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Úvod

Tato práce se zaměřuje na kulturně historický vývoj města Čelákovic, přičemž důraz je
kladen především na osobnosti, které se na kulturním a zejména pak hudebním životě
města podílely a podílejí.
V oblasti vzniku a rozvoje města, které je věnována celá první kapitola, se práce opírá
zejména o Vlasákovu monografii Polabské město Čelákovice. Přestože historie města jako
taková není hlavním tématem práce, byla i ona důležitým faktorem pro utváření kulturního
prostředí města a z tohoto důvodu není možné, aby práce kapitolu o historii nezahrnovala.
Obsah Vlasákovy publikace je v kapitole nazvané Historie a současnost města Čelákovic
zestručněn natolik, aby tato kapitola netvořila dominantní část práce, ale zároveň se dbá,
aby z historického vývoje města nebylo opomenuto nic podstatného. Současně je využito
cenných písemných dokladů, na něž Vlasák ve své knize odkazuje a které získal při studiu
historických pramenů, sborníků a kronik, k nimž dnes čelákovičtí občané prakticky nemají
přístup. Kromě historie města zahrnuje tato kapitola i otázku jeho současného rozvoje,
k němuž dochází v průběhu posledního desetiletí, představuje architektonické památky ve
městě a podrobně popisuje symboly města.
Detailněji se práce zaměřuje na významnou osobnost hudební historie, českého
barokního skladatele Jana Zacha, který z Čelákovic pocházel. Vzhledem k tomu, že Zach
velmi brzy odešel za hranice Čech, nedochovalo se u nás o jeho životě mnoho
důvěryhodných zpráv a soupis jeho děl dnes představuje pravděpodobně jen malý zlomek
jeho skutečné tvorby. Dosud vydaných publikací o životě Jana Zacha, psaných v češtině, je
jen velmi málo a většinou byly vydané přímo v Čelákovicích u příležitosti Zachových
životních jubileí. Takovou publikací je i Jan Zach Otto Urbana, z níž v oblasti Zachova
životopisu práce do určité míry čerpá. Více zájmu o osobnost Jana Zacha bylo projevováno
v Německu, zejména ve městě Mainz (česky Mohuč), na jehož dvoře skladatel několik let
působil jako kapelník. Zde také vyšly práce shrnující nejen Zachův život, ale také jeho
dílo. Z incipitového katalogu Adama Gottrona, Waltera Senna a Karla Michaela Kommy
obsaženého v práci Johann Zach und die tschechischen Musiker im deutschen Umbruch
des 18. Jahrhunderts vychází ta část kapitoly o Janu Zachovi, která se věnuje jeho dílu. Ze
stejné práce byly převzaty i notové ukázky Zachových skladeb.
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Dále se práce podrobněji věnuje i jedné z osobností soudobého hudebního života,
Bohumíru Hanžlíkovi, který se na kulturním dění v Čelákovicích všestranně podílí už řadu
let. Bohumír Hanžlík je hudebník a pedagog sloužící jiným tvůrcům v pokoře a
bezejmennosti bez ohledu na žánry a styly v rozpětí od baroka a klasicismu přes
romantismus po současnou populární hudební oblast. Je to obětavý muzikant oddaný
hudbě a osobním nasazením ve své době ojedinělý. Nároky, které klade na každého, včetně
sebe samého především, a současně jeho lidský přístup vycházejí z jeho celoživotního
učitelského povolání. Aniž by si to ve své skromnosti uvědomoval, dalece svou tvůrčí,
organizační i publikační činorodostí přesáhl své okolí i kontext regionu. Tím vším a
souhrnem dalších neopakovatelných osobních vlastností se v něm zformovala výjimečná
osobnost na celostátní úrovni, a proto ho nebylo možné v práci opomenout.
Cílem této práce je podat ucelené informace o historii a kultuře města, protože
doposavad žádná jiná publikace, která by tuto oblast zájmu shrnovala, nevznikla. Zprávy o
nejrůznějších orchestrech, souborech a spolcích, stejně tak jako o mnohých hudebnících,
jež jsou součástí kulturní historie města, nalézáme jen útržkovitě v článcích starých, už
dávno zapomenutých čísel regionálních periodik. Proto práce mapuje existenci a umělecké
působení těchto hudebních těles, kulturních spolků a dalších významných představitelů
čelákovického hudebního života. Vodítkem pro shánění informací a materiálů nezbytných
pro vznik této práce se částečně, mimo jiné, stala i kniha Jana Králíka Hudebníci
v brandýském Polabí.
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1. Historie a současnost města Čelákovic

1.1 Vznik města
Město Čelákovice bylo vybudované na levém břehu Labe a je situované do
severovýchodní části nynějšího okresu Praha – východ. Střední Polabí s nadmořskou
výškou kolem 200 metrů, bylo osídleno téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné, což
dokládá zejména množství archeologických nálezů na tomto území.
Přesná doba vzniku Čelákovic není stejně jako u většiny starých, zvláště menších, měst
známá. Jádry, z nichž od 11. století vznikaly nové obce, byla starší sídliště zemědělského
lidu. Nové osady, ze kterých se v budoucnu vyvinula města, vznikaly zejména v souvislosti
s důležitým mezníkem, jímž bylo zavedení platidel namísto směnného obchodu. Patrně
v tomto období a za podobných okolností vznikly i Čelákovice.
První písemná historická zpráva pochází až z konce 13. století, ale předpokládá se, že
v té době mělo už město za sebou přibližně dvě stě let své existence. Dokazuje to obsah
následujícího písemného záznamu: „Čelákovice byly roku 1290 předmětem prodeje a
koupě mezi českým králem Václavem II. a bohatým cisterciáckým klášterem v Sedlci u
Kutné hory a okolnosti tohoto obchodu svědčí o tom, že Čelákovice už v této době nebyly
malou a bezvýznamnou osadou, ale naopak osadou hospodářsky rozvinutou.“1 Dalším
přesvědčujícím důkazem toho, že šlo o již hospodářsky rozvinutou osadu, je fakt, že v této
době už zde bylo vybudováno menší dřevěné opevněné sídlo, s nímž souvisel románský
kostel. Vše tedy nasvědčuje tomu, že doba vzniku města spadá přibližně do konce
11. století.
Své jméno nese město zřejmě po svém tzv. lokátorovi, což byl jakýsi správce pověřený
českým knížetem nebo králem k zakládání a osazování nových osad. Tento lokátor se
pravděpodobně jmenoval Čelák. Čelákovický románský kostel byl patrně součástí
Čelákova sídla, pozdější tvrze, umístěného na výhodně situovaném návrší na břehu Labe.
Toto vyvýšené „hradisko“ bylo nepochybně jádrem nově založené osady a i v pozdějších
vývojových obdobích města tvořilo se svým nejbližším okolím hospodářský celek, zvaný
1

VLASÁK, E. Polabské město Čelákovice. Městský úřad Čelákovice, 1991, s. 20.
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Hrádek čelákovský. Jméno města se v úředních spisech vyskytuje v různých podobách –
nejčastěji se obměňovalo psaní obou jeho měkkých souhlásek. Teprve po první světové
válce se ustálil správný, jazykově i historicky zdůvodněný pravopisný tvar Čelákovice.
To, jak město v prvních čtyřech stoletích svého poklidného a nerušeného vývoje
vypadalo, si historikové na základě písemných pramenů spíše jen domýšlejí. V počátku
existence města zde bylo asi padesát rodin usedlíků (převážně zemědělců). Majiteli města
bylo postupně několik feudálů.
Důležitou složkou obživy obyvatel bylo rybářství a zemědělství. Významným
hospodářským podnikem, který přinášel zisk jak městské pokladně, tak jednotlivým
měšťanům, byl pivovar, který až do roku 1845 stával na náměstí. Další příjmy plynuly obci
ze solnice (sklad dovážené a rozdělované soli), z obecních masných krámů, z tržních
poplatků, z obecní pekárny, z říčních lázní a také z nejrůznějších pokut ukládaných za
rozmanité přestupky.

1.2 Revoluční husitské hnutí a doba předbělohorská
O tom, jak se město vyvíjelo v době husitské, se toho moc neví. V čelákovické městské
knize založené roku 1366, která je nejvzácnější místní dochovanou památkou, chybí
jakékoliv zápisy z let 1420 až 1443. Nezapisovalo se do ní tedy od počátku husitské
revoluce a ještě dalších deset let po bitvě u Lipan.
Po stránce hospodářské zaznamenalo město s koncem válek výrazný vzestup. Roku
1553 si zde zřídili i vlastní radnici. Národnostně se pro Čelákovice husitskými válkami
vůbec nic nezměnilo. Náboženské vyznání většiny obyvatelstva se však změnilo
z katolického na kališnické. Po roce 1547, kdy začalo nové pronásledování českých bratří,
se však obyvatelé města pod nátlakem tehdejšího čelákovického katolického faráře svého
vyznání vzdali a celá obec se stala opět katolickou.
Druhá polovina 16. století byla pro tento kraj obdobím klidu a míru. Postupně
docházelo i k utišení vnitřních náboženských rozporů a také docházelo k rozvoji kultury.
Zejména literatura, školství a umění zaznamenaly výrazný rozkvět, proto historie nazývá
tato desetiletí jako zlatý věk umění. To mělo samozřejmě vliv i na život Čelákovic. Došlo
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zde i k rozvoji řemesel. Podle starých městských knih působilo v Čelákovicích ve druhé
polovině 16. století už více než šedesát řemeslníků.

1.3 Třicetiletá válka
Třicetiletá válka byla v historii města Čelákovic nejtragičtějším obdobím. Město
zaznamenalo prakticky nepřetržitou řadu utrpení takové intenzity, jakou nikdy předtím
obyvatelé města nezažili. Písemné zprávy z tohoto, pro město velmi těžkého, období se
dochovaly hlavně v Ježdíkově radním manuálu čelákovickém2 z let 1639 až 1654.
Toto utrpení souviselo především s vojsky, která během dlouhé války Čelákovicemi
postupně procházela a obírala přitom sedláky o vše, co jim přišlo vhod. Vojáci okrádali lidi
o koně a hovězí dobytek, vykrádali kostely, páchali násilí a dopouštěli se vražd na místních
obyvatelích.
Během války zažilo město takováto drancování opakovaně. Docházelo ke stále novým
vpádům vojsk, které vždy více a více poznamenávaly malé obce v okolí Prahy. Kromě
toho se v kraji začaly šířit nakažlivé nemoci.
K vystupňování zla došlo v roce 1634, kdy se v Čelákovicích na dlouhou dobu usadilo
císařské vojsko z armády Colloreda Mansfelda. V nedalekých městech upalovali Sasové
prosté lidi a zapalovali pak i města samotná, lidé z Čelákovic proto utíkali jen
s nejnutnějšími věcmi a hledali útočiště u příbuzných v Praze nebo v odlehlejších místech
bez vojska. Roku 1636 zůstalo ve zpustošeném a ohněm zničeném městečku jen osm
hospodářů.
V pátém roce války stanul v čele obce mladý hospodář Pavel Ježdík, který po celá
válečná léta psal množství dopisů, zpráv, proseb, protestů a naléhavých urgencí na
nejrůznější úřední místa, kde se dožadoval spravedlnosti pro své spoluobčany. Dvakrát se
mu podařilo rychlým odvezením do Prahy zachránit všechny městské knihy. Sám po sobě
zanechal radní manuál s více než třemi sty hustě popsanými stránkami a mnoho dalších
zápisů v jiných městských knihách.

