšířena na tři 

ročníky, které ale nefungovaly paralelně pro nedostatek místností i finančních 

prostředků. Úroveň výuky byla velmi vysoká. Kromě nauky o skladbě, hře na varhany 

a zpěvu později přibyly dějiny hudby, psychologie, pedagogika, liturgika, hra na klavír 

a na housle a orchestrální hra. Škola byla veřejně velmi činná. Žákovská vystoupení se 

stávala veřejnými koncerty, při kterých účinkoval i divadelní orchestr. Do učitelského 

sboru patřily významné hudební osobnosti Moravy: Rudolf Reissig, František Musil, 

Ferdinand Vach, Pavel Dědeček, Jaroslav Kvapil, Jan Kunc, Eduard Tregler. Ačkoliv 

byla škola pro potřeby katolické církve, vzdělání v ní nacházeli i příslušníci jiných 

vyznání. Ve školním roce 1918/1919 dosáhl počet žáků čísla 186. Po první světové 

válce, roku 1919, byla škola přeorganizována na brněnskou státní konzervatoř, při níž 

nadále existující Jednota pro zvelebení církevní hudby na Moravě organizovala kursy 

pro varhaníky. 

Obě varhanické školy - v Čechách i na Moravě - měly společnou základní tezi, 

kterou řešily odlišnými cestami. Pražská varhanická škola byla prvním organizovaným 

učilištěm v Čechách zaměřeným na varhanní hru a na výuku všech hudebně-

teoretických disciplín. Stala se přímým předchůdcem pozdějšího varhanního, 

skladatelského a dirigentského oddělení Státní konzervatoře v Praze. Jejím cílem bylo 

povznést církevní hudbu vynikající interpretací, podporovat významné akce svého 

oboru cenami a vydavatelskou činností, zkvalitnit církevní hudbu, zvýšit úroveň nově 

vznikajících chrámových skladeb figurálních a podporovat i pěstování staré hudby 

acappellového slohu. 

Jednota po celou dobu své předválečné existence zachovávala jako jedna z mála brněnských kulturních institucí česko-německý 
charakter. 
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Ptáme-li se, zda přetrvala pražská varhanická škola do dnešního data, musíme 

odpovědět ano i ne. Ta původní, založená v roce 1830, zanikla sloučením s konzervatoří 

ve školním roce 1889/1890. Přesto její odkaz žije dále v následujících vzdělávacích 

ústavech, které působí převážně od devadesátých let 20. století a naplňují potřebu 

varhaníků a sbormistrů v Čechách a na Moravě. Na území České republiky vznikly 

postupně dále uvedené školy. 

K nejstarším školám, které vznikly po vzoru varhanických škol, a které fungují 

do současnosti, můžeme počítat Mariánskou hudební a varhanickou školu Matice 

školské v Ostravě, založenou již 15. října roku 1907 v Mariánských Horách. Byla to 

první hudební škola na Ostravsku. U jejího zrodu stál Eduard Marhula (1877-1925)26, 

tehdejší významný hudební pedagog, skladatel a publicista. Hudební škola se věnovala 

všeobecné hudební výuce a také vzdělávání venkovských varhaníků. V roce 1935 se za 

ředitelského působení Františka Míti Hradila (1898-1980) přemístila z Mariánských Hor 

do centra Ostravy pod názvem Masarykův ústav hudby a zpěvu. Přetrvala do dnešní 

doby pod názvem Základní umělecká škola v Ostravě - Mariánských Horách. Kromě 

běžných předmětů ZUS je zde možné studovat obory zaměřené na skladbu, techniku 

zvukového záznamu a základy programování skladby. Ve školním roce 2004/2005 ji 

navštěvovalo 665 žáků. Současným ředitelem je Jaromír Zubíček. 

Tím se dostáváme do současnosti. Ve školním roce 1999/2000 vznikla v Opavě, 

v Beethovenově ulici, Střední varhanická škola, která též svým pojetím od počátku 

navazuje na tradici pražské varhanické školy. Ve školním roce 2006/2007 byla 

přetransformována na Církevní konzervatoř Opava. Tato škola poskytuje studium 

čtyřleté, ukončené maturitou, anebo šestileté, ukončené absolutoriem. Zřizovatelem 

školy je Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Ve 

škole působí přibližně čtyřicetičlenný pedagogický sbor pod vedením Ing. Evy Bláhové. 

Je zde možno studovat hru na varhany, klavír, zpěv a řízení sboru. Při škole působí 

následující pěvecké sbory: Laudate Dominům (smíšený sbor), komorní sbor 

a gregoriánská schola Bonifantes Opavienses. 

Po vzoru brněnské varhanické školy, byl po druhé světové válce zřízen tříletý 

varhanní kurz nazvaný Musica Sacra, který pod vedením ředitele Karla Hradila 

26 E. Marhula, skladatel a varhaník, absolvent Varhanické Školy v Brně. Ředitel Hudební a varhanické školy Matice školské, 
místopředseda Jednoty hudebních stavů, ve které se zasloužil o zlepšení hmotných poměrů hudebníků, varhaníků a ředitelů kůrů. 
Kapelník vojenské hudby v Ostravě. 
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(1910-1979)27 pokračoval ve výchově chrámových varhaníků. K 1. srpnu 1991 byla 

zřízena Biskupstvím brněnským Varhanická škola, z iniciativy pátera PhDr. Karla 

Cikrleho. Ředitelem se stal Pavel Hamřík z Ostopovic. Od 1. února 1993 nese tato škola 

název Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu. Hlavním cílem školy 

je vychovávat kvalifikované chrámové hudebníky a varhaníky. Škola vyučuje nejen 

hudební obory, ale i církevní disciplíny, jako například: liturgika, liturgická hudba 

a zpěv, dějiny církevní hudby, žalmy, písně z kancionálu, ordinária a doprovody písní. 

Další školou, ze které po absolvování mohou vycházet varhaníci, sbormistři 

nebo ředitelé kůrů, je soukromá církevní konzervatoř (Konzervatoř Evangelické 

akademie) v Kroměříži, zřízená 23. listopadu 1990, sídlící nyní v Olomouci. Ačkoliv 

zřizovatelem školy je Českobratrská církev evangelická, škola je ekumenicky otevřená. 

Studium je šestileté, ukončené absolutoriem. Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost 

vykonat maturitní zkoušku. V čele školy stojí MgA. František Fiala. Kromě všeobecně 

vzdělávacích, pedagogických disciplín a hlavního hudebního oboru, se na této škole 

studují i církevní disciplíny jako např.: liturgika, věrouka, etika, církevní hudba a zpěv, 

liturgické varhany, a také interpretace staré hudby v komorním ansámblu. Ve školním 

roce 2005/2006 dosahoval počet studentů čísla 102. Cílem školy je vychovat vzdělané 

hudebníky, a též nabídnout absolventům profesionální výbavu pro působení v oblasti 

církevní hudby. 

Nesmím zapomenout na školu, kterou procházím já: Collegium Marianum 

- Týnskou vyšší odbornou školu, jež od roku 1992 pod záštitou Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze uskutečňuje studium bakalářského oboru Sbormistrovství 

chrámové hudby. Škola navazuje na tradice vzdělávacích institucí jako byly Týnská 

škola (vznikla ve 13. století) aRejčkova kolej - Colegium sanctissimae Mariae 

(založena 1438). Studium na škole je tříleté, denní, zakončené bakalářskou prací, 

absolventským koncertem a státními zkouškami. Škola připravuje budoucí sbormistry, 

ředitele chrámových kůrů, varhaníky ajej ím posláním je mimo jiné zvyšovat 

interpretační úroveň liturgické a duchovní hudby zvláště 16. - 18. století. Výuka 

zahrnuje teoretické disciplíny jako dějiny hudby a chrámového zpěvu, latinu, harmonii 

a kontrapunkt, základy generálbasu, hudební formy, rozbory skladeb, a předměty 

praktické: přípravu nástrojovou (klavírní a varhanní), vokální (sólovou a sborovou) 

a dirigentskou. Studium doplňuje výuka gregoriánského chorálu. 

"7 K. Hradil, skladatel, sbormistr, pedagog a pěvecký organizátor. 
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Obor Sbormistrovství chrámové hudby je možné studovat od roku 2001 také 

Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Západočeské univerzitě v Plzni. 



2 Skladatelé duchovní hudby přelomu 19. a 20. století 

Koncem 19. století se hudbě věnovalo velké množství skladatelů. V letech 1860 

- 1938 to bylo podle Československého hudebního slovníku 1450 českých skladatelů, 

kteří vydali či provedli alespoň několik skladeb různého zaměření. Postavení hudebního 

skladatele v té době bylo velmi vratké. Hledal si místo v buržoazní společnosti 

a nalezneme jej na všech stupních sociálního žebříčku. Církevní hudbě se věnovali 

především tito skladatelé, převážně odchovanci Skuherského: Karel Douša, Josef 

Förster, Ondřej Horník, Jaromír Hruška, Josef Klička, Karel Knittl, Norbert Kubát, 

Josef Nešvera, František Picka, Vojtěch Říhovský, Karel Stecker, Josef Cyril Sychra, 

Eduard Tregler, Bohumil Vendler, Bedřich Antonín Wiedermann, Jan Křtitel Wowes, 

samozřejmě Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Leoš Janáček a další. Život 

a dílo Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera a Leoše Janáčka, myslím, netřeba 

představovat. Zaměřím se na méně významné autory tohoto období. 

Karel Douša (1876-1944) 

Studoval na pražské varhanické škole. Vyučoval na hudební škole Josefa 

Čermáka na Královských Vinohradech. Stal se ředitelem kůru u Křížovníků, na 

Smíchově a u Svatého Víta. Vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Praze a církevní 

zpěv a varhany na pražské konzervatoři. Sbíral a upravoval staré české skladby. Je 

autorem hlavně skladeb chrámových jako např.: Missa in honorem Sancti Venceslai 

op. 10 a řady článků. 

Josef Förster (1833-1907) 

Hudební pedagog a skladatel. Otec Josefa Bohuslava Förstera. Studoval na 

varhanické škole v Praze. Působil jako varhaník kláštera ve Vyšším Brodě, 

u Sv. Vojtěcha, Sv. Mikuláše, Sv. Trojice ve Spálené ulici v Praze, poté jako ředitel 

kůru u Sv. Vojtěcha a u Sv. Víta na Pražském hradě. Vyučoval na varhanické škole 

a konzervatoři v Praze. S velkým úspěchem uvedl díla Gabrieliho, Orlanda di Lassa, 

Palestriny. Je autorem skladeb varhanních, chrámových (Missa Jubilaei solemnis 

op. 36), a také Nauky o harmonii, která platila svého času za naši nejlepší učebnici této 

hudební disciplíny. Přispíval svými články též do řady hudebních časopisů. 
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Ondřej Horník (1864-1917) 

Český sběratel hudebních památek a skladatel. Ve hře na varhany se zdokonalil 

u J. Kličky na pražské konzervatoři, ve skladbě u A. Dvořáka. Ředitel kůru v Praze 

- Karlině, kde uváděl duchovní koncerty staré i nové varhanní a chrámové hudby 

s významnými umělci (Destinnová, Ondříček). Znamenitý varhanní improvizátor. 

Profesor zpěvu na konzervatoři, kde vedl ústavní sbor. Obsáhlá činnost sbormistrovská 

a organizační. Vlastnil velkou sbírku uměleckých předmětů, hudebních nástrojů, starých 

hudebnin a biografického materiálu ke slovníku českých hudebníků. Jeho archiv se stal 

součástí majetku Národního muzea. Složil skladby varhanní, komorní, orchestrální, 

velkou oblibu si získaly jeho písně, je rovněž autorem mší, ofertorií a dalších skladeb. 

Jaromír Hruška (1880-1954) 

Varhaník a skladatel. Na pražské konzervatoři studoval u J. Kličky varhany 

a u A. Dvořáka a K. Steckra skladbu. Varhaničil a řídil kůr v Písku. Jeho vzorem ve 

tvorbě duchovní byl František Picka. Složil skladby sólové, komorní, orchestrální, 

chrámové (Stabat Mater, Requiem, oratoria Sv. Vojtěch, Vánoční noc), melodramy, 

sbory a další. 

Josef Klička (1855-1937) 

Varhaník, skladatel a pedagog. Studoval pražskou konzervatoř a varhanickou 

školu, kde později učil. Hrál na housle v Novoměstském divadle. Varhaničil 

u Sv. Trojice, v Emauzích. Byl kapelníkem divadelní společnosti Kramuelovy 

a P. Švandy. Stal se druhým kapelníkem v Prozatímním divadle, učitelem Strakovy 

akademie. Byl prvním inspektorem hudebních škol. Skládal kusy varhanní, harfové, 

komorní, orchestrální, kantáty s orchestrem, chrámové. 
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Josef Klička. 

Karel Knittl (1853-1907) 

Český hudební pedagog a dirigent. Učitel hudby v ústavu Jakschově, Jelínkově, 

Maydlově a Pivodově. Učitel zpěvu na reálném gymnáziu, na varhanické škole a na 

konzervatoři (později se stal jejím ředitelem). Dirigent orchestru konzervatoře. 

Sbormistr Hlaholu (změnil jej na smíšený vytvořením ženského sboru). Je autorem 

skladeb klavírních, orchestrálních, písní, sborů, kantát a dalších. Z pedagogické tvorby 

uvádím jeho Nauku o skladbě homofonní. Dále je autorem četných článků. 

Norbert Kubát (1863-1935) 

Studoval varhanickou školu v Praze, vynikající houslista, sbormistr pěveckého 

spolku Dobroslav a Dobromila, ředitel kůru svatého Bartoloměje v Plzni. Je autorem 

řady církevních skladeb. 

Josef Nešvera (1842-1914) 

Skladatel církevní hudby, autor hlavně skladeb klavírních, houslových, 

varhanních, melodramat. Byl členem římské akademie pro vědu a umění „Arkadie". 

Nositel rytířského řádu Františka Josefa. 

Vojtěch Říhovský (1871-1950) 

Pseudonym V. Ř. Dubský, pocházel z hudební rodiny. Ředitel kůru v Chrudimi, 

u Sv. Ludmily v Praze, byl pianistou, houslistou, violistou, sbormistrem. Od šestnácti 

let skládal a byl velmi plodným skladatelem převážně církevních děl. Složil několik 

mší, requiem, graduale, oratoria, varhanní sbírky. 
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X 
Vojtěch Ríhovský. 

Karel Stecker (1861-1918) 

Teoretik, skladatel, pedagog na varhanické škole a po sloučení na konzervatoři. 

Učil skladbu, dějiny hudby a varhanní hru. Ředitel kůru u Voršilek, jmenován 

univerzitním lektorem (1888). Významně zasáhl do hudebního života jako kritik např. 

dílem Kritické příspěvky k některým sporným otázkám hudební vědy (1889). Dále 

napsal první vědecky založenou práci toho oboru: Všeobecný dějepis hudby I a II 

(1892, 1903), Formy hudební (1905), četné články v Daliboru, Hudebních rozhledech 

a v Cyrilu, posudky všeho druhu, životopisné črty, nekrology (Kryštof Harant z Polžic, 

A.Dvořák ve vývoji naší hudby dramatické, Kotázce smetanismu awagnerismu). 

Složil několik mší, sbírek motett, směs vánočních písní Koleda, písňové cykly a další. 

Josef Cyril Sychra (1859-1935) 

Skladatel, ředitel kůru ve Staré Boleslavi a Mladé Boleslavi, sbormistr, pedagog. 

Působil jako basista a varhaník v Emauzích. Vedl pěvecký spolek Boleslav a hudební 

školu, a také Sychrův sbor. Vytvořil 450 děl převážně hudby chrámové. 

Eduard Tregler (1868-1932) 

Varhaník a skladatel, výborný improvizátor, zručný pianista, vynikající 

doprovazeč, komorní hráč. Varhaník u Dominikánů, poté tamtéž ředitelem kůru před 

nástupem F. Picky. Dvorní varhaník v Drážďanech, ředitel kůru na Smíchově, 

v Lounech řídil hudební školu a ochotnický orchestr. Profesor teorie zpěvu, varhan, 

klavíru a dějin hudby na varhanické škole v Brně. Autor řady mší, varhanních předeher, 

instrumentálních skladeb, písňových cyklů a sborů. 
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Bohumil Vendler (1865-1948) 

U Zdenka Fibicha studoval hudební kompozici, sbormistr pěveckých spolků. 

Řídil Akademický orchestr, byl vyhledávaným učitelem hudební teorie. 

Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951) 

Varhaník, skladatel a pedagog. Po gymnáziu v Praze studoval bohosloví na 

teologické fakultě v Olomouci, kde působil též jako varhaník a dirigent na dómě. Poté 

studoval varhany u J. Kličky a skladbu u V. Nováka na konzervatoři v Praze. Zastával 

varhanické místo na Petrově v Brně, v Praze v Emauzích. Stal se ředitelem kůru 

v Karlině a violistou České filharmonie. Vyučoval na pražské konzervatoři a po válce 

na Akademii múzických umění. Na varhany koncertoval i v zahraničí. Napsal četné 

skladby varhanní, houslové, písně, chrámové skladby a články do soudobých hudebních 

časopisů. 

Bedřich Antonín Wiedermann. 

Jan Křtitel Wowes (1885-1945) 

Studoval konzervatoř u profesora Kličky. Působil jako ředitel kůru na Strahově, 

je autorem četných mší, offertorií, motet a dalších církevních skladeb. 

K výše uvedeným skladatelům náleží také František Picka, jehož život a dílo je 

těžištěm této bakalářské práce. 
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3 Životopis 

František Picka se narodil 12. května 1873 ve Strašících u Mýta. Byl pokřtěný 

jako František Augustin. O jeho dětství není napsáno mnoho. Z dostupné literatury 

a pramenů se dovídáme jen základní a stále stejnou hrstku informací. Víme s určitostí 

například to, že pocházel z velmi kulturního a podnětného prostředí. Jeho otec, 

František Václav Picka, učitel a ředitel kůru, byl sám všestranně vzdělaný a sečtělý. 

Zastavme se proto na chvíli utéto zajímavé osobnosti druhé poloviny 19. století 

a poodhalme prostředí, ze kterého malý František vyšel a které jej nejspíš velmi záhy 

ovlivnilo a snad i nasměrovalo jeho osobní i muzikantskou budoucnost. 

Otec, F. V. Picka, se narodil roku 1849 v Myslivě na Šumavě. Byl dvakrát 

ženatý a z devíti dětí jich dal osm na studia. Byl to obětavý člověk plný idealismu, lásky 

k Bohu, vlasti, národu. Podle záznamů jeho vnučky28 se kromě hudby zajímal také 

0 umění, literaturu, kulturu vůbec, hospodaření a přírodu. Uměl latinsky, rusky a srbsky. 

Cestoval, vlastnil sbírku mincí, motýlů a brouků. Zajímal se o pěstování včel, štěpoval 

stromy, pořádal přednášky. Podporoval malíře také koupí jejich obrazů, pořádal 

ochotnická představení. Jeho knihovnu naplňovala kromě současné a klasické beletrie 

1 obrozenecká literatura a řada důležitých a hodnotných slovníků (Ottův, Riegrův, 

Jungmanna, Palackého, aj.). Byl nadšeným odběratelem současných časopisů jako Zlatá 

Praha, Osvěta, Reforma z Vídně, Ludmila aj. V Lochovicích založil čtenářskou besedu, 

městskou a školní knihovnu. Pracoval jako vychovatel v rodině Švarcenberků, jako 

podučitel ve Strašicích, a poté jako řídící učitel v Lochovicích u Zdic, kam se 

odstěhovali v roce 1873 záhy po narození Františka. 

:"Marková-Picková, L. To byl český kantor. In: Neděle Venkova, příloha Venkova, 10.3. 1940. 
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Rodina řídícího učitele Picky. 

Františkův otec měl z hudebních autorů v oblibě hlavně Haydna a Mozarta. Hrál 

na většinu smyčcových a dechových nástrojů. Doma pěstoval komorní hudbu. Malý 

František slýchával kvarteta Mendelssohna, Schuberta, Haydna, Mozarta, ve kterých 

jeho otec pravidelně hrával na violoncello. Celou stěnu jednoho pokoje zdobilo šestero 

houslí, viola, klarinet, flétna, žesťové nástroje, violoncello, kontrabas, harmonium, 

pianino a viola ďamour, kterou obdivoval i ředitel pražské konzervatoře Karel Knittl. 

F. V. Picka komponoval písně, církevní skladby, pro Františka snadné varhanní 

předehry a mezihry. Založil pěvecký kroužek a dirigoval orchestr venkovských 

diletantů, které také sám vyučil ve hře na nástroj. 

Hudba a činorodost obklopovaly malého Františka přímo od kolébky. Snad proto 

se záhy projevilo jeho mimořádné hudební nadání. (Z osmi sourozenců se také bratr 
v • 29 

Břetislav stal skladatelem a zanechal po sobě přes 200 hudebních skladeb"'). 

"Břetislav Picka (1890-1957), absolvent varhanní třídy J. Kličky na pražské konzervatoři. Ředitel kůrů, varhaník. K. K„ Obec 
dobrých muzikantů. In: Svoboda, Praha, 13.IX. 1969. 
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/indcx. php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=4327#literatura4235, 
4. 4. 2009. 
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„Ve 3 letech jsem ještě 
neznal noty!" 

Tříletý F. Picka 

Vraťme se ale k Františkovu dětství. Nyní se dostáváme ke zbylé hrstce 

vědomostí, které najdeme v mnoha zdrojích. Otec učil Františka hře na housle a na 

violu. Také se mu dostalo i důkladného vzdělání v ruském jazyce a ruských dějinách, 

které později využil nejen k hudební a literární činnosti ale i k diskuzi s ruskými 

vlastenci, jak se dočteme dále. Mnohem více než hra na smyčce jej ovšem lákala hra na 

klávesový nástroj, hra v harmoniích. Když mu otec dovezl z Prahy I. sešit Kóhlerovy 

klavírní školy, za měsíc jej František dokázal přehrát. V té době se mu také dostala do 

ruky Nauka o harmonii Leopolda Zvonaře. Na jejím základě si mladý Picka osvojil 

hudební teorii. Jakmile mu otec opatřil II. sešit Kohlerovy školy, přestal se houslím 

a viole věnovat. Jeho ideálem bylo hlavně hrát na varhany, což mu také otec slíbil. 

A tak si v roce 1884 zahrál František poprvé na varhany při ranní mši o posvícení 

v Lochovicích v kostele svatého Vavřince. 

Jedenáctiletému Františkovi po jeho prvním hraní na kůru napsal otec tato slova: 

„Přijmi tento vzor pravé církevní hudby v upomínku na svůj první výkon při službách 

Božích. Tak jako se to stalo o posvěcení chrámu Páně, osvěť i svoje síly a snahy mimo 

vědu, pravému umění. Ač toto vždy od celku pochopeno nebývá, nepropůjč se nikdy 

k bídnému hudlaření, abys snad se zalíbil. Nesnižuj umění ku sprostotě, ale hleď tuto 

vésti k němu. Výkony tvé buďtež vždy takové. Bys se za ně před znalci rdíti nemusel, ale 
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spokojeně vždy zpět se ohlíželi mohl. Stálé cvičení vede k umění. V Lochovicích dne 

16. listopadu 1884 "30 Zanedlouho již směl syn zastávat veškeré varhanické funkce na 

lochovickém kůru. 

Do dětského období také spadají první skladatelské pokusy, které byly již 

v osmi nebo devíti letech. Ve dvanácti letech složil podle příkladu otce píseň „Na těch 

našich horách", kterou zpívaly děti ve škole. První skutečnou skladbou Picky je 

modlitba „Otče náš" pro smíšený sbor. Potom následovala „Mše pro smíšený sbor 

a varhany". 

