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ÚVOD 

K opernímu představení dnes zcela neodmyslitelně patří i účinkování 

pěveckého sboru. Na první pohled, zejména když působí věrohodně a 

přesvědčivě, tedy když vše funguje tak jak má, většinu diváků ani nenapadne 

kolik specifik příprava sboru pro vystoupení na divadelním jevišti v různých 

ohledech přináší. Současné pojetí sborových scén je výsledkem dlouhé cesty 

několika staletími a i dnes jsme svědky stálého vývoje vlivem snahy operních 

režisérů o inovaci, uvádění inscenací v nových souvislostech a též využití 

nových technických vymožeností. Ve sborovém umění jako takovém pak operní 

sbor v porovnání s koncertním sborem představuje specifické hudební těleso, 

odlišující se od tradičních sborů především podmínkami pro interpretaci. Cílem 

této práce je ozřejmit základní specifika v odlišnostech mezi operním a 

koncertním sborem a souběžně si z historického hlediska poukázat, jak se sbor 

uplatňoval a vyvíjel (po dramatické, ale i hudebně formální stránce) v opeře    

18. a především 19. století. Osobně se domnívám, že jde o hudební a 

interpretační oblast ležící neprávem v mírném stínu běžného zájmu o sborové 

umění. Při detailnějších pohledech na tuto problematiku lze postupně odhalit,    

o jak jedinečný a naprosto svérázný svět sborového zpěvu vlastně jde. Pokusil 

jsem se opřít o své vlastní zkušenosti skladatele a hudebního redaktora, získané 

mnohaletým poslechem a analýzou operních i symfonických děl, konfrontované 

s odbornou literaturou, a v bezpočtu diskuzí s kolegy z řad výkonných umělců 

(dirigentů, sborových pěvců, skladatelů, hudebních režisérů), hudebních vědců a 

rozhlasových hudebních redaktorů či hudebních kritiků a v neposlední řadě        

i nové poznatky získané během tří let studia sbormistrovství na Pedagogické 

fakultě.  
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1. INTERPRETAČNÍ PROBLEMATIKA 

1.1 Specifika operního sboru 

Rozdíl mezi koncertním a operním sborem spočívá především ve způsobu 

interpretace a tedy i do určité míry pak i ve způsobu nácviku hudebních děl. 

Zatímco koncertní sbor je při pěveckém vystoupení v pohybové složce statický, 

operní sbor se vyznačuje častým velmi rozmanitým pohybovým pojetím.         

Ke zpěvu se tu připojuje především herecká akce v souvislosti s konkrétní 

sborovou scénou potažmo dějem opery a v neposlední řadě i používání různých 

druhů kostýmů, které mohou být nepohodlné. Práce operního sbormistra 

vyžaduje soustředění nejen na nastudování díla (resp. výstupu v rámci opery)  

po hudební stránce, ale současně i na promýšlení pohybové složky ansámblu. 

Postupuje tu většinou ruku v ruce s prací operního režiséra, v níž se musí 

skloubit vize inscenační s hudebním vyzněním. Patří sem příchody na jeviště 

(sbor může přicházet z několika stran: zprava, zleva, zezadu), anebo pohyb      

na točně (vyžadující během pěveckého výkonu i zvýšenou pozornost 

bezpečnosti pohybu). Může tu dojít k  tzv. míšení hlasových skupin, kdy operní 

sbor na jevišti není možno z režijního, inscenačního záměru udržet v tradičním 

rozmístění hlasových skupin (což je mimochodem výrazné specifikum operního 

oproti koncertnímu sboru). V jiných případech to může být zpěv v pěvecky 

nepřirozených polohách (např. vleže) anebo samotná herecká akce bez zpěvu 

(např. reakce na repliku protagonisty apod.). Typickým příkladem podobné akce 

může být finále 1. dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, jehož 

rozsáhlý taneční úvod může být buď řešen ve spolupráci se členy operního 

baletu nebo se mohou na něm podílet i členové pěveckého sboru. Zapojení sboru 

do tanečního výstupu (v jakékoliv opeře) přináší úskalí spojené s fyzickou 

námahou a následným zadýcháním, které prakticky znemožňuje bezprostředně 

navazující zpěv. Velkou hereckou akci má sbor v 1. a 3. dějství opery 

Čarostřelec Carla Marii von Webera. Zde sbor musí herecky reagovat na různé 

repliky protagonistů, a to jak ve zpěvních tak dialogických číslech. Podobnou 
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hereckou akci sboru vyžaduje např. árie Purkrabího z 1. dějství Dvořákovy 

opery Jakobín nebo výstup ovčáka Jirky z 1. dějství opery Čert a Káča.  

Další významnou odlišností operního sboru od koncertního je prostředí,      

ve kterém zpívá. Koncertní sbor (uvažujeme-li o profesionálním ansámblu) 

většinou vystupuje v akusticky vyhovujícím prostředí umožňujícím dobrý 

hudební (sluchový) kontakt mezi jednotlivými hlasovými skupinami.                

Je nabíledni, že výjimky potvrzují pravidlo a někdy může dojít k vystoupení 

v prostředí zcela akusticky nevyhovujícím. Je pak věcí sbormistra, aby se 

předem (je-li to možné) seznámil s akustikou místa, kde bude ansámbl 

vystupovat. Samotné rozestavení ansámblu pro docílení ideálního zvuku se 

dotvoří na zkoušce. Operní sbor se oproti koncertnímu pohybuje v daleko 

větších akustických nesnázích. Kromě již zmíněné pohybové (herecké) akce, 

která velmi ovlivňuje pěvecký výkon tělesa, jde zejména o akustické vlastnosti 

divadelního jeviště. Na rozdíl od vystoupení v koncertním sálu, kde ansámbl 

staticky zaujímá na pódiu akusticky nejvýhodnější místo, je vystoupení            

na jevišti odlišné tím, že průběžně využívá celou plochu, ale častěji jen jeho 

střední a zadní část. To platí zejména ve sborových scénách se sólisty, buď 

sborovými, či přímo s protagonisty uváděné opery. Pro sbor to znamená 

zhoršený vizuální kontakt s dirigentem potažmo horší akustický kontakt 

s orchestrem. Pro jeho zlepšení se využívají zhruba od druhé poloviny 20. století 

využívají tzv. odposlechy (reproduktory instalované na jevišti) a různé druhy 

monitorů. Nutno vzít v úvahu i okolnost, že pokud ansámbl nezpívá na své 

domovské scéně, kde je zvyklý nejenom na určité akustické prostředí, ale též      

i na velikost jeviště, mohou se problémy akusticko – prostorového rázu výrazně 

zhoršit. K faktorům, kterými se operní sbor liší od koncertního patří např.           

i znovunastudování téhož díla, ale v jiné režijní koncepci. Ta může přinést zcela 

odlišné pojetí od předchozího a na sbor klást zcela nové požadavky, takže se 

relativně známé dílo musí v některých pasážích třeba zcela nově nastudovat.   

To klade samozřejmě velké nároky na práci operního sbormistra, který musí být 
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schopen podobné změny realizovat a mnohdy i hledat kompromisy mezi režijní 

vizí a možnostmi sboru. Je to jeden z momentů, kterým se poměrně dost výrazně 

odlišuje práce sbormistra v opeře od práce sbormistra koncertního. 

Pro operní sbor je samozřejmý, ba přímo nutný, zpěv zpaměti. Tento sám     

o sobě náročný pěvecký projev je ještě umocněn tím, že většinou se 

v současných operních domech provozuje především světový operní repertoár 

18. a 19. století a jednotlivá díla jsou v originálních jazycích. To je patrné 

zejména v operním repertoáru 19. století, souvisejícím s rozvojem tzv. 

národních operních škol, kdy na operní jeviště vedle tradičního italského jazyka 

proniká francouzština, němčina a ruština, později i polština a další slovanské 

jazyky. Počátkem a v průběhu celého 20. století se díly anglických a amerických 

autorů začíná v opeře výrazněji prosazovat i angličtina (např. Frederick Delius, 

Benjamin Britten, Arthur Bliss, John Adams, Phill Glass). K hudebně – 

dramatickému nastudování se tu tak připojuje ještě zvládnutí cizojazyčné složky. 

Pro sbormistra to znamená přesnou znalost konkrétních textových pasáží, a to 

jak po stránce obsahové tak i deklamační. Při samotném nácviku je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost správné výslovnosti a přirozené deklamaci 

konkrétní řeči, která nemusí být vždy v souladu s metrikou hudební fráze. 

Úspěšné zvládnutí nástrah výše uvedených faktorů může prodloužit celkovou 

délku nácviku konkrétních operních sborových výstupů. Zvláštní péči je třeba 

rovněž věnovat nácviku zpěvu v mateřském jazyce. Čeština prošla v 19. století 

velkým jazykovým vývojem v oblasti pravopisu, větné stavby a slovního 

významu a větných přízvuků, který se pochopitelně odrazil                    

i ve zhudebňovaných textech. Z toho vyplývá nutnost věnovat při nácviku 

sborových výstupů z českých oper 19. století zvýšenou pozornost dobré a 

zřetelné artikulaci a deklamaci češtiny.  

Z hlediska hudebního (kompozičního) jsou operní sborové party (hovoříme 

tu   o operách 19. století) poměrně odlišné od partů koncertních sborových děl. 