2

VLASÁK, E.: Čelákovický Ježdíkův manuál. Středočeský sborník historický 1971, s. 6, 55 - 67.
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Ježdík stále žádal, aby bylo město ušetřeno vojenských průchodů, obyvatelé už neměli,
čím by vojáky „pohostili“, město bylo zdevastované, ale vojska procházela Čelákovicemi
nemilosrdně dál. Následovaly ještě dva válečné roky provázené vojenskými průchody, a
ačkoli byl v říjnu roku 1648 uzavřen Vestfálský mír, Čelákovičtí nemohli ještě dlouho
vydechnout a s úlevou si uvědomit, že válka skončila. Teprve po roce 1650 se město
začalo velmi zvolna vzpamatovávat z válečných útrap a ještě nejméně padesát
následujících let žili obyvatelé města ve velmi nuzných podmínkách.

1.4 Obnova města
1.4.1 Vzhled města a život obyvatelstva
Osmnácté a devatenácté století bylo pro město dvěma staletími růstu, ačkoli století
osmnácté nebylo rozhodně staletím míru. Menšími válkami těchto dob však město
Čelákovice nijak neutrpělo.
Nepříjemnou událostí, jež však město značně poškodila, byl požár v roce 1719, který
vznikl z neopatrnosti. Zničil velkou část města včetně radnice, která pak byla provizorně
opravena, a bylo k ní přistavěno podloubí, jehož znovuodstranění proběhlo při důkladnější
opravě průčelí roku 1795. Došlo i k dalším úpravám a přestavbám. Byl obnoven a
zdokonalen místní kostel, v němž zcela nová klenba nahradila starý dřevěný strop,
pocházející z roku 1588. Roku 1816 byla postavena silnice k Toušeni a roku 1839 byla
zřízena silnice k Mochovu. V roce 1827 byl zrušen hřbitov u kostela a otevřel se nový
hřbitov při cestě do Jiřiny, která vznikla roku 1788 poté, co zde, nedaleko potoka Jiřiny,
byly v roce 1787 rozprodávány obecní pozemky. Nejednalo se ani o nově vzniklou
samostatnou obec, ani o osadu, byla to jen vzdálenější čtvrť města. Potok Jiřina, podle nějž
byla nová část města pojmenována, se dnes nazývá Výmola a je jedním z nejdelších
potoků v Čechách, protože pramení až nedaleko Říčan.
Celkově se však vzhled města během těchto dvou století příliš nezměnil.
1.4.2 Město před počátkem industrializace
Jak už bylo zmíněno, pro většinu obyvatel města byla hlavním zdrojem obživy zemědělská
činnost. Obdělávání půdy a zemědělství vůbec bylo v Čelákovicích poměrně primitivní a
12

prosté stejně tak jako bydlení, oblékání a stravování zdejších lidí. Způsob, jakým zde byla
půda obdělávána, se neměnil prakticky celá staletí a první větší změny nastaly teprve na
počátku 19. století. Začalo se ujímat nové, intenzivnější hospodaření, bez úhoření,
s účelným střídáním různých plodin na témže poli. I zemědělské náčiní se po zrušení
poddanství a omezení roboty postupně zdokonalovalo.
Zemědělský ráz Čelákovic nebyl v podstatě během dvou století po třicetileté válce
narušen ani řemeslnickou ani obchodnickou částí obyvatelstva. Ale zřejmě díky situaci,
kterou roku 1811 způsobil státní finanční krach, se hospodářský a sociální vývoj
v Čelákovicích začal ubírat novou cestou.
Důsledky státního bankrotu nejvíce pocítily ty vrstvy obyvatel, které neměly co
prodávat. Většina zdejších obyvatel, drobní zemědělci, neměla úrodu takovou, aby mohla
to, co jí zbylo, odprodávat a zajistit tak obživu vlastní rodiny. Zrodila se tedy potřeba
nějakého výrobního zdroje výdělku. Průmysl zde nebyl, ale zato zde mělo několik obyvatel
zkušenost s přivýdělkem v podobě domácího pletení košů pro zemědělskou potřebu. Za
tehdejší prodejní konjunktury se dalo vydělat na všem, co nemělo velkou výrobní režii, a
proto bylo domácí košíkářství vhodným zdrojem obživy. Proto kolem roku 1830 rychle
vzrůstal počet domácností, kde se mnohdy celé rodiny zabývaly košíkářským řemeslem.
Výdělky nebyly sice velké, ale přesto přispěly ke zmírnění hospodářské tísně v mnoha
rodinách. V roce 1898 zde vzniklo dokonce košíkářské družstvo.
Čelákovické košíkářství, které trvalo bezmála sto let a ve vývoji města sehrálo
významnou a sociologicky zajímavou úlohu, v průběhu první poloviny 20. století velmi
rychle zanikalo. V roce 1963 zde už jen dva staří lidé vykonávali košíkářství jako své
povolání.
Příznivým změnám v celkové úrovni města, které přineslo dvacáté století,
předcházela řada okolností století devatenáctého. Významnou roli hrály především
komunikace, jejichž opravy a úpravy vedly k postupnému zlepšování silničního spojení
města s okolím. A dalším důležitým počinem bylo zřízení železnice mezi Lysou nad
Labem a Prahou v roce 1873. To velmi prospělo místnímu obchodu a umožnilo většímu
počtu místních lidí najít si práci v pražských továrnách a v neposlední řadě to pozitivně
ovlivňovalo i zdejší kulturní život.
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1.5 Dvacáté století
1.5.1 Industrializace města
Krok směřující k postupné proměně zemědělského a košíkářského města v město
průmyslové učinily Čelákovice už na počátku nového století. Hned v prvním desetiletí zde
vznikly tři kovoprůmyslové podniky, které se velmi rychle vzmáhaly. Roku 1903 založil
V. Červinka továrnu na zemědělské stroje, v roce 1906 byla postavena továrna na
akumulátory R. Stabenova (Kovohutě) a v roce 1910 si bratři Volmanovi založili nevelkou
dílnu pro výrobu obráběcích strojů, která se pak velmi rychlým a úspěšným vzrůstem
proměnila ve velkou továrnu mající pro Čelákovice dosti zásadní význam.
Tyto tři podniky přilákaly do svých dílen jednak mnoho místních mladých lidí, ale také
lidi dojíždějící sem z Prahy a okolí, z nichž se sem mnozí po krátké době také nastěhovali.
Vzrůstající počet obyvatel měl vliv i na měnící se vzhled obce, v níž vznikaly dělnické
obytné kolonie.
Byla zde také zřízena měšťanská škola, jejíž první ročník byl otevřen roku 1906. Roku
1909 se začala stavět nová školní budova na náměstí vedle radnice, která byla po dostavbě
školy (roku 1910) zbořena a postavila se nová radnice v pseudobarokním slohu
přizpůsobenému sousední škole. Kapacita školy brzy přestávala být dostačující, a tak už po
dvaceti letech vzniká další budova na náměstí a po dalších třinácti letech se staví ještě
nouzové dřevěné školní pavilony. Teprve koncem šedesátých let došlo ke stavbě další
moderní školní budovy.
Dalšími změnami významnými pro prvních deset let nového století bylo: „zřízení
telefonní stanice roku 1908, ve stejném roce utvoření brandýského politického okresu,
sloučení osady Hrádku čelákovského s městským celkem, zřízení veřejné lékárny roku
1909 a konečně zavedení elektrického osvětlení v čelákovických ulicích roku 1910“3.
Díky učitelům, kteří uspořádali sbírku věcných památek ve městě a v okolí, byl roku
1911 položen základ ke vzniku místního muzea. K jeho první instalaci však došlo až po
první světové válce v roce 1919.
1.5.2 První světová válka a poválečný rozvoj
První světová válka znamenala pro vývoj města čtyři roky všestranné stagnace. Většina
mladých mužů byla nucena odejít do války. Na pomníku padlých, který byl roku 1928
3

VLASÁK, E. Polabské město Čelákovice. Městský úřad Čelákovice, 1991, s. 111 – 112.
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postaven na náměstí a je dílem akademického sochaře J. V. Duška z Tábora, je vyryto
celkem sto jedna jmen obětí první světové války.
Zatímco v době války přibyly ve městě jen dva nové domy, se vznikem státní
samostatnosti nastal čilý stavební ruch. Už v roce 1920 byla zahájena výstavba městské
čtvrti za dráhou, kde do té doby stály pouze dva domy. Roku 1922 byla také postavena
druhá kolej severozápadní dráhy, což výrazně prospělo spojení města se světem. V roce
1925 byla postavena sokolovna, v následujícím roce byl zřízen nový hřbitov, který byl pak
otevřen roku 1927.
V důsledku rostoucí hospodářské krize třicátých let se pořádaly různé pomocné akce ve
prospěch stoupajícího počtu nezaměstnaných. Kromě nouzového veřejného stravování,
nejrůznějších sbírek a příspěvků pro podporu nezaměstnaných, jež město zajišťovalo,
došlo také k veřejně prospěšným stavbám, poskytujícím alespoň části nezaměstnaných
nejnutnější výdělek. Tak byly provedeny úpravy některých komunikací, došlo k překlenutí
potoka, do té doby volně protékajícího dolní částí náměstí a také byla částečně vybudována
kanalizace. V roce 1936 byl upraven park na náměstí a v červnu téhož roku byla
dokončena novostavba Husova sboru církve československé.
1.5.3 Říční lázně
K hospodářskému rozvoji města a ke zvýšení životní úrovně části jeho obyvatelstva přispěl
i vznik čelákovických říčních lázní. Roku 1922 zde bylo písčité místo příhodné pro
koupání upraveno a počet zájemců o příjemné koupání a slunění na písčité ploše,
připomínající mořskou pláž, stále vzrůstal. To přinášelo samozřejmě značný prospěch i
obchodům ve městě. Vznikla tak myšlenka vedoucí k vytvoření prosperujícího podniku,
říčních lázní pro Pražany.
Koupaliště bylo pojmenováno České Grado a bylo získáno povolení k dalším úpravám
pozemku tak, aby zřízením kabin, restaurace, přístaviště pro loďky a nejrůznějších
prodejních stánků nabyl vzhled dobře vybaveného rekreačního místa. Brzy vznikla na
ostrově poměrně velká osada z rekreačních víkendových chat.
Tento pro obci prospěšný podnik však musel po dlouhých diskusích ustoupit dlouho
požadované akci – regulaci Labe. Důsledkem regulace provedené roku 1937 bylo i
uzavření labského ramena proudícího kolem písečné pláže, což znamenalo konec lázní.
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1.5.4 Nacistická okupace
V období druhé světové války sehrály Čelákovice celkem významnou roli zejména
v oblasti ilegální činnosti. Už krátce po obsazení Čech a Moravy německými vojsky se ve
městě začalo formovat podzemní ilegální hnutí. Hlavním úkolem místní odbojové skupiny
bylo získávání důležitých informací vojenského a hospodářského charakteru. Kromě toho
rozšiřovali její členové mezi veřejností zprávy ze západu formou letáků, které se množily
na radnici a v obecné škole. Díky působení této ilegální skupiny se podařilo navázat
spojení s Anglií a bylo tak umožněno předávání důležitých informací, které se týkaly
především údajů o výrobě zbraní, munice, měřících přístrojů a bezpilotních letounů, ale
také informace o vězení v malé pevnosti v Terezíně a terezínském ghettu.
V protifašistickém odboji sehrálo důležitou roli mnoho čelákovických občanů bojujících
doma i v zahraničí, z nichž nelze opomenout zejména Aloise Vašátka, původně učitele,
který po absolvování vojenské akademie působil jako důstojník u dělostřelectva, odkud
později odešel k letectvu. Po obsazení Československa se rozhodl pro ilegální přechod
hranic. V Anglii byl v srpnu 1940 zařazen k československé náhradní peruti a od května
1941 se stal jejím velitelem. V červnu 1942 dostal Vašátko rozkaz k napadení cíle
v severozápadní Francii. Po úspěšném vykonání rozkazu se stal při návratu do Anglie obětí
letecké nehody. Alois Vašátko se zasloužil o řadu sestřelů nepřátelských letadel a byl za
svou schopnost a statečnost odměněn mnohými státními i vojenskými řády a
vyznamenáními.
Nejnapjatější situace za období druhé světové války zažili občané Čelákovic v jejích
posledních dnech. Mládež začala na ulicích odstraňovat a přepisovat německé nápisy, do
ulic vycházeli občané připraveni plnit potřebné úkoly. Na několika místech ve městě došlo
k přestřelce. Velmi složitá situace byla na nádraží, kde němečtí vojáci hlídali objekt a
vagóny s vojenským materiálem. Bezpečným zatarasením železniční trati se podařilo
znemožnit průjezd vlaku s padesáti vagóny a asi třináctisetčlennou posádkou SS,
směřujícího jako posila do Prahy.
Poslední dny končící války měly rychlý spád. Městem projížděly stovky aut a tanků
německých jednotek, zmateně utíkajících před spojenci. 10. května 1945 byly Čelákovice
svobodné, skončily hrůzné dny druhé světové války. Skončily letecké nálety, útočící na
železniční dopravu, a letecké poplachy, které tu byly téměř na denním pořádku. Život ve
městě se pomalu vracel do normálního života. Nevrátilo se sem však 58 občanů, kteří
položili své životy buď se zbraní v ruce, nebo v koncentračních táborech.
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1.5.5 Poválečná proměna města
Po druhé světové válce začala převažovat sídlištní výstavba. Od konce 40. let dostávaly
Čelákovice pozvolna novou podobu. Z přelomu 40. a 50. let pochází převážná část sídliště
na západním okraji města s názvem V Prokopě. V 60. letech byly postaveny panelové
domy nejprve na volných pozemcích jižní části města, později si jejich výstavba vynutila
demolici části staré zástavby ve středu města. Teprve rok 1989 znamenal ukončení
panelové výstavby. Některé další domy v centru města, které byly připraveny k demolici,
pak byly rekonstruovány v původním stavebním stylu.