Po studiu na měšťanské škole, v roce 1886, vstoupil František na Pražskou 

varhanickou školu. Bylo mu pouhých 13 let a patřil tak k nejmladším z asi padesáti 

tehdejších žáků školy. Ředitelem varhanické školy byl v té době František Skuherský. 

Picka byl nejprve přijat pouze provizorně31, a to na dobu tří měsíců. Konferencí ze dne 

19. prosince 1886 mu bylo toto provizorium zrušeno32. V prvním pololetí roku 1886 

nebyl Picka nejspíš nijak zvlášť pilným žákem. Studoval laxněji než by měl, neboť 

v záznamu z Porady učitelů z 31. října 1886 se ujeho jména objevuje tato poznámka: 

"Picka - nestálá pilnost33. Na další poradě, ze dne 28. listopadu 18 8634, je Picka 

dokonce: "přísně napomenut. Ze zápisu porady dne 30. ledna 1887 je již zřejmé, že 

Picka pilně navštěvuje výuku, v teorii prospívá úplně, ave hře dosáhl uspokojivého 

hodnocení35. Na závěr roku byl z pilnosti, nauky o harmonii, hry na varhany, 

číslovaného basu a církevního zpěvu hodnocen velmi dobře. Celkově byl výborně 

schopen a postoupil do II. ročníku36. Závěrečnou skladbou, kterou hrál na konci 

I. ročníku byla Ciacona od Johanna Pachelbela . Výsledky nám potvrzuje i dopis otce 

zaslaný řediteli školy38. 

Kromě ředitele Skuherského se na jeho hudebním vzdělání podíleli i tyto 

osobnosti varhanické školy: Karel Stecker, Josef Klička, August Vyskočil a Karel 

Knittl. Nejvíce jej muzikantsky ovlivnil K. Stecker. Byl jeho vzorem a oba měli 

"'Marková-Picková, L. To byl český kantor. In: Neděle Venkova, příloha Venkova, 10. 3. 1940. 
11 Víz příloha ě. la - Záznam žáků v roce 1886/87 - provizorní přijetí, Knihovna Pražské konzervatoře. Fond VŠ, krabice ě. 5. 

"V iz příloha Konference 19. 12. 1 8 8 6 - provizorium zrušené. Knihovna Pražské konzervatoře. Fond VŠ, krabice ě. 5. 

"V iz příloha Porada 31. 10. 1886-nes tá lá pilnost. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice ě. 5. 
"V iz příloha Porada 28. 11. 1886. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice ě. 5. 

"V iz příloha Porada ze 30. 1. 1887. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice ě. 5. 

"V iz příloha Výsledky zkoušek 1887. Knihovna Pražské konzervatoře. Fond VŠ, krabice č. 5. 

"Viz. příloha Seznam skladeb 1887. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice ě. 5. 

"V iz příloha Dopis otce zaslaný 28/9 1887 řediteli školy. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 
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například stejný názor na text ve skladbách. Dr. Cyril Sychra hovoří o Pickovi jako 

o nej lepším ze Steckerových žáků. 

Na klavír docházel jednou týdně ke Káanovi39 a ačkoliv, jak sám uvádí40, byl 

žákem liknavým, stal se dovedným pianistou a pohotovým korepetitorem a hráčem 

z listu. Na varhanické škole studoval společně s Eduardem Treglerem, Vojtěchem 

Říhovským, (oba se stali jeho dobrými přáteli), Bohumilem Vendlerem, Rudolfem 

Zamrzlou, Antonínem Křičkou, Robertem Prokschem a dalšími. 

Před ukončením studií vydal tiskem u Bursíka a Kohouta41 Dvě skladby pro 

violoncello op. 3. V roce 1890, ještě jako žák varhanické školy, se Picka jako autor 

dostal do Národního divadla, kde se hrálo jeho 12 entreaktů, meziaktní hudba 

v činohrách. 

Picka dokončil studia v roce 1889, ale výstupní list v tomto roce nedostal, neboť 

ředitel Skuherský odmítl dát tak mladému chlapci vysvědčení o schopnosti zastávat 

odpovědný úřad ředitele kůru. Školu tedy musel opakovat a 7. 7. 1890 obdržel 

vysvědčení jako výborně schopný varhaník a chorregent. 

Picka v letech devadesátých. 

' 'Jindřich Káan z Albeslu (1852-1926), český pianista, hudební skladatel, pedagog na pražské konzervatoři. 
4°PICKA, J. František Picka: zemřel 1918, strana 13. 

Bursík & Kohout, pražské vydavatelství konce 19. století. 
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Po absolvování varhanické školy pokračuje Picka ve skladatelské činnosti 

a působí jako sbormistr v různých spolcích a pěveckých odborech, například 

v Pěveckém kroužku Sokola pražského a v karlínském Slavoji. Zdoby 

sbormistrovského působení pocházejí Pickovy světské sborové skladby, jako například 

Písně pasácké op. 2, Tři mužské sbory op. 7, Tři pijácké op. 10, a také četné písně na 

slova českých a moravských autorů (J. V. Sládek, V. Hálek, F. L. Čelakovský aj.) Od 

června do prosince roku 1891 Picka vykonával funkci prozatímního varhaníka v kostele 

U svatého Petra. V knize Pražské varhany udává Vladimír Němec odlišnou dobu, a to 

od 1. července do 31. prosince 189 142, kdy Picka působil jako substitut za nemocného 

Aloise Vovse43. Uvádí také kostel svatého Petra na Poříčí. V roce 1893 byl Picka 

varhaníkem několik měsíců v kostele Panny Marie před Týnem. V. Němec uvádí dobu 

1. 4. až 31. 5. 189744. Koncem roku 1893 se Picka neúspěšně ucházel o uvolněné místo 

ředitele kůru U svatého Jakuba. Varhaníkem u minoritů byl později, a to v době od 

1. března 1894 do konce roku 1897. Od 31. prosince 1897 až do své smrti, v roce 1918, 

byl ředitelem kůru kostela svatého Jiljí po Eduardu Treglerovi, který odešel do Drážďan 

na místo prvního kapelníka. Byl rovněž varhaníkem v Karlínské synagoze. Na varhany 

velice dobře improvizoval. Ve své době měl prý v tomto směru pouze tři soupeře: 

Kličku, Steckera a Treglera. Dojížděl také na kůr do Mladé Boleslavi, kde se prováděly 

všechny jeho církevní skladby, jak vzpomíná Cyril Sychra. Příteli Františku Janu 

Khodlovi45 se Picka svěřoval s hudebními plány. Přehrával mu své skladby. Khodl 

nadšeně vzpomíná na dobu své mladosti, kdy jej Picka nechal hrát na kůru v chrámu 

svatého Jakuba, na kterém byl ředitelem (v průběhu let 1894 až 1897). 

V říjnu a listopadu roku 1894 působil Picka jako kapelník Hurtovy divadelní 

společnosti v Libni. Nastudoval s nimi tyto operety: Žádný muž a mnoho děvčat (Franz 

von Suppé) a Mužstvo na palubě (Ivan Zajc46). Zde se Picka poprvé setkal s divadelním 

prostředím. Byl také korepetitorem ve známé Pivodově47 pěvecké škole (1899). Roku 

1892 dostal nabídku vydavatele Fr. A. Urbánka48 na práci referenta v časopisu Dalibor. 

Do Dalibora přispíval do roku 1896. Později přispíval také do Hudební revue a dalších 

4~NHMEC, V. Pražské varhany, nakladatel František Novák v Praze II, 1944, první vydání, s. 259,260. 
41Alois Voves (1854-1916), český varhaník aučitel hudby, absolvent Pražské varhanické školy, působil na kůrech u P. Marie 
Snčžné, u Týna, u Sv. Haštala, u Sv. Petra. 
44NHMF.C, V. Pražské varhany, nakladatel František Novák v Praze II, 1944, první vydání, s. 257. 

JUDr. Jan František Khodl (1877-1941), právník a sbormistr, varhaník u Jakuba, Jiljí, instrumentoval některé Pickovy skladby. 

Ivan Zajc, (1832-1914), chorvatský hudební skladatel, operetní kapelník ve Vídni a kapelník v Záhřebu. 

•"František Pivoda (1824-1898), český hudební pedagog, zakladatel Pivodovy pěvecké školy v Praze, největší a nejproslulej i české 
pěvecké školy 2. pol. 19 stol. Autor Nové nauky zpěvu. 

"František August Urbánek (1842-19), český knihkupec a nakladatel, roku 1871 zařídil vlastní závod. 



časopisů. V těchto letech se velice hojně účastnil pražského hudebního života jako 

dirigent produkcí pěveckých spolků a koncertů. Dále doprovázel na klavír při 

soukromých koncertech, koncertech komorních spolků a populárních koncertech 

Umělecké besedy. Několikrát sólově zpíval, jeho tenor byl často slýchán na 

dominikánském kůru. Měl dokonce zpívat v Národním divadle Dalibora. Veřejně také 

improvizoval na varhany. Byl vyhledávaným klavírním doprovazečem a výborným 

hráčem z listu. 

30. května 1894 vítal společně s dalšími představiteli pražského hudebního světa 

na dnešním Masarykově nádraží Antonína Dvořáka, který se vrátil do vlasti po 

dvouletém pobytu v Americe. Přítomni tehdy byli například: K. Bendi, J. Káan, 

K. Weis49, J. Suk, kapelníci Národního divadla A. Čech50 a M . Anger51, členové opery 

a orchestru a mnozí další. 17. října 1895 proběhl koncert Spolku pro komorní hudbu ze 
• 52 v 

skladeb A. Dvořáka. Picka v rámci koncertu doprovázel sopranistku I. Reichovou při 

zpěvu ukázek z Dvořákových Písní milostných a večerních. S Dvořákem se Picka měl 

ještě možnost vídat v plzeňském Mahulíkově hostinci v Myslíkově ulici. Tam se 

scházela pražská společnost hudebníků, divadelníků i vědců. V oddělené místnosti 

zvané Kufr se pravidelně setkávala družina mladých hudebníků (V. Novák, F. Picka, 

E. Tregler, B. Vendler, R. Zamrzla, J. Boleška a další.). Zde se ustavil okruh 

Dvořákových přátel a obdivovatelů mahulínovci, a to dne 1. června 1894, po prvním 

návratu Dvořáka z Ameriky. Dvořák byl dokonce jmenovaný jejich předsedou. 

V roce 1899 doporučil Dvořák Picku vídeňské porotě (členem byl také Johannes 

Brahms), a získal tak pro Picku stipendium na základě zhlédnutí jeho písní. 

V pozdějších letech dostal Picka ještě dvakrát subvenci České Akademie a byl jí také 

odměněn cenami za vánoční hru Betlém a Missu Festivu. Za mužský sbor Braři dále 

(1893) na slova J. V. Sládka dostal cenu Pražského Hlaholu. Při pohřbu A. Dvořáka 

dirigoval Picka v Národním divadle první část svého Requiem. K pohřbu Hany 

Kvapilové složil Smuteční hudbu pro 4 lesní rohy (1914), kterou také řídil. 

F. Picka s E. Treglerem zorganizoval památný jubilejní koncert na oslavu 

300. výročí úmrtí G. P. Palestriny v Rudolfinu 28. března 1895. Dále uspořádal 

Treglerův koncert s dámským dominikánským sborem (1.4.1900) a společně 

4 'Karel Weis (1862-1944), český hudební skladatel a folklorista, studoval varhanickou školu. 

' AdolfČech (1841-1903), uznávaný český dirigent, hlavní osobnost orchestrálního dění v Praze, první kapelník Národního divadla. 

"Mořic Anger (1844-1905), houslista, druhý kapelník Národního divadla. 

" I rma Reichlová (1859-1930), operní zpěvačka, žačka Pivodova, členka Prozatímního a poté Národního divadla. 
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s A. Bobkovou53 uspořádal večer písní v Rudolfinu (8. 4. 1905). Počátkem roku 1900 se 

stal dirigentem Akademického orchestrálního sdružení, jehož tři koncerty také 

dirigoval. Na Žofíně a v Plzni provedl při této příležitosti také Beethovenovu Pastorální 

symfonii. 

Z 90. let pochází i za hranicemi proslavená Pickova liturgická skladba 

Mše F dur, op. 17. Vznikly i další chrámové skladby, písně, sbory, klavírní skladby, 

které se hrály s oblibou na domácích pódiích. Hluboce osvojená znalost latiny Pickovi 

pomáhala dobře porozumět liturgickým textům. Náčrtky skladeb nosil Picka v kapse na 

papíře charakteristicky složeném na tři díly. Sborové skladby byly uváděny pražským 

Hlaholem (1890-1897) v době, kdy toto těleso dirigoval Josef Klička. Již ve 26ti letech 

byl Picka úspěšným autorem, který spolu s E. Treglerem a B. Vendlerem byl známý 

a uznávaný i v cizině. Všichni tito autoři požívali vážnosti u českých hudebníků. 

Dokladem toho jsou jejich podobizny v Kalendáři českých hudebníků z roku 1899. 

(Vycházel u firmy Fr. A. Urbánek v Praze.) Tato skupina spolu s Karlem Doušou na 

řadu let ovládla vkus pražských pěveckých kůrů. 

Vendler, Kliodl, Picka, Zamrzla, Tregler. - Hudební kvintet z r. 1895. 

"Amálie Bobková (1874-1956), Česká operní pčvkynč. Členka Národního divadla. 
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O osobním životě se z dostupných zdrojů dovídáme o Pickovi jen velmi málo. 

Oženil se v roce 1897 a víme také, že měl syna Jiřího54, mladšího Jaroslava, dceru 

Ludmilu, a že v Praze bydlel blízko Staroměstských mlýnů. 

V roce 1900 přivedl Karel Kovařovic Františka Picku do Národního divadla, aby 

tam řídil sbor (na základě reference z Pivodovy školy). Přátelský vztah s Kovařovicem 

byl poněkud narušen o dva roky později, kdy byl Picka jmenován kapelníkem 

Národního divadla. V této funkci setrval až do roku 1918. Za dobu svého působení 

dirigoval Picka 58 oper českých i světových autorů (první jím dirigovaná opera byla 

Mozartova Figarova svatba), balety, Fibichův scénický melodram. Podílel se na 

textových a hudebních úpravách, skládal hudbu k činohrám (přes 60), uváděl koncerty, 

realizoval svou operu Malíř Reiner op. 47. Na poslední chvíli také přejímal dirigování 

oper, které nikdy nestudoval, jako Louisa, Libuše, Šárka, Aida, Čert a Káča, Blíženci, 

aj.55 (byla to více než třetina dirigovaných oper). Psal obsahy a výklady oper do 

divadelních programů, překládal libreta a upravoval jiné překlady. Picka byl velmi 

dobře jazykově vybaven, kromě ruštiny a latiny ovládal polštinu, francouzštinu 

a němčinu. Vytvořil koncept kolaudace varhan. Při představení příležitostně hrál za 

scénou na varhany nebo harmonium. 

Velkou a nejtrvalejší oblibu získala jeho dětská vánoční hra o šesti obrazech 

Betlém op. 42. Hrála se v Národním divadle téměř každý rok vletech 1905 až 1915. 

Byla dávána též v Brně, Plzni, Ostravě a v rozhlase. Premiéru měla 6. prosince 1905 

a účinkovali v ní mimo jiné i tito herci a osobnosti činohry Národního divadla jako 

K.Váňa56, V. Merhaut57, R. Deyl58, K. Hašler59, E. Kohout60, L. Dostálová61, 

J. Mošna62. V divadle se také setkával se scénografem J. Wenigem63, režiséry 

J. Kvapilem64, K. Hašlerem a dalšími. 

<4VACKOVÁ, J. František Picka. In: Hudební rozhledy, 1985, rač. 38, číslo 10, s. 466-469. 

"V iz příloha. 

"'Karel Váňa (v ND v letech 1906-1928), herce a fotograf. 

"Vladimír Merhaut (1868-1936), hrál v činohře, operetě i opeře, zabýval se loutkovým divadlem. 
wRudolf Deyl (1876-1972), význačný český herec, profesor na dramatickém odd. praž. konzervatoře. 

"Karel I lašler (1879-1941 ), český herec, režisér, písničkář, ředitel pražských kabaretů a varieté, autor proslulých staropražských 
písniček. 

''"Eduard Kohout (1889-1976), český divadelní herec, průkopník filmového herectví, interpret básní. 
61 Leopolda Dostálová (1879-1972), význačná divadelní, filmová a také televizní herečka. 

"Jindřich Mošna (1837-1911), všestranný umělec a talentovaný ochotnický herec. 

"Josef Wenig, scénograf v ND v letech 1918 - 1922. 

"Jaroslav Kvapil (1868-1950), redaktor, překladatel, dramatik, zakladatel moderní české režie. 
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Vraťme se ale k Piekově čtyřaktové opeře Malíř Reiner65. Picka ji tvořil v letech 

1907 až 1909. Je to pravá opera semiseria. Libreto podle veselohry Josefa Jiřího 

Kolára66 Mravenci67 napsal K. Mašek68. Malíř Václav Vavřinec Reiner69, pokrokový 

vlastenec bojující s neuznáním, byl pro Picku vhodnou postavou k vyjádření jeho 

vlastních názorů a idejí. Premiéra opery proběhla 28. dubna 1911 a byla nastudována 

pod režijním vedením R. Poláka70. Dirigoval František Picka. V roli Reinera se objevil 

A. Lebeda71, postavu Veroniky zpívala K. Ungrová. Dále účinkovali E. Burian72, 

V. Kliment , M. Šlechtová74, V. Rabas a další pěvci Národního divadla. Hlavní roli 

měl původně zpívat K. Burian76, který také přeložil libreto do němčiny a vydal vlastním 

nákladem. Z jeho účinkování ale sešlo vzhledem k roztržce se správou divadla. Kritika 

byla v celku příznivá. K domluvenému představení v Drážďanech ovšem nedošlo. 

Reiner se hrál celkem pětkrát, do 20. dubna 1912. Dalšího nastudování v roce 1918 se 

již Picka nedožil. Šestkrát jej v tom roce uvedl K. Kovařovic. Naposledy byla opera 

hrána v únoru roku 1940 v Bratislavě. SO. Přikrylem77 plánoval Picka také operu 

z moravského prostředí o Ondrášovi a Jurášovi. 

Ačkoliv byl v divadle Picka velice vytížen, stále se věnoval skládání 

a nezanedbává ani dominikánský kůr. Na něm často zpívali sólisté a hráli členové 

orchestru Národního divadla. Prováděli mše a církevní skladby a tyto produkce byly 
• • 78 

hojně navštěvovány jako koncerty. Picka tak navázal na tradici F. Chluma a měl 

možnost ještě před kapelnictvím v Národním divadle řídit velké těleso chorální 

a orchestrální. V Národním také korepetoval zpěváky a vzhledem k tomu, že znal velmi 

dobře lidský hlas a techniku zpěvu, mohl je odborně vést i z pěveckého hlediska, čímž 

přispíval ke zdárnému nastudování hraných kusů. 

" V i z příloha. 

'"'J. J. Kolář, později psaný Kolár (1812-1896), český herec, režisér, spisovatel a překladatel. 

"Mravenci , hra napsaná v roce 1869 o V. V. Reinerovi, poprvé hrána ve Stavovském divadle 12. listopadu 1848. 

' Karel Mašek (1873-1922), český spisovatel, libretista, redaktor, překladatel, pseudonym Fa Presto. 

' ' 'Václav Vavřinec Reiner (1689-1743), jeden z nejvýznamnějších českých barokních malířů. 

'"Robert Polák (1866-1926), zpěvák a režisér. 
7 'Antonín Lebeda (1873-1946), pražský pěvec. 

"Emil Burian (1876-1926), operní zpěvák, bratr zpěváka Karla Buriana, otec E. F. Buriana. 

"Václav Kliment (1863-1918), český operní zpěvák. 
74Marie Šlechtová, česká operní zpěvačka, členka ND v letech 1909 - 1936. 

"Václav Rabas český basista, člen ND s přestávkami 1901 - 1931. 

'Karel Burian (1870-1924), vynikající český tenorista světové pověsti, působil na světových operních scénách. 

"Ondře j Přikryl (1862-1936), moravský básník, lékař. 

'"František Chlum (1848-1895), fagotista, absolvent konzervatoře v Praze, 1881-1895 ředitel kůru dominikánů. 
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Počátkem roku 1901 se Picka jako jeden z mála nepřipojil ke stávce sboru 

a orchestru Národního divadla proti tehdejšímu šéfovi opery a hlavnímu kapelníkovi 

Kovařovicovi. Zůstal věrný svému nadřízenému. Kovařovic byl velmi náročný na 

provádění oper (hrál je například přesně podle partitury, neboť se snažil provádět 

skutečné umění). V té době byl ředitelem Národního divadla Gustav Schmoranz, 

režisérem Jaroslav Kvapil a předsedou společnosti Wisner. Stávka byla vyvolána 

prvním houslistou Palečkem a nejprve byla namířena na odstoupení K. Kovařovice, 

posléze za vyšší mzdy a více volna pro členy sboru a orchestru. Do vyřešení situace 

hraje v Národním divadle jen činohra a opera bez orchestru pořádá koncerty. František 

Picka doprovází na klavír zpěv R. Maturové79, V. Klimenta, O. Mařáka80 a K. Buriana 

Za doprovodu Františka Picky se také zkouší nová opera A. Dvořáka - Rusalka. 

Propuštěný orchestr a sbor pořádají obden koncerty v sálech Rudolfina a na Žofíně pod 

taktovou L. V. Čelanského81, a to za obrovské podpory veřejnosti. Stávka skončila 

9. března 1901, kdy proběhlo představení Figarovy svatby. Více než polovina členů 

orchestru byla propuštěna. Členové orchestru, kteří nebyli přijati zpět, se stali 

zakládajícími členy nového hudebního tělesa, orchestru České filharmonie. Poprvé se 

představili publiku na koncertě 15. října 1901 k poctě Z. Fibicha jako symfonický 

orchestr České filharmonie82. 

Picka byl společníkem P. I. Čajkovskému při jeho návštěvě Prahy (nejspíš se 

jednalo o třetí a poslední návštěvu). Ruský skladatel se osobně účastnil premiéry své 

opery Pikovú dáma v Národním divadle. Písemné styky s ruskými kulturními 

pracovníky měl Picka do první světové války. 

Skladatel Josef Suk se ve svých několika dopisech obrací na Picku jako na 

přítele. Hovoří spolu také o premiéře jeho dramatické legendy o šesti obrazech na slova 

Julia Zeyera Pod jabloní, op. 20, která se konala v Národním divadle 28. prosince 1902. 

Picka tuto premiéru dirigoval. Společně s Treglerem a Hejdou (redaktor Národní 

politiky) docházel Picka do bytu bratří Kónigů do Spálené ulice. Bratři pocházeli 

z hudební rodiny (Karel, dekorační malíř, a Jindřich, zubní technik) a pořádali ve svém 

bytě hudební večírky také za přítomnosti dalšího význačného skladatele Vítězslava 

"Růžena Maturová (1870-1938), vynikající česká dramatická pěvkyně. 

""Otakar Mařák (* 1872), český operní pévec. 

"'Ludvík Vítězslav Čelanský (1870-1931), člen Národního divadla, soupeř Kovařovice při jednání o nového šéfa opery. 

"Česká filharmonie existovala v Praze od roku 1896 jen jako organizace pořádající koncerty. Orchestr Národního divadla pro ni 
hrál čtyřikrát ročně. Hráči orchestru Národního divadla byli zároveň Cleny Filharmonie. 
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Nováka83. Večery dále pokračovali v pivnici u Mahulíků. Pro ženské členky kostelních 

sborů Picky a Treglera složil Novák dva ženské sbory s průvodem klavíru Primula veris 

a Velebná noc84. 