Je to především hudebně - dramatická zkratkovitost a častá velká emoční 
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vypjatost jednotlivých výstupů resp. sborových partů. U operního sboru jde 

často o zachycení, ztvárnění momentální dramatické situace, o velkou kumulaci 

hudebně-výrazových prostředků na relativně malé časově ploše. V rámci 

jednoho díla se tak mohou střídat interpretačně velmi kontrastní sborové plochy 

(např. ve Verdiho opeře Trubadúr: sbor cikánů vs. sbor jeptišek) vyžadující     

od členů ansámblu velkou pěvecko – hereckou pohotovost. Na rozdíl               

od koncertního sboru jsou z hlediska tektoniky hudební fráze party operního 

sboru občas nezpěvné, dokonce někdy až „nelogické“. Zejména v místech, kdy 

má nástup sboru doslova vpadnout do běžícího dialogu nebo kdy má sbor 

zazpívat jen krátké repliky bez přirozené kantability a metriky fráze. Takováto 

místa bývají ještě navíc většinou podpořena významnou hereckou akcí. 

 

1.2 Rozdíl mezi prací sbormistra koncertního a operního sboru 

Výraznou odlišností operního sboru od koncertního je ve způsobu 

zkoušení a ve vypjatosti partů. V případě koncertního sboru je práce sbormistra 

především podřízena nastudování a přesné interpretaci připravovaného díla. 

Sbormistr tu je většinou jediným hlavním či vůdčím článkem a je vlastně 

v podobné pozici jako dirigent u orchestru. Výjimku tvoří díla, v nichž je 

koncertní sbor doprovázen orchestrem (např. v symfonické básni Psýché Césara 

Francka, dramatické symfonii Romeo a Julie Hectora Berlioze, v Písni osudu 

Johannesa Brahmse ad.) anebo je součástí symfonického či oratorního díla       

(v kantátě Bouře Vítězslava Nováka, oratoriích Svatá Ludmila Antonína 

Dvořáka nebo Legenda o Svaté Alžbětě Ference Liszta ad.). Zde je práce 

sbormistra koncertního sboru do jisté míry podřízena celkovému 

interpretačnímu záměru dirigenta orchestru. Je pravdou, že dnes už existuje 

specializace koncertních sborů na velkou kantátovou a oratorní a na komornější 

„a cappellovou“ literaturu. Z mimohudebních složek řeší nejčastěji sbormistr 

koncertního sboru, a to jak u sboru a cappella tak u symfonického, organizaci 

příchodů a odchodů z pódia.  
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Práce operního sbormistra je s prací sbormistra koncertního v mnoha 

ohledech odlišná. Přes společný cíl, předvést nastudované dílo v perfektní 

interpretační kvalitě, je v určitých okamžicích jeho práce více podřízena 

představám dalších tvůrců podílejících se na realizaci. Jsou to inscenační 

představy operního režiséra a představy celkového hudebního pojetí dirigenta 

představení. Z toho vyplývá, že sbormistr sice realizuje hudebně-inscenační 

záměr díla, ale jeho práce je součástí vyššího celku – je součástí týmu 

podílejícího se na provedení celé opery. Operní sbormistr by měl mít na paměti, 

že ansámbl je většinou doprovázen orchestrem, který je z prostorového 

(zvukového) hlediska blíž k divákovi v hledišti. Tomuto aspektu je nutno           

u přípravy konkrétního sborového čísla přizpůsobit např. průběh dynamiky, ale 

rovněž artikulaci a deklamaci zpívaného textu. Zde hraje velkou roli skladatelův 

dramatický záměr, tj. má-li sbor být v danou chvíli hlavním účinkujícím nebo 

svým zpěvem doprovázet sólistu, či  být jen součástí hudebního toku. 
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2. INTONAČNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ PROBLEMATIKA 

2.1 Operní sbor na scéně 

Operní sbor na rozdíl od koncertnímu má často vzhledem k pohybové či herecké 

akci na jevišti podstatně zhoršený vizuální potažmo akustický kontakt 

s dirigentem a orchestrem. Operní sbor na rozdíl od koncertnímu má často 

vzhledem k pohybové či herecké akci na jevišti podstatně zhoršený vizuální 

potažmo akustický kontakt s dirigentem a orchestrem. K těmto nesnázím 

dochází v okamžiku, kdy sborový zpěvák začne zpívat s mohutnou rezonancí, 

přestává slyšet orchestr a není tedy schopen korigovat své intonační nepřesnosti. 

Ne každý dirigent si tento fakt uvědomuje a může tak docházet 

k problematickým situacím: dirigent vytýká sboru nepřesnou intonaci 

způsobenou nikoliv pěveckou nedbalostí nýbrž fyziologicko-akustickým 

efektem.  

Zde se projeví prozíravost a kvalitní práce sbormistra, který s tímto 

znevýhodněním počítá při přípravě a vede ansámbl k preciznímu a perfektnímu 

hudebnímu nastudování. To se zúročí v okamžiku, kdy se                    

k hudebnímu nastudování díla přiřadí složka herecká a režijní. Zpěvák (sborista) 

musí zvládnout vedle svého vokálního partu ještě herecký a pohybový projev na 

jevišti. Ten se pochopitelně mění nejenom od opery k opeře, ale mnohdy            

i v průběhu jednoho díla. Tak např. v opeře Mefistofeles (z r. 1868) italského 

skladatele Arriga Boita (1842 – 1918) sbor musí zvládnout čtyři velmi odlišné 

dramatické (pěvecko – herecké) stylizace: v prologu je stylizován jako Hlasy 

nebeských bytostí (navozující dojem klidu, věčnosti), v prvním dějství jako dav 

lidí na tržišti (zde je to atmosféra hemžení a bodře jadrného veselí), ve třetím 

dějství sbor čarodějnic a pekelných mocností (až frenetické interpretační 

vypjetí), ve čtvrtém dějství jako sbor antických koryfejů (stylizace vznešenosti a 

hrdosti) a v epilogu opět jako Hlasy nebeských bytostí. Dále se v Boitově 

Mefistofelovi vyskytuje dvojsbor, který je hudebně rozčleněn na dva samostatné 

ansámbly. Je to především v Prologu v Nebi, kde jsou Hlasy nebeských bytostí 
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divadelně velmi efektně rozděleny do dvou prostorově různě rozmístěných 

skupin (skladatelův zápis tuto variantu zcela naznačuje), aby docházelo 

k plynulému a nekonečnému  „přelévání“ zvuku ze strany na stranu. V závěru 

Prologu se pak tyto dva ansámbly spojí v jeden celek. Mefistofeles Arriga Boita 

patří k operám, které vyžadují od sbormistra velmi důkladnou a rozvážnou 

přípravu při nastudování a mimořádně těsnou spolupráci s operním režisérem a 

dirigentem. 

Podobně náročné sborové pasáže lze najít i v české operní literatuře         

2. poloviny 19. století. V dodnes u nás opomíjené a nedoceněné opeře Dimitrij 

(z r. 1882) Antonína Dvořáka (1841 – 1904) se ve sborových scénách rovněž 

vyskytují různé dramatické charaktery: moskevský lid, bojarové, kněží, družina 

polská či vojsko. Z hlediska sborového zpěvu je Dimitrij náročný častým 

využíváním dvojsborů (známé a oblíbené kompoziční techniky už od dob 

barokní benátské školy). Hned začátek 1. dějství uvádí na scénu moskevský lid 

(dvojsbor), který podle skladatelova pokynu v partituře „přichází                    

ve skupinkách“. Po prvních úvodních frázích se sborové číslo rozroste 

v monumentální hymnicky stylizovanou modlitbu místy s volně polyfonní 

strukturou. Mistrovsky je po sborové stránce řešena dramatická situace ve         

2. dějství ve scéně sporu Poláků a Rusů. I zde Dvořák využil opět dvojsborové 

techniky. Pro operní sbor představuje tato scéna interpretačně náročný úsek, 

neboť v začátku výstupu jde o současně znějící dvě dramatické situace: veselí až 

výbojní Poláci a naproti nim zpočátku tkliví, ale později stejně útoční Rusové.    

I zde je operní sbor vedle náročných pěveckých partů zaměstnán hereckou akcí, 

která může mít velice široké pojetí: od tradičního mírně statického, dávajícího 

přednost monumentalitě, až po velmi dynamické a dramatické ztvárnění.  

K velmi efektním sborovým číslům patří holdovací sbor z 2. dějství opery 

Aida (z r. 1871) italského skladatele Giuseppa Verdiho (1813 – 1901). 

Mimochodem, tato Verdiho opera (podobně jako třeba zmíněný Boitův 

Mefistofeles) je nesmírně bohatá na sborová čísla, a skladatel v ní využívá 
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množství možností, dané pěvecko – dramatickou variabilitou sboru. Jsou zde 

velké holdovací scény ve smíšeném obsazení, samostatné ženské a mužské 

sbory a nechybí ani dvojsborové a trojsborové dělení. Tuto variabilitu 

interpretačních možností sboru Verdi mistrovsky uplatnil právě ve zmíněné 

holdovací scéně (Gran Finale secondo) ve 2. dějství. Scéna začíná v tradičním 

sborovém smíšeném čtyřhlasém rozvržení S-A-T-B (Coro di popolo), po němž 

následuje tříhlasý ženský sbor S-A I.-A II. (Donne sole), vystřídán čtyřhlasým 

mužským sborem T I.-T II.-B I.-B II. (Coro di sacerdoti) a v závěru se opět 

rozezní celé těleso v podobě dvojsboru S-A-T-B / T I.-T II.-B I.-B II. (Coro      

di popolo a Coro di sacerdoti). Po následující baletní hudbě se vrací úvodní 

sborová část, ale rovnou  ve  dvojsborovém rozvržení S-A-T-B / T I.-T II.-B I.- 

B II. (Coro di popolo a Coro di sacerdoti). Tato část sborového finále             

(viz popsaný úsek) ze 2. dějství Verdiho Aidy patří k nejznámějším a často také 

bývá separátně a v redukované podobě prováděna při sborových koncertech 

s orchestrem anebo jako příležitostná vložka v pěveckých recitálech. 