1.6 Současný rozvoj města
Město Čelákovice je dlouhodobě zahrnuto do projektu, který zpracovává a projednává
koncept velkého územního celku – region Praha. Ten se týká především dopravního
napojení na dálnici D 11 a rychlostní komunikaci E 10, regulace řeky Labe, rekreační
oživení levého břehu Labe s lodní dopravou a zachování rezervy pro nové parametry
rychlostní železniční tratě.
Město totiž leží v pražském metropolitním regionu, u něhož lze předpokládat velký vliv
důsledků vnitrorepublikové migrace obyvatelstva. Lze očekávat, že značná část
migrujících bude směřovat právě do hlavního města a okolí, kde se předpokládá největší a
nejstrukturovanější nabídka pracovních příležitostí. Čelákovice jsou významným a
atraktivním sídlem s nabídkou pracovních příležitostí a ve svých rozvojových plochách
nabízejí kvalitní bydlení s vybudovanou infrastrukturou.
V současnosti se město Čelákovice skládá z několika převážně monofunkčních zón a
polyfunkční zůstává prakticky pouze centrum. Ve městě jsou i nadále plně využívány
rozsáhlé průmyslové zóny dvou stěžejních podniků – TOS, a.s. a Kovohutě Holding DT,
a.s. Ty vytvářejí spolu s dalšími menšími průmyslovými provozy a areály, vzhledem
k počtu obyvatel, nadprůměrný podíl objemu průmyslové výroby a velikosti průmyslových
ploch v celkové zástavbě města. Zejména areál TOSu v západní části města má doposud
nezanedbatelný městotvorný význam. Jeho rozvoj však působí na město spíše negativními
vlivy. Současné proměny a rozvoj Čelákovic tedy zahrnuje nejen budování nových
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obytných zón na jejich okrajích a úpravu centra, ale i přestavbu a úpravu takových prostor,
jakými jsou právě městské průmyslové zóny.
Aktuálně na zmíněný projekt navazuje dlouhodobý strategický plán rozvoje města,
který nese název Čelákovice 2030. Ten je postaven na názorech a požadavcích občanů,
jejich vnímání Čelákovic a také na návrzích řešení současných problémů města.
Mnohými změnami přispívajícími ke zkvalitnění života ve městě už Čelákovice prošly
(např. rekonstrukce veřejných budov, vybudování městského krytého plaveckého bazénu,
realizace cyklistických stezek, vybudování vlakové zastávky v městské části Jiřina,
otevření průchodu areálem TOSu do sídliště V Prokopě, revitalizacece náměstí a
rekonstrukce některých ulic v centru města), jiné jsou právě realizovány (opravy a úpravy
místních komunikací, stavba lávky přes Labe) a město je tak na dobré cestě k naplnění
zmíněných projektů, ale dlouhá řada úprav vyplývajících z návrhů ho samozřejmě ještě
čeká.

1.7 Historicky cenné objekty města
Čelákovice disponují několika cennými uměleckými a architektonickými památkami. Není
jich mnoho, ale bezpochyby mezi ně můžeme řadit Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
budovu děkanství, čelákovickou tvrz, městskou radnici, Volmanovu vilu, kamenný kříž
před radnicí, sochu svatého Jana Nepomuckého a sochu Panny Marie.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jedná se o románskou jednolodní stavbu z kvádrového zdiva s přilehlou věží,
vybudovanou koncem 12. století. Původní tribunový kostel byl postaven na vyvýšené
labské terase a spolu se sousední tvrzí a mlýnem tvořil tzv. „Hrádek“. V 16. století prošla
stavba renesanční úpravou a prostor kolem kostela, původně užívaný jako hřbitov, byl
opevněn vlastní hradební zdí. V letech 1708 až 1712 byl kostel barokně přestavěn a
rozšířen. Kazatelna se znakem Kautských z Kostelce zůstala renesanční, oltáře jsou
barokní.
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Budova děkanství
Východně od kostela stojí patrová budova palácového charakteru s mansardovou střechou,
která byla roku 1782 postavena zásluhou děkana Jana Bedřicha Jeníka rytíře Zásadského
z Kamzíkova pro potřeby děkanského úřadu.

Objekt tvrze
Čelákovická tvrz sloužila dlouho jako venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní mělo
toto sídlo podobu dřevěné tvrze s kamennou podezdívkou. Kolem roku 1300 byla
postavena zděná patrová budova. V průběhu dalších let měnila stavba svou podobu až do
goticko – renesančního stylu. Roku 1730 byla stavba opět snížena a opatřena mansardovou
střechou. Na konci 15. století byla budova rozšířena o severní patrový trakt a v 16. století
byla vybudována ještě hospodářská budova a prostor byl uzavřen hradební zdí s branami
na východní a západní straně. Objekt tvrze, rekonstruovaný v letech 1973 až 1982, dnes
slouží jako prostory Městského muzea.

Radnice
Svou historii nese i budova radnice, která je v současné době sídlem městského úřadu.
Radnice, jež byla zřízena roku 1553, byla za třicetileté války téměř zničena a znovu
opravena a rozšířena o podloubí byla pak až po požáru v roce 1719. Na původním
půdorysu staré radnice, která svým původem sahala až do 16. století, vznikla v roce 1911
novobarokní stavba navržená Konstantinem Saxem z Čelákovic.
Kříž před radnicí
Tento kříž je pískovcovou lidovou kamenickou prací z roku 1823 a je opatřen
dekorativními reliéfy. Kříž stojí na místě původního dřevěného misijního kříže z roku
1628.
Socha svatého Jana Nepomuckého
Pískovcovou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého nechal zhotovit Jan Baltazar
Voříkovský z Kundratic, který ji také opatřil chronogramem (1732) a svým znakem.
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Socha Panny Marie
V případě této sochy se jedná o lidovou barokní práci z roku 1641. Socha je umístěna ve
výklenku čp. 13 na náměstí 5. května.

Volmanova vila
Vila továrníka Josefa Volmana je významnou funkcionalistickou stavbou realizovanou
podle projektu Jiřího Štursy a Karla Janů čelákovickým stavitelem Karlem Bíbrem v roce
1939. Svou hodnotou se tato stavba řadí mezi nejlepší díla funkcionalistické architektury u
nás.

1.8 Městský znak a prapor
Historický znak města Čelákovic
“Na modrém štítě je dub s pěti kořeny a se zelenými ratolestmi, které nesou listí a žaludy.
Na pravé straně kmene je jeden suk uprostřed výšky, na levé dva suky po uťatých větvích.
Vpravo od kmene je zlatý štítek se dvěma rozloženými černými křídly, která se navzájem
nedotýkají, vlevo je pak úplný znak s prázdným červeným štítkem, nad nímž je kolčí,
doprava obrácený helm s červeno-bílými pokryvadly, zlatou korunou a v klenotu se dvěma
rozloženými černými křídly.”4
Tento znak byl zřejmě městu udělen Konrádem Krajířem z Krajku. Jeho rod vlastnil
zdejší panství poměrně krátce, v letech 1502 až 1547, udělil však Čelákovicím různé
městské výsady a práva. Přímý doklad o tom, že byl znak městu udělen skutečně tímto
rodem, se však nedochoval. Historici tak usuzují ze známých pečetí pocházejících
z 16. století. V nich je také doloženo výše popsané znakové znamení, tj. dub doprovázený
dvěma erby.
Znak samotný je prokazatelně doložen znakovým privilegiem císaře Leopolda I.
z 15. května 1680 a historici i heraldici předpokládají, že jde o potvrzení již existujícího
znaku. O původu znaku svědčí pravděpodobně i prázdný červený štít vlevo od stromu,
který zřejmě původně nesl znamení Krajířů z Krajku a na dnešní podobu byl upraven

4

ČAREK, J. Městské znaky v českých zemích. Československá akademie věd, Praha 1985.
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v roce 1547 po konfiskaci Krajířova majetku. Znak města je rovněž doložen konfirmační
listinou císaře Karla VI. z roku 1724 a během dalších staletí se z hlediska obsahu neměnil.