Je zřejmé, že Picka znal většinu předních představitelů českého hudebního 

života té doby, a nejen hudebního. Účastnil se večírků pořádaných v bytě 

dr. S. Hellera85, redaktora Národních listů, kde se scházelo politické a kulturní vedení 
8 6 ' 

české inteligence. Byl také ve styku s předním českým fotografem J. Vaňkem , který 

fotil také osobnosti Národního divadla. 

Důležité události z činnosti Národního divadla si Picka poznamenával do třech 

diářů a do zápisníku v období od 1. ledna 1904 do 31. srpna 1917. Zachytil všechny 

události týkající se divadla, jak provozní, tak lidské (vdavky, ochuravění, apod.) 

Zápisník ukončil sdělením, že v Národním dirigoval 1237krát. Diáře uchovala jeho 

dcera Ludmila Marková-Picková. 

Lept Jana Konůpka z Pickovy autobiografie. 

" N O V Á K , V. O sobě a o jiných, Supraphon, Praha, 1970, 1. vydání, 432 s., s. 53. 
84NOVÁK, V. O sobě a o jiných, Supraphon, Praha, 1970, 1. vydání, 432 s., s. 111. 
85Servác Bonifác Heller (1846-1922), Český novinář, také redaktor Lumíra. 

""Jindřich Vančk (1888-1965), v Praze založil ateliér Kandelár & Vaněk a portrétní sbírku Galerie vynikajících osobností, Clen 
Britské královské fotografické spoleěnosti. 
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Své sociální cítění Picka projevil dne 5. listopadu 1905, kdy proběhla v Praze 

demonstrace za všeobecné hlasovací právo. K tomuto datu si do diáře zaznamenal 

- Pražská krvavá neděle. Večer se v Národním divadle hrál Evžen Oněgin. Ve třetím 

dějství se odehrává scéna, ve které zahradnice mají nařízeno neustále zpívat, aby 

nemohly pojídat pánovy sbírané jahody. Po scéně nastala delší pauza. Režisér 

J. Šmaha87 oznámil, že představení přerušuje na znamení smutku nad krvavými 

událostmi a demonstracemi pražského dělnictva, při nichž zemřel Jan Hubač, 15tiletý 

sklenářský učeň. Obecenstvo v klidu odešlo. Ačkoliv znal důvod, přesto se kapelníku 

Pickovi nechtělo hru okamžitě přerušit. Právě scéna s vykořisťováním a do lidské 

nedůstojnosti vehnanými zahradnicemi byla v souzvuku s tím, co se toho dne stalo na 

pražských ulicích. 

V diáři dále najdeme poznámku o vyhlášení a zrušení stanného práva v Praze 

v roce 1908. V roce 1913 podepsal Picka manifest českých hudebníků na obranu 

Antonína Dvořáka. Zajímal se také o dělnické hnutí nejen u nás, ale také v Rusku 

a v Polsku. Besedoval s proticarskými a polskými vlastenci soustředěnými kolem 

Knihovny a čítárny L. N. Tolstého v Praze. Navázal s nimi kontakt již koncem června 

1911. Diskuzí se účastnili také Dr. E. Beneš, Prof. T. G. Masaryk, a další představitelé 

českého politického a kulturního života. V sobotu 12. ledna 1912 zprostředkoval účast 

na představení opery Evžen Oněgin aHoffmannovy povídky členům VI. všeruské 

konference sociálně demokratické strany. Ta se konala v Lidovém domě v Praze 

zásluhou ilegálního spojení, za zády rakouské i ruské policie. Představení byl přítomen 

také V. I. Lenin. 

5. dubna 1916 provedl Picka ve Smetanově síni Obecního domu Mozartův 

večer, poté jej dvakrát dirigoval v Národním divadle. Po Serenádě c moll pro dechové 

nástroje, následovala hraná scéna „Mozart v Prazeil, kterou na přání Picky napsal 

A. Jirásek, dále známé vokální skladby (Bella mia fiamma, kterou zpívala slečna 

Ungrová88, frajmauzská kantáta (K. 619) zpívaná Schútzem89), taneční menuety, 

hudební žert „ Vesničtí muzikanti" a aktová opera „Divadelní ředitel'". 

"Josef Šmaha (1848-1915), český herec, režisér, dramatik a fejetonista. 

""Kamila Ungrová (1887-1972), česká operní pčvkyné, sopranistka, členka Národního divadla. 

"''Theodor Schütz (1878-1961), český tenorista, člen ND. 
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V Národním divadle se setkal se také s polskou operní pěvkyní pražské scény 

M. Boguckou90, tenoristou V. Šindlerem91, ruským pěvcem Georgijem Andrejevičem 

Baklanovem92, J. H. Vávrou93, barytonistou městského divadla v Ostravě a dalšími. 

Před premiérou Dvořákovy Armidy, v roce 1904, K. Kovařovic onemocněl. 

A. Dvořák svěřil dirigentský pult Františku Pickovi (dal mu přednost před Mořicem 

Angrem, kapelníkem, přítelem z mládí). 30. dubna 1917 při představení Libuše 

v Národním divadle opět náhle onemocněl Kovařovic, jediný, kdo měl tuto operu 

nastudovanou. Pohotově a podle dobového tisku velice zdárně jej zastoupil František 

Picka. Bez jediné předchozí zkoušky dirigoval Libuši poprvé v životě. Článek v Právu 

lidu hodnotí tuto produkci jako nejkrásnější představení pro české dělníky od roku 

1898. Ne vždy při zaskakování byla kritika takto příznivá. Často utrpěla kvalita 

prováděného díla vlivem absence zkoušek. 

O prázdninách vletech 1916-1917 zorganizoval Picka zájezd divadelního 

orchestru, sboru a sólistů po českých a moravských průmyslových městech. Cílem bylo 

pomoci českému dělnictvu chápat pokrokovou tradici české národní hudby. 

12. července až 7. srpna 1916 navštívili Kladno, Kroměříž, Litomyšl, Náchod, 

Olomouc, Prostějov, Přerov. 11. července - 1. srpna 1917 Litomyšl, Náchod, Olomouc, 

Plzeň, Přerov, Prostějov. Hráli Prodanou nevěstu, Hubičku, Dvě vdovy, Tajemství, 

Werthera, Lazebníka Sevilského, Evžena Oněgina. 22. července 1917 se v Prostějově po 

zrušení stanného práva uskutečnil dopoledne koncert Dvořákových Slovanských tanců 

(Pihert uvádí odlišné datum - 15. srpna 191794). Večer proběhlo mimořádné představení 

Prodané nevěsty v sále Dělnického domu a po něm následovala dlouhá diskuze. 

V Prostějově, Přerově a Plzni zazněly též koncerty z Pickových skladeb. Na Hané 

zkomponoval Picka mužský sbor Me sme me (r. 1918), který se stal jakousi Hanáckou 

hymnou. Na verše O. Přikryla95 složil dva cykly písní Hanácky pěsničke op. 60 a Novy 

hanácky pěsničke op. 63. Prvním interpretem těchto písní byl O. Zítek96. Jedna z písní je 

věnována E. Destinnové a je vydaná v nakladatelství J. F. Buček97. Na Moravě se také 

'"Maria Bogucka (1884-1957), polská operni pěvkyně, členka varšavské a pražské opery. 

'"Valentin Šindler (1885-1957), tenorista, herec, člen ND v Brnč. 
,2Ci. A. Baklanov (*I880), vlastním jménem Bakkys, ruský barytonista, člen Národního divadla v Praze. 

' 'Jan Hilbert Vávra (1888-1950), všestranný umélec, člen ND, vyučoval zpčv na pražské konzervatoři. 
WPIHERT, J. O Františku Pickovi. 

'"Ondřej Přikryl (1862-1936), moravský básník, lékař. 

'Otakar Zítek (1872-1955), divadelní ředitel, operní režisér, hudební skladatel, spisovatel a pedagog. 

' J . F. Buček, regionální nakladatelství v Prostějově, vletech 1898 až 1935 vydávalo odborné učebnice a příručky, beletrii, 
vlastivědu. 
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několikrát setkal s přítelem PhDr. V. Měrkou98. Pro Emu Destinnovou orchestrálně 

upravil lidové písně a také Kde domov můj. Na text Emy vznikl Letní hymnus napsaný 

v posledním roce Pickova života. 

František Picka, ředitel kůru Sv. Jí/jí, kapelník Národního divadla. 

Podobně jako Mozartův večer v roce 1916 sestavil Picka v roce 1918 

z dobových kusů matiné České vlastenecké divadlo. Hrálo se poprvé 2. června. Zazněla 

IV. symfonie F. X. Duška, scéna U Butteaů, kterou podle Jiráska upravil M. Svoboda. 

Byly zpívány písně Heldovy, Tomáškovy a Rybovy za klavírního a kytarového 

doprovodu. Sehrány veselohry Sedlské námluvy od Raymana a Krameriův Dům na 

slunci. Úspěch byl velký. Při národní přísaze českých spisovatelů v Obecním domě 

a historickém projevu 13. května 1917 řídil Picka sbor Národního divadla 

a improvizoval na varhany. 

František Picka zakončil svůj život krátce před vznikem Československa, 

18. října 1918. Vysílený chřipkou spadl ze schodů a rozbil si hlavu. V dobovém tisku 

a v také v partituře opery Malíř Reiner se dovídáme další podrobnosti jeho skonu99. 

"Vojtěch Měrka, PhDr., (1888-1974), český překladatel, publicista, pedagog, organizátor. 

'"Viz příloha. 
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Úprka při práci na Pickové bustě. Archiv „Novina" Praha. 

Picka je znám zvláště jako církevní skladatel. Napsal sedm latinských mší, jednu 

českou, dále moteta, hymny (Te Deum), hymny eucharistické, skladby mariánské, 

svatební, pohřební, příležitostné. Jsou to díla hluboká, vším odpovídající liturgii. Dále 

napsal několik varhanních a klavírních opusů, drobné instrumentální kusy, sbory, 

nespočet písní, zmiňovanou operu Malíř Reiner, vánoční hru Betlém, hymnu Hané Me 

sme me, a další. Nejvíce skladeb vyšlo tiskem u Fr. A. Urbánka. Tiskli mu také 

J. R. Vilímek100, V. Kotrba101, A. Böhm v Augsburku, J. Otto, J. F. Buček, E. Starý102, 

Bursík a Kohout, ale i regionální vydavatelé jako například Kisch-Trojan v Nových 

Benátkách. Pickovy církevní skladby byly hojně prováděny v cizině: v Německu, 

Rakousku, Maďarsku, ve Francii, ve Švýcarsku. V lednu roku 1898 obdržel Picka 

obdivný dopis od dómského kapelníka v Salcburku Hermanna Spiesse, který 

s úspěchem provedl jeho Mši F dur, op. 17. Církevní skladby tvoří asi dvě pětiny 

Pickova díla. Významné jsou také například skladby velikonoční: Umučení Kristovo 

op. 32 (sled sborových obrazů od vjezdu Kristova do Jeruzaléma až do zmrtvýchvstání), 

Hebdomas sancta op. 37 (gratualia aoffertoria pro bohoslužebné úkony ve dnech 

Svatého týdne) a Improperie op. 36 pro tenorové sólo, smíšený sbor .v průvodem varhan 

a harfy. Tuto skladbu napsal pod pseudonymem Luigi Benedetto. V dominikánském 

kostele ji nezapomenutelně přednesl K. Burian. Zajímavou skladbou je jistě Česká mše 

pro lid op. 15, na slova Boleslava Jablonského, napsaná v roce 1897. Pozoruhodné je 

použití české řeči v této mši. Podle dobových pramenů patří k jeho nejkrásnějším mším 

Missa Festiva op. 40. Za jeho života tato mše tiskem nevyšla. Vymětal v roce 1919 

'""Josef R. Vilímek, JR Vilímek, nebo Vilímek, vydavatelství působící v roce 1884 až 1938 v Praze, založil je j Josef Richard 
Vilímek. 

""Václav Kotrba, český nakladatel atiskař, katolicky orientované vydavatelství, vydávalo vletech 1872 - 1948 také časopis 
Hudební výchova a Cyril. 

" 'Emanuel Starý, založil nakladatelství působící v letech 1867 až 1949, v roce 1933 je j převzal Melantrich. 
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uvádí, že Pickovy skladby byly součástí repertoáru chrámových kůrů. Podobná situace 

je i dnes, neboť v archivech pražských kůrů najdeme nejedno Pickovo liturgické dílo. 

Z jejich koncertních programů a také z rozhlasových nahrávek je jasně patrné, že 

Pickovo dílo je stále živé103. 

""Viz příloha. 
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4 „O nynějším stavu hudby církevní vůbec a v Praze 

zvlášť." 

Jako příklad Pickovy publikační činnosti uvádím krátký vhled do jeho zamyšlení 

„ O nynějším stavu hudby církevní vůbec a v Praze zvlášť". Chci tak dokumentovat jeho 

myšlení a postoje k dané problematice a také způsob vyjadřování jemu vlastní. 

Netroufám si hodnotit Pickovy názory, přibližuji je proto mnohými citacemi. 

V této obsáhlé stati se Picka zamýšlí nad špatným stavem církevní hudby konce 

19. století, a to hlavně v pražském prostředí. (Úvaha vycházela na pokračování 

v časopise Dalibor, ročníky 1 8 - 2 0 , vletech 1896-1898.) Picka si v ní dává za cíl 

objasnit jednotlivé fáze vývoje církevní hudby do konce 19. století a hlavně popisuje 

příčiny, které neutěšený stav církevní hudby způsobily. Ve zkratce tak nastiňuje 

a hodnotí historický vývoj církevní hudby především z hlediska její kvality. 

Picka ve své stati nejprve vyzdvihuje významné hudební osobnosti doby 

renesance a baroka a dotýká se významu Tridentského koncilu104. Hudební dobu 

barokní charakterizuje těmito slovy: „Pokud se církevní kompozici i provádění její 

věnovali umělci opravdoví, nebylo lze zajisté ničeho vytknouti. To ale nebylo pravidlem, 

nýbrž pouze výjimkou. Úplně převládala šablona, zevnějšek, blýskavé pozlátko, které 

bylo po chuti nejen obecenstvu, ale i tehdejšímu kněžstvu, jež přece vždy samo určovalo 

směr, jaký mu bylo libo. "W5 

Picka podrobněji zmiňuje osoby, které se zabývali nápravou zkažené církevní 

hudby na počátku 19. století. Vyzdvihuje například osobnosti jakými byli K. Ett106 

a Dr. K. Proske107. Dr. K. Proske vydával skladby Palestrinovy a jeho současníků ve 

sbírce Musica divina. Jeho následovníky se stal pěstitel Cecilské reformy 

Dr. Fr. X. Witt108, odchovanec Řezenského dómu. Založil „Cecilský spolek", účelem 

kterého bylo všemožnými prostředky pomáhat rozšiřovat pravou církevní hudbu. 

Založil také časopisy „Fliegende Blätter für katholische Kirchenmusik" a „Musica 

sacra". 

I ridentský koncil (1545-1563) povolil provozování vícehlasé hudby v chrámu pod podmínkou srozumitelnosti textu, vážnosti 
výrazu a vyloučení světského cantus firmus a parodie ze mše. 

"" Dalibor, číslo 8/9, ročník XVIII, 1896, strana 53. 

Kašpar Ett, (1788-1847), německý skladatel, varhaník v kostele sv. Michaela v Mnichově. 

Dr. Karel Proske, (1794-1861), německý muzikolog a vydavatel, kanovník v Řezně. 

'"8 Franz Xaver Witt, (1834-1888), německý církevní hudebník a skladatel. 
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Docházelo i k zakládání pěveckých škol. Wittova reforma měla hodně 

následovníků v Německu i u nás. Například: J. Foerster , P. F. Lehner"0. Roku 1873 

začal F. Lehner vydávat časopis „Cyrill" s hudební přílohou. Lehner se také přičinil 

o to, aby při založení Akademie křesťanské v Praze byl při ní ustanoven obor hudební 

nazvaný „Cyrillská jednota", která vstoupila v platnost v roce 1875. Členem byl též 

F. Z. Skuherský. Ne všichni skladatelé ovšem byli sto skládat hodnotnou hudbu. Picka 

kritizuje neúspěšné následovníky Wittovy těmito slovy: „Sebe mizernější muzikant 

troufal si pak psáti církevní hudbu. Jeho duševní chudoba skrývala se pod pláštěm 

církevnosti. Jaspers, Mitterer, Singengerger, Mol i tor, Rampis a j. - samá to jména 

skladatelů, jichž produkty bylo by možno odporučili nanejvýše jako makulaturu a papír 

na zaobalování výrobků uzenářských a zboží hokynářského - kdyby užívání potištěného 

papíru k těmto účelům nebylo již zakázáno. "'" 

Dále odsuzuje také odvozování melodiky nových skladeb z chorálu. Jeho zorné 

pole se zaměřuje i na deklamaci a nepochopení zpívaného textu. Podle 

Picky -."Opravdový umělec dovede zajisté uměleckým vystižením látky nalézti spíše 

posvátný karakter celku (třeba by neznal ani notu z chorálu) než ten, kdo staví pouze na 

základě chorálu a staré polyfonie, ať již užije jakýchkoli prostředků. ""2 

Pickova kritika se dotýká i reprodukce hudby na pražských kůrech. Zde nachází 

jednak neinteligentní ředitele, špatné zpěváky, kteří zpívají bez přednesu, deklamace 

a dynamických odstínů, a kde téměř všude ředitelé kůrů provozují hlavně svoji hudbu, 

ovšem opět velmi nehodnotnou. Gregoriánský chorál se zde přednáší bez rozeznání 

textu i melodie, bez dynamického a časoměrného rozlišení, bez interpretace důležitých 

důrazů. Picka vidí příčinu špatné interpretace také v nedostačujícím a nevyhovujícím 

vydávaném notovém materiálu. 

Dovolte mi opět uvést citaci Pickova hodnocení.: „Je také v Praze ještě několik 

kůrů, kde se pěstuje hudba instrumentální, ponejvíce dobré i slabší práce Horákovy. 

Pěvecký sbor bývá v těch případech ještě slabší než jinde, mezi hudebníky najdete 

všelijaké šumaře, kteří se stoickým klidem škrábou své šestnáctinové figury v houslích 

- celek nevyniká ani nad venkovské produkce o pouti a posvícení. Je to ale přece lepší 

než svrchu zmíněné odpravování Palestriny. ""3 

""' Josef Foerster, (1833-1907), hudební pedagog a skladatel, otec J. F. Foerstra. 

"" Pater František Lehner (1837-1914), farář a papežský komoří. 

' " Dalibor, číslo 10, ročník XIX, 1897, strana 69. 
112 Dalibor, číslo 11, ročník XIX, 1897, strana 78. 
111 Dalibor, Č. 12/13, ročník XIX, 1897, strana 87. 
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Podle Picky má vliv na úroveň církevní hudby také změna postavení kantorů ve 

školách, kteří již nejsou muzikanty jako dříve, a v důsledku toho se hudební obory 

nevyučují fundovaně. Ani hmotné poměry ředitelů kůrů a varhaníků nejsou vyhovující. 

Další vliv má „všemocná protekce". Picka rozebírá některé církevní skladby té doby 

a na příkladech poukazuje na hudbu „dobrou" a „špatnou", „kvalitní" a „nekvalitní" 

v souvislosti s církevními účely. Zmiňuje významné kompozice A. Dvořáka, F. Liszta, 

belgického skladatele E. Tinela114, ale také Karla Steckera, Eduarda Treglera 

a Bohumila Vendlera. Detailně rozebírá části jejich mší a na nich ilustruje novou 

reformu církevní hudby. „Skladby, o nichž jsem se tuto obšírněji rozepsal, povstaly 

ovšem také následky působení Wittovy reformy. Jejich autoři správně a jasně vystihujíce 

světlé i stinné stránky této reformy, pokračovali v ní na základě bohatých svých 

zkušeností, důkladné znalosti liturgických potřeb - a především na základě ryzích svých 

snah uměleckých. A právě tím vším tvoří reformu novou. "'15 

V další kapitole si takto Picka odpovídá na otázku: „A jaký účel má tedy hudba 

církevní? Tato je přece v přední řadě určena k tomu, co prvotní církev měla na mysli: 

vzbudit i a podporovali zbožnost' věřících. Proto má především působit i na cit Nesmí 

tedy býti považována pouze a jedině za část liturgie, nesmí přestat býti uměním. Jen to 

dovede roznítit citposluchačstva kpravé zbožnosti. 16 

Co je pro církevní hudbu důstojné, je podle Picky rozdílné také s ohledem na 

zvyky a temperament různých národů a na konkrétní dobu. Dále Picka vyjadřuje také 

požadavek například na rovné uplatňování opakování slov v liturgii, používání bohatší 

harmonie, národních jazyků, a dokonce na potřebu reformy české liturgie. Polemizuje 

o uplatňování církevních tónin ve vícehlasé hudbě. 

Podle Picky: „Za pravou hudbu církevní sluší považovali onu, jež vyhovujíc 

plnou měrou zákonům a předpisům katolického ritu a liturgie a neopomíjejíc využití 

veškerých prostředků hudebního výrazu, jež poskytují všechny časy, počínaje Ambrožem 

a Řehořem Velkým až po dnešní dobu, vytvořena je v duchu pravé zbožnosti a jest 

vpravdě důstojnou posvátného ovzduší chrámu a obřadů církevních , která jest 

umělecky cenou, k významu textu pro komposici určeného, rozuměli dokonale 

Edgar Tincl, (1854-1912), belgický skladatel církevní hudby a klavírista. 
115 Dalibor, č. 27/28, ročník XIX, 1897, strana 206. 
116 Dalibor, č. 8/9, ročník XX, 1897, strana 58. 
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významu textu onoho, a snažiti se hudbou svojí co možná nejlépe jej illustrovati tak, aby 

výraz hudební se slovem úplně se kryl. "ll? 

Dále se jeho úvaha opět dotýká nenahraditelnosti chorálu v církevní hudbě. 

Popisuje interpretační zásady chorálu, rozebírá a poukazuje na příkladech na dobrou 

a špatnou harmonizaci některých částí chorálu. Podobným způsobem se zamýšlí také 

nad polyfonií. Závěrem nastiňuje možné způsoby nápravy církevní hudby. Svou úvahu 
r r v- r ((] 18 

završuje tímto dodatkem: „ ...že jedině neustálý pokrok vede kpravému umění!" 

Tolik alespoň přehledná prezentace Pickových názorů na duchovní hudbu jeho 

doby, na její aktuální stav, podmínky a perspektivy. 

117 Dalibor, č. 14/15, ročník XX, 1898, strana 102. 

" s Dalibor, č. 14/15, ročník XX, 1898, strana 105. 
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5 Mše F dur 

r 
Uvod 

K představení hudební řeči Františka Picky jsem vybrala mj. Mši F dur jako 

příklad Pickovy duchovní a liturgické hudby. Tato skladba byla dokončena 4. června 

1895, ve dvaadvaceti letech autora. Existují dvě varianty mše: 1. pro smíšený sbor 

a varhany a 2. pro smíšený sbor, varhany a malý orchestr. Partitura j e v instrumentaci 

pro dva hoboje nebo klarinety, dva lesní rohy, tři trombony (neobligátní), tympány 

(neobligátní), varhany a smyčcový kvintet. Rukopisy varhanního a orchestrálního 

provedení mše jsou uloženy v Českém muzeu hudby."9 Tiskem vyšla v roce 1896, a to 

v obou verzích. Jak varhanní, tak i orchestrální pod opusovými čísly 17a a 17b 

v nakladatelství F. A. Urbánek v Praze.120 Poprvé mše F dur zazněla na kůru v Mladé 

Boleslavi v roce 1895 v podání mladoboleslavského chrámového sboru. Alt tehdy 

zpíval mimo jiné Cyril Sychra121, a jeho jedenáctiletý bratr Method hrál varhanní part. 

Mše F dur byla s velkým úspěchem hrána nejen ve své době, ale i v pozdějších letech. 