V prokomponovaném hudebním toku celého Gran Finale 2. dějství se však 

sborové pasáže rozrůstají do velkolepých rozměrů. Skladatel tu vedle šesti 

vokálních sól protagonistů opery (Aida, Amneris, Radames, Amonsaro, Ramfis 

a Král) uvádí na jeviště trojsbor resp. čtyřsbor (Schiave, Prigioneri, Sacerdoti, 

Popolo). Při pečlivém sborově-orchestrálním nastudování a promyšlené operní 

režii lze ve zmíněném finále 2. dějství Verdiho Aidy dosáhnout zcela 

mimořádného a velkolepého hudebně-dramatického efektu.  

Vícesborová kompoziční technika je v opeře využívána pro její velice 

efektní zvukovu stránku (opera Mefistofeles), ale především kvůli ději a 

konkrétním dramatickým situacím (opera Dimitrij, ale patří sem např. i „sborová 

hádka“ z 1. dějství Bizetovy opery Carmen anebo spor bohémy a starousedlíků 

v méně známé Leoncavallově opeře La Bohema). Z hlediska interpretačního se 

obecně  jedná o velice náročné operní sborové úseky, kterým je nutno při 
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nácviku věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jejich bezpečné zvládnutí           

po všech interpretačních stránkách. 

 

2.2 Operní sbor za scénou 

Ještě problematičtější je situace se sborem za scénou, kde zcela odpadá 

přímý kontakt s dirigentem. Zpívá-li sbor po celou dobu svého výstupu pouze  

za scénou, je nutná velmi přesná spolupráce sbormistra a dirigenta. Problémy 

zhoršeného kontaktu sboru s orchestrem jsou v tomto případě znásobeny. Často 

jde o vyloučení optického a výrazné zhoršení sluchového kontaktu s orchestrem. 

To klade velké nároky na výkon přítomného sbormistra (v této chvíli vlastně 

„druhého dirigenta“), který musí být ve vizuálním kontaktu s dirigentem 

v orchestřišti a synchronizovat zpěv sboru s hrou orchestru. Zde je nutná 

sbormistrova naprostá znalost nejenom celé partitury příslušného výstupu, ale 

především i dirigentova pojetí (např. různá drobná odsazení ve frázování, 

zpomalení či zrychlení), aby nástupy sboru byly v naprostém souladu s hrou 

orchestru. S rozvojem elektronických technologií ve 2. polovině 20. století       

se začaly v operních domech pro zlepšení kontaktu sbormistra (a sboru)            

za scénou s dirigentem v orchestřišti využívat videokamery snímající dirigenta 

zepředu. Jinou variantou popsané problematiky je zpěv za scénou s postupným 

příchodem na jeviště. Zpívá-li sbor za scénou po celou dobu svého výstupu,      

je relativně „zvýhodněn“ tím, že těleso je pohromadě v jednom celku a hlasové 

skupiny mají mezi sebou přirozený kontakt. Pokud sbor začíná svůj zpěv          

za scénou a během něho má přijít na jeviště, rázem se situace může změnit, 

neboť během příchodu na scénu se mohou s ohledem na režijní koncepci 

záměrně promíchat jednotlivé hlasové skupiny a tím zhoršit jejich vzájemný 

kontakt a kontakt orchestrem. Pokud operní režisér nechá nastoupit sbor z jedné 

strany jeviště (zleva, zprava, někdy zezadu) jde o relativně méně složitější 

situaci. Nicméně významným faktorem tu je momentální hudebně - dramatický 

charakter sboru. Má-li nastoupit v jakémsi slavnostním (majestátním) pojetí, lze 
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většinou v zásadě dodržet tradiční rozmístění hlasových skupin usnadňující 

vzájemný pěvecký kontakt. Jde-li však o příchod v jakémsi vzrušeném, divokém 

či „chaotickém“ duchu, může se situace zkomplikovat tím, že jednotlivé hlasové 

skupiny budou na jeviště přicházet z různých stran současně a tím budou mít 

výrazně zhoršený pěvecký kontakt nejenom mezi sebou (hlasovými skupinami), 

ale rovněž i s orchestrem. Tento způsob nástupu obsahuje i akustický problém 

časového a intonačního posunu. Zde se ke slovu opět bude hlásit nesmírně 

pečlivé a promyšlené nastudovaní konkrétního úseku a jeho naprosté zvládnutí 

jak po stránce pěvecké tak i herecké. Do jisté míry je v neposlední řadě úspěch 

tohoto složitějšího nástupu sboru na jeviště ovlivněn i přesnou prací divadelního 

inspicienta, který účinkujícím avizuje nástupy na jeviště.  

Divadelně velmi efektní využití sboru za scénou v kombinaci se sborem 

na scéně a sóly, čili opět princip dvojsborového řešení, najdeme v jednoaktové 

opeře Sedlák kavalír (v orig. Cavalleria rusticana z r. 1890) italského skladatele 

Pietra Mascagniho (1863 – 1945). Ve 4. scéně odehrávající se o Velikonocích 

před kostelem na  sicilské vesnici, je část sboru (Sbor I. představující vesničany 

v kostele) umístěna za scénou a část sboru (Sbor II. lid před kostelem) je          

na scéně. Interpretačně jde o náročné místo, neboť do zpěvu jsou zapojena i sóla 

protagonistů opery Santuzzy a Lucii. V úvodu výstupu zpívají nejprve oba sbory 

odděleně a v průběhu dalšího hudebně-dramatického vývoje na sebe oba 

oddělené sbory postupně hudebně navazují a v závěru se spojí v jeden celek.   

Po intonační a synchronizační stránce jde o velmi náročný operní sborový 

výstup, kladoucí mimořádné nároky jak na členy sboru (dvojsboru) tak             

na dirigenta a v neposlední řadě i na sbormistra. Do jisté míry je scéna  

interpretačně „ulehčena“ velmi volným tempem (jde vlastně o operní stylizaci 

mariánského chvalozpěvu Regina coeli) a přehlednou orchestrální instrumentací, 

která pěvce vede (většinou jsou vokální party „pozdvojovány“). Zajímavostí je, 

že sbor za scénou, ztvárňující lid v kostele, skladatel traktuje jako sborový 
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pětihlas (S-A-T I.-T II.-B), snad možná jako připomínku staré chrámové vokální 

hudby. 

 Podobný případ sboru za scénou nalezneme v opeře Antonína Dvořáka 

Jakobín (z r. 1889). První scéna prvního dějství začíná přímo sborovým zpěvem 

lidu v kostele (na náměstí venkovského městečka) za doprovodu varhan, který je 

přerušen akcí na scéně, příchodem Bohuše a Julie. Týmž zpěvem sboru           

(S-A-T-B) za scénou je pak dvojzpěv Bohuše a Julie ještě dvakrát proložen a též 

je jím uzavřena i první scéna. Vtipné řešení, jak přirozeně přivést sbor zpoza 

scény na jeviště, nabízí hned následující scéna. Mužská část sboru (Hoši čekající 

na náměstí na vycházející Děvčata z kostela) svým zpěvem „Jen postůjme tu 

okamžení“ poskytuje dostatek času pro naprosto nenucený příchod celého 

ansámblu na jeviště. Výstup se pak dále rozroste v kouzelné hudebně-

dramatické sborové číslo (přidávají se z kostela vycházející Měšťanky a 

Měšťané). Podobně jako ve zmíněné opeře Dimitrij i v Jakobínu Dvořák využil 

„dvojsborový princip“, ale v rámci jednoduchého rozdělení v hlasových 

skupinách: 1. sbor (S – T) Hoši a Děvčata, 2. sbor (A – B) Měšťanky a Měšťané. 

Z hlediska hudebně-dramatického nutno zmínit i promyšlené rozvržení 

charakteristik jednotlivých hlasových skupin.  Usedleji, snad až „rodičovsky“ 

pojatým měšťanům (vycházejí z kostela jako poslední) přisoudil Dvořák logicky 

zvukově tmavší hlasy (alty a basy) a pro živé a jaré hochy a dívky (vyšedší 

z kostela jako první), čili pro „omladinu“, zvolil hlasy zvukově světlejší (tenory 

a soprány). Jisté interpretační nároky v zásadě však nevybočující z běžné 

divadelní praxe zpěvu sboru za scénou klade první scéna (souhra 

s doprovázejícími varhanami, jejich umístění v divadle, vzájemné dynamické 

poměry popř. nazvučování). 

Menší sborové výstupy za scénou najdeme i v dalších Dvořákových operách, 

jako je např. Čert a Káča (3. dějství, vyhlášení zrušení roboty) nebo Rusalka    

(1. dějství,  rusalky pod vodou „Sestřičko, kams odešla“).  
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2.3 Zpěv přes mikrofony 

S problematikou operního sboru na scéně souvisí i zpěv přes mikrofony.     

Ty bývají využívány buď při rozhlasovém nebo televizním přenosu, či záznamu 

operního představení nebo v případě operní inscenace mimo operní dům, jako 

např. na nádvořích zámků (např. Jindřichův Hradec, Litomyšl) nebo v přírodní 

scenérii (např. údolí v Divoké Šárce v Praze). Jsou-li mikrofony nainstalovány 

na jevišti operního domu ve statické formě, tzn. nejčastěji zavěšeny na konzoly 

nad jevištěm a pevně nainstalované přímo na podlaze jeviště, mohou výrazně 

omezit zpěv a pohyb sboru na jevišti. Půjde-li o repertoárové představení, může 

tato okolnost vyžadovat od sboru přizpůsobení se momentálně vzniklé situaci 

tím, že třeba nebude možné realizovat všechny nazkoušené pohybově – hudební 

realizace spjaté s konkrétním dílem. Jiným typem mikrofonů užívaných při 

zvukovém záznamu jsou mikroporty připevňující se přímo na tělo. V minulých 

letech to bylo většinou v oblasti horní části hrudníku, v současnosti se prosadil 

druh mikroportů připevňovaných v oblasti obličeje a to buď na tváři anebo 

v horní části čela. Je pravdou, že tento typ snímání zpěvu je využíván především 

u sólistů, ale v mimořádných případech se s ním lze setkat i u operního sboru. 