Prapor města Čelákovic
Podoba městského praporu vychází ze stávajícího městského znaku. Je tvořen světle modrý
listem se dvěma pruhy na vlajícím okraji, žlutým a červeným, každým o šířce jedné délky
listu. Ve světle modrém poli je vyobrazen vykořeněný dub v přirozených barvách, se třemi
suky a pěti kořeny. Právě v oněch třech sucích a pěti kořenech spočívají specifika
„čelákovického dubu“.
Poměr stran praporu odpovídá poměru stran státní vlajky, tj. 2:3. Poměr všech ostatních
polí vlajkového listu je popisem definován zcela jednoznačně.
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2. Městské kulturní instituce

2.1 Městské muzeum v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích bylo založeno v roce 1903 díky tehdejším představitelům
obce a stalo se jedním z nejstarších muzeí polabského regionu. Jeho prvotní nepříliš
rozsáhlé sbírky o několika desítkách historických předmětů byly původně umístěné v jedné
místnosti radniční budovy. Tyto sbírky jsou dnes zmnohonásobeny v několika set tisícový
sbírkový fond, který se z větší části nachází v objektu čelákovické tvrze.
V tomto bývalém středověkém šlechtickém sídle, vybudovaném kolem roku 1300 na
vyvýšeném levém břehu řeky Labe v sousedství románského kostela, má muzeum sídlo od
roku 1949. V 15. a 16. století prošla tvrz stavebními úpravami, při nichž byla rozšířena a
opevněna vlastní hradební zdí s branami na východní a západní straně. V letech 1972 –
1982 prošel pak celý areál náročnou rekonstrukcí – byly odstraněny novověké stavební
úpravy, aby tak objekt opět získal goticko-renesanční podobu. V červnu roku 1983 byla
čelákovická tvrz znovu otevřena a spolu s ní byly veřejnosti zpřístupněny nové muzejní
expozice.
V těchto expozicích je zastoupena jak živá, tak neživá příroda středního Polabí a další
stovky vystavených exponátů svědčí o kontinuitě osídlení, společenském dění i kulturním a
hospodářském vzestupu obyvatel tohoto regionu v průběhu uplynulých tisíciletí.
2.1.1 Vstupní místnost
Od doby rekonstrukce objektu čelákovické tvrze slouží vstupní místnost jako pokladna
s prodejem muzejních publikací a zbytek jejího prostoru je využíván pro výstavy menšího
rozsahu.
Téměř ve středu místnosti, u čelní stěny, si návštěvníci mohou v prosklené osvětlené
šachtě prohlédnout část původní keramické středověké podlahy.
Před započetím rekonstrukce byl tento prostor prvním místem, kde byl zahájen stavebně
historický a historicko-archeologický výzkum, který přinesl zajímavé výsledky a jež
posunul dosavadní datování stavby do období těsně kolem roku 1300.
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2.1.2 Stálé muzejní expozice
Již při zpracovávání studie na rekonstrukci objektu tvrze byl městským muzeem předložen
záměr na využití jednotlivých prostor objektu. Na základě rozhodnutí tehdejšího
politického vedení okresu muselo dojít v tomto návrhu k jistým úpravám, ale až na
rozhodnutí, že do dvorního objektu tvrze bude namísto plánované výstavní síně umístěna
„expozice současnosti“ a „expozice dělnického hnutí na okrese“, se úpravy celkové
koncepce, řešící umístění jednotlivých muzejních expozic, příliš nedotkly.
Podle upravené koncepce byla pro expozici „Historie čelákovické tvrze" (scénář
J. Špaček) určena suterénní místnost pod jižním traktem, samostatně přístupná z nádvoří.
Do vstupní místnosti byla umístěna pokladna a několik vitrín k propagaci muzejních
materiálů. Na stěnách těchto prostor jsou umístěny obrazy starých Čelákovic, jejichž
autorem je místní rodák, malíř Čeněk Janda. Čtyři suterénní místnosti severního traktu,
přístupné ze vstupní místnosti muzea, byly vyčleněny pro expozici "Příroda středního
Polabí" (scénář J. Žalman). Hlavní a zároveň největší sál, nalézající se ve zvýšeném
přízemí jižního traktu, do něhož se rovněž vchází ze vstupní místnosti, byl určen pro
expozici „Pravěk Čelákovicka" (scénář J. Špaček ve spolupráci se Z. Hazlbauerem). Z této
expozice je pak přístupná další místnost, nacházející se již ale v patře severního traktu a
která prezentuje „Středověké osídlení Čelákovic a okolí“ (scénář J. Špaček ve spolupráci
se Z. Hazlbauerem) a s ní sousedící místnost, věnovaná historickému období a expozici
nazvané „Čelákovicko v 17. – 19. století“ (scénář J. Špaček). Ke konání kulturních a
osvětových programů, koncertů, přednášek, besed a jiných setkání byl upraven
tzv. „Slavnostní sál", jenž byl pak v roce 1999 přejmenován na „Síň Jana Zacha".
V roce 1991 byla veřejnosti zpřístupněna další expozice s názvem „Čelákovické
košíkářství“ (scénář J. Špaček), umístěná v samostatném objektu (nacházejícím se asi
300 m jižně od Tvrze), rodném domě malíře Č. Jandy.
2.1.3 Výstavní síň
Od listopadu 1989 slouží jako výstavní síň dvorní objekt s půdorysem ve tvaru písmene L.
Tak jako hlavní budova i tato stavba prošla za dobu své existence četnými stavebními
úpravami. Její počátky jsou datovány do 2. poloviny 16. století, kdy pravděpodobně, při
novém uspořádání této hospodářské jednotky, nahradila nějaké starší dřevěné hospodářské
stavení. Svou jižní a částečně východní stěnou tvořila od počátku samostatného ohrazení
součást hradební zdi, uzavírající prostor nádvoří tvrze.
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Po přeměnění tvrze v hostinec (koncem 18. století) došlo k odbourání severovýchodní
části této budovy a prakticky k zarovnání její delší severní stěny. Další hrubý zásah do
objektu byl proveden koncem 30. let 20. století, kdy nový majitel odstranil sedlovou
střechu, zboural podstatnou část severní původní zděné stěny a budovu na západní straně o
několik metrů zkrátil. Nově vzniklý prostor, otevřený do nádvoří, sloužil jako součást
zahradní restaurace, ve které byl zbudován kuželník. Po zrušení hostince byla stěna zakryta
prkny a prostor do roku 1958 sloužil jako loděnice klubu veslařů. Teprve, když byl objekt
poskytnut pro muzejní potřeby, došlo za finančního přispění města k jeho celkové úpravě.
Truhlářsky byla zhotovena stěna směřující do nádvoří a v ní osazena velká okna. Tím
vznikl prostor se dvěma místnostmi. Větší místnost slouží jako výstavní síň, menší jako
depozitář. Za dobu této provizorní úpravy zde muzeum připravilo 32 výstav. V roce 1974,
kdy se zahájila rozsáhlá rekonstrukce objektu, byla celá dřevěná část včetně střechy
odstraněna a celý objekt byl rekonstruován na základě dochované dokumentace a
odkrytých zbytků základů do původní podoby.
Ve větší západní části vznikla nová výstavní místnost, vhodně doplněna dubovým
kazetovým stropem a ve východní části bylo zbudováno sociální zařízení a pracovny.
V půdních prostorách byly vybudovány depozitáře pro uložení základních sbírek.
Od roku 1974 sloužila výstavní síň pro expozici dělnického hnutí, byla však zrušena
ještě před koncem roku 1989 a od té doby slouží síň výhradně pro výstavy, kterých mohou
návštěvníci shlédnout průměrně osm ročně.
2.1.4 Síň Jana Zacha
I slavnostní sál v prvním patře severního traktu hlavní budovy, určený ke kulturním akcím
a slavnostním shromážděním, musel, tak jako celý objekt tvrze, projít náročnou
rekonstrukcí.
Pravou stěnu síně zdobí dvacet erbů známých šlechtických a měšťanských rodů, které
se vystřídaly v držení čelákovické tvrze. Na protilehlé stěně je znak města Čelákovic,
udělený městu počátkem 16. století Krajíři z Krajku, a na podlaze je položena nová
keramická dlažba.
V roce 1999, v rámci oslav stého výročí narození čelákovického hudebního skladatele,
Jana Zacha (1699 – 1773), byla v sále umístěna reliéfní deska s jeho portrétem, zhotovená
akademickou sochařkou Miroslavou Kaňkovou, a sál byl po zdejším rodákovi
přejmenován na "Síň Jana Zacha".
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Stavebně historický a archeologický výzkum této místnosti prokázal, že za dobu její
existence (od konce 15. století) zde proběhla řada stavebních úprav a zásahů. Sál po svém
vzniku sloužil jako společenská místnost ke konání příležitostných hostin a k posezení po
honech a lovech.
Po konfiskaci roku 1547 Česká královská komora tvrz prodala a ta se postupně
v průběhu dalších desetiletí stala majetkem a sídlem různých šlechtických, případně
významných měšťanských rodů. V roce 1665 koupila Česká komora tvrz zpět a ta se stala
sídlem panského myslivce. V té době sloužil sál jako pokoj majitele sídla, v jehož rohu
stávala kachlová kamna.
K zásadním změnám došlo po prodeji tvrze roku 1778, kdy byl v objektu zřízen
hostinec. Nový majitel odstranil dlažbu z keramických dlaždic, strop zakryl podbitím a
úroveň podlahy navýšil asi o 60 cm a překryl podlahou ze širokých prken. Kamenné ostění
oken bylo obezděno a vznikla tak tři menší okna. Více než dvě třetiny západní stěny byly
narušeny zbudovaným zaklenutým průchodem do nově vzniklé podstřešní místnosti, která
vyřadila z provozu níže položenou, západně přiléhající místnost s krbem. Takto upravené
zůstaly prostory, využívané k tanečním a jiným zábavám, až do nových stavebních úprav
v roce 1904.
Ve 30. letech 20. století byla síň dalším zásahem rozdělena na tři místnosti. Do
současné podoby byla uvedena až v rámci rekonstrukce v letech 1972 – 1982.