I v současnosti je hrána na pražských i dalších kůrech. Například o Velikonocích tohoto 

roku ji uvedl Chrámový pěvecký sbor Slušovice. 23. 8. 2008 v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Brně - Zábrdovicích ji provedl místní Chrámový sbor pod vedením 

ředitele kůru Zdeňka Hatiny. V roce 2002 byla provedena opět v Zábrdovicích, a to 

30. června. V témže roce 2. února ji zpívalo Wowes collegium v kostele Panny Marie 

Vítězné v Praze. Patří také do kmenového repertoáru sboru Canticorum Kadaň. 

Mše F dur zahajuje řadu vydaných latinských mší, je věnována Karlu 

Steckerovi. Konrád Pospíšil mluví o Mši F dur jako o mši korunovační, která se výtečně 

hodí na veliké svátky a kterou průvod smyčců velmi vhodně obohacuje.122 

Mše F dur je skladba funkční, a tomuto účelu je plně podřízena a přizpůsobena 

(mám na mysli liturgii doby před II. vatikánským koncilem) délkou, dobovým 

obsazením orchestru, party jednotlivých hlasů, instrumentální oporou pro zpěv, 

melodickou, rytmickou a harmonickou stránkou. Z hlediska praktické provozovatelnosti 

je napsaná velmi vhodně, neboť je technicky přístupná i pro neprofesionály, s ohledem 

" ' Autograf varhanní verze má signaturu XI-A-243, orchestrálníXI-A-242. 
120 F. A. Urbánek (pozdčji . . .a synové), vydavatelství působící v letech 1871 - 1948, č. 930,993. 
121 Cyril Sychra, (1859-1935), profesor zpčvu, varhaník, skladatel církevní hudby. 

K. Pospíšil, O hudbč chrámové a jejím úkolu v umělecké výchově lidu, Dalibor, ročník XXV, č. 36, 1903, strana 266. 
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na provozování v chrámových prostorech hlavně venkovských kůrů. Je vidět, že si 

Picka byl dobře vědom možností amatérského sboru, co se týká rozsahu jednotlivých 

hlasů a také použití nástrojů v instrumentaci. V částech mše se nevyskytují 

z melodického hlediska krajní polohy hlasů ani nástrojů, velké skoky ani velký rozsah 

hlasů, zvláště pěveckých partů, velké koloratury ani melismatické ozdoby. František 

Picka byl v oblasti chrámové hudby nepochybně velký praktik. 

Melodická invence není tolik výrazná. Hudba velmi vhodně koresponduje 

s textem. 

Dynamika se často proměňuje. Z tempových označení je zastoupeno hlavně 

andante, allegro a largo. Rytmické změny se projevují v závislosti na textu tak, aby jej 

vhodně dokreslovaly. Picka využívá přirozenou a deklamovatelnou rytmiku, tečkovaný 

rytmus, trioly. 

Celá skladba se odehrává v tónině F dur, která je základní tóninou ve všech 

částech mše. V tonální centralizaci nacházíme podobnost např. s barokní suitou. 

Z hlediska harmonického myšlení jsou pro Picku typické hlavně tyto jevy: využití 

modálních a starých tónin, paralelní postupy v sextakordech, alterované akordy, časté 

prodlevy a nad nimi se měnící harmonie, enharmonické modulace apod. 

Nyní představím příklady Pickova hudebního slohu konkrétněji v jednotlivých 

částech mše F dur. 

Kyrie 

Je větou tematickou. Formálněji můžeme označit za rozšířenou velkou třídílnou 

formu s reprízou. Schéma vypadá takto: Díl A - Andante tranquillo, díl B - Poco piú 

mosso, mezivěta - Tempo I (5 taktů), návrat dílu A' (9 taktů - zkrácený a pozměněný 

díl), 6 taktů před koncem - coda. 

Z hlediska melodické stavby tématu pracuje Picka úsporně, neboť základní 

motiv dílu A se skládá z kvarty, sekundy a tercie. Motiv je opakován a imitován ve 

zpěvních i orchestrálních hlasech od různých tónů, v různých tóninách. Například 

v 11. taktu je téma uvedeno ve sborové sazbě, ve 12. taktu v orchestru o tercii níž, 

imitace v oktávové poloze, v dílu A' v 6. taktu v orchestru začíná tónem dl v tónině 

G dur, v taktu následujícím tenor zpívá od malého g v tónině C dur, v 8. taktu před 

koncem v orchestru zazní téma od f l , v 7. taktu v base od malého e. 
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Zpěvné hlasy velmi často zdvojují varhany (orchestr), k podpoření dobré 

intonace. 

Vyspělá tonální harmonie Picky je snadno rozeznatelná. Podívejme se na ukázku 

v 10. taktu: Na druhou dobu nacházíme alterovanou mimotonální dominantu - g h des f 

- ve tvaru zvětšeného terckvartakordu, která přechází do dominantního septakordu Cl. 

Ukázka č. 1 - strana 3 ,10. takt 

Díl B - Poco piú mosso - začíná v tónině D dur, která je v chromatické terciové 

příbuznosti k F dur a končí na subdominantě základní tóniny, tedy v B dur. Jsou zde 

výrazně patrné například různé stupnicové postupy a opět paralelní posouvání 

sextakordů nad prodlevou. 

Ukázka č. 2 - strana 3, Poco piú mosso 5. - 6. takt 
n I >-K 
Poco piu mosso. 

Fr. A. Urbánek a synové v Praze. VeSkera práva vyhrazena. 
tyli • tlaku A M.klh»r< T 1.1r>k < 

Mezivěta (Tempo I), spojovací díl, moduluje ze subdominantní tóniny do 

základní F dur. Velmi umně připravuje návrat dílu A' pomocí sledů sextakordů, 

a využitím mimotonálních septimových a nónových akordů. 
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Závěrečná coda uklidňuje již tak dost zčeřenou hladinu harmonického cítění 

citací tématu v orchestru a s prodlevou ve vrchních hlasech. Zajímavým ozvláštněním 

a velmi pěkně znějícím prvkem je v předposledním taktu průtažný tón h uvedený 

v orchestru i v altu. Lze jej v F dur vykládat jako lydickou kvartu. 

Ukázka č. 3 - strana 4, poslední systém 

Gloria 

Druhá část mše, Gloria, je větou víceméně monotematickou. Nacházíme zde 

imitační techniku kompoziční práce a značnou evolučnost. Harmonicky je velmi bohatá. 

Hlavní tóninou je opět F dur. Ta je ovšem často narušována modulacemi a také 

užíváním alterovaných akordů. 

Z tóninového, tempového a textového hlediska odpovídá Gloria pětidílné formě 

s provedením, reprízou a codou, kdy autor opakuje díl A v bohatší harmonii. Schéma by 

vypadalo takto: A - 13 taktů, A'- 7 taktů (zkrácený díl), X - 15 taktů + 6 taktů (vnitřní 

coda), díl B - 25 taktů, mezivěta - 1 takt, A " - 10 taktů (zkrácený díl), Coda - 9 taktů. 

Pro část Gloria jsou charakteristické mimo jiné stupnicové postupy, tečkovaný rytmus, 

bohaté užití unisona, sekundová vzdálenost tónin, frygická modalita a další. Ve 

vokálním partu použil Picka přirozenou a deklamovatelnou rytmiku, jen výjimečně 

užívá krajní polohy hlasů. Dynamika je v části Gloria velmi propracovaná, neboť se 

stále proměňuje v závislosti na textu. Slavnostně zní mohutné použití unisona postupně 

ve všech zpěvních partech v různých obměnách, které připomíná chorál. 
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Ukázka č. 4, strana 5, 8. takt - příklad tečkovaného rytmu v uvedení tématu ve 

sborové harmonii 

Ukázka č. 5, strana 6, 4 takty před dílem Andante - mohutné unisono sboru, 

tečkovaný rytmus 

Ukázka č. 6, strana 6, díl B - Andante - v úvodních 4 taktech se setkáváme 

s postupem ve frygické tónině g 
Au duňte. 

Piú mosso - coda - v této části Picka použil princip těsny, imitační techniku, 

tedy polyfonní práci. Téma je uváděno nejprve v sopránu, poté v tenoru, v basu 

a nakonec v altu. Harmonie je těsná. 
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Ukázka č. 7, strana 7 - Piů mosso 

Credo 

V této části je hudba ještě pevněji svázána s textem. I proto je možné říci, že má 

poněkud temnější náladu, neboť autor proti sobě staví plochy temnější a jasnější, tak, 

jak hudba odpovídá textu. Obsahově je to část nejzávažnější, což se objevuje 

i v bohatství harmonie, která závažnost textu dotváří a umocňuje. Zároveň také svou 

harmonickou bohatostí přesně text podtrhuje a zvýrazňuje. Formálně se setkáváme 

s přehlednou, velkou pětidílnou formou, ve které se ovšem díl A dvakrát vrací až po 

uvedení dílů B a C. Schéma by vypadalo takto: Díl A - 38 taktů, díl B - 22 taktů, díl C 

- 24 taktů, díl A' - 37 taktů, díl A " - 5 taktů, coda - 11 taktů. Některé úseky dílů jsou 

ve stavbě poněkud uvolněnější. 

Dynamicky je Credo velmi proměnlivé, opět v závislosti na textu, využívá téměř 

všech dynamických poloh. Z hlediska tempa je zde také značná různorodost, nacházíme 

například tyto: Allegro moderato, Adagio, Allegro con brio a další. Příznačné jsou 

i časté agogické a rytmické změny. 

Z hlediska tonálního jsme v tónině F dur. Je zde bohatě užíváno modulace 

pomocí enharmonické záměny akordů. Z harmonického hlediska se uplatňuje často 
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chromatická terciová příbuznost či alterované tóny. Nacházíme do určité míry 

podobnost také s hudbou období impresionismu. Například používáním modálních 

prvků, alterovaných, septimových, nónových akordů, relativním osamostatňováním 

hlasů a podobně. 

Melodika vyrůstá hlavně z harmonické struktury, přesto zde nacházíme primárně 

melodicky zajímavé myšlenky, i když lze říci, že Pickova melodika celkově příliš 

originální není. 

Díl A - Hlavní téma dílu A působí klidně a vyrovnaně. Hudba je plně odevzdaná 

postatě sdělení. Přímo z ní čiší jistota autora ve víře v Boha a jeho odevzdanost Bohu. 

Téma se pohybuje v rozsahu kvinty a vyskytují se v něm půlové, čtvrťové hodnoty 

a také stupňovitý postup. 

Dokumentujme princip Pickova myšlení na několika ukázkách. 

V části B nacházíme příklad zajímavé enharmonické modulace. 

Ukázka č. 8, strana 9, 5. takt odzadu - f (eis) a cis - zvětšený kvintakord ve fis moll 

se mění v des f a - a dále v des f as v tónině Des dur 

Ukázka ě. 9, strana 9, 2 poslední takty - ges heses des (3. stupeň v es moll) se mění 

na fis a cis - fis moll 

ň r \ Adagio. 80L0.*) 
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Ukázka č. 10, strana 10, 1. systém, 2 poslední takty - použití lydického durového 

akordu z F dur: e gis h, jako subdominantní akord v h moll, po kterém následuje 

cis e g (II. stupeň v h moll), tedy tónina h moll 

Ukázka č. 11, strana 13, 2. systém, 1. takt - zajímavě působí použití alterované 

mimotonální dominanty - g h des f, po ní následuje dominantní tónina C dur 

a dále základní tónina F dur. 

Sanctus 

Je rozsahem stručnější část této mše. Obsahuje tři odlišné díly, jedná se tedy 

o velkou třídílnou formu bez návratu, ve které jsou jednotlivé díly postupně 

zrychlovány. V části A - Larghettu (12 taktů) - nejprve zazní 7 taktů sbor s varhanami 

a dalších 6 taktů přednese sbor acappella Dále následuje část B - Poco piů mosso 

(10 taktů), která je hybnější a část C - Allegro non tanto (11 taktů), která je tempově 

nejrychlejší. Díl C je svým charakterem codový. 

I tato věta mše dodržuje princip tonální jednoty všech tří částí, kdy základní 

tóninou je opět tónina F dur. Řešení formy je dosti neobvyklé, neboť z formálního 

hlediska se jedná o třídílnou formu bez návratu, ale z hlediska tonálně harmonického lze 
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hovořit o návratu dílu A. Lze také říci, že uvedený harmonický tonální plán tmelí celou 

část Sanctus. 

Ačkoliv Sanctus na první pohled nevypadá polyfonně, nacházíme zde polyfonní 

- imitační způsob práce. Podívejme se například na začátek dílu A: soprán a alt 

přednesou téma v tónině F dur, tenor a bas jej opakují, ovšem v nezvyklém intervalu 

nástupu, a to ve spodní septimě, tedy v tónině g moll. 

Ukázka č. 12, strana 14, takty 1 - 5 

Larghetto. 

Ped. 

Z hlediska harmonického nacházíme v Sanctu obdobné jevy jako 

v předcházejících částech. 

Ze zajímavějších míst uvádím např. ukázku č. 13. 

Ukázka č. 13, strana 15, 4. takt od konce 

Jw> - »ín - na ia ex - cél 

t o . a i a . na In ex 
ho . lán 

V ukázce č. 13 zazní na 3. dobu ve 4. taktu od konce e g h (což je lydický 

mollový akord v podobě sextakordu vytvořený na VII. stupni v tónině F dur), tedy 

namísto e g bé nacházíme e g h, tedy mollový trojzvuk na VII. stupni. Dále následuje 

akord G7 a tónický kvartsextakord. 
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Ukázka č. 14, strana 15, 3. takt před závěrem 

V ukázce č. 14 ve třetím taktu od konce na třetí dobu nacházíme akord bé d fis, 

enharmonicky jej lze zaměnit na d fis ais, což je alterovaná mimotonální dominanta 

ke G dur, dál následuje G, G7, (opět mimotonální dominanta), C7 (dominantní 

septakord), a F dur - tonika. Celý harmonický sled se odehrává nad prodlevou C. 

Benedictus 

Část Benedictus má stejné formové schéma jako Sanctus, přičemž došlo ke 

změně metra na 3/4. Nacházíme tedy opět třídílnou formu ABC bez reprízy. V díle 

A (13 taktů) téma přednesou nejprve varhany, po nich jej opakuje sbor. Střední díl B 

(11 taktů) uvádí pouze sbor, dominuje v něm tedy vokální složka. Díl C je návratem 

části Hosanna ze Sanctus v původním, rychlejším, tempu, které je k tempu dílů A i B 

kontrastní. Pro posluchače je toto opakování části Hosanna velmi vhodné, neboť 

připomene hudbu jednak již známou a zároveň zopakuje velmi výrazné a pěkné téma, 

které má jubilózní charakter. V díle A proti sobě vystupují instrumentální a vokální 

složka jako na způsob responsoria, kdy jedna hudební složka motiv přednáší a druhá jej 

opakuje. (Podobný způsob kompozičního myšlení najdeme již v díle Sanctus.) 

Z hlediska harmonické výstavby nacházíme mimo jiné náznak paralelismů 

v sextakordech (na začátku části A), figurativnost varhan pod hlasy, volnou imitaci, 

náznaky inverzních postupů a další. 
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Ukázka č. 15, strana 16, 3. - 5. takt 

V ukázce č. 15 vidíme příklad volné imitace - inverze a transpozice tématu 

- obrácený postup sledu intervalů. Téma tvoří nejprve sekunda, poté kvarta, dále kvarta 

a prima (v sopránu), a v altu je téma uvedeno v inverzi, tedy prima, kvarta, kvarta 

a sekunda. Téma nastupuje nejprve v sopránu od bél, poté v altu od c l , dále v tenoru 

od f, tedy pokaždé od jiného tónu a v tenoru dochází také ke změně intervalů. 

Agnus 

Poslední část mše je velmi dobře kompozičně vystavěná, sevřená 

a koncentrovaná miniatura. 

Picka v ní sumarizuje řadu prvků, které se objevují v předcházejících dílech, a to 

prvky motivické, melodické, harmonické, rytmické, fakturální, stylizační, skladebné. 

Princip práce je tedy reminiscenční, ve které vidíme propojení a shrnutí celku a sumy 

předchozího hudebního myšlení. Z hlediska formy jde o malou formu abca'. Dí la 

(9 taktů), díl b (10 taktů), díl c (7 + 4 takty - mezivěta), díl a' (13 taktů je v podstatě 

códou). Tóninově se pohybujeme nejprve v d moll, (můžeme říci, že dochází k oscilaci 

mezi d moll a d dorskou - h místo bé.). F dur jako základní tónina mše se objevuje 

v díle c a a' takže k tonální repríze dochází až v díle c. Dynamická výstavba Agnus je 

velmi pozoruhodná, neboť z počátečního pp přechází dynamika náhle do forte v díle c 

a poté, ač plynule, přesto během 2 taktů do pp. Picka moudře a logicky (vzhledem 

k obsahu sdělení) vede závěr mše do ppp, které v chrámu velice pěkně vyzní a má velmi 

sugestivní charakter. 

Z hlediska harmonického je tento díl prosycen modálními prvky a jejich 

kombinací. Tonální pohyblivost částí a a b je založena právě na modalitě. V 6. taktu 

(slova: Miserere - nástup sopránu s altem) nacházíme tóninu D dur. V 7. taktu se na 

1. době objevuje tón c, tedy snížený 7. stupeň v tónině D dur, jako mixolydický prvek. 
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Na 2. dobu zazní tón es jako prvek frygický, a ve 4. době se setkáváme s bé, což je 

prvek z aiolského modu. Názorně tedy vidíme kombinaci modálních prvků. 

Ukázka ě. 16, str. 16, 6. - 7. takt v Agnus 

V taktu 9 (viz ukázka č. 17) je v D dur přidána septima na D7. Přes tuto 

mimotonální dominantu se dostáváme do mollové sobdominanty - g moll. V 10. taktu 

se vyskytuje v g moll místo es - e, ocitáme se tak v dórské g moll. Ta dále postupuje do 

F dur, která je zde jen zmíněna. 

Ukázka ě. 17, str. 16, 9. - 10. takt v Agnus 

Podíváme-li se na Agnus podrobněji z hlediska sumarizace, najdeme hned 

v úvodu podobné téma jako v Kyrie, které obsahuje charakteristickou úvodní kvartu. 

Dále nacházíme i v úvodu paralelní postupy sextakordů v doprovodu i ve sborové 

sazbě. Další téma podobné tématu v Kyrie se objevuje v 6. taktu a má typické uvedení 

na lehkou dobu s předtaktím a obsahuje půlovou, čtvrťovou a dvě osminové doby. 

Typický je opět podobný či stejný tečkovaný rytmus, figurativní postup v doprovodu, 

imitačnost a kánonické zpracování v dílu c a dále opětovné uvedení lydické kvarty 

v závěru (vyjádření jiného, originálního způsobu plagálního závěru, což je velice 

zajímavý a efektní nápad, který použil Picka již v závěru Kyrie). 
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Tuto část lze velmi vhodně použít samostatně například ke koncertnímu 

provedení nebo i jako přídavek. 

Instrumentace 

Mše F dur je napsána také ve variantě pro orchestrální obsazení. A to pro 

smíšený sbor s průvodem varhan a malého orchestru. V partituře najdeme party pro tyto 

nástroje: dva hoboje (nebo klarinety in C, nebo in B), dva lesní rohy in F, trombony 

(neobligátní), tympány (neobligátní), smíšený sbor, varhany a smyčcový orchestr. 

Vlastní provedení instrumentace svědčí o tom, že Picka tuto hudební dovednost 

velmi dobře ovládal a že instrumentaci velmi důkladně promýšlel a byl také dobře 

obeznámen s možností hry nástrojů symfonického orchestru. Byl prakticky velmi dobře 

vzdělaný a dovedl smysluplně instrumentovat s ohledem na využití dané skladby. Tato 

mše je psaná a určená pro praktický chrámový provoz, ve kterém mohou hrát 

i neprofesionálové. Je to účelová hudba, která je plně podřízena záměru díla. V určitém 

smyslu lze duchovní hudbu pro chrámový provoz přirovnat ke scénické hudbě pro 

provozování v divadle. V době působení v Národním divadle se Picka důkladně vycvičil 

v instrumentaci při tvorbě scénické hudby k činohrám, a naučil se tak slyšet hned 

orchestrální party. Jeho instrumentace není stereotypní, je naopak svébytná, dotváří 

a obohacuje původní partituru. 

Oproti varhanní verzi přináší partitura nový zvuk, neboť autor jen nerozepisuje 

varhanní part do jednotlivých nástrojů, ale vytváří protihlasy a využívá předností 

a specifičností jednotlivých nástrojů. Nástroje orchestru také nejsou jen mechanicky 

rozepsané, dublované, ale každou nástrojovou skupinu instrumentuje zvlášť. Často 

osamostatňuje jednotlivé nástrojové skupiny, nástroje vynalézavě kombinuje. Najdeme 

zde místa, která jsou psána speciálně pro jednotlivé nástroje. Varhany neplní funkci jen 

číslovaného basu jako v baroku, ani nehrají všechny nástroje, ale vystupují zde jako 

další nástroj, který má svou samostatnou linku, a je součástí orchestru. 

Ukázka ě. 18, strana 4, 3 poslední takty, samostatná linka varhanního partu 
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Další zvláštností je osamostatnění kontrabasu a violoncella, kdy cello hraje svou 

vlastní melodii, oproti tomu má kontrabas jinou melodii i rytmus. 

Ukázka č. 19, strana 6, 2. - 5. takt, linka violoncella a kontrabasu 

Na straně 5 (ukázka č. 20) najdeme vyhrávky dechů, kdy Picka využívá malou 

skupinu dechových nástrojů. 

Ukázka ě. 20, strana 5, 3. - 8. takt 

J»—— - fa 

lf fl P \f 
Najdeme zde také místa, která bychom ve varhanách těžko hledali, ani je 

varhanami nelze dost dobře zahrát. Smyčce používají specifické figury pro tyto nástroje, 

jako například rozložené akordy smyčců, tremolla, dále tzv. non divizi akordy (nedělené 

akordy), které nelze zahrát na jiný nástroj. Smyčce mají předepsané vyhrávky, dělené 

doby, což patří do smyčcové sazby. Například na straně 9 (ukázka č. 21), kde tyto 

smyčcové nástroje osamostatňuje. 

Ukázka č. 21, strana 9, 2 poslední takty. 

• a u n ^ ^ 
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Z instrumentace je patrné, že F. Picka byl velmi prakticky vzdělaný člověk, 

který měl dobře osvojenou dovednost instrumentovat, neboť instrumentoval velmi 

smysluplně. 

Závěr mše F Dur 

Chceme-li zhodnotit hudbu mše F dur, musíme říci, že Pickova hudební řeč 

v této skladbě vychází z harmonie pozdního romantismu, do určité míry i hudebního 

impresionismu, z chorálu a především z potřeb chrámového sboru a jeho praxe. Užívá 

v ní hodně chromatiky, modality, formálně menších hudebních ploch. V harmonii je 

Picka nápaditý, což je typické pro všechny absolventy varhanické školy. Ačkoliv ve mši 

používá všechny chromatické prostředky včetně alterace a je zde obsažena i polyfonní 

technika, je tato hudba prakticky realizovatelná, proveditelná. 

Melodie je spíše úspornější. Je podřízena textu rytmem a velmi často také 

dynamikou, dále směřováním hlasů podle textu (nahoru, dolů). Například: „Et ascéndit 

in coelum - Vstoupil na nebe", strana 10, 4. systém, 2. - 4. takt (viz ukázka č. 22). 

Ukázka ě. 22, strana 10, 4. systém, 2. - 4. takt 

Sbor nechává Picka ve zpěvu dýchat vhodnými pomlkami, frázováním, a dobře 

volenými nástupy. Podobně jako ve vokální polyfonii a chorálu využívá hlavně střední 

polohy hlasů. Intonační opora pro zpěváky je důmyslně promyšlená - varhany, či jiné 

nástroje, často zdvojují sborové hlasy k podpoře jednotlivých hlasů. 