Jisté úskalí v používání mikroportů umístěných v oblasti hlavy (což z hlediska 

zpěvu a jeho technického záznamu je nejlogičtější část těla) vidím ve stránce 

estetické. Je-li inscenace v přírodním amfiteátru, kde je publikum poměrně 

daleko od jeviště vzdáleno, není to takový problém, ale např. v televizním 

záznamu, při velkém detailu tváře s mikrofonem už může docházet 

k nepříjemnému, mnohdy až komickému rušení či zkreslení estetického dojmu. 

Současně je však pravdou, že ve vyspělých světových operních domech, které 

poskytují zvukové a obrazové záznamy svých představení (např. satelitní 

videopřenosy z newyorské Metropolitní opery), jsou výše popsané estetické        

i provozně praktické problematiky zvládnuty na vysoce kvalitní úrovni. 
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3. OPERNÍ SBOR V 18. A 19. STOLETÍ Z HLEDISKA HISTORICKÉHO 

3.1 Typy operních sborů: smíšený, ženský, mužský, dětský  

V opeře 18. a zejména pak 19. století se vyskytují čtyři typy sborů: smíšený, 

ženský, mužský a dětský. Jejich volba je vždy závislá na ději opery, představě 

libretisty a především skladatele.   

Čtyři typy operních sborů: 

Smíšený: S – A – T – B  (včetně dalších dělení v hlasových skupinách) 

Ženský: S I – S II – A I – A II (včetně dalších dělení v hlasových skupinách) 

Mužský: T I – T II – B I – B II (včetně dalších dělení v hlasových skupinách) 

Dětský: 1) jednohlas   

  2) S I – S II  (včetně dalších dělení v hlasových skupinách) 

Další dělení podle kompoziční techniky: 

Dvojsbory, trojsbory: variabilní hlasové kombinace v závislosti na 

dramatických situacích. 

 

3.1.1 Hudebně - dramatické typy sborů:   

Operní sbory 18. a 19. století můžeme na základě hudebně – dramatického 

průběhu a historického hlediska rozdělit přibližně na tři základní typy:  

a) operní sbor pojatý jako antický chorus (průběžně celé 18. století): 

např. Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika. 

b) operní sbor pojatý jako statický dekorativní živý obraz (spíše 2. polovina    

18. století, ale také 19. století): např. W. A. Mozart: La clemenza di Tito. 

c) operní sbor pojatý jako dramatická (interaktivní) součást děje nebo scény 

(romantická epocha): např. C. M. von Weber: Čarostřelec. 

Je zřejmé, že výše uvedenou kategorizaci s ohledem na historické hledisko 

nelze jednoznačně časově vymezit, nicméně se domnívám, že ji lze vystopovat 

či aplikovat v některých stylových, potažmo žánrových kategoriích operní 

hudby.  
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3.2 Světová opera 

Ve staré italské barokní opeře měly sbory madrigalový charakter, 

v pozdější době, začátkem 18. století, dosáhly velké výrazové síly, 

monumentality a lesku. Velmi k tomu přispělo využívání polyfonních technik 

(fugata, imitace, kánony). Velkým mistrem okázalých barokních operních sborů 

byl G. F. Händel. Z hereckého či pohybového hlediska tu měl sbor spíše 

statickou podobu, ale o to víc byl umocněn jeho efekt po stránce hudební. Tyto 

ansámbly měly pak povětšinou holdovací, patetický charakter a vyskytovaly se 

většinou v úvodu opery nebo se jimi uzavírala buď jednotlivá dějství opery 

anebo opera sama. Takto pojatá sborová čísla byla příznačná pro italskou operu 

typu seria. V žánru oper semiseria nebo pozdějších rokokových divadelních či 

pastýřských serenád měly tyto sbory dekorativní charakter, v nichž převládal 

nedramatický hudební ráz pro dokreslení celkové atmosféry díla. Výrazný zlom 

v opeře a operních sborech 2. poloviny 18. století nastal v díle Christopha 

Willibalda Glucka (1714 – 1787). 

Gluckova operní reforma se dotkla i pojetí operního sboru. Opuštění 

barokní patetičnosti a efektnosti je patrné v jeho reformní opeře Orfeus a 

Eurydika (1762). Barokní zvuková mohutnost tu je nahrazena jakousi „antickou 

vznešeností“, sbor nemá funkci dekorativní či oslavnou, nýbrž po vzoru 

antických dramat komentuje nastalou dramatickou situaci (začátek 1. dějství 

„Basta, basta...“). Podobnou funkci, ale s jiným dramatickým vyzněním, má 

v baletním čísle pařížské verze (1. dějství „Chi mai dell´Erebo...“). V Orfeovi a 

Eurydice se Gluck nejvíce přiklonil k pojetí sboru podle antického modelu: sbor 

aktivně zasahuje do děje prostřednictvím různých komentářů, rozmlouvá 

s jednající postavou (Orfeem), tzv. responsoriálním způsobem. Z hlediska 

pohybového je v Orfeovi průběh sborových čísel spíš statický. 

V operách Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791), který částečně 

tuto operní reformu přijal, se povětšinou setkáváme s dvěma typy operních 

sborů: dekorativním (Únos ze serailu, 1782 – sbory janičářů, Figarova svatba, 
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1786 – sbory venkovanů) a dramatickým (Idomeneo, 1781 – sbory Kréťanů,  

La clemeza di Tito, 1791 – holdovací sbory Římanů). Výjimku tvoří opera Don 

Giovanni (1787), v níž se objeví jak dekorativně pojatý sbor vesničanů a 

sloužících, tak i „gluckovsky“ dramatický mužský sbor temných mocností 

v závěru opery. 

 Za jedny z prvních dramatických operních sborů lze do jisté míry 

považovat dva sborové výstupy v opeře Fidelio (1814) Ludwiga                    

van Beethovena (1770 – 1827). Zde se už projevuje začínající romantická 

estetika, kdy se sbor stává součástí samotného děje. Toto dramatické pojetí 

operního sboru se poprvé dostává ke slovu v 1. dějství v č. 7, árii Pizzara. 

V polovině árie se k Pizzarovi připojuje tříhlasý mužský sbor (T I.-T II.-B) a 

svým temně znějícím zvukem zvyšuje celkové hudebně-dramatické napětí 

scény. K jednomu z nejjímavějších sborových čísel Beethovenovy opery Fidelio 

patří sbor vězňů (mužský sbor T I.-T II.-B I.- B II.) z 1. dějství. Mužský sbor 

také zakončuje ansámblové finále 1. dějství. Beethoven se tu projevil (ať už se 

názory na jeho dramatický talent různí) jako velký dramatik, když ze sborové 

sazby vyloučil ženské hlasy a využil této temné barvy – drama v 1. dějství ještě 

neskončilo. Plné obsazení smíšeného sboru (S-A-T-B) s jasně zářivým zvukem 

se rozezní až v č. 16, ve finále opery.  

 

3.2.1 Německo 

Podobné dramatické pojetí operního sboru pak asi nejvýrazněji 

prezentoval Carl Maria von Weber (1786 – 1826) ve své „první“ německé 

romantické opeře Čarostřelec (Der Freischütz, 1821). Zde se můžeme setkat 

s trojím pojetím sborů: venkované, lovci, duchové. Sbor se zde stává 

plnohodnotnou součástí děje, je často vkomponován do zpěvních čísel. 

V prvním dějství se setkáme jak s lidově bujarou stylizací (venkované, začátek 

1. dějství a refrénový sbor v písni Kiliána), tak i s názvukem na německé 

společenské zpěvy, tzv. Liedertafel v č. 3, Terzettu. Skladatel na relativně 
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malých plochách střídá zmíněnou stylizaci, která v několika taktech přechází 

v jásavý lovecký sbor. Podobný příklad hlásící se hudební stylizací 

k Liedertafelu je ve 3. dějství: Sbor svatebních družiček (pouze ženské hlasy) a 

sbor lovců (pouze mužské hlasy). Zajímavé je užití sboru ve finále 2. dějství 

ve scéně v rokli. Zde skladatel přiřkl sboru duchů vyloženě zvukomalebné 

efekty v deklamační podobě. V závěru opery využívá celý sbor na rozsáhlé 

hudebně-dramatické ploše.  

Z dalších německých autorů to je Heinrich Marschner (1795 – 1861). 

V předehře (prologu) jeho opery Hans Heiling (1833) je velmi působivě 

začleněn do monologu Hanse sbor Duchů (zpočátku mužský, později smíšený 

sbor). Sborové výstupy mají značné využití v celé opeře. Zajímavým a mnohdy 

velmi náročným způsobem využíval operního sboru Richard Wagner (1813 – 

1883). Jeho opera Lohengrin (z roku 1850, v pořadí šestá) přináší poměrně 

velké sborové pasáže v čele se slavným a nejpopulárnějším číslem opery – 

svatebním sborem z 3. dějství. Doslova mistrovský kus představuje sborová 

scéna ze závěru 2. dějství opery Mistři pěvci norimberští (Die Meistersinger 

von Nürenberg, 1868), kde skladatel použil fugato. Je to jedno z nejtěžších 

sborových míst v operní literatuře, neboť vedle komplikovaného hudebního 

průběhu musí sbor zvládnout i hereckou akci.  