2.2 Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je čtyřoborovou školou, jejímž
zřizovatelem je město Čelákovice. Škola poskytuje umělecké vzdělání v oborech
hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.
2.2.1 Historie školy
Založení hudební školy v Čelákovicích velmi úzce souvisí s rychlým rozvojem města.
Během necelých padesáti let se stalo z malého, převážně zemědělského městečka
významné průmyslové město, v němž výrazně narůstal počet obyvatel.
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První zmínky o Městské hudební škole, která již nesla jméno významného barokního
skladatele Jana Zacha, pochází z roku 1940, kdy zde bylo poprvé zahájeno vyučování.
Zrození hudební školy v Čelákovicích však nebylo vůbec snadné, protože správní výbor,
který školu tehdy řídil, musel čelit nezájmu veřejnosti i některých úřadů.
Škola vznikla z popudu Unie českých hudebníků z povolání, která na podzim roku 1939
vyzvala město Čelákovice, aby zde školu po vzoru jiných měst zřídilo. Této myšlenky se
pak ujal kroužek kulturních pracovníků v čele s Bohumilem Vokálem, který následně
podnikl veškeré kroky potřebné k otevření školy.
Provoz školy byl však už 31. ledna 1941 zastaven nařízením protektorátního zemského
úřadu a teprve po skončení druhé světové války roce 1946 se znovu Bohumil Vokál se
svými dřívějšími spolupracovníky ujal příprav kolem znovuzřízení školy. Po delším
vyjednávání se podařilo získat pro školu prostory a zajistit první žáky i učitelské síly, tudíž
bylo 5. března 1947 možné zahájit vyučování.
Jako jediné profesionální kulturní instituci ve městě náležel hudební škole také úkol
rozvinout hudebně osvětovou činnost a získávat zájemce o vážnou hudbu. V poměrně
krátké době se tak podařilo vzbudit zájem rodičů a zajistit tak škole vzrůstající počet žáků.
Ti byli zpočátku přijímáni masově, ale už v roce 1951 byly zavedeny skupiny přípravné
hudební výchovy, které napomohly k rozšíření počtu žáků, ale současně i k zpřísnění jejich
výběru. A začalo se také vyžadovat přijímání a zařazování žáků podle předepsané věkové
hranice. S tím souvisí zřízení hudebních kurzů při Osvětové besedě (v roce 1953), které
byly určeny žákům „přestárlým“ a méně nadaným. U některých rodičů způsobilo toto
opatření rozhořčení, ale bylo jediným možným řešením.
V roce 1961 se z původní Hudební školy stala Lidová škola umění, ve které se
vyučovalo pouze v oboru hudebním. V roce 1990 se znovu změnil název školy, tentokrát
na Základní uměleckou školu, ve které už se začaly vyučovat všechny čtyři obvyklé
obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. V roce 2000 byl pak škole
přiznán čestný název „Základní umělecká škola Jana Zacha“.
2.2.2 Umístění školy
Umístění školy představovalo řadu let těžko řešitelný problém. Na počátku její existence se
vyučovalo v místnostech měšťanské školy, které neposkytovaly vhodné pracovní
podmínky. Při druhém otevření v roce 1947 měla škola k dispozici dvě místnosti ve vile
č.p. 985 v Rybníčkách, které z kapacitních důvodů nemohly potřebám školy dostačovat
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příliš dlouho. Proto byly pro školu získány místnosti v historické budově čelákovické
Tvrzi. Zde byl sice dostatečný počet místností, ty ale nevyhovovaly hygienickým
požadavkům (malá okna, nízké dveře) a také zde chyběla větší učebna pro kolektivní
výuku.
V roce 1951 byla škola přestěhována do budovy bývalého hotelu Filip na náměstí. Byly
zde mnohem větší místnosti, nicméně jejich počet nedovoloval další rozšiřování školy. Na
podzim roku 1955 vypukl v budově požár a díky škodám, které způsobil, se problém
s nedostatkem učeben ještě více prohloubil. Teprve po roce byly dokončeny veškeré
rekonstrukce, díky kterým vzniklo v budově mnohem lepší pracovní prostředí než dříve.
Stavebními úpravami byly vhodněji rozděleny učebny, byl zvýšen počet učeben, takže
zbyly prostory i na samostatnou učebnu pro kolektivní výuku a také samostatnou
sborovnu.
V současné době je sídlo školy tvořeno komplexem dvou budov (stará secesní budova a
přístavba z roku 1988). Kromě jedenácti tříd hudebního oboru má škola ve svých
prostorách k dispozici taneční třídu, výtvarný ateliér, keramickou dílnu, zkušebnu
literárně-dramatického oboru a koncertní sál, ve kterém se konají kulturní akce pořádané
školou. Určitým nedostatkem učeben je jejich velikost, která je minimální, což se
negativně odráží na jejich akustických vlastnostech.
2.2.3 Ředitelé školy
Prvním ředitelem školy pověřeným zahájením činnosti se stal Rudolf Pospíšil, který tuto
funkci zastával v letech 1946 – 1948. Po Pospíšilovi převzal na dva roky místo ředitele
Jakub Kazda (1948 - 1950).
Jednou z nejvýznamnějších osobností ve funkci ředitele školy byl Vratislav Beránek,
hudebník a organizátor kulturního dění ve městě, který funkci převzal roku 1950. Beránek
se velkou měrou zasloužil o řádné vybudování školy. Právě pod jeho vedením škola
postupně získávala své první úspěchy. Později se stal Vratislav Beránek redaktorem hudby
pro mládež v Československém rozhlase a je jedním ze zakladatelů dnes již slavné soutěže
Concertino Praga. Beránek působil na škole do roku 1957, kdy na jeho místo nastoupil
Arnošt Kropáč. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1978 se stal ředitelem Bohumír
Hanžlík, který během svého působení rozšířil zaměření školy o výtvarnou výchovu, tanec a
divadlo.
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Od 1. září 2009, po úspěšném absolvování konkurzního řízení, působí ve funkci
ředitelky školy manželka Bohumíra Hanžlíka, Viktorija Hanžlíková Krafová. Ta se do
České republiky přistěhovala v roce 1995 z ruského Petrohradu. Vedle pedagogické
činnosti, v níž dosahuje mnoha nemalých úspěchů (její žáci se umisťují na předních
místech celostátních i mezinárodních soutěží), se Viktorija Hanžlíková Krafová věnuje i
činnosti interpretační a to zejména v rámci účinkování s Komorním souborem Bohumíra
Hanžlíka, (dříve Komorní soubor Jana Zacha), jehož je členkou. Kromě tohoto souboru
spolupracovala Viktorija Hanžlíková Krafová s předními českými i zahraničními skladateli
a hudebníky (Č. Pavlík, J. Gemrot, A. Klemens, H. Kobayashi atd.).
2.2.4 Historie školy v číslech
O tom, jak se škola od počátku své existence vyvíjela, svědčí i počty žáků, kteří školu
v daném školním roce navštěvovali, a počty učitelů, kteří na škole vyučovali. Pro
představu jsou vybrané školní roky s odpovídajícími počty žáků i učitelů uvedeny
v následující tabulce.

ŠKOLNÍ

POČET

POČET

ROK

ŽÁKŮ

UČITELŮ

1940 – 1941

77

3

1946 – 1947

45

2

1949 – 1950

109

4

1951 – 1952

240

7

1976 – 1977

326

15

2008 – 2009

707

32

2011 – 2012

832

36

2.2.5 Pobočky školy
Už za ředitele Vratislava Beránka byly zřízeny dvě pobočky a to v Horních Počernicích a
v Ďáblicích. Během působení Arnošta Kropáče ve funkci ředitele školy byly zřízeny
pobočky v Jirnech a v Nehvizdech. Roku 1974 byly připojeny ještě další dvě pobočky 28

v Odolené Vodě a v Úvalech. Později vznikla ještě pobočka v Šestajovicích. Pobočky
v Horních Počernicích, Ďáblicích a Odolené Vodě se osamostatnily, v Jirnech a
v Nehvizdech pobočky zanikly. V roce 2010 byla zrušena pobočka v Úvalech a současně
vznikla nová pobočka v Zelenči. Pobočku v Šestajovicích spravuje škola dodnes.

2.3 Kulturní dům
Mezi kulturní instituce města patří bezesporu i kulturní dům, který byl městem zřízen
v roce 1990 a to jako univerzální zařízení, které má sloužit pro oblast kultury a nejrůznější
společenské, zájmové a vzdělávací aktivity. Prostory kulturního domu jsou pronajímány ke
kulturním, společenským i komerčním účelům.
Nedílnou součástí akcí, jež kulturní dům nabízí, jsou výchovné a zábavné pořady pro
děti a mládež - na základě konkrétních požadavků jednotlivých škol se zde pravidelně
připravují pohádky pro MŠ nebo naučné pořady a komponované hudební pořady pro ZŠ a
SŠ. Do programu KD je každoročně zahrnuto i celovečerní absolventské vystoupení žáků
tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha, které je „předpremiérově“ v rámci dvou dopoledních
představení rovněž určeno žákům ZŠ a SŠ.
V souvislosti s místními kulturními aktivitami zastřešuje kulturní dům amatérské
soubory DS Tyl a V náladě kvintet.
Program kulturního domu je dále doplňován nabídkami hostujících pražských divadel
v kombinaci s koncerty a recitály profesionálních umělců. Od roku 1992 se kulturní dům
rovněž podílí na organizaci přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit. Pravidelně
zde také probíhají kurzy tance a společenské výchovy.

2.4 Městská knihovna v Čelákovicích
Městská knihovna v Čelákovicích byla založena jako obecní zařízení v prosinci roku 1920
na podkladě zákona o knihovnictví, vydaného v roce 1919. V té době už měla knihovna
dva předchůdce v podobě knihoven založených z podnětu spolků a soukromých osob.
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O první z nich se ví jen tolik, že byla založena roku 1864. Předpokládá se, že její činnost
odpovídala tehdejším poměrům a nebyla proto příliš rozsáhlá. Druhá knihovna byla
založena roku 1886 tehdejšími veřejnými spolky, především Občanskou besedou, spolkem
se silným vlasteneckým zaměřením. Byla to veřejná knihovna, která shromáždila přibližně
300 knih.
Od roku 1920 lze činnost Městské knihovny sledovat soustavně. Byla spravována
Knihovní radou a zápisy z jejích jednání nám podávají informace o jejím vývoji. V roce
1930 měla knihovna již asi 1500 svazků. Byla umístěna v Obecním domě a později
v budově Měšťanské školy. Během druhé světové války byla činnost knihovny výrazně
omezena. Od roku 1945 byla knihovna umístěna v budově v centru města, kde setrvala až
do roku 1982. V roce 1952 nastoupila do knihovny první profesionální knihovnice. Počet
obyvatel města narůstal a spolu s ním i počet čtenářů. Od roku 1973 byla čelákovická
knihovna střediskovou knihovnou pro knihovny v přilehlých obcích. V 70. letech
přestávaly být prostory Městské knihovny dostačující. Knihovna půjčila ročně 50 000 knih
a časopisů, přičemž výpůjčky byly vyřizovány u jednoho výpůjčního pultu, který byl
společný pro děti i dospělé. Z tohoto důvodu se v roce 1979 představitelé města rozhodli,
že knihovna dostane k užívání novou budovu. V roce 1980 byla zahájena přestavba pro
tyto účely zakoupeného soukromého domu a 1. března 1983 pak byla nová knihovna
slavnostně otevřena veřejnosti.
Nové podmínky umožnily a umožňují knihovně poskytovat uživatelům různé formy
knihovnické činnosti. Od roku 1984 pracuje v knihovně pět profesionálních knihovnic.
V roce 1992 se stala Městská knihovna samostatným právním subjektem a byla otevřena
její druhá pobočka. Činnost knihovny je úspěšná a spokojenost čtenářů se službami
Městské knihovny dokazuje jejich neustále vzrůstající zájem o knihovnické a informační
služby.
V roce 1994 byl do knihovny zakoupen první počítač, čímž se započalo elektronické
zpracování knih do knihovního systému LANius. V roce 2000 pak bylo slavnostně
zahájeno elektronické půjčování dokumentů.
I Městská knihovna zaujímá mezi kulturními institucemi města významné postavení a to
nejen díky své primární funkci, ale také proto, že se v jejích prostorách pořádají nejrůznější
přednášky, besedy, výstavy nebo křty nově vzniklých publikací, které se jakkoliv vztahují
k městu Čelákovice.
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3. Hudební soubory a spolky pečující o kulturu
v městě a jeho okolí