Struktura mše je dovedná. Málokdy užívá formu, která odpovídá běžnému 

schématu. Často využívá třídílné formy, a to i ABC a také například pětidílnou formu 

s provedením. 

Mše je velmi dobře provozovatelná nejen jako celek, ale i její jednotlivé části. 

Lze ji použít jako součást katolické mše v chrámu, ale i v koncertním provedení. Těžiště 
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Pickovy tvorby nacházíme v drobných skladbách, v menších uzavřených celcích, a to 

platí i pro jednotlivé části mše. Z celé mše je patrné, že Picka byl velký praktik, 

dokonale hudebně vybavený. 
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6 Novy hanácky pěsničke 

V Pickové světské tvorbě najdeme sbory, písně, drobné klavírní skladbičky, 

komorní hudbu (například pro housle a klavír), scénickou hudbu k divadelním hrám, 

jednu operu, vánoční hru a další. Z této bohaté nabídky jsem pro přiblížení hudební řeči 

Františka Picky vybrala cyklus písní Novy hanácky pěsničke op. 63. 

V době před I. světovou válkou byla inspirace folklórem módní záležitostí. 

V oblibě byla hlavně oblast Slovácka, Hané a Slovenska. Básníci tvořili verše v různých 

nářečích a skladatelé se jimi nechávali inspirovat k vytváření téměř původní hudby. 

V tomto duchu psalo množství autorů, kupříkladu Vítězslav Novák, Ladislav Vycpálek, 

Leoš Janáček aj.... 

Novy hanácky pěsničke je cyklus osmi písní pro střední hlas a klavírní doprovod 

na slova básníka Ondřeje Přikryla123. Byly napsány a vydány nákladem Kamila 

Kische-Trojana v Nových Benátkách124 v roce 1917125. Lze je hrát jako celek, nebo 

samostatně jako výběr písní. Skladatel pravděpodobně zamýšlel hrát tento cyklus spíše 

jako výběr písní. Text je psaný v hanáckém nářečí. Jeho autor, Ondřej Přikryl, se volně 

inspiroval hanáckým folklórem. Jedná se o vytvořenou umělou poezii. Folklórní rysy se 

objevují i v celém hudební zpracování cyklu. František Picka často užívá v doprovodu 

ostinat a prodlev, což je typické pro lidovou píseň (například dudy na Chodsku, či 

Moravě). Moravské prostředí F. Picka poznal při opakovaných zájezdech souboru 

Národního divadla na Moravu, hlavně Prostějova a okolí, v době divadelních prázdnin 

vletech 1916-1918. 

Uveďme několik notových ukázek dokumentujících výše uvedenou 

charakteristiku tohoto písňového cyklu. 

Píseň číslo 1 - Oče 

Klavírní doprovod písně je téměř samostatná skladba, má v podstatě 

samostatnou melodickou linku, bohaté vyhrávky a vytváří protiklad ke zpěvnímu partu 

(viz ukázka č. 23). 

' "Ondře j Přikryl, český básník (1862 - 1936), lékař a kulturní a národní pracovník. 

' "Kamil Kisch-Trojan, vydavatelství v Nových Benátkách. 
l 2 ,Dva výtisky písní bychom našli v hudebním úseku Méstské knihovny Praha pod signaturou: VZ 27161. 
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Ukázka č. 23 - strana 3, takty 1 - 4 

Píseň číslo 2-Za Terezo 

Melodie této písně je deklamaění, ne sice úplně jednoduchá, nicméně připomíná 

lidovou píseň svou prostotou. Lidský hlas a klavírní part zde vystupují jako dva 

rovnocenní partneři. Melodii a doprovod autor obohacuje triolami. Doprovod se opět 

často osamostatňuje proti zpěvnímu partu a je velmi zajímavý i bez sólového zpěvu. 

Využívá hodně prodlev, ostinat, paralelismů, často nad prodlevami, čímž vznikají velmi 

zajímavé disonance. Nalézáme zde septimové, nónové akordy, akordy chromatické 

terciové příbuznosti. Tonálně se pohybujeme v A dur a v C dur. Místy se dokonce 

objevují náznaky tóninových kombinací (V levé ruce zní tónina C dur a v pravé d moll, 

viz ukázka č. 24). 

Ukázka ě. 24 - strana 4, poslední systém 

ti i. jt -"=: p poro rit. / 

É * É p ř r r y r = = n — r ^ n M ^ T > 1 1 — t r - š p i 
od vás vra-cel . se roně p l a - ! e : .. Hde ' s bel. že se 

Píseň číslo 3 - Po zpovědi 

Jako ve všech písních, i v této je velmi prokomponovaný klavírní doprovod, 

který spíše vytváří protihlas ke zpěvnímu partu. Metricky je píseň napsána střídavě ve 

3/4 a 4/4 taktu. Tonálně se pohybujeme mezi dvěma tóninami: g moll, ve které píseň 

začíná, a B dur, v níž píseň končí. Picka zde využívá, obdobně jako např. později 

Martinů, otočení klasické kadence: subdominanta, dominanta, tonika na: dominanta, 

1. Oce. 
F r a n l . P i c k a . ( O p . 6 3 . ) 

0 u M í r n ě . • K , — 

-JL i * l* i 

Podmás- lo-vy o - ce pěk-ny. 

— t 0 • — 0 

své - čny só . a - le i >to mně ne - só hned' se 

m -̂

w i f t f f 
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v 

h = 

r r c 
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subdominanta, tonika. Používá plagálních závěrů, které nepochybně souvisejí 

s duchovní písní. 

Poslední systém, 2. takt - zde jsou akordy posouvány mezi sebou, nejsou 

spojovány obvyklými způsoby jako v klasické harmonii. Ve 3. taktu před závěrem se 

objevuje lydický prvek, tón e v B dur, píseň má tedy modální nádech. Objevují se 

i náznaky biakordiky - levá ruka hraje B dur, pravá g moll. V předposledním taktu 

nacházíme akord [cis es g b] v g moll, je to alterovaná subdominanta. Je to dominantně 

znějící septakord na subdominantě, tedy opět plagální a velmi zajímavě znějící závěr 

(viz ukázka ě. 25). 

Ukázka ě. 25 - strana 6 - poslední systém 

o 

Závěr 

Písně jsou hudebně velmi zajímavé. Melodie je jednoduchá, deklamaění (jedna 

slabika stojí proti jedné notě), podobně jako v lidové písni, kterou připomíná také svou 

rytmickou strukturou. Z hlediska metrického, tonálního a harmonického se jedná 

o hudbu moderní, plně odpovídající hudbě počátku 20. století, která vychází 

z aktuálních zvukových prostředků své doby. Folklórní náměty jsou stylizované do 

koncertní podoby. 

V cyklu písní Novy hanácky pěsničke bychom našli tyto charakteristické 

výrazové prostředky: časté užívání ostinat, prodlev, modulací a paralelismů (paralelně 

postupující sextakordy, kvartsextakordy - zvláště nad prodlevou), bohaté využití 

modality, starých církevních tónin, cikánských tónin, střídání a kombinace těchto modů 

apod. Dále sledy akordů chromatické terciové příbuznosti, různé druhy septimových 

a nónových akordů, alterace, mimotonální dominanty. Typické jsou i přidané intervaly 

u akordů (například přidaná sexta k tónice), obrácené kadence (místo obvyklé kadence: 

tonika, subdominanta, dominanta - použití kadence: tonika, dominanta, subdominanta, 

tedy plagální závěr. Písně jsou tóninově velmi pohyblivé, jsou rozvolňovány 
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a proměňovány harmonicky a metricky. Nacházíme zde: střídání dvou, tří, čtyř a šesti 

čtvrtečního taktu. Výše zmíněné způsoby skladby využívali např. představitelé 

impresionismu (například Maurice Ravel, Claude Debussy, ale i veristé Giacomo 

Puccini, Ruggiero Leoncavallo a další). 

Zpěvní part a klavírní doprovod jsou téměř rovnocennými partnery. Sazba 

klavíru je brilantní a virtuózní, ale ne extrémní, jde v určitém smyslu proti nápěvu. 

Klavír je sice doprovodným nástrojem, ale nevytváří jen harmonii. Klavírní part je 

velmi prokomponovaný, je veden hodně autonomně a vytváří jednak harmonický základ 

k nápěvu, ale i protihlasy proti sólovému hlasu. 
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Závěr 

Ve své práci jsem nahlédla do života skladatele Františka Picky a pokusila se tak 

přiblížit jeho všestrannou hudební osobnost. Picka byl ve své době hudebně velmi 

činný. Jako výkonný umělec se uplatňoval současně ve více oborech. Byl výborný 

korepetitor, klavírní doprovazeč, varhaník, improvizátor, regenschori, sbormistr, 

dirigent, divadelní kapelník, hudební spisovatel, skladatel. Byl bezpochyby zajímavou 

a významnou osobností. Znal se s předními představiteli hudebního dění v Praze 

a okolí. Byl společensky významný a ceněný. Značná část jeho skladeb vyšla tiskem za 

jeho života, což svědčí o jejich popularitě a o tom, že byly hrány. 

Na jedné straně jako skladatel dokázal Picka psát kvalitní užitnou duchovní 

hudbu, která sloužila k liturgickým účelům jako například mše, zpěvy k obřadu pohřbu, 

svatební hudbu, a další skladby určené pro chrámový provoz. Uměl se vyjadřovat 

účelně a zjednodušeně, s ohledem na interprety (jeho hudba byla určena převážně pro 

amatérská tělesa, neprofesionální zpěváky a instrumentalisty). Na druhou stranu tvořil 

hudbu reagující na dobové trendy, hudební vývoj a módu. Světská část jeho tvorby 

zahrnující vokální hudbu (písně na slova různých autorů, sbory), instrumentální 

(komorní hudbu, klavírní miniatury, scénickou hudbu k činohrám) představuje druhou 

rovinu jeho tvorby. Picka se dokázal zručně a naplno pohybovat současně v obou liniích 

a psát jak díla světská, tak duchovní, vykonávat funkci regenschoriho a současně 

kapelničit v Národním divadle. 

U Picky nenajdeme žádnou symfonii, ani jinou větší symfonickou skladbu. 

Těžiště jeho tvorby vidím v hudbě, která je určená pro přímé provozování (při liturgii, 

v domácím prostředí, v provozu v divadle) a také v menších hudebních celcích. 

Jeho hudba, jak již bylo dříve řečeno, vychází z pozdního romantismu 

a objevujeme v ní občas i prvky hudebního impresionismu. Harmonicky je velmi bohatá 

a nápaditá. 

Jak je možné, že tato zajímavá, pokroková a všestranná osobnost upadla 

v zapomnění a ztratila se ze zorného pole? Co zapříčinilo, že se v dnešní době hrají 

pouze jeho duchovní skladby? Picka zemřel náhle v předvečer vzniku republiky, 

a odešel z hudebního světa aniž by vytvořil to, co zamýšlel. V republice té doby se 

udála velká řada změn, skončila válka a česká republika se otevřela světu, čímž se 

zbavila válečné izolace. Mladí hudební umělci měli možnost studovat v cizině, otevřely 
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se jim nové obzory. Dochází k velkému rozvoji literatury, hudby, výtvarného umění. 

Objevuje se nová generace skladatelů a Picka již nemohl na tyto podněty reagovat. 

Domnívám se, že příčiny Pickova zapadnutí téměř ihned po jeho smrti byly spíše 

sociologické. Vznik republiky jako příčina dalších historických událostí, snad také vřelý 

vztah k revolučnímu hnutí, stávka v divadle. Možná proto se podle mého názoru jeho 

hudba přestala hrát a zapadla. 

Pro dnešního posluchače mohou být Pickova díla poněkud komplikovaná, a to 

zejména v oblasti harmonického myšlení. Vycházím také z vlastní interpretační 

zkušenosti, kdy jsem v rámci absolventského koncertu nacvičila a provedla několik jeho 

duchovních skladeb. Proto nemusí být jeho hudba v současné době tak přitažlivá. 

I z tohoto důvodu, podle mého názoru, úplně zmizel ze zorného pole zájmu. 

I přesto, že můj názor na hudbu Františka Picky není úplně pozitivní, myslím, že 

si tato všestranná osobnosti zaslouží pozornosti a pokud ktomu napomůže moje 

bakalářská práce, potom splmía svůj účel. 
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2 D 170/1 - Malíř Rainer - klavírní výtah - německy. 

2 D 170/1 - Malíř Rainer - particell pro sbor. 

Party pro jednotlivé postavy - Zuzana Hercogová, Carpatides, Švaigert, Kapusta 2x, Náčelník stráže, Van Huissen, Palcová, 
Tollcnštejn 3x, Veronika, Hektor, Markéta Čípková, Karafiát, Markéta, Rainer 2x, Náčelník stráže, Hercogová, Hardiburda, 
Kamizola, Opisy vytvořené do roku 1924. 
Archiv Národního divadla vlastní: 

1. složka - 0 197 - Malíř Reiner, archivní komplet obsahuje: 

5 malých černobílých fotek (velikosti pohlednice), scéna a lidé. 

3 delší černobílé fotky (velikosti delší pohlednice) se scénou. 

2 x 4 černobílé velké fotky (velikosti větší obálka) se scénou a lidmi. 

2. s l o ž k a - 0 197 a 

4 x plakát na operu velikosti A2 ze dne 28. 4. 1911. 

Plakát na operu velikosti A3 ze dne 4. 3. 1912, na druhé straně obsah opery. 

2 x leták k opeře velikosti A5 ze dne 28. 11. 1918. 

Smlouva o výhradním provozovacím právu opery Malíř Reiner s Pickovým podpisem. 
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9. Archiv Národního divadla, knihovna notových materiálů: partitura opery Malíř 

Rainer. 

10. Český rozhlas127 

11. Na níže uvedených internetových adresách hudebních institucí lze nalézt rukopisné 

nebo tištěné skladby F. Picky: 

• Národní knihovna: http://katif.nkp.cz/KatalogyHudba.aspx?katkey=061KHI 

10.4. 2009. 

• České muzeum hudby: http://nris.nkp.cz/HK/Katalog.aspx?sigla=ABX002 

11.4. 2009. 

• Oborová brána musica: http://mus.jib.cz/vyhledavac 16. 4. 2009. 

• Divadelní ústav: http://www.divadelni-ustav.cz/ 18. 4. 2009. 

12. Výstřižky z novin z Archivu Národního divadla: 

• CVEK, V.: Dílo stále živé. In: Katolické noviny, Praha, 24. 2. 1974. 

• F. H. S.:, Téměř revoluční... (Umělci na levé straně barikády), Pravda, Plzeň, 

17. 2. 1970. 

• G. J.: 50 let od skonu komponisty „ Hanácké hymny". In: Kultura, Stráž lidu, 

Prostějov, 30. X. 1968. 

• IVANOV, M.; VYŠÍN, B.: Jeden ze zapomenutých. In: Rudé právo, 

13. VI. 1965. 

• IVANOV, M.; VYŠÍN, B.: Tajemství Ladislava Pavla. In: Práce, Praha, 

27. 2. 1985. 

• J. H.: Padesát let od smrti.... Katolické noviny, Praha, 17. XI. 1968. 

• JANDA, M.; ROČEK, A.; VYŠÍN, B.: Revoluční dirigent. In: Rudé právo, 

16. V. 1968. 

3. s l o ž k a - 0 197 b 

3 x plakát na operu M. Reiner - velikosti A3 s dalšími akcemi, představeními. Ze dne 6. listopadu 1918, 18:30. 

S 104 - Kníže - hudba scénická k dramatu Arna Dvořáka, jednotlivé party nástrojů, hlasů, sboru. Opis. 

S 138 - Ve slinu lípy - melodram - party nástrojů - opisy, část skizzy psaná tužkou - rukopis. 

S 140 - Slepý mládenec - Hudba k činohře J. K. Tyla - chorál Svatý Václave, partičell pro balet, partitura, party. Opisy. 

S 101 B/A - Hanička- scénická hudba k básni Gerharta Hauptmanna, partitura, hlasy - nástrojové, zpčvní, tisky, opisy. 

S 626 - Cesta do pekel- Hudba na scéně ke hře Paula Apela, partitura, party - opisy. 
121 Gramoarchiv Českého rozhlasu vlastní tyto nahrávky: 
1. gramofonová deska, sig: A 1090 - Pojďte žnečky, svezu vás. (2:09) Na druhé straně je nahrána píseň: Nad pěšinou kvete mák. 
(1:20) Autor František Picka, zpívá Karel Burian, na klavír hraje autor. 

Vydavatel: Concert Rekord Gramophone. G. C. - 2 - 72194/5. Manufactured by The Gramophone Co. Ltd and Sister Companies. 
Rok vydání není uveden. 

2. malá deska, sig: 20 152 - Oj naše rovina (2:30), Taky běchynská. Fr. Picka, zpívá Karel Burian, s klavírním doprovodem autora. 
Vydavatel Concert Rekord Gramophone. G. C. - 2 - 72226/7 Rok vydání není uveden. 
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• K. K.: Tajná obálka kapelníka Picky. Zemědělské noviny, Praha, 

18. V. 1971. 

• K. K.: Obec dobrých muzikantů. In: Svoboda, Praha, 13. IX. 1969. 

• KYNCL, J.: Bohaté Strašíce. In: Zemědělské noviny, Praha, 22. II. 1982. 

• Drobné články z různých novin z 18. 10. a 19. 10. 1918. 
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Příloha č. 1 - Seznam skladeb Františka Picky a jejich umístění 
v některých knihovnách a archivech v Praze 

Uvedený přehled vychází z těchto zdrojů: 
1. MARKOVÁ, L.: Seznam skladeb Františka Picky. In: Cyril, 1938, roč. 64, s. 71-

75, 99-102. 
2. PICKA, J.: František Picka: zemřel 1918, Praha: Vydal Jaroslav Picka vlastním 

nákladem, 1938. 
3. PIHERT, J.: O Františku Pickovi. (K dvacetiletému výročí jeho úmrtí.) Praha: 

Unie českých hudebníků z povolání 1939, Knihovna Unie českých hudebníků 
z povolání v Praze. C. 18. 

* Datum vzniku skladby neuvedeno. 
I. SKLADBY ČÍSLOVANÉ 
Op. 1. Pět písní s průvodem klavíru (1890) 

1. Tys jenom ještě poupátko (V. Hálek) 
2. Ba, je té lásky na světě (V. Pokorný) 
3. Tak často mně to připadá (V. Hálek) 
4. Kvete růže, kvete (F. L. Čelakovský) 
5. Ty hvězdičky tam na nebi (V. Hálek) 

věnováno slečně L. Jeřábkové 
vyšlo u F. A. Urbánka (č. 710) 
MKP VZ 8969 
PKP 2 D 2753 
ČR II Z 68 
Kvete růže, kvete ČR II Z 316 
Op. 2. Písněpasácké (1891) - čtyři sbory pro mužské hlasy na slova R. Pokorného 

1. Stojí hora nad horou 
2. Nedal bych já volnost svou 
3. Kytičko má vonná 
4. Ta píšťalka vrbová 

věnováno otci 
ve sbírce „Dalibor", sešit vydal F. A. Urbánek (č. 827) 
MKP VZ 18115 
ČR Sb 2110 
Op. 3. Dvě skladby pro violoncello neb housle a klavír (1889) 
vydal Bursík a Kohout 
Op. 4. Čtyři skladby pro klavír na dvě ruce (1889) 

1. Scherzo 
2. Berceuse 
3. Impromptu 
4. Valše 

věnováno K. Hoffmeistrovi 
vydal Bursík a Kohout 
Op. 5. Písně (1891-1898) - pro střední a vyšší hlas. Sešit I.-IV. 

I. 1. Úsměvy (J. V. Sládek) 
2. Já v snách Tě viděl (J. V. Sládek) 
3. Až přejde den (J. V. Sládek) 

II. 4. Kolíbej mne, kolíbej (J. V. Sládek) 
5. Černé jsou ty tvoje vlasy (J. Vrchlický) 
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6. V mé duše hlubiny (J. V. Sládek) 
III. 7. To věděl bych rád (J. Vrchlický ) 

8. Noci, ó noci (J. Mnata) 
9. Jak v jitřním poupěti (Sv. Čech) 

IV. 10. Jarní píseň (R. Irgens) 
11. Dárek za dárek (J. V. Sládek) 
12. Nic se neboj (M. A. Šimáěek) 

věnováno M. A. Šimáčkovi 
vydal F. A. Urbánek, Č. 1083-5, 1127 pro vyšší hlas 1086-8, 1126 
MKP 1 VZ 26623, 2 VZ 26623, 3 VZ 26623, 4 VZ 26623 
MKP 1 VZ 26622, 2 VZ 26622, 3 VZ 26622, 4 VZ 26622 
ČR IZ 1395 
Op. 6. Z přírody (1890) - tři skladby pro klavír na dvě ruce 

1. Letní jitro 
2. Na lesní stezce 
3. Za starých časů 

věnováno R. Zamrzlovi 
vydal J. Otto; vyšlo též jako příloha Zlaté Prahy „Na zlaté stezce"; pořádal K. 
Kovařovic 
MKP VK 6346, VK6810 
ČR S 1437 
Na lesní stezce - ČR S 1043 
Letní jitro ČR S 1043 (Kisch-Trojan) 
Op. 7. Tři mužské sbory (1897) 

1. Píseň (J. V. Sládek) 
2. Zpověď (J. V. Sládek) 
3. Nešťastný čtverlístek (R. Pokorný) 

vydal F. A. Urbánek (č. 1059) 
MKP VZ 18126 
ČR Sb 2113 
Op. 8. Starosvětsképísničky (1891) - pro sólový hlas s průvodem klavíru na slova 
Josefa Václava Sládka; I. řada: 

1. Co na nebi je hvězdiček 
2. Poutník 
3. Soumrak 
4. Rychtář 
5. Při hvězdičkách 

slečně Johanně Cavallarové 
Marková-Picková uvádí: 1. Co na nebi je hvězdiček. 2. Za kloboukem péro. 3. Na hory 
už soumrak paď. 4. Pomozte, rychtáři. 5. Hvězdičky se ukrývají. 
vydal F. A. Urbánek (č. 673) 
MKP VZ 26705 
ČR II Z 340 
Op. 9. Pele-Mele (1892) - pro klavír na dvě ruce 

1. Valčík 
2. Humoreska 
3. Serenáda 
4. Valčík 
5. Intermezzo appassionato 
6. Menuetto 
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7. Píseň 
vyšlo u F. A. Urbánka (č. 913) 
MKP VK 3949 
ČR S 75 
Humoreska - orchestrální úprava Provazník. ČR Pa O 2030 
Serenáda - orchestrální úprava Provazník. ČR Pa O 2044 
Valčík - orchestrální úprava Provazník. ČR Pa O 2047 
Intermezzo appassionto - orchestrální úprava Provazník; ČR O Pa 2048 
Menueto - orchestrální úprava Provazník. ČR O Pa 2051 
Op. 10. Třipijácké (1892) - mužské sbory na slova J. V. Sládka 

1. U plné pravé sklenice 
2. Dvanáctá už udeřila 
3. Ach, lidé učení 

vyšlo v „Daliboru" sešit č. 16 u F. A. Urbánka (č. 876) 
MKP VZ 18116 
ČR Sb 2111 
Op. 11. Star osvětské písničky (1891) - pro vyšší hlas s průvodem klavíru na slova 
J. V. Sládka; II. řada: 