 

3.2.2 Francie 

Dramatické pojímání sboru, jako ansámblu umocňujícího dějový průběh, 

se objevuje i ve francouzské opeře začátku 19. století. Jde většinou o tzv. davové 

scény s účastí sboru, v nichž často emočně kumuluje určitý dějový úsek opery. 

Jedním z prvních mistrů před érou tzv. velké opery byl Gasparo Spontini (1774 

– 1851). Jeho dodnes uváděná opera Vestálka (La Vestale), složená roku 1807, 

obsahuje velké sborové plochy s patetickými davovými výjevy doprovázenými 

zvukově barevnou a sytou orchestrální instrumentací. K velkolepým dílům tzv. 

velké francouzské opery patří Křižák v Egyptě (Il crociato in Egitto) Giacoma 
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Meyerbeera (1791 – 1861). Jedná se o jedno z jeho raných děl, v němž velkou 

úlohu hraje vedle smíšeného i mužský sbor, a kterým se po premiéře 

v Benátkách (r. 1824) započala Meyerbeerova úspěšná kariéra operního 

skladatele. Z dalších francouzských autorů, kteří velmi efektně využívali operní 

sbor, připomeňme Hectora Berlioze (1803 – 1869), např. opera Trójané  

(Le Troyens, 1859) s mnoha sborovými scénami, nebo Bílá paní (La Dame 

blance, 1825) Francoise Adriena Boieldieua (1775 – 1834). K mistrům, kteří 

završili epochu francouzské opery 19. století, náleží Charles Gounod (1818 – 

1893), jehož Faust a Markétka (Faust, 1859) má několik vynikajících 

sborových čísel, Jules Massenet (1842 – 1912) s operou Kejklíř u Matky Boží 

(Le Jongleur de Notre-Dame, 1902) blížící se s velkou účastí sborů téměř až      

k oratoriu, Georges Bizet (1838 – 1875) s Carmen (1875)a patří sem                 

i veleúspěšný mistr pařížské operety Jacques Offenbach (1819 – 1880), který 

dokázal sboru využít v mnoha velmi vtipných scénách, ale především ve své 

jediné opeře-suitě Hoffmannových povídkách (Les Contes d´Hoffmann, 1881).  

 

3.2.3 Rusko 

V ruské opeře nalezl sbor své skutečné a svébytné hudebně – dramatické 

uplatnění až v 19. století, spojeným s převážně celoevropskou společenskou 

vlnou rozvíjející národní hudební kultury. K prvním ruským operním 

skladatelům, kteří se výrazněji dokázali prosadit v evropském měřítku, patří 

Michail Ivanovič Glinka (1804 – 1857). Jeho heroická opera Život za cara 

(Žizň za carja – hrává se též pod názvem Ivan Susanin) z roku 1836 je jednou 

z prvních ruských oper, v níž byl velký důraz položen na mohutné sborové 

scény (např. začátek 1. nebo 2. dějství), což bude pro ruskou operu celého       

19. století v zásadě velmi typické. To, čím se pojetí ruského operního sboru    

19. století výrazně odlišuje od středoevropského, je podle mého soudu                

v harmonicko – melodických kořenech vyrůstajících z ruské duchovní 

pravoslavné hudby. Další významná Glinkova opera, v níž najdeme bohaté 
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uplatnění sborových scén, je Ruslan a Ludmila (Ruslan i Ludmila 1842). 

Glinkovým současníkem byl dnes poněkud pozapomenutý Alexander 

Sergejevič Dargomyžskij (1813 – 1869), který sice náleží k významným 

postavám ruské opery, ale v jehož dílech je sborových výstupů velmi poskrovnu 

(což souviselo s osobitým skladatelovým přístupem k opeře jako hudebnímu 

dramatu: např. v opeře Kamenný host zcela vyloučil sbor). Skutečného rozkvětu 

se ruská opera (potažmo sborové scény v ní obsažené) dočkala ve 2. polovině 

19. století v dílech Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893) a Nikolaje 

Andrejeviče Rimského-Korsakova (1844 – 1908). K velmi osobité 

Čajkovského opeře – lyrickým scénám –  náleží Evžen Oněgin (Jevgenij 

Oněgin, 1879), pojatý jako psychologické drama. Sborové scény, představující 

mistrovská hudebně-charakteristická čísla, tu jsou spjaty jak s venkovským     

(1. obraz), tak s aristokratickým prostředím (2. obraz). Silného dramatického 

účinku v užití sboru docílil Čajkovskij i v opeře Piková dáma (Pikovaja dama, 

1890). Podobně osobitým a operně plodným skladatelem byl Rimskij-Korsakov. 

Jeho nevýraznějším dílem je opera-bylina Sadko (1897), v níž je ruské prostředí 

skvěle charakterizováno právě sborovými scénami. Z dalších ruských skladatelů, 

kteří významně přispěli k vývoji ruské opery 2. poloviny 19. století, náleží 

Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881) s operou Boris Godunov (1874, 

dodnes kmenovým dílem ruského a světového operního repertoáru) a 

Alexander Porfirjevič Borodin (1833 – 1887) s operou Kníže Igor (Kňaz Igor, 

1890) obsahující na svojí dobu vzácný jevištní útvar: propojení baletního a 

sborového čísla (pochopitelně s orchestrálním doprovodem), tzv. Polovecké 

tance. 

 

3.2.4 Itálie 

Italská opera 18. století, v zásadě udávající operní styl celé tehdejší 

Evropě, využívala sbor většinou dekorativním způsobem: buď v dramaticky 

vypjatých nebo oslavných holdovacích scénách v souladu s dobovým pojetím 
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dramatických zásad a praxe, jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly. Pojetí 

sboru v italské opeře se začalo zvolna měnit v první polovině 19. století. 

Velkým mistrem sborových čísel byl Gioacchino Rossini (1792 – 1868), který 

jim dokázal vtisknout velkou dramatickou anebo komickou přesvědčivost. 

V Rossiniho dramatických operách je sbor často součástí sólové árie (většinou 

v závěru ve formě stretty), čímž dostává hudebně (divadelně) velkolepý rozměr. 

Tímto způsobem je řešena např. árie Otella z 1. dějství opery Otello (1816) nebo 

árie Eleny z 2. dějství opery Jezerní panna (La donna del lago, 1819), či efektní 

sborové výstupy v opeře Machomet II. (Maometto II., 1820), ozvláštněné 

orchestrální instrumentací ve stylu „alla turca“ (využití bicích nástrojů). Vrcholu 

v pojetí sborových výstupů pak Rossini dosáhl ve své poslední opeře Vilém Tell 

(Guillaume Tell, 1829), které svojí mohutností nezapřou vliv velké pařížské 

opery počátku 30. let 19. století. V komickém žánru (prakticky ve stejném 

pojetí) pak nutno připomenout vynikající opery-buffy: Lazebník sevillský       

(Il barbiere di Siviglia, 1816) s vynikající sborovou scénou v úvodu 1. dějství a 

Italka v Alžíru (L´Italiana in Algeri, 1813) s doslova jiskřícím hudebním 

vtipem ve finále 1. dějství. Z Rossiniho skladatelských současníků, kteří           

ve svých dílech přispívali mj. i k vývoji a novému pojetí začlenění sboru          

do opery (např. jako součásti sólových árií), nutno připomenout Gaetana 

Donizettiho (1797 – 1848) s jeho slavnými operami Lucie z Lammermooru 

(Lucia di Lammermoor 1835) nebo Lucrezia Borgia (1833) a Vincenza 

Belliniho (1801 – 1835) s operou Norma (1831) a slavnou sborovou árií titulní 

hrdinky („Casta diva“) nebo operu Náměsíčná (La sonnambula, 1831), v níž má 

sbor rozsáhlou roli. Vedle tohoto hvězdného „předverdiovského trojlístku“ stojí 

za připomínku ještě dva italští skladatelé, kteří svými díly rovněž připravovali 

symbolickou hudební půdu pro příchod Giuseppa Verdiho. Patří sem Giovanni 

Pacini (1796 – 1867) se svou operou Saffo (1840, velká sborová scéna             

ve 2. dějství) a zvláště Saverio Mercadante (1795 – 1870) s díly Přísaha            

(Il Giuramento, 1837) nebo Horáciové a Kuriáciové (Orazi e Curiazi, 1846),    

 25 2



v nichž se mj. nacházejí hudebně a dramaticky mohutná sborová čísla (finále    

1. dějství nebo scéna přísahy ve 2. dějství), která měla na mladého Verdiho zcela 

jistě značný vliv. 

 Italská opera 19. století a zpracování sborových scén v ní, které stále 

sledujeme, se svého završení v podobě hudebně – dramatického propracování 

dočkala ve velkolepých dílech Giuseppa Verdiho (1813 – 1901). V jeho 

operách dostal sbor zcela nové pojetí, není to už jen doplňující dramatické 

tabelaux jako v některých Rossiniho operách nebo efektní „akustické“ 

doprovodné pozadí sólových árií u Belliniho, ale stal se naprosto neoddělitelnou 

dramatickou složkou děje. Pochopitelně, že k takovéto výsledné podobě se 

Verdi propracovával postupně, leč v porovnání s jeho současníky (Mercadante, 

Pacini) se skladatelův kvalitativní a i kvantitativní vývoj ubíral nesmírně rychlou 

cestou. Pro ilustraci uveďme několik příkladů z Verdiho operních sborů: hned 

jedna z jeho z prvních oper Nabucco (1842), dodnes trvalá součást repertoáru 

všech světových operních domů, obsahuje jedno z nejkrásnějších sborových 

čísel, které kdy bylo v italské opeře 19. století zkomponováno (sbor zajatých 

Židů). Mimořádný ohlas tohoto sborového čísla, dones vyvolávající                    

u posluchačů velmi silné emoce, spočívá podle mého názoru nikoliv v překrásně 

klenuté melodii, nýbrž v tom, že je s výjimkou střední části zpívána celá           

ve sborovém unisonu (které, paradoxně vzato, jakoby dalo naplno vyniknout 

všem hlasovým barvám smíšeného sboru). V pozdější Verdiho opeře Trubadúr 

(Il trovatore, 1853) najdeme např. ve 2. dějství z hlediska sborové sazby 

obdobně traktovaný a neméně působivý sbor Cikánů. Rozdíl spočívá však 

v časových proporcích (o polovinu kratší než zmiňovaný sbor z Nabucca) a       

v celkovém dramatickém účinku - ke slovu hlásí energická živočišnost. Jiný typ 

v pojetí operního sboru najdeme ve Verdiho opeře La Traviata (1853), kde má 

funkci spíše dekorativní (např. slavná Přípitková scéna z 1. dějství). Z dalších 

skladatelových oper, v nichž jsou sboru svěřeny důležité hudebně – dramatické 
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plochy, zmiňme ještě např.  Sílu osudu (La forza del destino, 1862) nebo Aidu 

(1871) s velkolepým sborově mnohovrstevným finále 2. dějství. 