3.1 Pěvecké spolky
Hudební život Čelákovic a jejich okolí výrazně obohacovaly i nejrůznější pěvecké spolky.
Ty vznikaly hojně především na počátku 60. let 19. století a to zejména z popudů
vlasteneckého rázu. Ve Staré Boleslavi byl v prosinci 1861 založen pěvecký spolek
Václav, jehož předsedou byl jmenován kněz František Panocha a místopředsedy byli
učitelé Josef Pražák a Agathan Heller, který byl zároveň sbormistrem tohoto spolku.
Jako reakce na vznik tohoto spolku byl 5. ledna 1862 založen zpěvácký spolek
v Brandýse nad Labem, který byl původně jen mužský a byl zaměřen především na
chrámovou hudbu. Sbormistrem tohoto spolku byl dlouhá léta Tadyáš Procházka, ředitel
brandýské kostelní hudby. Na jaře roku 1863 byl sbor rozšířen o ženské hlasy a přijal
název Bojan.
Ve Staré Boleslavi krátce působil také ženský zpěvácký spolek Marie Cecilie. Ten však
brzy splynul se sborem Václav.
Na rok 1868, kdy došlo k položení základního kamene, a další roky spojené s výstavbou
Národního divadla navázal vznik dalších pěveckých sborů. V Čelákovicích byl roku 1869
založen Zpěvácký spolek, o rok později byl založen spolek Čechoslav v Dřevčicích a
v Kostelci nad Labem byl v roce 1883 založen Pěvecko-divadelní spolek. V letech 1912 –
1914 vedl v Toušeni Jan Králík (1864 – 1946), zakladatel místních slatinných lázní,
zpěvácký spolek Smetana.
Za okupace pak v Čelákovicích vyvíjel spolu se svým symfonickým orchestrem
značnou aktivitu pěvecký spolek J. K. Tyl, jehož sbormistry byli MUDr. Josef Krupička
(1911 – 1953), rodák z Českých Budějovic a Václav Grafnetter (1899 – 1970), pocházející
z Bezděkova u Klatov.
V roce 1959 zde Josef Hanžlík (1910 – 1988) založil pěvecký soubor Radost. Repertoár
tohoto souboru byl založen především na našich národních písních, později však převzal
do svého programu i skladby populárního charakteru. Prvním dirigentem souboru Radost
byl sám Josef Hanžlík. Po něm převzal v letech 1961 – 1963 funkci dirigenta a uměleckého
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vedoucího František Bečka, po kterém převzal vedení souboru Miloslav Mleziva, jenž
spolek vedl až do roku 1999. Do roku 2004 se ve vedení vystřídali ještě pánové Břetislav
Hynek a Jiří Horáček. V současné době už tento soubor neexistuje, ale příležitostně se ještě
jeho bývalí členové a posluchači schází, aby si společně zazpívali.

3.2 Orchestry a hudební spolky
Poměrně originálními hudebními tělesy byly hudební spolky, které v Čelákovicích založil
a vedl stavitel Konstantin Sax (1874 – 1927). Byly to Městský spolek tamburašů a Spolek
Mandolinistů, pro něž Konstantin Sax sám komponoval a upravoval populární skladby.
Především snahy o odpoutání se od všednosti i útrap, které v nejrůznějších podobách
přinášely dramatické proměny dvacátého století, vedly ke vzniku nejrůznějších hudebních
těles. Oblíbenou součástí zdejšího hudebního života se stával v té době nový hudební žánr
– jazz. A to i díky toušeňskému rodákovi Ladislavu Jandovi (1909 – 1992), přezdívanému
Pecan, který roku 1925 založil v Čelákovicích první jazzový orchestr v kraji. Od počátku
čtyřicátých let do prosince 1945 pak aktivně šířil jazzovou hudbu i salonní orchestr Josefa
Bendy, akordeonisty a pokladníka toušeňského cukrovaru, který vystupoval pod názvem
B-Boys.
Ferdinand Škrobák (1895 – 1989), rodák ze Zašové u Vsetína, všestranný hudebník a
úspěšný autor populárních skladeb, řídil v Čelákovicích orchestr při továrně Josefa
Volmana. Orchestr při čelákovických Kovohutích založil a řídil Josef Livora (1912 –
1996). Vlastní hudební soubor tu měl i houslista František Bečka (1911 – 1981) a vlastní
taneční orchestr vedl také saxofonista a kapelník Vladimír Valcha.
V roce 1937 založil z obdivu ke sbormistru a skladateli Václavu Kálikovi František
Veselý (1905 – 1965) spolu se svou manželkou Kálikovo duo a roku 1957 ještě
s violoncellistou Janem Niederlem Kálikovo trio.

32

3.3 Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka
V současnosti se na hudebním dění v Čelákovicích aktivně podílí zejména Komorní soubor
Bohumíra Hanžlíka (KSBH), který až do roku 2010 nesl název Komorní soubor Jana
Zacha. Bohumíra Hanžlíka, zakladatele a uměleckého vedoucího tohoto hudebního tělesa,
inspiroval k jeho založení vztah Čelákovic k zachovské tradici.
Soubor byl založen v roce 1983 při příležitosti oslav 80. výročí Městského muzea
v Čelákovicích. Po celou dobu svého působení si soubor mimo jiné klade za cíl propagovat
skladby Jana Zacha. Stejně tak, jako byl dramatický a nelehký život tohoto významného
barokního skladatele, byly nesnadné i počáteční cesty souboru ve vztahu k publiku. Bylo
nutné nalézt zcela novou koncepci a formu programů. Komorní soubor tak rozezníval
koncertní síň muzea nejen tóny skladeb starých mistrů, ale i hudbou různých žánrů našich
a světových skladatelů.
Mimo další bohatou koncertní činnost pořádá KSBH každoročně několik vánočních
koncertů v Městském muzeu v Čelákovicích a na zámku v Brandýse nad Labem. Za dobu
své existence uskutečnil soubor více než tři stovky koncertních vystoupení.
V souboru se v průběhu let vystřídala už celá řada muzikantů. Dnes je soubor složen
výhradně z profesionálních hudebníků a sólistů, jimiž jsou klarinetisté Jan Bláha a
Miloslav Schovánek, fagotista a kontrafagotista Luboš Fait, hobojista a hráč na anglický
roh Bedřich Hejsek, flétnista Vítězslav Klouda a klavíristka Viktorija Hanžlíková Krafová.
KSBH už několik let spolupracuje také s vokálním souborem KrisKrosKvintet z Brandýsa
nad Labem.
Tento komorní soubor natočil také ve spolupráci s firmou NOVEM několik vlastních
kompaktních disků a účinkuje nejen na koncertních vystoupeních pořádaných u nás, ale
také v zahraničí (Švýcarsko a Rakousko). V předvánočním čase koncertuje KSBH už
tradičně na velvyslanectví ČR ve Vídni. Tyto koncerty pořádané nejen pro české krajany
jsou natolik úspěšné, že odezvou ze strany profesora Theodora Kanitzera, prezidenta
Internationale Federation of Chopin Societies, bylo i pozvání k účinkování na koncertě
pořádaném v rámci prestižního koncertního cyklu Chopinovského festivalu 2008–2009 ve
Vídni (Internationale Chopin – Gesellschaft in Wien).
Nejméně dvakrát do roka je v Čelákovicích pořádán v Kulturním domě velký koncert,
který je prováděn Komorním orchestrem Bohumíra Hanžlíka (dříve Komorní orchestr Jana
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Zacha), což je hudební těleso, jehož základem je KSBH rozšířený o další nástrojové sekce
a které se více zaměřuje na oblast populární hudby.

3.4 Kulturní spolky
Na pořádání koncertů duchovní a chrámové hudby má zásluhu především čelákovický
Spolek pro varhanní hudbu, který vznikl oficiálně v květnu roku 2007. Tento spolek
dlouhodobě usiluje o obnovu, resp. výměnu varhan v děkanském kostele Nanebevzetí
Panny Marie, které pocházejí z dílny Antona Mölzera a v kostele byly slavnostně
vysvěceny v roce 1900.
Pod záštitou Spolku pro varhanní hudbu jsou v prostorách Římskokatolické farnosti
v Čelákovicích pravidelně pořádány benefiční koncerty, k jejichž pořádání vede spolek
jednak současná situace okolo čelákovických varhan, dále chuť navázat na aktivity našich
předků a vytvořit tak podmínky pro kvalitní provozování chrámové hudby a také snaha
navázat na odkaz jednoho z nejslavnějších čelákovických rodáků, Jana Zacha, a dalších
významných skladatelů duchovní hudby.
Napomáhat při zajišťování kulturně společenských akcí v Čelákovicích je cílem i pro
Spolek přátel čelákovického muzea, který byl založen v roce 2004. Díky tomuto spolku se
pravidelně v čelákovickém muzeu pořádají koncerty a další kulturní akce.
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4. Jan Zach

Každý vzdělaný člověk zná jména Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, ale už ne každý ví, že
Bachovým současníkem (který svými schopnostmi a umem dosahoval kvalit samotného
Bacha) byl nymburský rodák Bohuslav Matěj Černohorský, který se do hudební historie
zapsal nejen jako vynikající skladatel a varhaník, ale také jako vynikající pedagog.
Černohorský vychoval řadu později známých a uznávaných hudebních osobností, mezi něž
s největší pravděpodobností patřil i skladatel Jan Zach, čelákovický rodák.
Mezi hudebníky-emigranty, kteří vyšli z Čech do světa na přelomu baroka a klasicismu,
patří Jan Zach k nejzajímavějším osobnostem. Dochovaných zpráv o něm není mnoho, a
často nejsou ani zcela spolehlivé. Jisté však je, že Zach byl důležitým článkem vývojové
etapy, která vyústila právě v hudební klasicismus.