1. Tvrdá hlavička 
2. Jablíčko 
3. Cesta k milé 
4. Dobré předsevzetí 
5. Stesk 
6. Chudá dívčina 
7. Nanka 

Slečně Anně Veselé 
Marková-Picková uvádí: 1. Mé děvče, to má hlavičku. 2. Spadlo Ti mé srdečko. 3. Přes 
poleje cesta daleká. 4. Kdyby to Pán Bůh dal. 5. Vždycky jsem Ti říkala. 6. Já jsem 
chudá dívčina. 7. Žádná to neumí. 
Vyšlo u F. A. Urbánka (č. 681) 
MKP VZ 26705, VZ 26706 
ČR IZ 977 
Op. 12. Malá suita (1891) - pro housle a klavír 

Preludietto, menueto, Intermezzo, Scherzo, Finále 
vyšlo u F. A. Urbánka (č. 1145) 
MKP VH 9272 
PKP 3 D 239 54/1, II 
ČR S 237 
Menuet - ČR S 6357 
Op. 13a. Praporu sokolskému (1892) - slavnostní sbor pro mužské hlasy na slova 
K. Pippicha; věnováno pěveckému kroužku pražského Sokola 
vyšlo u F. A. Urbánka (č. 729) 
ČR Sb 2115-partitura 
Op. 13b. Hoj, vzhůru, pestrý sokole! (1896) - sbor pro mužské hlasy na slova J. V. 
Sládka vyšlo v Daliboru, sešit 18, u F. A. Urbánka (č. 1013) 
MKP VZ 18118 
ČR Sb 2112 
Op. 14a. Šest motett (1894) - tři Gradualia a tři Offertoria na Boží hody: Vánoční, 
Velikonoční, Svatodušní; pro smíšený sbor s průvodem varhan 

1. Viderunt omneš fines terrae 
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2. Tui sunt coeli 
3. Haec dies 
4. Terra tremuit 
5. Emitte Spiritum tuum 
6. Confirma hoc Deus 

F. A. Urbánek 
MKP VZ 18977 
Op. 14b. Tři Pange (1894) - smíšený sbor, E dur, A dur, B dur 
vyšlo v Hostýnu, sešit 8. u F. A. Urbánka (č. 870) 
MKP VZ 27067 
Op. 14c. Osm offertorií (1897) - smíšený sbor 

1. Gloria et honoře 
2. Veritas mea 
3. Diffusa est gratia 
4. Filiae regum 
5. Ave Maria 
6. Domine Deus 
7. Reges Tharsis 
8. Sacerdotes Domini 

vydal F. A. Urbánek (č. 1034) 
MKP VZ 48092 
Op. 14d. Duo responsoria (1898-1900) - smíšený sbor 

1. Tenebrae factae sunt 
2. Recessit Pastor noster 

panu professoru Václavu Mullerovi 
vydal F. A. Urbánek (č. 1210) 
MKP VZ 27072 
Op. 15a. Česká mše pro lid (1897) - smíšený sbor a varhany 

Tobě, Pane, na výsosti; slova B. Jablonský 
vydal F. A. Urbánek (č. 1071) 
MKP VZ 27073 
Op. 15b. Česká mše pro lid (1897) - pro dva dětské hlasy a varhany 

Tobě, Pane, na výsosti; B. Jablonský 
vydal F. A. Urbánek (ě. 1070) 
MKP VZ 49124 
ČR C 243 
Op. 16. Jarní večer (1893) - romance pro smíšený sbor a klavír 

Jsa zkrášlen v slunci; báseň F. Matthisona přel. O. Kučera 
vyšlo ve „Vlastě", sešit 8, u F. A. Urbánka (č. 1012) 
MKP VZ 18548 
ČR Sb 5258 
Op. 17a. Mše F-dur (1895) - smíšený sbor, varhany 
vydal F. A. Urbánek (č. 930) 
MKP VZ 48301 
ČR C 251 
Op. 17b. Mše F-dur {1895) - smíšený sbor, varhany a orchestr 
vydal F. A. Urbánek (č. 993) 
MKP VZ 27075 
Op. 18. Hymnus Te De um (1895) - smíšený sbor, varhany (a žestě) D dur 
vydal F. A. Urbánek (č. 1021) 

- 4 -



MKP VZ 48093 
Op. 19. Mše Es-dur a Pange Lingua (1895) - mužský sbor 
vydal F. A. Urbánek (č. 1020) 
MKP VZ 48094 
ČR C 544 
Op. 20. Tři smíšené sbory (1893-1896-1897) 

1. Tichá noc (J. V. Sládek) 
2. Píseň svatební (J. V. Sládek) 
3. Květ lotosu (H. Heine) 

příteli B. Vendlerovi 
vyšlo v „Lyře", sešit 13, u F. A. Urbánka (č. 1035) 
MKP VZ 18573 
ČR SB 5507 - partitura a hlasy 
Op. 21. Missa solemnis c-moll - smíšený sbor a varhany 
vydal F. A. Urbánek (č. 1103) 
MKP VZ 48095 
KPK 3 D 12629-partitura 
Op. 22. Smutná pohádka (1898) - balada pra mužský sbor, tenor sólo a klavír 
Daleko, velmi daleko (L. Suchý) 
Vyšlo v „Lumíru", sešit 9, u F. A. Urbánka (č. 1114) 
MKP VZ 18619 
ČR Sb 2114 
Op. 23. Maličkosti (Miniatury) (1895-98) - pro klavír 

1. Radost mládí 
2. Píseň 
3. Valčík 
4. Ukolébavka 

vydal J. Otto 
MKP VK 3610 
ČR S 4017 
Op. 24. Písničky (1898) - na slova F. S. Procházky; věnováno F. Šírovi 

1. Oj, naše rovina 
2. Ouroda 
3. Pozvání 
4. Prosba 
5. Výpomoc 

vydal J. R. Vilímek 
MKP VZ 26179 
ČR IZ 1019 
Op. 25. Písničky (1898) - na slova F. S. Procházky; věnováno příteli F. Hejdovi 

1. Hubičky 
2. Otázka 
3. Překážky 
4. Hejkal 
5. Výstraha 

vydal J. R. Vilímek 
MKP VZ 26180 
Op. 26. Písničky (1899) - pro střední hlas; na slova F. S. Procházky 

1. Marné námluvy 
2. Oklamaná 
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3. Nehoda 
4. Napomenutí 
5. Večeře 

paní Růženě Maturové 
vydal F. A. Urbánek (č. 1141) 
MKP VZ 26181 
ČR IZ 359 
Op. 27. Requiem Es-dur (1899) - mužský sbor 
Marková-Picková uvádí: c-moll 
vydal J. R. Vilímek (č 308) 
MKP VZ 48097 
Op. 28. Před sňatkem a po sňatku (1892-98) - sbírka smíšených sborů na slova 
F. B. Khemla 

1. V stánku Božím 
2. Za vínky zelené 

věnováno K. Hájkové a M. Urbánkovi; vyšlo v ,Lyře", sešit 16, u F. A.Urbánka 
(č. 1124) 
MKP VZ 18576 
ČR SB 5511 partitura a hlasy 
Op. 29a. Husitská rhapsodie (1899) - pro klavír; věnováno architektu F. Rožánkovi 
vydal F. A. Urbánek (č. 1179) 
MKP VK 1298 
ČR ID 92 - pro dechový orchestr 
Op. 29b. Husitská rhapsodie (1899) - pro klavír čtyřručně 
vydal F. A. Urbánek (č. 1188) 
MKP VK 1358 

Op. 30. Pohádka touhy (1899) - pro vyšší nebo střední hlas a klavír; na slova R. Irgense 
„Spěj v dálný kraj"; věnováno Paní M. Musilové 
vydal F. A. Urbánek (č. 1184); (pro střední hlas č. 1185) 
MKP VZ 26625 
PKP 3 D 3483 
PKP 3 D 23082 
ČR IZ 1502 
Op. 31. Tři církevní zpěvy (1892-1900) - pro vyšší hlas a varhany 

1. Jusfus ut palma 
2. Ave Maria 
3. O salutaris Hostia 

Vydal V. Kotrba 
MKP VZ 46213, VZ 27067 
CD 5947 - nahrávka Ave Maria 
ČR C 78 
Op. 32. Umučení Kristovo (1901) - osm sborů pro mužské hlasy; text upravil V. Müller 

1. Vjezd Kristův do Jerusalema 
2. Kristus bičován 
3. Ježíš tmím korunován 
4. Kristus klesá 
5. Ježíš potkává Marii 
6. Smrť Kristova 
7. Pohřeb Kristův 
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8. Z mrtvých vstání 
Marková-Picková uvádí: 1. Hosanna synu Davidovu. 2. Viděli jsme jej. 3. Bolestí 
Krista. 4. Ó vy všichni. 5. Kde je člověk. 6. Nastaly tmy. 7. Hle, jak umírá Spravedlivý. 
8. Slavný den. 
Vydal V. Kotrba. 
MKP VZ 26821 
ČR C 543 
Op. 33. Mše G-dur (1901) - smíšený sbor a varhany 
věnováno J. Deckerovi v Augsburku 
vydal V. Kotrba 
MKP VZ 27071 
KPK 3 D 1263 - partitura 
PKP 3 D 11350 - sbor a varhany 
ČR C 872 
Op. 34. Romance (1900) - pro housle a klavír 
věnováno Norbertu Kubátovi 
vydal V. Kotrba 
MKP VH 23191 
ČR S 4432 
Op. 35. Te Deum a Pange lingua C-dur (1903) - smíšený sbor a varhany 
vydal A. Böhm v Augsburku (č. 5024) 
MKP VZ 48253 
Op. 36. Improperia (1901) - tenor sólo, smíšený sbor, harfa, varhany 
vydal F. E. C. Leuckart v Lipsku (č. 5693) 
MKP VZ 48098 
Op. 37. Hebdomas sancta (1903) - deset motet a capella, smíšené sbory 

1. Tenuisti manům 
2. Improperium cxspecfavit 
3. Christus factus est 
4. Dextera Domini 
5. O salutaris Hostia 
6. Popule meus 
7. Crucem tuam 
8. Vexilla Regis 
9. Ecce quomodo morifur 
10. Regina coeli 

vydal A. Böhm v Augsburku (č. 5025) 
MKP VZ 26680 
ČR C 252 
O salutaris Hostia - ČR C 374 
Op. 38. č. 1 Věrná milá (1900) - pro dva ženské hlasy s průvodem klavíru na slova 
F. S. Procházky; věnováno Hlaholu v Plzni 
vydal V. Kotrba 
MKP VZ 18369 
ČR Sb 5270 
Op. 39. Hudba k Tragedii člověka (1904) - dramatická báseň E. Madácha o 11 
obrazech rukopis 
Op. 40. Missa festiva in D (1905) - smíšený sbor a orchestr, nebo smyčce a varhany, 
nebo varhany 
v tisku v edici „Cyril" 
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Op. 41. Missa in B-dur et Pange lingua (1905) - smíšený sbor a varhany 
vydal F. A. Urbánek (č. 1461) 
MKP VZ 48096 
Op. 42. Betlém (1905) - vánoční dětská zpěvohra na slova Karla Maška; prolog a 5 
obrazů; 
rukopis 
Op. 43. Missa brevis D-dur et Pange lingua (1906); smíšený sbor a varhany 
Marková-Picková uvádí: C-dur 
Vydal V. Kotrba (č. 286) 
MKP VZ 27068 
Op. 44. Tři mariánské antifony (1906) - smíšený sbor, malý orchestr a varhany, nebo 
varhany 

1. Alma redemptoris Mater 
2. Ave Regina coelorum 
3. Salvě Regina 

rukopis 
Op. 45. Čtyři písně (1899) - střední hlas a klavír; věnováno B. Plaškovi 

1. Modlitba (J. Eichendorff, přel. J. Vymětal) 
2. V mořské tišině (J. Eichendorff, přel. J. Vymětal) 
3. Smutný lovec (J. Eichendorff, p"el. J. Vymětal) 
4. Poznání (J. N. Vogl, přel. J. Vymětal) 

vydal V. Kotrba 
Op. 46. Čtyři církevní zpěvy (1907) - střední hlas a varhany 

1. Gloria et honoře 
2. O salutaris Hostia 
3. Felix namque es 
4. Maria 

v tisku u V. Kotrby 
Op. 47. Malíř Rainer (1907-09) - opera o 4 dějstvích na text K. Maška 
partitura, klavírní výtah 
rukopis 
Op. 48. Marné touhy (1910) - pro vyšší hlas a klavír 

1. Byl jeden zpěvák mladý (K. Mašek) 
2. Chci, bys věděl (K. Mašek) 
3. Nech mne jiti s Tebou (K. Mašek) 
4. Když srdce blaží lásky vznět (J. Kvapil) 
5. Hola, pijme, kamarádi (K. Mašek) 
6. Ó poutnice (K. Mašek) 
7. K Bechyni je cesta vysoká (K. Burian) 

vydal V. Kotrba 
ČR IZ 1466 
Op. 49. Souvvenire (1921) - Valse-Capriccio per il pianoforte e due mani di Cecco 
Fornello 
rukopis 
Op. 50. Na Šumavě (1921) - tři nálady pro klavír 

1. Jitro v lese 
2. U potoka 
3. Mír večera 

vydal J. Otto 
ČR S 8570 
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Op. 51. V samotách (1911-1931) - mužské sbory na slova A. Trýba 
1. Vodníkova nevěsta (věnováno Pěveckému sdružení „Šestnáctka) 
2. Stesk dálky (věnováno Pěveckému sdružení učitelů krkonošských) 
3. Rákosí šumí (věnováno Pěveckému sdružení učitelů moravských) 
4. Hvězdy hasnou (věnováno Pěveckému sdružení učitelů jihočeských) 

Marková-Picková uvádí: 1. Hvězdy hasnou. 2. Rákos šumí. 3. Stesk dálky. 4. 
Vodníkova nevěsta. 
v tisku u V. Kotrby 
Op. 52. Missa in A-dur et Pange lingua (1931) - pro dva nestejné hlasy a varhany 
rukopis 
Op. 53. Básně (1913) - pro 1 hlas a smyčcový kvartet 

1. Vánoce (J. Vrchlický, do němčiny přel. J. Vymětal) 
2. Do dáli (R. Dehmel, do češtiny přel. J. Vymětal) 
3. Scherzo (A. Trýb, do němčiny přel. J. Vymětal) 
4. Serenáda (J. Vrchlický, do němčiny přel. J. Vymětal) 

rukopis 
ČR IZ 1072 
Op. 54. Missa in As-dur et Pange lingua (1914) - smíšený sbor a capella 
v tisku u V. Kotrby 
Op. 55. Te Deum in F-dur et Pange lingua * - smíšený sbor a mužský sbor a varhany 
rukopis 
Op. 56. Matěj Kopecký (1914)- hudba k činohře Ladislava Nováka o jednom dějství 
rukopis 
Op. 57. Te Deum Es-dur et Pange lingua (1914) - smíšený sbor, varhany a 4 lesní rohy 
rukopis 
Op. 58. Zpěvy k obřadům při pohřbu (1914) - mužské sbory 

1. Před pohřbem (slova J. Vymětal) 
2. Libera me, Domine 
3. Salvě Regina 
4. Miserere mei Deus (4 lesní rohy nebo trombony) 
5. In paradisum 
6. Animas 
7. Nad hrobem (J. Vymětal) 

vydala Československá akciová Tiskárna v Praze 
MKP VZ 49051 
Op. 59. Missa in D-dur et Pange lingua (1916) - mužský sbor 
rukopis 
Op. 60. Hanácky pěsniěke (1916) - pro střední hlas na slova O. Přikryla 

1. Větrák 
2. Dež viš... 
3. Ořcši 
4. Naša chvilka 
5. Hanák 

vydal J. F. Buček, Prostějov 
Op. 61. Requiem in As-dur (1916) - mužský sbor 
rukopis 
Op. 62. Slovácká selanka (1917) - scéna pro soprán a tenor s průvodem klavíru a houslí 
nebo s průvodem orchestru; rukopis 
Op. 63. Novy hanácky pěsniěke (1917) - pro střední hlas a klavír na slova O. Přikryla 

l.Oče 
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2. Za Terezo! 
3. Po zpovědi 
4. V Prostijově o jarmako 
5. Voda 
6. Nepté se! 
7. Chajdalópka 
8. Ščasná 

Marková-Picková uvádí: 1. Podmáslovy oče pěkný. 2. Dám se pro Tě ešče do řep. 3. 
Hněď po raní. 4. V Prostijově o jarmako. 5. Strohó teče voda zticha. 6. Nepté se, deť 
nevim. 7. Za dědino rovina. 8. Svěčná se jak foksije květ. 
vydal K. Kisch-Trojan v Nových Benátkách (č. 46) 
MKPVZ 27161 
Op. 64. Tři serenády (1915)- pro housle a klavír 
Kische-Trojan (č. 86) 
ČR S 1069 
Op. 65. Tři dvojzpěvy (1918) - pro soprán a tenor s průvodem klavíru na slova J. 
Vrchlického 

1. Mně bylo, jak by pták 
2. Kéž bych mohla býti 
3. V ten jásot a smích 

v tisku u Kischc-Trojana (č. 86) 
CR IZ 3930 - svázaný opis 

II. SKLADBY NEČÍSLOVANÉ 
1. Bratři, dále! (1893) - sbor pro mužské hlasy na slova J. V. Sládka; poctěno cenou 
Pražského Hlaholu 
vydal F. Horálek v Národním domě 1899 
MKP VZ 49050 
ČR Sb 2117 
2. České písně (1893) - pro mužský sbor na slova J. V. Sládka 

1. Čeští hoši 
2. Nejsme sami 

vydal Horálek 
MKP VZ 49049 
ČR Sb 2116 
3. Zpěv (1903) - slavnostní mužský sbor na slova S. Čecha (Z dob dědů pradávných) 
vydal V. Kotrba 
MKP VZ 26556 
PKP 3 D 12496-partitura 
ČR S 411 
ČR Sb 2119 
4. Modlitbička (1887) - mužský sbor 
vyšlo ve „Varytu" 
5. Me sme me (1916) - hymna Hané pro mužský sbor na slova O. Přikryla 
vydal J. F. Buček v Prostějově (č. 12) 
MKP VZ 49060 
ČR Sb 2118 
6. Kde domov můj * - harmonizace pro mužský sbor 
vyšlo v „Daliboru", sešit 17, u F. A. Urbánka (č. 925) 
ČR Sb 1276 



7. Sbory k pašijím na Květnou neděli (1914) - mužský sbor 
rukopis 
8. O sanctissima * - harmonizace pro mužský sbor 
vyšlo v příloze časopisu „Cyril" (Edice „Cyril") 
9. Veritas mea * - offertorium pro mužský sbor 
rukopis 
10. Ascendit Deus * - offertorium pro mužský sbor 
rukopis 
11. Ave Maria * - modlitba pro mužský sbor 
vyšlo v příloze časopisu „Cyril"; Edice „Cyril" 
12. Coelestis instar lilii (1914) - hymnus k sv. Aloisi pro mužský sbor 
Pihert uvádí: Coelestis lilii 
rukopis 
13. O salutaris Hostia (1914)- mužský sbor 
rukopis 
14. Eripe me, Domine * - graduale in Dominica Passionis; mužský sbor 
rukopis 
15. Confitebor Tibi, Domine (1912) - offertorium in Dominica Passionis; mužský sbor 
rukopis 
16. Constitues eos principes (1894) - offertorium na sv. Petra a Pavla; pro mužský sbor 
rukopis 
17. Svatební hudba (1911) - mužský sbor, varhany a 4 lesní rohy 
Před Tebou, Ty světů Pane (slova J. Pauly) 
vydal E. Starý, Smíchov 
MKP VP 13877 
18. Druhá svatební hudba (1914) - mužský sbor, varhany a 4 lesní rohy 

1. V stánku Božím (F. B. Kheml) 
2. Za vínky zelené (F. B. Kheml) 

rukopis 
19. Mše pro smíšené hlasy v g-moll * - s průvodem varhan 
rukopis 
20. Beatus, qui lingua (1889) - graduale pro smíšený sbor a varhany 
rukopis 
21. Non duplices sermonem (1899) - offertorium pro smíšený sbor a varhany 
rukopis 
22. Motetta na I. a II. neděli adventní (1888) - smíšené sbory 
rukopis 
23. Constitues eos principes (1914) - graduale pro smíšený sbor, varhany a žestě 
rukopis 
24. In omnem terram * - offertorium pro smíšený sbor, varhany a žestě 
rukopis 
25. Propter veritatem (1899) - graduale pro smíšený sbor 
rukopis 
26. Desiderium animae (1898) - offertorium pro smíšený sbor a varhany 
rukopis 
27. Omneš de Saba * - graduale pro smíšený sbor a varhany 
rukopis 
28. Beatus vir (1915)- graduale pro smíšený sbor a varhany 
rukopis 
29. Tu es sacerdos (1917) - pro smíšený sbor a varhany 
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rukopis 
30. Ave Maria v Es-dur (1905) - smíšený sbor 
rukopis 
31. Salvě Regina v F-dur (1907) - smíšený sbor a varhany 
rukopis 
32. Salvě Regina * v As-dur - smíšený sbor 
rukopis 
33. Laeteníur coeli (1910) - offertorium pro dva ženské hlasy a varhany 
vyšlo v edici „Cyrill" 
34. Zdrávas Maria * - pro soprán a varhany 
vyšlo ve „Varytu" 
35. Za vínky zeleně (1913)- svatební píseň pro střední hlas a varhany na text F. B. 
Khemla 
Pokoj, Brno 
36. Quis est homo (1913) - pro soprán, harfu a varhany 
Pihert uvádí: Quis es homo 
rukopis 
37. Ave Maria Des-dur (1912) - pro vyšší hlas a varhany 
rukopis 
38. O Maria, plná slasti * - pro střední hlas a varhany 
rukopis 
39. Čtyři lidové písně (1918) - pro jeden hlas a orchestr; pro Emmu Destinnovou 

1. Holoubek 
2. Boleráz 
3. Dobru noc 
4. Kde domov můj 

rukopis 
40. Co krásy a kouzla (1906) - pro vyšší hlas a klavír nebo orchestr; na slova B. 
Kaminského 
vydal V. Kotrba (č. 330) 
MKP VP 13624, VZ 27167 
ČR IZ 4588 - pro střední hlas 
41. Ó,jen se dívej (1912) - pro vyšší hlas a klavír; na slova J. Vrchlického „Jak měsíc 
zahalený" 
rukopis 
42. Letní hymnus (1918) - pro soprán a klavír; na slova E. Destinnové 
vydal K. Kisch-Trojan, N. Benátky 
MKP VZ 27162 
ČR II Z 612 
43. Ze starých časů * - pro klavír 
vydal J. Otto v příloze Zlaté Prahy 
ČR S 1043 
44. Rondino (1902) - pro klavír 
vydal V. Kotrba (c. 146) 
MKP VK 4824 
45. Idyla (1918)- pro housle a klavír 
vydal K. Kisch-Trojan v Nových Benátkách 
MKP VH 23507 
46. Scherzo - Ukolébavka - Píseň * - pro dvoje housle 
vydal J. R. Vilímek 
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MKP VH 58681 
47. Ukolébavka - Menuetto (1893) - pro 3 housle 
vydal J. R. Vilímek 
48. Fantasie c-moll (1888) pro varhany 
rukopis 
49. Dvě skladby pro housle a varhany (1915) - As-dur, E-dur 
rukopis 
50. Sukova Meditace na svatováclavský chorál (1914) - úprava pro varhany 
vydal F. A. Urbánek (č. 1695) 
MKP VN 12122 
51. Dvanáct meziher (1889) 
rukopis 
52. Česká píseň (1890) - sbor pro smíšené hlasy na slova S. Čecha 
rukopis 
53. Salvě Regina v F dur (1894) - smíšený sbor a varhany 
rukopis 
54. Idylly pastorální {1900) - pro malý orchestr; entreakty k vánočním hrám Jana 
Paulyho 
rukopis 
55. Hubičky/Hubička * - mužský sbor na slova J. V. Sládka 
vyšlo ve sbírce Původní české skladby hudební, řada II., č. 3 (Jednota československých 
spolků zpěváckých) 
ČR Sb 5229 - partitura 
56. Můj Dodo * - píseň na text J. Kvapila (pro A. Bobkovou) 
rukopis 
57. Pod našim praporem (1907) - mužský sbor 
rukopis 
58. Slavnostní fanfára (1909) - pro čtyři lesní rohy 
rukopis 
59. Danza Spagnola (1912) - baletní hudba pro orchestr a klavír; psáno pod 
pseudonymem Cecco Fornello pro Achille Viscusiho 
rukopis 
60. Smuteční hudba pro čtyři lesní rohy (1914) - komponováno k pohřbu Hany 
Kvapilové 
rukopis 
61. Upomníku Hany Kvapilové (1914) - smíšený sbor na slova Karla Maška 
rukopis 