 Z Verdiho o generaci mladších současníků, rovněž operních skladatelů, 

zmiňme Amilcara Ponchielliho (1834 – 1886), v jehož opeře La Gioconda 

(1876) lze najít několik zajímavých sborových scén, které sice nedosahují 

Verdiho dramatismu, ale zvolna předjímají způsob práce se sborem pozdějších 

italských veristů. A pozornosti z hlediska operního sboru nesmí uniknout         

už zmiňovaný Arrigo Boito (1842 – 1918), mj. též libretista pozdních oper 

Verdiho, se svojí operou Mefistofeles. Poslední čtvrtinu 19. a prvních dvacet let 

20. století v italské opeře charakterizuje tzv. verismus, pro nějž je z hudebního 

hlediska typická především zkratkovitost a maximální emoční vypjatost. 

Ačkoliv se verističtí skladatelé soustředili v operách především na vykreslení 

např. společenských podmínek či psychologických stavů, což dávalo většinou 

příležitost zejména sólovým anebo ansámblovým zpěvům, najdeme v jejich 

partiturách i působivá a leckdy až monumentální sborová čísla. K takovým 

náleží tzv. Velikonoční sbor (dvojsbor lidu v kostele a před kostelem 

s protagonisty opery) z jednoaktové opery Sedlák kavalír (Cavalleria rusticana, 

1890) z pera Pietra Mascagniho (1863 – 1945). Za velmi osobitý skladatelský 

zjev italské opery přelomu 19. a 20. století lze považovat Giacoma Pucciniho 

(1858 – 1924), v jehož dílech se v podivuhodné stylové syntéze završuje éra 

italské opery. Přestože Puccini byl mistrem sólových scén, propracovaných 

z psychologicko-hudebního hlediska do nejmenších detailů, najdeme v jeho díle 

několik neméně znamenitých scén sborových. Ke stěžejním číslům patří finále 

1. dějství opery Tosca (1900), kdy policejní úředník Scarpia spřádá svůj plán    

za zvuku mohutného sborového hymnu Te Deum. A nelze nepřipomenout 

rovněž vynikající sborové výstupy v operách Madamme Butterfly (1904, 

ženský sbor za scénou ve 2. dějství) nebo Turandot (1926). 
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3.3 Česká opera 

Zajímavé postavení zaujímá sbor v české opeře 19. století. Ve svých 

počátcích byla sborová stylizace ovlivněna částečně styly vídeňského singspielu 

a částečně německého tzv. liedertafelu, inklinujícími k minimálním 

dramatickým projevům. K významným osobnostem české opery 1. poloviny   

19. století náleží František Škroup (1801 – 1862). Po hudebně nenáročné 

zpěvohře Dráteník (z r. 1826) navazující na vídeňský singspiel (kde sice není 

využit operní sbor vůbec, nicméně nechybí četné sólové ansámbly), vytvořil 

skladatel roku 1834 scénickou hudbu ke hře (singspielu) Fidlovačka Josefa 

Kajetána Tyla. Nerozměrná sborová čísla vykreslují především prostředí pražské 

(nuselské) lidové jarmareční slavnosti (jsou zde použity většinou citace             

či stylizace lidových písní). Užitím těchto stylizací či citací Škroup volně 

předjímal pozdější styl české národní opery druhé poloviny 19. století, která 

vlivy české lidové písně začala uplatňovat v daleko umělečtější podobě. Úplně 

jiný charakter však mají Škroupovy opery komponované většinou na německá 

libreta. I zde však lze najít velmi působivá a efektní sborová čísla, jako např. 

v operách Mořský geus (z r. 1851) nebo Columbus (z r. 1855).                    

Ke Škroupovým současníkům, kteří se svým dílem podíleli na vývoji české 

opery první poloviny 19. století, potažmo operního sboru z hudebně-

dramatického hlediska, náleží např. Jan Bedřich Kittl (1809 – 1868) s operou 

Bianca a Giuseppe aneb Francouzové před Nizzou (1847) v německém 

jazyce na libreto Richarda Wagnera (osobně se domnívám, že jde o jedno 

z nejlepších českých operních děl první poloviny 19. století) nebo Leopold 

Eugen Měchura (1803 – 1870) s operou Marie Potocká (1869, s poměrně 

rozsáhlým mužským sborem ve finále 1. dějství či ženským sborem v začátku  

2. dějství). Připomeňme si v této souvislosti záslužný projekt pražského 

Národního divadla ze sezóny 2002 / 2003 - uvedení tří tzv. předsmetanovských 

oper (Škroup: Mořský geus – Měchura: Marie Potocká – Kittl: Bianca a 

Giuseppe). 
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Skutečného hudebně-dramatického rozvinutí se sbor v české opeře          

2. poloviny 19. století dočkal především v operách Bedřicha Smetany, Antonína 

Dvořáka a Zdenka Fibicha. Svou úlohu tu jistě sehrálo obecné a poměrně široké 

sborové hnutí, které zvláště ve 2. polovině 19. století nabývalo v zemích Koruny 

české na velké intenzitě. Nejeden operní sborový výstup, ať Smetanův               

či Dvořákův, svou uměleckou kvalitou vysoce předčí veškerý dobový průměr.  

Už první opera Bedřicha Smetany (1824 – 1884) Braniboři v Čechách 

(z r. 1866) přináší z hlediska operního sboru nebývale silné a přesvědčivé 

dramatické výstupy. Zvláště sbor z 1. dějství „Uhodila naše hodina“, který 

celkovým pojetím nemá daleko k tzv. živým obrazům, má strhující hudební 

průběh. K podobně dramaticky vypjaté opeře náleží Dalibor (z r. 1868)            

se sborovými výstupy, které spíš komentují momentální dramatickou situaci 

(lid, soudcové) bez vnějších ansámblových samostatných čísel (určitou výjimku 

tu představuje sbor Zbrojnošů ze začátku 1. dějství). Novátorskou sborovou 

stylizaci využil Smetana ve své komické opeře Prodaná nevěsta (z r. 1866).  

Ve stěžejních sborových výstupech tvoří východisko lidové tance, a to buď 

skočná (začátek 1. dějství) nebo polka (finále 1. dějství). Výstup začátku           

2. dějství (mužský sbor, scéna v hospodě) se velmi blíží tzv. společenské písni a 

finále 2. a 3. dějství jsou hudební skvosty pojaté podle vzorů nejlepších 

tehdejších  komických oper. V podobném stylizačním duchu, ale s noblesním 

šarmem salonní veselohry, se odvíjejí nerozměrné sborové scény v opeře       

Dvě vdovy (z r. 1874). I zde použil Smetana jako východisko inspiraci polkou. 

Zajímavou stylizační variantu sboru zvolil Smetana v opeře Tajemství             

(z r. 1878). První dějství zahajuje (smíšeným) sborem mlatců „Žitko krásné, 

bude chleba“, vtipně doprovázeným rytmickou stylizací mlácení cepů. 

Z hlediska folkloristického zde můžeme vystopovat ohlas tzv. písní pracovních. 

Ve druhém dějství Smetana uvádí sborovou stylizaci poutní písně „Matičko 

Boží, obětuj milosti své mně zář!“ (Družičky, pouze ženský sbor) a třetí dějství 
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je zahájeno obdobně jako první, rovněž smíšeným sborem, tentokrát v duchu 

písně společenské „Rádi a veseli pomůžem při chmeli…“.  

Odlišný způsob ve stylizaci některých operních sborů přinesl Antonín 

Dvořák (1841 – 1904). Ve srovnání se Smetanovými sbory, jejichž hudební 

průběh je „divadelnější“ (někdy může upomínat na hudbu k „živým obrazům“, 

ve své době poměrně oblíbeným), mají Dvořákovy operní sbory až symfonický 

a monumentální charakter. Do jisté míry to může být dáno typem melodické 

invence. U Smetany lze častěji cítit vokálnější východisko, u Dvořáka někdy 

spíše instrumentální, což je zřejmě dáno větší důsledností ve formálně-

kompozičním řešení výstupů. Jistě by bylo nesmírně zajímavé pokusit              

se prokázat, v čem přesně spočívají tyto kompoziční rozdíly, ale tím bychom se 

dostali nad rámec této práce. 