4.1 Život čelákovického rodáka
4.1.1 Zachův původ
Život Jana Zacha a především okolnosti týkající se místa jeho narození, tak jak byly
zachyceny ranými prameny, jsou zastřeny řadou nejasností. Zachovy rodové kořeny bývaly
již nejstaršími slovníky umísťovány do polabského regionu. První tiskem zachycené
povědomí o jeho původu poukazovalo na okolí Prahy a blízké Polabí. Matriční zápisy
z této oblasti dokládají narození dvou Janů Zachů: 13. listopadu 1699 v Čelákovicích a
26. listopadu 1713 v Dehtárech. Jen jeden z nich se však stal slavným hudebním
skladatelem. Z hlediska regionu je důležité, že se jednalo o bratrance, pokřtěné týmž
jménem po dědečkovi, a že jejich otcové, bratři Jiří a Jakub Zachové žili v Čelákovicích.
Odkud však Zachovi předci pocházeli, není známé. V Čelákovicích se usadil tento rod
pravděpodobně po polovině 17. století (mezi lety 1669 – 1674)5, aby zde mohl provozovat
kolářské řemeslo, které bylo zřejmě jejich dědičným rodovým povoláním. S největší
pravděpodobností nebyl ještě ani skladatelův otec Jiří Zach, kolářský mistr, čelákovickým

5

URBAN, O. Jan Zach. Městské muzeum v Čelákovicích, 1979, s. 2.
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rodákem. O tom svědčí zmínka, že Zach zde údajně při příchodu nalezl příbuzné svojí
profese.
Jiří Zach se dne 23. srpna 1699 oženil s Dorotou Protivnou (ta už byla tou dobou
sirotkem) a z tohoto manželství se 13. listopadu 1699 jako první z deseti dětí manželů
Zachových narodil syn Jan, díky němuž vstoupilo jméno Zach do historie hudby, v níž
zaujímá svou čestnou pozici dodnes. Jiří Zach provozoval své řemeslo v domě č. 5 na
čelákovickém náměstí. Proto je toto místo považováno za rodný dům Jana Zacha a od roku
1949 je označeno jeho pamětní deskou.
4.1.2 Skladatelovo dětství a první hudební vzdělání
O Zachově dětství a raném mládí se nedochovaly prakticky žádné zprávy. Ani o jeho
hudebním vzdělávání z tohoto období neexistují žádná spolehlivá fakta. Historici a hudební
teoretici se pouze domnívají, že se mu prvního hudebního školení dostalo od místního
kantora, kterým byl tehdy Václav Benátský, nebo také možná od čelákovického varhaníka
Jana Hocka. Zřejmě jen od těchto dvou hudebníků mohl mladý Zach získat základní
dovednosti v oblasti chrámového zpěvu, ve hře na housle a ve hře na varhany, protože
historické prameny neuvádějí, že by zde v té době působili ještě hudebníci další. Umělecká
úroveň těchto dvou učitelů není známá, ale nedlouho poté, co roku 1724 opustil Jan Zach
své rodiště, našel uplatnění a zaznamenával první úspěchy. Proto lze soudit, že jeho
příprava byla asi dobrá a vytvořila pevné základy pro dosahování vyšších cílů.
4.1.3 Odchod z rodného města
Zachův odchod do Prahy je sice datován rokem úmrtí jeho matky, ale toto tvrzení není
jakkoliv doloženo bližšími souvislostmi. Co však jisté je, že odchod z rodných Čelákovic
byl důležitým mezníkem v Zachově životě, protože teprve v Praze, kam ho přivedla hudba,
se začalo naplňovat jeho životní poslání umělce.
Ze zpráv Jana Dlabače, historika 18. století, vyplývá, že v Praze působil Zach nejprve
jako houslista na kůru staroměstského chrámu svatého Havla, později u svatého Šimona a
Judy při konventu Milosrdných bratří, kde už se neuplatňoval jen jako houslista, ale také
jako varhaník, a tuto funkci pak zastával také v chrámu svatého Martina ve zdi. Zde
zastával svou službu pod regentem chori Šimonem Brixim, významným chrámovým
hudebníkem a skladatelem, od něhož se Zach jistě mnoho naučil. V té době měl už však i
samotný Zach pověst vynikajícího varhaníka.
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Jak už bylo zmíněno, Zach mohl být i žákem Bohuslava Matěje Černohorského. Možná
je v tomto směru poněkud zavádějící dílo spisovatele Jakuba Arbese, mistra romanet, který
využil nedostatků a nepřesností v historických zprávách k napsání epizody, jež nese název
První debut za hromu a blesku (1881) a líčí, jak se měl mladičký Jan Zach setkat za jedné
letní bouřky v čelákovickém kostele s velkým mistrem vrcholného hudebního baroka
v Čechách, B. M. Černohorským (1684 -1742), rodákem z nedalekého Nymburka. Ve
skutečnosti nelze tyto domněnky jednoznačně potvrdit, nicméně Zach jeho hudbě
pravděpodobně naslouchal a nechal se jí ovlivnit. Pro Zachovo pražské období je
charakteristický vznik varhanních skladeb, preludií a fug, kterým se již ve své další tvorbě
nevěnoval.
Už v mládí se u Zacha projevovaly povahové rysy, které ho později přiváděly do
nesnází a negativně ovlivňovaly jeho život. Zachova nestálost byla příčinou častých změn
jeho působiště. Nedokázal se vyrovnat s jednáním svého okolí, které nebylo v souladu
s jeho postoji, a vyvozoval tudíž unáhlená a neuvážená rozhodnutí. Velmi dobře si byl
vědom svých kvalit, a tudíž jeho touhy směřovaly k těm nejvyšším cílům. Proto také, když
se na počátku roku 1773 po smrti J. A. T. Gaerbiga uvolnilo místo varhaníka svatovítské
katedrály, vnímal to Zach jako jedinečnou příležitost získat nejčestnější místo mezi
českými varhaníky. Spolu s dalšími uchazeči se Zach zúčastnil konkurzu, v němž sice
podle svého mínění podal nejlepší výkon ze všech, ale přesto bylo místo 19. března 1773
uděleno slabšímu kandidátovi F. M. Fischerovi, což se Zachova sebevědomí těžce dotklo.
Zřejmě právě tato událost a Zachova uražená ješitnost se stala příčinou jeho hledání
uměleckého uplatnění a uznání v zahraničí.
Kdy se Zach rozhodl Prahu a České království opustit, prameny nedokládají. Není
známo ani to, kde se po roce 1737 zdržoval a zda měl nějaké stálé působiště. Ale na
základě zprávy z roku 1739, v níž Jan K. Rohn, člen dnes již zcela neznámého řádu
Křížovníků s červeným srdcem a regens chori jejich pražského konventního kostela, psal o
slavnosti na Vltavě, konané každoročně při oslavách svátku Jana Nepomuckého, a pro jejíž
příležitost Zach zkomponoval lodní hudbu s názvem Musica navalis, se hudební
historikové domnívají, že skladatel ještě nějaký čas v Praze, nebo někde v Čechách
setrvával. Jan K. Rohn o události zaznamenal: „Téhož dne 15. května po nešporách a
litaniích s díkuvzdáním v kostele našem kůr sv. Kříže s ostatními pozvanými vstoupivše na
lodi za zvuku žesťových nástrojů a kotlů, za střelby hmoždířů, po Vltavě byli odvezeni
blízko k mostu, kde péčí veledůstojného P. Augustina Skopce provedeny byly skladatele
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znamenitého p. Jana Zacha Nové slavnostní litanie k svatému Janu Nepomuskému
s koncertem a Regina Coeli, které zvláště proti předešlým skutečně vynikaly a s potleskem
obzvláštním hudbu pěstujících provedeny byly. Mimo ostatní, bylo tu potřebí osmi
trubačů, čtyř pozounérů, tří tympanistů a komponistovi dáno bylo za každou skladbu
6 zl.“6 Toto je však poslední zmínka o Janu Zachovi v rodných Čechách.
4.1.4 Dvorním kapelníkem v Mohuči
O několika následujících letech Zachova života se nic neví. Další zmínky, jež historické
prameny uvádějí, však přímo souvisí se získáním nejvýznamnějšího postavení, které bylo
Zachovi za jeho života dopřáno. Po úspěšně vykonané zkoušce byl dekretem datovaným
24. dubna 1745 jmenován mohučským kurfiřtským dvorním kapelníkem. Zach zde měl
k dispozici početný a velmi profesionální ansámbl. Práce s ním umožňovala skladateli
tvorbu na vysoké úrovni. I Zachovo hmotné zabezpečení bylo nadprůměrné. Mohuč mu
tedy poskytla podmínky, jež by mu rodná vlast nikdy poskytnout nemohla.
Nejplodnější léta Zachova života však narušovaly drobné i závažnější společenské a
služební nehody, v důsledku nichž se stával skladatel v dvorní společnosti nežádoucí.
V roce 1750 byl Zach z kapelnického místa suspendován. Pravý důvod jeho sesazení není
znám. Na svou prosbu byl sice ještě přijat zpět, ale jen několik málo let stačilo k vyhrocení
nedobrých vztahů a Zach byl po jedenáctileté službě u mohučského dvora z knížecích
služeb definitivně propuštěn. Důvodem výpovědi byla „vzmáhající se duševní choroba“,
která však byla více podivínstvím než skutečným patologickým šílenstvím. To dokazuje i
množství uměleckých cest, které po zbytek svého života podnikal.
4.1.5 Na sklonku skladatelova života
Zach hledal nové uplatnění na úrovni svého dosavadního působiště, a proto se v první řadě
obracel k dalším dvorům říšských kurfiřtů. Místo svého působení ještě mnohokrát změnil –
působil v Koblenci, Dillingenu, Kolíně nad Rýnem, Stamsu a Brixenu. Na všech těchto
místech uplatňoval své skladby, instrumentální i liturgické, obdržel za ně honorář, ne však
stálé místo.
Čtyřikrát navštívil Zach Itálii, v Padově byl údajně dokonce ředitelem kůru v chrámu
svatého Jakuba a na padovské univerzitě měl obdržet titul magistra hudebního umění.
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Z hlediska postavení umělce ve společnosti byla však Zachova poslední léta pouhým
stínem jeho postavení v Mohuči. Ale pro jeho životopis jsou velmi cenné dva zápisy, které
zcela vyvracejí domněnky o neblahém osudu, který skladatele provázel po odchodu
z Mohuče. Přinášejí totiž neklamné a bezprostřední svědectví o tom, že Zach zemřel
přirozenou smrtí (patrně na mrtvici), a to jako proslulá a známá osobnost tehdejšího
hudebního světa.
První ze zpráv přinesl po náhlé smrti Jana Zacha v Ellwangenu v květnu 1773 časopis
Frankfurtského císařského vrchního poštovního úřadu: „Ve vysokém stáří zaměnil zde
24. tohoto měsíce dočasné za věčné slavný a velký skladatel, bývalý mohučský kurfiřtský
kapelník pan Jan Zach. Byl velikým služebníkem Božího chrámu, což dostatečně
dosvědčují mnohá zanechaná krásná díla. Ellwangenská Knížecí Milost, snažíc se odměnit
zásluhy zesnulého ještě po jeho smrti, dala mu vypravit vskutku krásný pohřební průvod a
dala jej pohřbít v kostele svatého Wolfganga.“7
Ještě důležitější je druhý zápis zanesený v matrice zemřelých kláštera v Ellwangenu,
který zní v překladu následovně: „25. května byl z rozkazu Nejjasnějšího knížete Ignáce
Antonia pohřben v kostele sv. Wolfganga urozený muž Jan Zach, národností Čech, bývalý
mohučský kapelník, později rozloučiv se sám se sebou, poutník do věčnosti, navštívil sobě
příznivě nakloněné dvory, od nichž byl podporován a štědře obdarován pro své skvělé
hudební poslání: ostatně byl podivuhodného nadání, štědrým k chudým, mravně
bezúhonným, zdrženlivým v řeči, neúnavným v komponování i pilným návštěvníkem
chrámu. Byl znám v Německu i v Itálii. Skonal náhle bez přijetí svátostí umírajících zde
v olovním domě, když byl naplnil, jak se věří, 66 roků svého života. Pohřební obřady a vše
ostatní vybavil náš nejjasnější kníže.“8
O výjimečných posmrtných poctách svědčí i uložení Zachových tělesných ostatků
nikoliv běžným způsobem na hřbitově, ale v kryptě kostela sv. Wolfganga, kam byly
většinou pohřbívány jen osoby urozené, členové duchovních řádů nebo lidé jinak
významní. To, že je v zápisu chybně uveden věk skladatele (66 let místo 74 let), není
závažný nedostatek. Matriční zápisy byly tehdy prováděny bez předložení jakýchkoliv
osobních dokladů, pouze podle ústní výpovědi příbuzných. Věk byl obvykle stanoven
přibližně podle tělesné zachovalosti pozůstalého.
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V životopisu Jana Zacha se nikde nesetkáváme se zmínkou o jeho rodině. Patrně tedy
nenalezl životní partnerku a tudíž žil svůj rušný a neklidný život skladatele a muzikanta
poněkud osamocen.