III. SKLADBY Z POZŮSTALOSTI, SKLADBY A POKUSY Z MLÁDÍ. 
1. Ballada g-moll (1887) - pro housle s průvodem klavíru 
rukopis 
2. Veni Sancte Spiritus (1887) - pro smíšený sbor 
rukopis 
3. Adagio (1888)- pro klavír na dvě ruce 
rukopis 
4. Dva oslavné mužské sbory (1888) 
rukopis 
5. Stabat Mater (1888) - pro smíšený sbor a sólový smíšený kvartet 
rukopis 
6. Sen v jeskyni (1888) - valčík pro 2 housle, flétnu, klarinet, violu a basu 
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rukopis 
7. Čtyři skladby pro housle a klavír (1888) 
rukopis 
8. Tři mužské sbory (1889) - na texty Šmilovského a Řezníčka 
rukopis 
9. E morta (1889) - píseň pro střední hlas s průvodem klavíru na slova J. 
Vrchlického rukopis 
10. Úsměvy (1890) - tři písně projeden hlas s průvodem klavíru na slova R. Jesenské 
rukopis 
11. Sonata pro klavír na dvě ruce (1889) - nedokončená 
rukopis 
12. Šest skladeb pro klavír na dvě ruce (1889) 
rukopis 
13. Čtvero písní pro 1 hlas s průvodem klavíru (1889) 
rukopis 
14. Veni Sancte Spiritus (1889) - tříhlasé 
rukopis 
15. Ecce Quomodo (1889) - pro mužský sbor s průvodem smyčcových nástrojů 
rukopis 
16. Graduale * - Offertorium na I.neděli adventní 
rukopis 
17. Čtyři písně pro jeden hlas s průvodem klavíru (1890) 
rukopis 
18. Scherzo (1890) - pro velký orchestr; skladatelem neuznáno 
rukopis 
19. Lístky do památníku (3) (1891) - pro housle a klavír 
rukopis 
20. Píseň sokolí (1891) - sbor pro mužské hlasy na slova J. V. Sládka 
rukopis 
21. Tři sbory pro ženské hlasy (1891) - na slova J. Zeyera 

1. Z jara 
2. Kvítí 
3. Přijde jaro 

skladatelem neuznáno; zakoupeno a připraveno k vydání firmou F. A. Urbánek, pozděj 
skladatelem koupeno zpět, aby nemohlo být vydáno 
22. Allegro con fuoco; Andante sostenuto (1893) - pro housle a klavír; skladatelem 
neuznáno 
rukopis 
23. Opustila mne dívčina * - píseň projeden hlas a klavír 
rukopis 
24. Sny o štěstí* - písně projeden hlas s průvodem klavíru 
rukopis 
25. Menuetto, Ukolébavka, Malá romance (1891) - pro troje housle 
rukopis 
26. Poetické nálady (1891) - pro klavír na dvě ruce 
tři z nich vydány u Otta 
27. Adagio (1905) - pro čtyři lesní rohy 
rukopis 
28. Dobré předsevzetí (1913) - píseň projeden hlas s průvodem klavíru 
Kdyby to pánbůh dal, abych se vdala 
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rukopis 
29. Odmilovat (1918)- píseň pro jeden hlas s průvodem klavíru na slova O. Přikryla 
aikopis 
30. Rok za rokem (1918) - oslavný mužský sbor k šedesátým narozeninám 
rukopis 
31. Hymna na oslavu českého státu (1918) - na slova J. V. Sládka; psána v den smrti 
10. října 1918 
skizza, rukopis 

IV. HUDBY K ČINOHRÁM (1900-1918) cca 100 
1. Aischylos: Oresteia 
2. W. Shakespeare: Jak se vám líbí 
3. W. Shakespeare: Othello 
4. W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic 
5. W. Shakespeare: Král Lear 
6. W. Shakespeare: Kupec benátský 
7. W. Shakespeare: Hamlet 
8. W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy 
9. W. Shakespeare: Večer tříkrálový 
10. W. Shakespeare: Caesar a Kleopatra 
11. W. Shakespeare: Richard III 
12. W. Shakespeare: Jindřich IV 
13. W. Adámek: Salomena 
14. W. Jirásek: Jan Hus 
15. W. Jirásek: Jan Žižka 
16. W. Jirásek: Gero 
17. A. Jirásek: Pan Johannes 
18. Lothar Suchý: David 
19. J. K. Jerome: Neznámý 
20. Paul Apel: Cesta do pekel 
21. AI. de Musset: Se srdcem divno hrát 
22. A. Dumas: Dáma s kameliemi 
23. G. B. Shaw: Caesar a Kleopatra 
24. G. B. Shaw: Androkles a lev 
25. J. W. Goethe: Faust 
26. P. Claudel: Zvěstováni Panny Marie 
27.}. Barrie: Velebníček 
28. Arno Dvořák: Kníže 
29. G. Hauptmann: Hanička 
30. Sv. Čech: Ve stínu lípy (melodram) 
31. J. K. Tyl: Slepý mládenec 
32. J. Zeyer: Sulamit 
33. F. Grillparzer: Libuša 
34. J. Hilbert: Falkenštejn 
35. J. Červenka: Hodiny 
36. A. Fredro: Dámy a husaři 
37. A. Jirásek: Lucerna 
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Operní skladatelé a jejich díla. F. A. Urbánek, Praha, Knihovna „Smetany" č. 9, 32 
stran 

MKP VT 21510 

Vysvětlivky: 
MKP - Městská knihovna v Praze 
Signatury Městské knihovny: 
CD - kompaktní disk 
VH - noty pro housle 
VK - noty pro klavír 
VT - knihy 
VP - partitury 
VZ - noty pro zpěv 
ČR - Český rozhlas 
Signatury Českého rozhlasu: 
IZ - písně s klavírem, kvartetem, doprovodem 
SB - sbory 
C - církevní 
S - sólové 
0 - orchestrální 
ID - dechové orchestrální 
1 Z - II Z - zpěv 

Stručný přehled autorů Píckou zhudebňovaných textů: 

1. Ondřej Přikryl - (1862-1936) český básník, lékař, kulturní a národní moravský 
pracovník, práce z oboru 

2. Rudolf Pokorný - (1853-1887) český básník a překladatel 

3. Joseph von Eichendorff - (1788-1857) německý spisovatel 

4. Johann Nepomuk Vogl - (1802-1866) rakouský spisovatel 

5. Bohdan Kaminský - (1859-1929) vlastním jménem Karel Bušek, český básník, 
překladatel z francouzštiny a němčiny 

6. Boleslav Jablonský - (1813-1881) český básník, vlastním jménem Karel Eugen 
Tupý 

7. Josef Václav Sládek - (1845-1912) český básník, redaktor, univerzitní lektor 
angličtiny, práce z oboru, cestopis, překlady 

8. Emma Destinnová - (1878-1930) sopranistka světového významu, vlastním 
jménem Emilie Pavlína Kittlová, provdaná Halsbachová, psána též jako Destinová 

- 16-



9. Karel Mašek - (1867-1922) pseudonym Fra Presto, český básník, prozaik, 
dramatik, překladatel z italštiny, němčiny, angličtiny, dánštiny 

10. Jaroslav Vrchlický - (1853-1912) český básník, vlastním jménem Emil Frida, 
profesor srovnávací literatury, básník, prozaik, dramatik, překladatel 

11. Svatopluk Čech - (1846-1908) český básník, redaktor, prozaik 

12. J. Mnata - bližší informace o autorovi se nepodařilo zjistit 
13. R. Irgens - bližší informace o autorovi se nepodařilo zjistit 

v 

14. Matěj Anastasia Simáček - (1860-1913) český básník, prozaik, dramatik, 
překladatel z němčiny, úředník, redaktor 

15. Lothar Suchý - (1873-1959) český dramatik a divadelní kritik, básník, prozaik, 
překladatel z francouzštiny a němčiny, novinář 

16. Václav Müller - (1865-1931) kněz, středoškolský profesor, hudební spisovatel, 
organizátor, upravovatel, redaktor, překladatel 

17. Josef Vymetal - (1872-1935) český hudební spisovatel a překladatel 
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Příloha č. 2- Pickovy umělecké aktivity v Národním divadle 

Národní divadlo, http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=3203&pn=256affcc-f002-2000-15af-

c913k3315dpc 18.4. 2009 

Je autorem titulů: 

Malíř Rainer (Opera) 
Oj naše rovina (Koncert) 
Ouroda (Koncert) 
Pozvání (Koncert) 
Prosba (Koncert) 
Předehra pro orchestr (Koncert) 
Výpomoc (Koncert) 

Textové a hudební úpravy: 

Hugenoti premiéra: sezona 1902/1903 - překlad 
Tragedie člověka premiéra: sezona 1903/1904 - hudba 
Betlém premiéra: sezona 1905/1906 - hudba 
Faust premiéra: sezona 1906/1907 - hudba 
Hanička premiéra: sezona 1907/1908 - hudba 
Oresteía premiéra: sezona 1907/1908 - hudba 
Kníže premiéra: sezona 1908/1909 - hudba 
Faust premiéra: sezona 1909/1910 - hudba 
Tragedie člověka premiéra: sezona 1909/1910 - hudba 
Cesta do pekel premiéra: sezona 1911/1912 - hudba 
Hugenoti premiéra: sezona 1911/1912 -překlad 
Betlém premiéra: sezona 1912/1913 - hudba 
Betlém premiéra: sezona 1915/1916 - hudba 
Hugenoti premiéra: sezona 1916/1917 - překlad 
Slepý mládenec premiéra: sezona 1917/1918 - hudba 
Ve stínu lípy premiéra: sezona 1917/1918 - hudba 
Jan Žižka premiéra: sezona 1918/1919 - hudba 

Inscenátor: 

Troubadour premiéra: sezona 1883/1884 - dirigent 
Sedlák kavalír premiéra: sezona 1890/1891 - dirigent 
Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1891/1892 - dirigent 
Český dobrovolník a francouzská selka premiéra: sezona 1892/1893 - dirigent 
Komedianti premiéra: sezona 1892/1893 - dirigent 
V studni premiéra: sezona 1895/1896 - dirigent 
Princezna Pampeliška premiéra: sezona 1897/1898 - dirigent 
Psohlavcí premiéra: sezona 1897/1898 - dirigent 
Cesta kolem světa v 80 dnech premiéra: sezona 1898/1899 - dirigent 
Coppelia premiéra: sezona 1899/1900- dirigent 
Čert a Káča premiéra: sezona 1899/1900 - dirigent 
Aida premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Antigona premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Brahma premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Byl jednou jeden král premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Carmen premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Figarova svatba premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (I.) premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent, dirigent 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (II.) premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent, dirigent, 
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dirigent 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (III.) premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (IV.) premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (VI.) premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent, dirigent, 
dirigent 
Rusalka premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Tajemství premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent 
Čarostřelec premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Hanička premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Hubička premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Královna loutek premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Pohádka o Honzovi premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Předehra k opeře Ifigenie v Aulidě premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Slovanské tance premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Tvrdé palice premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Vilém Tell premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Violetta premiéra: sezona 1901/1902 - dirigent 
Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Dalibor premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Hugenoti premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Koncert ze skladeb Bedřicha Smetany premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent, dirigent, dirigent, 
dirigent, dirigent 
Louisa premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Nový clown premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Perla lberská premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Pod jabloní premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Produkce operních elévů dramatické školy Josefa Šmahy premiéra: sezona 1902/1903 -
dirigent, dirigent, dirigent, dirigent 
Pytlák premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Sládci premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Slavnostní předehra C dur premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
U Božích muk premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Werther premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Židovka premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent 
Armída premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Čertova stěna premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Džamile premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Eugenij Oněgin premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Mignon premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Šárka premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Tannháuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Tosca premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Tragedie člověka premiéra: sezona 1903/1904 - dirigent 
Evangelista premiéra: sezona 1904/1905 - dirigent 
Koncert sester Christmannových premiéra: sezona 1904/1905 - dirigent, dirigent, dirigent 
Postillon z Lonjumeau premiéra: sezona 1904/1905 - dirigent 
Betlém premiéra: sezona 1905/1906 - dirigent 
Figarova svatba premiéra: sezona 1905/1906 - dirigent 
Hjordis premiéra: sezona 1905/1906 - dirigent 
Námluvy Pelopovy premiéra: sezona 1905/1906 - dirigent 
Indická princezna premiéra: sezona 1906/1907 - dirigent 
Maškarní ples premiéra: sezona 1906/1907 - dirigent 
Na starém bělidle premiéra: sezona 1906/1907 - dirigent 
Švanda dudák premiéra: sezona 1906/1907 - dirigent 
Vánoční stromek premiéra: sezona 1906/1907 - dirigent 
Veselé ženy Windsorské premiéra: sezona 1907/1908 - dirigent 
Bohéma premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Hubička premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
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Kníže premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Lakmé premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Louisa premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Mignon premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Popelka premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent 
Dalibor premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent 
Fortunio premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent 
Fra Diavolo premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent 
Manon premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent 
Slavnostní pochod premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent 
Koncert ze staročeských písní a úryvků z oper premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent, dirigent 
Malíř Raíner premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent 
Psohlavci premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent 
Šárka premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent 
Tosca premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent 
Tvrdé palice premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent 
Dcera pluku premiéra: sezona 1911/1912 - dirigent 
Figarova svatba premiéra: sezona 1911/1912 - dirigent 
Jessika premiéra: sezona 1911/1912 - dirigent 
Rusalka premiéra: sezona 1911/1912 - dirigent 
Aida premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent 
Betlém premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent 
Piková dáma premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent 
Tajemství premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent 
Bohéma premiéra: sezona 1913/1914 - dirigent 
Louisa premiéra: sezona 1913/1914 - dirigent 
Perníková chaloupka premiéra: sezona 1913/1914 - dirigent 
Tvrdé palice premiéra: sezona 1913/1914 - dirigent 
Dvě vdovy premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Manon premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Rusalka premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Violetta premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent 
Betlém premiéra: sezona 1915/1916 - dirigent 
Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1915/1916 - dirigent 
Mozartův večer premiéra: sezona 1915/1916 - dirigent, dirigent, dirigent, dirigent, dirigent 
Zkouška na operu premiéra: sezona 1915/1916 - dirigent 
Blíženci premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent 
Fra Diavolo premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent 
Mignon premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent 
Piková dáma premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent 
Veselé ženy Windsorské premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent 
Čert a Káča premiéra: sezona 1917/1918 - dirigent 
České vlastenské divadlo premiéra: sezona 1917/1918 - dirigent 
Louisa premiéra: sezona 1917/1918 - dirigent 

Role: 

Koncert (I.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra 
na klavír, Hra na klavír 
Koncert (II.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Koncert (III.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Koncert (IV.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (II.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra 
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na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (VI.) premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra 
na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Vyšehrad premiéra: sezona 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra 
na klavír, Hra na klavír 
Koncert ze skladeb Antonína Dvořáka premiéra: sezona 1903/1904 - Hra na klavír, Hra na 
klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír 
Písňový koncert Nikolaje Artěmjeviče Ševeljova premiéra: sezona 1903/1904 - Hra na klavír, 
Hra na klavír, Hra na klavír 

Seznam představení (František Picka) 

Aida - Opera, sezona 1900/1901 
Aida - Opera, sezona 1912/1913 
Antigona - Činohra, sezona 1900/1901 
Armida - Opera, sezona 1903/1904 
Betlém - Činohra, sezona 1905/1906 
Betlém - Činohra, sezona 1912/1913 
Betlém - Činohra, sezona 1915/1916 
Blíženci - Opera, sezona 1916/1917 
Bohéma - Opera, sezona 1908/1909 
Bohéma - Opera, sezona 1913/1914 
Brahma - Balet, sezona 1900/1901 
Braniboři v Čechách - Opera, sezona 1902/1903 
Braniboři v Čechách - Opera, sezona 1908/1909 
Braniboři v Čechách - Opera, sezona 1915/1916 
Byl jednou jeden král - Činohra, sezona 1900/1901 
Carmen - Opera, sezona 1900/1901 
Cesta do pekel - Činohra, sezona 1911/1912 
Cesta kolem světa v 80 dnech - Činohra, sezona 1898/1899 
Coppelia - Balet, sezona 1899/1900 
Čarostřelec - Opera, sezona 1901/1902 
Čert a Káča - Opera, sezona 1899/1900 
Čert a Káča - Opera, sezona 1917/1918 
Čertova stěna - Opera, sezona 1903/1904 
České vlastenské divadlo - Ostatní, sezona 1917/1918 
Český dobrovolník a francouzská selka - Činohra, sezona 1892/1893 
Dalibor - Opera, sezona 1902/1903 
Dalibor-Opera, sezona 1909/1910 
Dcera pluku - Opera, sezona 1911/1912 
Dvě vdovy - Opera, sezona 1914/1915 
Džamile - Opera, sezona 1903/1904 
Eugeníj Oněgin - Opera, sezona 1903/1904 
Evangelista - Opera, sezona 1904/1905 
Faust - Činohra, sezona 1906/1907 
Faust - Činohra, sezona 1909/1910 
Figarova svatba - Opera, sezona 1900/1901 
Figarova svatba - Opera, sezona 1905/1906 
Figarova svatba - Opera, sezona 1911/1912 
Fortunio - Opera, sezona 1909/1910 
Fra Diavolo - Opera, sezona 1909/1910 
Fra Diavolo - Opera, sezona 1916/1917 
Haníčka - Činohra, sezona 1901/1902 
Hanička - Činohra, sezona 1907/1908 
Hjórdis - Opera, sezona 1905/1906 
Hoffmannovy povídky - Opera, sezona 1900/1901 
Hoffmannovy povídky - Opera, sezona 1914/1915 
Hubička - Opera, sezona 1901/1902 
Hubička - Opera, sezona 1908/1909 
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Hugenoti - Opera, sezona 1902/1903 
Hugenoti - Opera, sezona 1911/1912 
Hugenoti - Opera, sezona 1916/1917 
Indická princezna - Ostatní, sezona 1906/1907 
Jan Žižka - Činohra, sezona 1918/1919 
Jessika - Opera, sezona 1911/1912 
Kníže - Činohra, sezona 1908/1909 
Komedianti - Opera, sezona 1892/1893 
Koncert (I.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert (II.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert (III.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert (IV.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert sester Christmannových - Ostatní, sezona 1904/1905 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (I.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (II.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (III.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (IV.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert virtuosa na housle Jana Kubelíka (VI.) - Ostatní, sezona 1900/1901 
Koncert ze skladeb Antonína Dvořáka - Ostatní, sezona 1903/1904 
Koncert ze skladeb Bedřicha Smetany - Ostatní, sezona 1902/1903 
Koncert ze staročeských písní a úryvků z oper - Ostatní, sezona 1910/1911 
Královna loutek - Balet, sezona 1901/1902 
Lakmé - Opera, sezona 1908/1909 
Lazebník sevillský - Opera, sezona 1901/1902 
Lazebník sevillský - Opera, sezona 1914/1915 
Louisa - Opera, sezona 1902/1903 
Louisa - Opera, sezona 1908/1909 
Louisa - Opera, sezona 1913/1914 
Louisa - Opera, sezona 1917/1918 
Malíř Rainer-Opera, sezona 1910/1911 
Manon - Opera, sezona 1909/1910 
Manon - Opera, sezona 1914/1915 
Maškarní ples - Opera, sezona 1906/1907 
Mignon - Opera, sezona 1903/1904 
Mignon - Opera, sezona 1908/1909 
Mignon - Opera, sezona 1916/1917 
Mozartův večer - Ostatní, sezona 1915/1916 
Na starém bělidle - Opera, sezona 1906/1907 
Námluvy Pelopovy- Činohra, sezona 1905/1906 
Nový clown - Činohra, sezona 1902/1903 
Oresteia - Činohra, sezona 1907/1908 
Perla lberská - Balet, sezona 1902/1903 
Perníková chaloupka - Opera, sezona 1913/1914 
Piková dáma - Opera, sezona 1912/1913 
Piková dáma - Opera, sezona 1916/1917 
Písňový koncert Nikolaje Artěmjevíče Ševeljova - Ostatní, sezona 1903/1904 
Pod jabloní - Činohra, sezona 1902/1903 
Pohádka o Honzovi - Balet, sezona 1901/1902 
Popelka - Opera, sezona 1908/1909 
Postillon z Lonjumeau - Opera, sezona 1904/1905 
Princezna Pampeliška - Činohra, sezona 1897/1898 
Prodaná nevěsta - Opera, sezona 1891/1892 
Prodaná nevěsta - Opera, sezona 1908/1909 
Produkce operních elévů dramatické školy Josefa Šmahy - Ostatní, sezona 1902/1903 
Předehra k opeře Ifigenie v Aulidě - Ostatní, sezona 1901/1902 
Psohlavci - Opera, sezona 1897/1898 
Psohlavci - Opera, sezona 1910/1911 
Pytlák - Opera, sezona 1902/1903 
Rusalka - Opera, sezona 1900/1901 
Rusalka - Opera, sezona 1911/1912 
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Rusalka - Opera, sezona 1911/1912 
Sedlák kavalír - Opera, sezona 1890/1891 
Sládci - Činohra, sezona 1902/1903 
Slavnostní pochod - Ostatní, sezona 1909/1910 
Slavnostní předehra C dur - Ostatní, sezona 1902/1903 
Slepý mládenec - Činohra, sezona 1917/1918 
Slovanské tance - Balet, sezona 1901/1902 
Šárka - Opera, sezona 1903/1904 
Šárka - Opera, sezona 1910/1911 
Švanda dudák - Opera, sezona 1906/1907 
Tajemství - Opera, sezona 1900/1901 
Tajemství - Opera, sezona 1912/1913 
Tannháuser a zápas pěvců na Wartburce - Opera, sezona 1903/1904 
Tosca - Opera, sezona 1903/1904 
Tosca - Opera, sezona 1910/1911 
Tragedie člověka - Činohra, sezona 1903/1904 
Tragedie člověka - Činohra, sezona 1909/1910 
Troubadour- Opera, sezona 1883/1884 
Tvrdé palice - Opera, sezona 1901/1902 
Tvrdé palice - Opera, sezona 1910/1911 
Tvrdé palice - Opera, sezona 1913/1914 
U Božích muk - Opera, sezona 1902/1903 
V studní - Opera, sezona 1895/1896 
Vánoční stromek - Opera, sezona 1906/1907 
Ve stínu lípy - Činohra, sezona 1917/1918 
Veselé ženy Windsorské - Opera, sezona 1907/1908 
Veselé ženy Windsorské - Opera, sezona 1916/1917 
Vilém Tell - Opera, sezona 1901/1902 
Víoletta - Opera, sezona 1901/1902 
Violetta - Opera, sezona 1914/1915 
Vyšehrad - Ostatní, sezona 1900/1901 
Werther - Opera, sezona 1902/1903 
Zkouška na operu - Opera, sezona 1915/1916 
Židovka - Opera, sezona 1902/1903 



Příloha č. 3- Zajímavosti k opeře Malíř Rainer 

Příloha č. 3a - Národní divadlo, http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Predstaveni.aspx&pr=9913&sz=0&fo=000&ju=0&a 

bc=0&pn=256affcc-f002-2000-15af-c913k3315dpc, 18. 4. 2009. 