Velké sborové scény najdeme ve Dvořákově rozměrné opeře Dimitrij  

(z r. 1881). Skladatel tu často využívá dvojsborového dělení (velkou 

dvojsborovou scénou opera začíná) a účinek těchto ansámblových scén je 

velkolepý. Hudebním pojetím, či jakousi „koncertantností“ se hodně blíží         

ke sborům oratorním (jako např. dříve v kantátě Stabat Mater nebo o pět let 

později mistrovsky pojaté sbory v oratoriu Svatá Ludmila). Velmi zajímavým a 

promyšleným způsobem použil sbor ve své poslední opeře Armida (z r. 1904), 

kde, až na výjimku v začátku prvního dějství, používá po zbytek opery důsledně 

sbor v oddělených skupinách (ženský – mužský) a dosahuje tím až 

charakteristického pojetí (vždy podle příslušné dramatické situace). Z hlediska 

využití operního sboru je nesmírně vděčná Dvořákova opera Jakobín               

(z r. 1889). Přes dvě třetiny časové délky prvního dějství je sbor aktivně 

zapojen. Podobně je tomu i v dějství druhém, kde zazní hned na začátku stěžejní 

sborová scéna ze zkoušky na serenádu („Zdráv buď, ó pane náš“).                    

Ke smíšenému sboru a sólům (Benda, Terinka a Jiří) se ještě připojuje dětský 

sbor (hlasy jsou unisono). Půvabný a pro sbor (jen soprány a alty) i herecky 

vděčný je nerozměrný vstup Dívek (4. scéna „Pane učiteli, slyšte, zpráva 
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strašlivá!“), přinášející učiteli Bendovi zprávu o přítomnosti jakobínů (Bohuš a 

Julie) ve městě. Závěr druhého dějství je pak velkou ansámblovou scénou včetně 

sboru se všemi hlasovými skupinami. Velkou úlohu má pak sbor v závěru 

třetího dějství (celá 7. scéna, „holdovací serenáda učitele Bendy“), v němž je 

vedle velkých hudebních ploch i příležitost herecká resp. taneční (baletní 

hudba). V samotném konci třetího dějství se opět připojuje dětský sbor. 

Sborovou scénou začíná rovněž Dvořákova další vynikající opera Čert a 

Káča (z r. 1899). První dějství (nalézáme se v podsíni venkovské hospody) 

otevírá mužský sbor (T I, T II – B I, B II. – začíná skupina tenorů) zpěvem 

selských Chasníků („Proč tak brzy ovčáku“). Ženská část sboru, Děvčata,         

se připojuje až po příchodu Káči („Slyšeli jste Káču?“), těsně před vstupem 

Čerta. Podobně jako v Jakobínovi je i zde sbor podstatnou a velmi interaktivní          

(ve vztahu k protagonistům) součástí děje. (Nelze si v obou zmíněných 

případech nevybavit vliv antického dramatu s aktivním pojetím chóru, kdy sbor 

rozmlouvá s protagonistou a naopak). Druhé dějství, odehrávající se v pekle, 

přináší skvělou hudebně-hereckou příležitost pro mužskou část sboru (Čerti,      

T – B I., B II.), která je v úvodu v tenoru vtipně vnitřně dělená ještě na malý a 

velký sbor. Z hlediska inscenačního jde o vděčnou část opery, kde se může 

vtipně a nápaditě projevit operní režie. V této souvislosti vzpomínám                

na inscenaci Čerta a Káči ve Smetanově divadle v Praze (nynější Státní opeře)    

z přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy ve druhém dějství měl mužský sbor 

(Čerti) mnoho skvělých příležitostí rozvinout spolu s hudebním projevem           

i složku hereckou: v úvodu druhého dějství hráli čerti uprostřed jeviště karty a              

při příjezdu Lucifera (na pojízdném křesle-trůnu!), který jim laje za velký hluk, 

komicky projevovali kajícnost apod.). Ve třetím dějství, odehrávajícím se v síni 

Kněžnina zámku, využívá skladatel sboru už jenom jako doplňujícího 

výrazového prostředku. První sborový vstup (opět už ve smíšeném obsazení)   

po Maršálkově vyhlášení zrušení roboty („Sláva kněžně!“) má vyloženě 

dekorativní charakter (pět taktů jásotu) a bývá inscenován za scénou (ačkoli     
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to v klavírním výtahu to není výslovně označeno, vyplývá to ze scénických 

poznámek v úvodu třetího dějství a z označení sboru: Lid v nádvoří). Druhý 

sborový vstup („Za tu dobrotu a milost“) je holdem Kněžniny moudrosti a také 

velkou hudební codou celé opery.  

Jiné pojetí sboru oproti operám Jakobín a Čert a Káča přináší Dvořák     

ve své předposlední opeře Rusalka (z r. 1901). Skladatel otevírá první dějství 

miniaturní sborovou scénou (dá-li se to tak pojmenovat). Zpěv tří Lesních žínek 

je dvakrát, jako echo – vždy v závětí hudební fráze –  prokládán ženským 

tříhlasým sborem (S I, S II – A) za scénou. V závěru prvního dějství zazní pak 

sbor rusalek pod vodou („Sestry, sestry, jedna schází z nás!“), kdy je část 

ženského sboru za scénou (S I, S II) traktována od dvojhlasu až po pětihlas. 

Druhé dějství přináší legendární svatební sbor („Květiny bílé po cestě“), který 

z kompozičního hlediska tvoří druhou část předchozí árie Vodníka. Sbor tu má 

klasické čtyřhlasé obsazení (S-A-T-B) a je to jediné místo v celé opeře,          

kde skladatel využije smíšený sbor. Ve třetím dějství se pak ještě jednou 

objevuje sbor rusalek pod vodou („Odešla jsi do světa“) v podobě čtyřhlasého 

ženského sboru (S I, S II – A I, A II). Z hlediska zapojení sboru v opeře je 

Dvořákova Rusalka zajímavá velikou úsporností, kterou skladatel dociluje 

nesmírně silného dramatického efektu (1. dějství - ženský sbor, 2. dějství - 

smíšený, 3. dějství -  ženský sbor). A ještě jedna zajímavost: tři z pěti 

zmíněných Dvořákových oper (Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča) začínají 

sborovým výstupem! 

 V souvislosti s českou operou 2. poloviny 19. století vedle Smetany a 

Dvořáka nelze nepřipomenout třetí zcela mimořádnou (a stále tak trochu 

nedoceněnou) uměleckou osobnost Zdenka Fibicha (1850 – 1900). Jeho operní 

sbory představují zcela osobitý hudebně-dramatický přístup. Z Fibichových oper 

je nutno vzpomenout na rozsáhlé a mistrovsky propracované sbory z oper 

Nevěsta messinská (z r. 1884, dvojsborová technika), Hedy nebo Šárka (obě   

z r. 1897). Svým uměleckým naturelem představuje ve srovnání se Smetanou a 
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Dvořákem třetí důležitý hudební směr v české operní hudbě konce 19. století.  

Je-li Smetana po hudební a stylizační stránce v opeře orientován především na 

české prostředí, Dvořák na česko – slovanské, pak Fibichovu orientaci lze, jak 

se domnívám, označit za česko – německou. Je rovněž jedním z několika autorů, 

kteří v opeře zaměřili svoji pozornost na předlohy ze světového dramatu 

(připomeňme např. ve své době úspěšnou Lejlu Karla Bendla).  

 Ze současníků zmíněného českého operního trojlístku konce 19. století 

ještě připomeňme znamenité práce Josefa Bohuslava Foerstera, Karla 

Kovařovice anebo pozoruhodné prvotiny pozdějšího velikána dramatu Leoše 

Janáčka, jehož pozdější operní tvorba je svou osobitostí naprosto ojedinělá. 
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4. DĚTSKÝ SBOR V OPEŘE, DĚTSKÁ OPERA 

Za předchůdce dětského sboru v opeře, potažmo dětské opery jako takové 

(tzn. Se sólovými i sborovými dětskými aktéry) lze do jisté míry, jak se 

domnívám, považovat tzv. latinské hry pěstované zejména v 17. a 18. století    

při chrámových školách. Účinkujícími zde byli povětšinou chovanci těchto škol. 

Dětský sbor v opeře pak představuje další variantu operního sborového umění a 

jeho výraznější použití se objevuje v dílech skladatelů 19. a následně 20. století. 

V opeře 19. století má z hudebně – dramatického hlediska dětský sbor 

především charakter hudebního (zvukového) koloritu, kterým se zvýrazní 

konkrétní dějový výstup. Ten může mít dvě roviny: dramatický a komický.     

Do prvé kategorie náleží např. dětský sbor (Nebeské bytosti) z Prologu v Nebi 

(tzv. Scherzo vocale) z již zmiňované Boitovy opery Mefistofeles nebo sbor dětí 

radujících se z vánoční noci ze závěru 4. dějství opery Julesa Masseneta 

Werther, který je po dramatické a zvukové stránce v ostrém kontrastu 

s Wertherovou smrtí. Druhou kategorii tzv. komických dětských sborů najdeme 

např. v opeře Carmen Georgese Bizeta, sbor chlapců z 1. dějství parodující 

dětskou hrou výměnu vojenských stráží, dětský sbor ze školní scény                 

ve 2. dějství opery Jakobín Antonína Dvořáka, sbor liščat ve 3. dějství opery 

Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka nebo sbor dětí na tržišti z 2. dějství 

opery Bohéma Giacoma Pucciniho.  

V souvislosti s dětskými operními sbory nutno zmínit specifický divadelní 

žánr 20. století, tzv. dětské opery, vzdáleně navazující na zmíněnou praxi 

starých chrámových škol. Základním rozdílem je tu však odlišná hudebně-

dramatická orientace, z valné většiny směřovaná do světského prostředí. 

K průkopnickým dílům žánru na poli české moderní dětské opery, potažmo 

dětského operního sborového umění, lze jistě počítat Ogary (z r. 1919) 

Jaroslava Křičky, Kolotoč (z r. 1939) Václava Trojana, Brundibára (z r. 1942) 

Hanse Krásy anebo pozoruhodné dílo Jana Málka (* 1938) Vepřové hody aneb 

Potrestaná lakota aneb Opera Rustica de Jitrnici (z r. 1978).                    
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Ze současné tvorby pro dětskou operu (mj. pro Dětskou operu Praha - založenou 

a iniciativně vedenou českou operní pěvkyní Jiřinou Markovou), tzn. po roce 

2000, jsou to námětově velmi kontroverzní The Angels (z r. 2006) Lukáše 

Hurníka (* 1967)  či osvědčená pohádkově laděná díla Císařovy nové šaty      

(z r. 2006), Kocour v botách (z r. 2008) Jiřího Temla (* 1935).  

Práce s dětským sborem je natolik specifická, že vyžaduje od sbormistra 

speciální hudebně – pedagogický přístup. Zejména při zkouškách, kdy jsou      

na něho kladeny velké nároky jak po stránce hudební přípravy konkrétního díla 

(perfektního zvládnutí mnohdy skutečně obtížných dětských partů), tak            

po stránce pedagogické (jde vlastně o interaktivní výchovu dítěte v rovině 

estetické a umělecké). 

Další specifikum pak přináší účinkování dětského operního sboru           

na jevišti. Zde, při celkovém scénickém pojetí, je dobré mít na paměti, že dětský 

sbor (např. v průměrném obsazení 10 – 15 dětí), je zvukově subtilnější a je třeba 

vůči němu dynamicky vybalancovat ostatní hudební složky, zejména                  

v kombinaci se smíšeným sborem a orchestrem.  
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5. HUDEBNĚ-FORMÁLNÍ ŘEŠENÍ SBORŮ V OPERÁCH 

Operní sbory mají rozličnou formální stavbu. Zde hodně záleží na fantazii    

či vynalézavosti skladatele, jak dokáže skloubit dramatické a tektonické pojetí 

sborového výstupu. Často bývají využívané prosté formy typu A, strofického 

typu A-A1-A2 nebo A-B či A-B-A (většinou se stručným návratem „alla coda“). 

Z komplikovanějších forem pak skladatelé někdy využívají v operách 

kontrapunktické formy, např. passacaglii anebo fugato (někdy i fugu). Většinou 

jde spíš o jejich náznak než o absolutní formální pojetí, neboť svojí 

komplikovaností (polyfonně vedené hlasy, ostináta) skvěle vyhovují zachycení 

momentální dramatické situace na scéně. 

 

5.1 Prosté formy 

Pohlédněme nyní na formální průběhy některých sborových výstupů 

v operách 19. století. Typ prosté formy A-B-A najdeme např. v prvním dějství 

Bizetovy opery Carmen. Díl A je tu zřetelně ohraničen úvodní tématickou 

orchestrální introdukcí po níž se přidává Sbor vojínů (T – B) a následně Morales 

(baryton). Celá tato část má výrazný expoziční, strofický charakter. Příchodem 

další jednající postavy, Micaely, začíná střední díl B. Ten má v začátku spíš 

evoluční pojetí (hudba se tu volně rozvíjí v duchu děje, jde vlastně o jakousi 

„konverzaci“), ale v průběhu dalšího hudebního vývoje je zakončen periodickou 

frází. V této fázi dospívá ke svému dramatickému vrcholu, nicméně Bizet tu   

pro uspokojivé hudební uzavření výstupu připojuje návrat úvodního sborového 

vstupu, zkrácený díl A /viz PŘÍLOHA 1/. V pátém výstupu téže opery,           

ve slavné Carmenině Habaneře, nalezneme strofickou písňovou formu typu     

A-A1 s vnitřním řešením: A = verse 1 (Carmen sólo)  – refrén (Carmen             

se sborem), A1 = verse 2 (Carmen sólo) – refrén (Carmen se sborem). Stejně 

formálně je např. řešen i zpěv Escamilla ve 2. dějství zmiňované opery.  
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5.2 Kontrapunktické formy 

Z kontrapunktických forem bývají v operních sborech příležitostně 

používány fuga (nejčastěji v podobě fughetty nebo fugáta), passacaglia či kánon 

anebo volné imitační motivické rozvíjení. 

Sborovou tříhlasou fugu můžeme najít v závěru druhého dějství (La notte 

del Sabba) opery Mefistofeles Arriga Boita. Sbor (čarodějnic a čarodějů), ač má 

smíšené hlasové obsazení S – A – T – B, je traktován na způsob tříhlasu. 

Soprány a alty tu povětšinou zpívají v unisonu. Formálně je fuga členěna         

na expoziční (polyfonní), střední (homofonní) a závěrečnou (smíšenou) část a 

přibližuje se tak k obrysům třídílné formy /viz PŘÍLOHA 2/. 

Polyfonní hudbou na způsob fugy (s ohledem na celkový formální průběh 

přesněji řečeno fugatem) je rovněž zakončeno 2. dějství (7. scéna) opery Mistři 

pěvci norimberští Richarda Wagnera. Tato po interpretační stránce velmi 

náročná vokálně – instrumentální stretta kombinuje orchestrální polyfonní 

předivo s melodicko – tématickými vstupy sboru a sól. Dlužno podotknout,      

že sbor je v jednom okamžiku rozdělen až na pětisborovou ansámblovou sazbu. 

Jde o jeden z nejkomplikovanějších a nejtěžších sborových výstupů, které kdy 

byly v opeře 19. století zkomponovány. 

Jiný příklad v použití quasi kontrapunktické formy nalezneme v prvním 

výstupu druhého dějství Smetanovy opery Hubička odehrávajícího se v lese. 

Hlavními aktéry tu jsou pašíř Matouš a pašíři (mužský sbor T – B). Formálně je 

výstup řešen na způsob passacaglie. Nad čtyřtaktovým orchestrálním ostinátem 

ve violoncellech a kontrabasech se v kombinaci s orchestrálními protihlasy 

melodicky rozvíjejí jednotlivé sborové vstupy /viz PŘÍLOHA 3/. Za pozornost 

jistě stojí i skladatelovy poznámky u jednotlivých hlasových skupin, naznačující 

možnost rozdělení jedné hlasové skupiny na menší skupinky a prostorového 

rozmístění na jevišti.  
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6. Závěr 

V úvodu bylo řečeno, že cílem této práce je poukázat a ozřejmit základní 

odlišnosti mezi operním a koncertním sborem a souběžně si z historického 

hlediska povšimnout, jak se sbor uplatňoval a vyvíjel (po dramatické, ale            

i hudebně formální stránce) v opeře 18. a především 19. století. Jde o nesmírně 

zajímavou a členitou problematiku, jejíž detailní analýza by v mnohém jistě 

překročila rámec tohoto spisu.  

Operní sbor je v klasickém či v tradičním pojetí evropské opery 18. a    

19. století velice důležitým hudebně – dramatickým elementem, který má vedle 

obecného vizuálního a hudebního efektu rovněž významnou funkci 

dramatickou. Není neobvyklým jevem, že po shlédnutí nebo poslechu opery 

zůstanou u posluchače zcela logicky nejsilnější estetické dojmy z výkonů sólistů 

v hlavních úlohách. Spoluúčast sboru na tomto celkovém dojmu často zůstává  

uložena (i bezprostředně po představení!) spíš v podvědomí. Čím by však bylo 

bez sborových výstupů např. 1. dějství Dvořákovy opery Čert a Káča, 1. dějství 

Smetanovy Prodané nevěsty nebo 3. dějství Verdiho opery Nabucco? 

  Z tohoto hlediska je úspěch velké většiny evropských oper zmiňovaného 

historického období nemalou měrou závislý na vynikajícím nastudování 

sborových scén a výstupů, které se v běžném divadelním provozu mohou stát 

naprosto samozřejmou a třeba i podprahově vnímanou součástí. Divadelní, 

potažmo operní sbor je od dob antiky hybatelem děje, ať již je zapojen aktivně 

(herecká akce) nebo pasivně (statické komentáře na způsob živého obrazu).  

Předkládaná práce měla především prvotní cíl poukázat na interpretační 

odlišnosti mezi operním a koncertním sborem. Zda-li se toto zdařilo, budiž 

ponecháno na úsudku čtenářů… Nastíněná problematika v této práci není 

konečným konstatováním nebo zaujetím stanoviska, jako spíš výchozím 

materiálem pro další možnou hlubší analýzu zmíněné problematiky. 
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Résumé 

Skrze souhrnný pohled na problematiku operního sboru a na základě 

formulace specifik operního a koncertního sboru byly uvedeny základní 

interpretační rozdíly mezi oběma tělesy. Jsou to především roviny hudební, 

potažmo hudebně – dramatické, v nichž se obě vokální tělesa vzájemně odlišují.  

Oproti koncertnímu sboru má operní sbor navíc dimenzi dramatického 

pohybového akčního ztvárnění. Významnou úlohu tu má rovněž hledisko 

hudebně – historické, v němž je možné postihnout vzájemné rozdíly mezi oběma 

sbory. To byl také, dle mého názoru, i cíl této nerozměrné práce. Podrobnější 

úvahy o vzájemných hudebních, estetických a dramatických odlišnostech         

by rámec prezentované bakalářské práce značně překročily. 

 

 

Summary 

Through  the global perspective on the opera choir issue and on the basis 

of formulating the specificity of an opera and a concert choir the basic 

differences between these two ensambles were stated. It is first of all the musical 

sphere, respectively the musical and dramatic sphere in which we can 

distinguish these two vocal ensembles. In comparison with the concert choir,  

the opera choir has moreover the dimension of dramatic movement. The musical 

and historical point of view is also very important - from this point of view it is 

posssible to comprehend mutual differences between these two choirs. And    

this was, in my opinion, the goal of this not very voluminous thesis.  More      

in-depth studies concerning mutual musical, aesthetical and dramatical 

differences would go beyond the scope of the presented bachelor thesis.  
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