Malíř Rainer (Opera) 

Dne 28.04.1911 ve 19:00 hodin 

Národní divadlo, premiéra 

Předloha: 

František Picka 

Textové a hudební úpravy: 

Autor libreta: Karel Mašek 

Inscenátoři: 

Dirigent: František Picka 
Režie: Robert Polák 

Role: 

Pan Karafiát z Kopce: Robert Polák (vlastní) 
Erasmus Švajgrt: František Šír (vlastní) 
Kamizola: Antonín Hlaváček (vlastní) 
z Lupinová: Emil Focht (vlastní) 
Kapusta: Karel Váňa (vlastní) 
Husípírko: František Gerlický (vlastní) 
Zuzana Hercogová: Olga Valoušková (vlastní) 
Veronika: Kamila Ungrová (vlastní) 
Paní Palcová: Gabriela Horvátová (vlastní) 
Václav Vavřinec Rainer: Antonín Lebeda (vlastní) 
Capartídes Pindemonte: Mírko (Vladimír) Štork (vlastní) 
Matiáš Hektor: Emil Burian (vlastní) 
Tollenštejn: Bohumil Pták (vlastní) 
Hardíburda: Václav Kliment (vlastní) 
Sidonius: Eugen Víesner (vlastní) 
Kvíčala: Bedřich Bohuslav (vlastní) 
Markéta Čípková: Jindra Koubová (vlastní) 
Van Huísen: Emil Pollert (vlastní) 
Charles: Rudolf Kafka (vlastní) 
Náčelník městské stráže: Jan Vildner (vlastní) 
Měšťan: Václav Rabas (vlastní) 

- 24-



Dostupná dokumentace: 

Fotogalerie: 

Malíř Rainer - 28.04.1911, Emil Pollert (Van Huisen) 



Příloha č. 3b - Povolení k provozování opery. Knihovna notových materiálů Archivu 
Národního divadla. 

« ¡ ¡ P i l i 

V < 1 
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Příloha č. 3c - Libreto k opeře. Knihovna notových materiálů Archivu Národního 
divadla. 

KARLA MAŠKA 

f 
ISMRWÍÍÍP 

»881 
US ¡Mi ¡ l i l i I • 1 
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Příloha č. 3d - Smlouva k provozování opery Malíř Rainer. Archiv Národního divadla. 

S m f o u v a . 

Me»i ředitelstvem královského itsteho umshiho a Mrodntíto dtmdla v ta-

Umj>ntJ ¿eiiňira. Mirodního^divadla t< 'Praze se sírany jedné a ď, T. panter 

n ''< - kou /•• c < — 
se ur.mv JrM, stahi se dnešního dne v ttwsfcft společenské mtlouvy^t^u^Mircd-

niho divadla (au> smlouva $ podmínkám! zde uvedenými, a sice: 

<Pan> $~i«-*t'At>eÁ ř /A ,/fáxcisiťčdz. 
přenechávána itinto již přenechali královskému českému zemskému Mrodnlmu a 

k nim paiHeUnu letnímu aneb mervnímu divadlu výhradní právo ku prevoto-

vdttLv 'hase a v polictjnim obvodu vtlsta Prahy . y , «/ . 

( /Tyk-t >t<tpi / ^ JČ.^^ J HU^f^U 
v ... A* J 

II: Ha Um (Ment odtvtMvd--pan«"g. .^fjř.^ý-, 

ředitelstvu ¡trtUouského českého ¿čínského a Míroduiho divadla JW:I partituru a patrici 

k ni libret la s právem, aby jich řMitelslva vidy při provozován: opery tito upotře-

bilo a po případě, že by autor partituru řečenou tp(. nadal, ji pro svá divadla 

opsali dalo. 'P.editeístvo nemá však práva, bet výslovného svoleni skladatelova part*' 

utru ani opis ;ej( jinak rozmnožili. ams komukoliv třetímu půjčili aneb přenechali. 

III, 'j.edttelstvo krdlaváehů českého zemského a Mrodního divadla jest naproti 

tom« povinno, i a.fr«i>o«úrtt*?rl i^ . iu i on*/ zaplatil,: ,pa;:i^ýdaáaUlÍ,"ancb 

7./•'«•< .<?<i'?n 
* ) / 

Ot rtní t y i n > jr.v. .'.,!. ri7. 

pr,hnlmu.nds!upcy X V. M '> >"2 

. příjmu i a aboneuiním dl em, oadii.Ťjlv iw ihmtí tiywyy.-i-ri'. ri7, ru a.1».1.," /' >'."»m 

,;• If, -j«,r,ř .• . i-t-,ř:,• r.ur .) ) ,.. Iít, (f.'n a padrvit,' Mttiýaá *—"•>) <1 »MMitV.i Iňinimr 

IV Ktiýby U provozoval jen jeden akt řečené opery, obdrštíby paiuskladalskjenam 

třetinu naziutiených tantiém a na připadnou polovici opery té, polovici tantiém »id. 

Ku provozován: poutu: ouvertury jest ředitelstvo oprávněno bet povinnost: platu jakých' 

koliv tantiém tub honorářů. 

V. 'jfřT~h>iiených cenách počítají se liftU/emy ~t^keriho přijmu jmom potud, 

pokud nepřesahuje hrubý příjem ip,oo ti. v divadle Mroíi^m a UOO ti. v divadle 

letním, noř. vyprodáním domu příjmy normálu!. 

L FA. A civ, ¿KéfS- * / A' K a r - f z JmXIC 

SI f ^ /> / ť - ¿ ¿ z • 
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Vil. 

vi. tí qtóf« «to , v i f f A 
ityskmfiiž lunt, >xifÁHti st od ltntb4ko 'příjmu kmuH mhoře uvedené denní výlohy 

jiíítí i bmůrár, ňttho' pádil, který se hostu '.»mu -ga vystoupeni plutí. 

¿'.i dodržení lito smlouvy ručí autorťředilelstvti Národního divadla umluve* 

,tým ptmai*» , /a>oo.~ A' « J L ^ ^ ^ - jf 
Krom) tahů jni tímto ředitelství oprávněna, vymdhati na tvMorU^estou prdmít ná-

hradu m veškerč. Škody, které by spretvl krdlovskiho ¿csmho nemshlha a A'drodnlho 

divadla vzešly s přenecháni íohoio díla ještč jinému divadlu finiiskemu aneb v polt-

icmint rayonu 'Prahy. 

'•"ýdiirabuj/se vt všech soudních přích, které by g táto smlouvy povstaly, bez ohledu 

ua své obydlí proiskimu okresnímu sondu a sumárnímu soudnímu řfsent 

Kdyby autoři infant vydali'toto dílo, jtíkipavinim va titulním tiitě poxtiainc-

:n.1t!y 1« iiýifradnt prdvo pro 'Prahu o policejnf obvnd má královské české semské 

a jldrodttí divadlo. 

Výlohy za kolkováni této smlouvy nesa» obli strany společně a sice kaidá 

Strana z polovice. 

Vlil 

IX. 

V:'X. 

V 'Prase, dne c f . 1 IO 

/Co—* 



» Ü S druhého jednání „pery. K „ , h o v n a n o t o v ý c h m a t e r i á I Ú 
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Příloha č. 3 f - Úvod opery Malíř Rainer s poznámkou o úmrtí F. Picky. Knihovna 
notových materiálů Archivu Národního divadla. 

— 

> 

f/rn.ysi Ji 

— 3 , 

_ _ [ZZ^IM 
_ s 

ittrJÉif-uÁy, ~ Vjattifsfi 
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Příloha č. 4 - Ukázka autografu skladby Missa festiva, op. 40 

Příloha č. 4a - Úvodní strana autografu Missa Festiva op. 40 s podpisem Fr. Picky. 
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Příloha č. 4b - Sanctus - Missa festiva, České muzeum hudby, Signatura XI-A-266 -
Missa ultima a Missa festiva, op. 40, pro smíšený sbor a orchestr, skizza, autograf. 
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Příloha č. 5 - Doklady o studiu na varhanické škole 

Příloha č. 5a - Záznam žáků v roce 1886/87 - provizorní přijetí. Knihovna Pražské 
konzervatoře, Fond VS, krabice č. 5. 
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řílohač. 5b-Konference 19. 12. 1886 - Picka provizorium zrušeno, (zhruba uprostřed 
nimku), Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 
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Příloha č. 5c - Porada 3 1 . 1 0 . 1 8 8 6 - Picka nestálá pilnost' (zhruba uprostřed snímku), 
Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 
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Příloha č. 5d - Přísně se napomíná: (Picka v levém sloupci druhý odspodu), Porada 
28. 11. 1886. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 

,» > 
- * - t i t >i' 

fíte/m M A J*4t-Ut>>(¿ti 
' f l f t y t i 11 >rf tipfyrjafrrý 

/.• ' ' ( / / * 
T H»ttj m 

• 7 - f - by 
' V'Hlft( /Tlff-r f . 

^ \ J 

eL,/.^ 

Mi/tfÁ 

řéÁCa., *r> 

ijiUmxp 4t stí* 

> jJaAC i(a tr 

iííkuM. NtfJ . 
<Mta ¿i 
ifícujvt fjfídtnHt 
ftuŘ ňUit-

: ''JjjJi & tftané. 4 

f nit Mť'1/fi (sn>.řt/,i t i i 
«(•i*í / i / 

y<i* <y( 'Hi 
.íí<iit('ťj 7t>* 

.?«. >»t </L-

.7 
' ' V Í $fČ*t H T 

V 
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Příloha č. 5e - Porada ze 30.1.1887, výsledky zkoušek, Knihovna Pražské 
konzervatoře, Fond VS, krabice č. 5. 

• h m i i i m m i 

¡•jf^^y 
IS 

hYif-s-
c-

c. 
ť ň . 

ff « 

d&vi-

é d J j 

/m? 

. • »•> > , i,«"" 
' ' ' rs® 

• 
L' VX V\\; 

WSÍSfSSfiKS 
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Příloha č. 5f — Výsledky zkoušek 1887. Knihovna Pražské konzervatoře, Fond VŠ, 
krabice č. 5. 



Příloha č. 5g - Seznam skladeb hraných na konci 1. ročníku v roce 1887. Knihovna 
Pražské konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 
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Příloha č. 5h - Dopis otce zaslaný 28. 9. 1887 řediteli školy. Knihovna Pražské 
konzervatoře, Fond VŠ, krabice č. 5. 

C. -TÍJ rv/w 
7 / 

a-^í-t 
/ 

•fťíy u A' Jo ýuw ' ^wóté**' /V O^opS 

f , ->.. ^ . / / . i -rr- , A J o j r 

f
 f -> / f y s * 

. J X4> J ^ W ' / V * \ 

* . t. «-Zut / 

- - - v -

/ ** / 

„•'"A 

. yfcp « « 

la j 

\ {.. y 
•>» (¿cLtf 

*/ / * / 
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Příloha č. 6- Úmrtí Františka Picky v dobovém tisku. 

Zdroj: Archiv Národního divadla, výstřižky blíže neidentifikovány. 

Sý/cP 

ik fvnvi lU. Uwwi.» * . . . . . •."h1 "i 
výborn í ovládal ten to jazyk I ru i t lou , j i m i vyučoval. 
Nu Uchnico byl lektorem. Narodil se r. 1802 v Mitro-
vleich. umřel tedy Mletý. 

* S k l a d a t e l • kapeln ík Nár . d ivad l a Fr . P icka 
xemfo l . Včera o 3. hod. odpol. podlehl ve všeobecné 
nemocnici vynikající hudebník, itadnný n pilný český 
skladatel a o ívádieOt dirlRent • kapelník Nár. divadla 
p. Fr. P i c k a smrtelnému úrazu, který u l rpř l v noci 
na včerejiek, když se vracel domů, tak prudkým pá-
dem na schodech, že roztfíSUl st kosi lebeční a při-
vodil >1 silný otřes mozku. Fr. Picka narodil se l a 
června 1873 ve Strníicích u Mýta. Hned v mládí jevilo 
se u n í h o neobyčejné nadáni a láska k b u d b í , již otec 
jeho, učitel a náruživý hudebník, v ném podporoval 
a přispí!, že Fr. Piek» stal se povoláním hudebníkem. 
Absolvoval varhanickou ikolu, načež se alal varhaní -
kem v kostele sv. Petra a současní byl sbormis t rem 
níkol ika pěveckých spolků, r. 1894 j m e n o v á n byl ře-
ditelem kúru o sv. Jakuba a pak u Darolnlkánů, kde i 
h u d b a chrámovou dovedl vysoce pov»néstl. R. 1900 
Ital se sbormistrem a korepetl torcm Národ, divadla, 
kdež tSby se co nej lépe osvčdčil a stal se kapelníkem. 
JI £ jako posluchač varhanické Školy pokusil so a plným 
í t í s t ím v skladstelství. Počet j e h o skladeb je značný, 
skládal h l avn i p ísn í a sbory, také má n íko l ik skladeb 
na klavír a pro cella. Zejména vynikal také j a k o velmi 
plodný skladatel církevní, ty lo j e h o skladby vynikaj í 
modernoslí , an i í by j í chrámová důs to jnos t byla vzala 
ú jmu. Jeho raie z F-dur (op. 18) dovedla sl z jednat! 

Fiozornost a uznáni 1 vc iz iné . Pro divadlo složil celou 
ada příležitostných skladeb a průvodní h u d b y k jed-

notl ivým scénám t L p. Také složil operu .Malí ř Hai-
ner", k terá před začátkem války byla s úsp íchem pro-
vozována na Národ, divadle. Operu tu to n y n í částečně 
přepracoval a znovu upravil a provedení jej í chysta lo 
se nu Nár. divadlo v dobé nejbl i iá í . Zvččnéíý byl také 
odborným budebo im spisovatelem. J ako kapelník Nár. 
divadla vynikal píli, svédoroitostí n přesnost í a téSil se 
značné obl íbí v umélcckém personálu Národ, divadla. 
Fr. Picka p ř e d í a a n í podlehl smrt i ke fkodě českého 
u m í n í hudebního t divadla. Budiž p lné nznání j eho 
u m í l e f k é činnost i a čestná parjiťt j eho památce! 

litr. divadla i o n « . « » - k a p e l n í k a . . .— - - - - - -
skon dlouhole tého člena Národ-

"K úmrtí ¡siíaďaiiia 

S p r á v a d i v a d l o i členstvo octi památku zemře lého 
p f ímčřeným způsobem. Na divadelní budov* vyyíScn 
b v l s m u teční prapor . Pohřeb k o u t *e b u d o v ě s t ředu 
£x t. m. o pĎl 11. bod, dop. * ús t ř . káplo o l íanských 
hřbi tovů. - - -

, - »«« o 4. hod. odpol. z ús t řední kápit> na~hřbUo-
vecb ol ianskýcb. 

' K úmrt i s k l a d a t e l e a k e p a l a i k a Nár . d i v a d l a 
F r . F leky. Při z i d u i n í iuíí za p. kapelníka Fr. P i c k u 
provedeno bude «olUty, »borem a orches t rem Národ, 
divadla v kostele u Dominlkánů d n e s o 0. hod. dop. 
Mozartovo rekviem. 



St tf 'X'n rt / j st. ť 

• vyf .ka «ódy v P r m e ' o S taromésUkýcl rmienú 
<lnc» r i n o o 7. Iiod. -f 25 cm., teplota vod* + 12" C, 
teploln vídncliu + 12' C. tluk Víduchu pfnpoi t lauý 
un W C — mm., pomůriiá vlhkost vzduchu 85",. 

* Smrte lný úraz kape ln íka Národního d ivadla 
p . Fy . P i c k y . D n e s v noc i vrace l s e kapelnik 
p . Fr. P icka d o s v é h o bytu v Praze II., Na Zde-
raze č . 7, př i č e m ž spadl se s c h o d ů tak neStastně, 
ž e utrpčl z l o m e n i n u l e b e č n i kost i a těžké otře-
seni mozku. B y l p ř e v e z e n na č e s k o u chirurg, 
k l in iku prof . Kukuly , k d e byla m u poskytnuta 
i h n e d veškerá p o m o c , a le s lav j e h o jest — d le 
vy jádřen i p . as istenta dr, Horáka — beznadějný . 
Zpráva talo j i s té vzbudi u n e s č e t n ý c h přátel páně 
P l c k o v ý c h největSi účast. 

' Hudobnl s k l a d a t e l F r a n t . P i c k a , kapelník Nár. 
divadlu a ředitel k ů r u u Doroinlkánů, bvl v íe ra po-
h ř b e n na o l ianských hřbi tovech za vel ikého účasten-
s tv í obecenstva. Ze jména h o doprovodil i na poslední 
c e s t í : ředitel Nár. divadla Scbmoranz, rada Safařovl í , 
chc i opery Kovařovlc, ť lcnové Nár, d ivadla Vojan, Zc-
Ic tuký, Stork, Pollcrt, Schútz, š lcchtová, HorvAtbová, 
Mlřiovská, Loukotková, Zítek, Kůcler, Polák n Lebeda, 
za .Hlahol* vládní r a d a Adámek a roístodrž. rada 
|.!ouma, prof. Rl i íko, prof. Mladý, prof. Č e r n í . prof. 
Žák, řcd. Sláma, pror. Kychlík, hudebn í skladatel 
Weiss, mis t r Krósslng, řed . Heřman, vrchní ban-
kovní úředník Neuman, správce Hodan, prokuris ta 
Kami a m. J. Př i církevních obřadech v kapli, k teré 
vykonal za asis tence duchovens tva pfevor Domini-
kánů, p ř i sesílený sbor Nár. divadla. Do h robu byla 
s p u i t í n a rakev • t i lem zesnulého za do jemných zvuků 
lesních rohů, n a í e l sbor Nár. divadla zap í t .Kde 
domov m ů j * a chrámový abor kostela u Domln lkánú 
Plckovu sk ladbu za ř ízeni d r a Kodla. Na parní( zvéi-
n í l é h o provedl dnes o 1). bod . dopoledni opern í sbor 
Národ, divadla v kostele domin ikánském Mozartovo 
rekviem. ' , „ „ m 



Příloha č. 7-Příklady uvedeníPickových skladeb v současnosti 
a deponace na některých kůrech 

1. VOX Nymburgensis pod vedením Tomáše Čeehala uvedl 21., 25., 26. června 1994 
v české premiéře skladbu Missa solemnis - c moll, op. 21. v úpravě J. Suttnera, 
21.6. 1994 za varhanního doprovodu Vladimíra Roubala v kostele sv. Mikuláše na 
Male Straně, 25. 6. hrál Josef Kšica a koncert proběhl v Žehušicích, 26. 6. 
doprovázel opět V. Roubal v Praze na Strahově. 

2. Kůr kostela Svatého Bartoloměje, Praha, Rajská Zahrada (varhaník Mgr. Adolf 
Melichar), vlastní tři Pickovy mše a to: Missa brevis C dur, Mše B dur, Missa 
solemnis - c moll. 

3. V archivu Metropolitní kapituly u sv. Víta se nachází tyto Pickovy skladby: 
A282 Missa in A op.52, A144 Mše B dur, op. 41, 
A187 Missa brevis, op. 43 a Pange lingua, A186 Mše F dur, op 17, 
A226 Missa festiva D dur op 40, A145 Missa solemnis c moll, op. 21, 
A143 Mše G dur, op. 33, 
C208 Dextera Domini - smíšený sbor bez průvodu, 
C166 Mariánské antifony, 
Cl 13 Motetta na Boží hody, op. 14 a, 
C169 Osm offertorií pro smíšený sbor, 
Cl 84 Umučení Kristovo - osm mužských sborů, op. 32, 
F15 Te Deum laudamus D dur 

4. V soupisu skladeb soukroméno archivu ředitele F. Kozy najdeme tyto Pickovy mše: 
Missa in F op. 17, Missa solemnis c moll op. 21, Missa in B op. 41, Missa in G op. 
33, Missa brevis op. 43.' 

5. Program Křížovnický sbor - Wowes-collegium. 
http://wowes.collegium.info/pr01.html, 18. 4. 2009. 

6. Koncerty http://sbor.bogi.cz/koncerty.htm, 16. 4. 2009. 

7. Společnost pro duchovní hudbu http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/bylo3-02.htm, 
16. 4. 2009. 

8. Koncerty a vystoupení http://www.aps-moravan.unas.cz/koncerty.htm, 16. 4. 2009. 

9. Zdeněk Hatina - farnost Zábrdovice http://www.zabrdovice.cz/hatina.php, 18.4. 
2009. 

10. Hlavní stránka - Český rozhlas http://www.rozhlas.cz/, 18. 4. 2009. 

Výborná, T. Chrámová hudba v Jihlavě a její vývoj se zřetelem ke kůru kostela s-v. Jakuba, bakalářská práce, Praha 2006. Přílohy 
s. 4. 
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Příloha č. 8 - Notový materiál ke Mši F dur 

Příloha č. 8a - Ukázka rukopisu 



Příloha č. 8b - Varhanní verze 

Druhé vydání. 

f m prof Karlu č t e d p r o v i 

pro smíšený sbor ad quatuor voces inaequaJes 

Htóíe/a právo syhrozen<3 
nakladatelé FR.A.URĎÁflEK A SYNOVÉ 

^ « / B t f e / í c a.vaďh. 
" Prvý Český z&voů hudební.— 

46 



Mše F-dur pro smíšený sbor a varhany. 
Kyrie. 

Fr. Picka.Op.17. 

Andaute tranquil lo Ký . ri . « « . Iii 

Tenore 
Basso. 

ORGANO. 

Andante tranquillo. 

g * «> J J 

' r r í= 
c.Ped. 

Pr. A. Urbánek a eynové v Praxe. 
I'. »30. 

VeSkera práva vyhrazena. 
«řU ft tlBh.ll Kuftlaici 4 Múblb.rc v f.l|>«k-i 
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8. P. 
Andante. 

O 
Andante 
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V. *30 . 

- 51 -



8 

Credo. 
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Ierando 

Allegro oou brío. 
8t n»-«ur. ré 

pj>\¿/ 
f y Allegro| con brii 
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et con-glo -

Qui cum Pa . tre, et Fi . li - o a i . mul « d - o . r í . tur, 

B. «DO. 
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a - num ba 

Più m0880. 
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Et vi . tarn 
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Maestoso pesante, 
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tara ven 

Pleno 

R 830. 
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14 

Sanctus. 
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Allegro non tanto 

^ Ho - sán . na ¡n ex . cél . «Í3, ho . aá» . na § ex - cél - ais, 
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^ Allegro non t an to . 
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Andante. 

Benediotus. 
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Příloha č. 9- Notový materiál k písním z cyklu Novy hanácky pěsničke 

3 

1. O č e . 
Franl.Picka. COp.ť>3.) 

á f e ^ E E . * , rí, Hfí ff . „ 
pa—y—s/. v—p - t . . — 

a áetvno-ce vie-cke víz-de ra - spi - jó.. 

í P ÚLD 

a " " fe—^ u—M 
na ce - sto mní jak dvř sviíke 

I11'' r £ T S r ^ j J"- ^ : %— 
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2 . Z a T e r e z o ! 
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3. Po zpovědi. 
Klidně . 

ipo - vi - dal A než mně dal ro i - hře - ie • ni. 
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Živě 
4. V Prostijově o jarmako. 

"J 

- 6 9 -



, J 
] 

Příloha č. 10- Pickovapíseň „Oj naše rovina" na gramofonové desce 

| Gramoarchiv Českého rozhlasu 