4.2 Zachovo dílo
4.2.1 Skladatelův hudební odkaz
Soupis známých Zachových děl dnes obsahuje zřejmě jen zlomek jeho skutečné tvorby
(225 skladeb). Dílo zahrnuje 14 instrumentálních koncertů, 36 symfonií, řadu triových
sonát, partit, desítky tříhlasých a čtyřhlasých skladeb, které lze hrát jako kvarteta, skladby
pro varhany i klavír a velká duchovní díla Stabat mater, Te deum a trojí Requiem.
Poznání Zachova skladebného odkazu však nebylo snadné. Díla se nalézala a
pravděpodobně dosud nalézají v řadě měst celé střední Evropy, kde skladatel pobýval,
nebo která na svých cestách navštívil, ale i na jiných místech, kam pronikl jeho
skladatelský věhlas. Některá díla zůstala v archivech kapel nebo knihovnách šlechtických
residencí, jiná byla shromážděna do hudebních fondů veřejných či státních knihoven a
mnoho jich zůstalo rozptýleno po klášterních a kostelních kůrech.
Zachovo dílo lze rozdělit do dvou velkých skupin. První skupinu tvoří díla nástrojová či
orchestrální, druhou hudba chrámová na latinské texty. Pouze dvě ze zpívaných skladeb
mají světský ráz. Dramatickou hudbou se Zach nezabýval, což má souvislost s uměleckým
zaměřením jeho nejdůležitějšího působiště – na mohučském dvoře nebyla totiž opera
v oblibě, a proto nebyla pěstována.
4.2.2 Instrumentální a orchestrální dílo
Pro vývoj evropské hudby zhodnocená a více probádaná je Zachova hudba orchestrální.
Zvláštní pozornost věnovali badatelé jeho sonátám a symfoniím, v nichž lze sledovat určité
vývojové prvky. Triové sonáty byly komponovány pro dvoje housle a nečíslovaný bas.
Jejich těžiště spočívá v I. větě se zárodky provedení. Známe Zachovu Triovou sonátu
G dur a Triovou sonátu D dur. Dalšími jsou quarto-symfonie pro čtyři smyčcové nástroje,
kde zpočátku viola sleduje basový hlas, ale později se osamostatňuje a dochází tak ke
skutečnému instrumentálnímu čtyřhlasu. Tímto krokem připravil Zach nástup kvartetní
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hry, která byla příznačná pro pozdější hudební klasicismus. S odstupem půldruhého století
byly v Paříži Zachovy smyčcové kvartety označeny za přímé předchůdce kvartetů
Haydnových. Známými Zachovými smyčcovými kvartety jsou Smyčcový kvartet A dur a
Smyčcový kvartet F dur.
Ve prospěch hledání nových výrazových prostředků opouští postupně Zachovy skladby
techniku kontrapunktu, pro jejíž mistrovství byl přezdíván „český Bach“. Z dobových
zvyklostí vybočují nečekanými změnami taktů, změnami nálad, neobvyklými modulacemi
do paralelních mollových tónin, bezprostředním sousedstvím rychlých rytmických pasáží a
pasáží melancholicky zasněných, počtem vět se blíží budoucímu divertimentu a přesto
vynikají úsporností a kompaktností. Dodnes se s nadšením hovoří o zřetelnosti přerodu
slohů v Zachově tvorbě.
Jan Zach stanul na vrcholu své tvůrčí činnosti v době, kdy docházelo k důležitému
stylovému přelomu (pol. 18. století), při němž doznívala hudba barokní a připravoval se
nástup hudebního klasicismu, a on sám svými sonátami, symfoniemi a koncerty k tomuto
vývoji významně přispěl. Hudební historik Gracian Černušák9 upozornil na jedinečnost
samozřejmosti, s níž v Zachových skladbách stojí vedle sebe vyspělost hudební formy a
rytmicky živá melodika s bohatými obměnami.
Zachova harmonie není všední, naopak je na svou dobu smělá a zajímavá. Podle
varhaníka Jana Hory10 lze v Zachových skladbách postřehnout dva slohové směry: myšlení
chromatické (období působení v Praze) a myšlení diatonicky melodické (období působení
v Mohuči). I melodická stránka Zachovy tvorby si však zaslouží pozornost. Jednak proto,
že se v ní vyskytují v té době neobvyklé kroky v podobě zvětšených sekund a zmenšených
kvart, ale především proto, že Jan Zach je jedním z mála českých skladatelů, který, ačkoliv
strávil více než polovinu svého života v zahraničí a uprostřed vlivů různých kultur, zůstal
ve své tvorbě věrný své vlasti. Melodie jeho skladeb totiž vykazují neuvěřitelně silný vliv
českých lidových písní a tanců a v jeho dvoučtvrťových tanečních rytmech dnes jasně
slyšíme názvuky českosti, která v hudbě zdomácněla až o mnoho let později v díle
národních hudebních klasiků Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.11
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Cembalista Václav Jan Sýkora12 také zdůraznil, že Zach byl první český skladatel, který
vešel na světové jeviště klavírními skladbami (Concerto per il clavicemballo C dur,
Concerto a cemballo obligato, Sonáta pro clavicemballo). Také on viděl v Zachově díle
jednak rysy církevního slohu přísné barokní polyfonie, jednak rysy světského hledání
nových směrů. Ne však odděleně. Součinnost slohů nalézal u Zacha nejen v horizontále
času, ale také ve vertikále samotných skladeb: „Zatímco levá ruka hraje ještě ve stylu bassa
continua, pravá už vytváří drobné melodické útvary nového výrazu.“13
Nedílnou součástí Zachovy instrumentální tvorby je i instrumentální chrámová hudba.
Právě fugy J. Zacha a B. M. Černohorského dokládají její pěstování na počátku 18. století,
ačkoliv hlavním posláním varhan v kostele byla v té době hra generálbasu, úvodů
k vokálním skladbám, samostatné slavnostní předehry a dohry při bohoslužbách a mezihry
mezi jednotlivými částmi liturgie. Jinak vznikala většina českých varhanních skladeb až po
roce 1740. Zachovy dochované varhanní skladby: Preludium c moll, Preludium D dur,
Preludium As dur, Fuga c moll, Fuga a moll, Fuga d imitazione.

1) Zach, J., Preludium As dur
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2) Zach, J., Preludium c moll

3) Zach, J., Fuga c moll

4.2.3 Duchovní skladby
V duchovní hudbě, pěstované v barokních českých zemích, zaujímala vedoucí postavení
latinská figurální chrámová hudba. Reprezentovaly ji především různé typy mší, nešpory,
litanie a další formy uplatňované při bohoslužbách.
Přední postavení mezi formami chrámové hudby patřilo jednoznačně mši, která tvořila
základ katolické bohoslužby. Jen stěží bychom v době baroka našli v některé z katolických
zemí hudebníka, který by neměl ctižádost složit mši. Mnozí skladatelé (mezi nimi např.
A. Michna, P. Vejvanovský, J. D. Zelenka a J. Zach) byli dokonce autory několika mší.
Potřeba mší byla v té době tak veliká, že některé kůry měly v jednom roce na repertoáru i
několik desítek mší.
Jelikož text mešního ordinária je neměnný, nebylo snadné vytvořit v oblasti mešní
kompozice něco zásadně nového. Originalita se však po skladateli ani nežádala. Mše a
některé další druhy chrámové hudby byly chápány jako funkční hudba a její forma se
v různých dobách podřizovala určitým konvencím. V době baroka bylo složeno obrovské
množství mší, vzájemně si velmi podobných, ne však opakujících se.
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Rozsahem i obsahovou závažností se mši podobaly nešpory se závěrečným slavnostním
Magnificat, určené pro hlavní svátky církevního roku. Intimnější ráz pak mívaly litanie,
z nichž nejčastěji byly zhudebňovány litanie loretánské.
Jan Zach byl jedním z nejvýznamnějších a nejplodnějších skladatelů české duchovní
hudby barokního období, ale ačkoliv právě liturgické skladby představují celé dvě třetiny
jeho díla, a některé z nich jsou skutečně pompézní, netěší se bohužel takovému zájmu jako
jeho orchestrální skladby.
Zach je autorem asi 33 mší. O Misse solemnis in D se hudební historici domnívají, že je
skladbou k slavnostní korunovaci v roce 1745. Je zkomponována pro velké obsazení
(4 sólové hlasy, 4 sbory, 2 hoboje, 2 lesní rohy, 3 klarinety, tympány, smyčcové nástroje a
varhany) a je rozčleněna do 18 vět, z nichž tři mají formu fugy. Zach dále zkomponoval
3 requiem, 10 offertorií a skládal rovněž árie, hymny a moteta. Mezi jeho nejvýznamnější
duchovní díla patří Requiem in c a Stabat Mater.

4) Zach, J., Missa solemnis D dur

5) Zach, J., Missa g moll

6) Zach, J., Requiem c moll

44

7) Zach, J., Stabat mater g moll

4.3 Zapomenutý český Bach
Jan Zach byl tedy ve své době skladatelem a hudebníkem proslulým, ale bohužel je nám
dosud znám pouze zlomek jeho díla. Tiskem vyšel za skladatelova života pouze jediný
cembalový koncert (v roce 1766 ve Špýru), několik desetiletí po jeho smrti byly vydány
jeho varhanní skladby, ale z ostatního bohatého a hodnotného Zachova tvůrčího odkazu
bylo až v poměrně nedávné době v Německu a u nás publikováno několik málo
jednotlivých děl.
Je zvláštní, že tak proslulý hudební skladatel upadl i se svým dílem takřka do
zapomnění a pro hudební veřejnost byl znovu objeven až v roce 1940, kdy francouzské
Lejeunovo kvarteto provedlo v Pleyelově sále v Paříži některé jeho kvartetové symfonie.
Tato díla vzbudila obdiv a vyvolala vlnu zájmu o neznámého skladatele, jehož jméno
nebylo tehdy uvedeno ani v Riemanově hudebním slovníku.
V Čechách byly napsány o Zachovi jen drobné práce, což je důsledkem jeho brzkého
odchodu do ciziny a nepatrného výskytu přímých památek na něj. Obsáhlé práce napsali
němečtí muzikologové, kteří měli k dispozici množství písemných dokladů a velkou část
jeho díla. Vysoké hodnocení postavy Jana Zacha jako skladatele velmi dobře vystihuje
věta A. Gottrona a W. Senna: „Tvorba Zachova je tak významná, že nelze nadále odkládat
vydání výběru jeho děl.“14 Tato věta byla vyslovena už v roce 1955, přesto dodnes nebyl
výběr Zachova díla vydán.
V průběhu 20. století byla některá Zachova díla provedena, zvláště v Československém
rozhlase, některá byla nahrána na gramofonové desky a občas se Zachovo jméno vyskytne
na programech koncertů. Není to ale přece jen málo věnované pozornosti skladateli, který
významně přispěl vývoji evropské hudební kultury? Svými zásluhami nás zavazuje nejen
14

URBAN, O. Jan Zach. Městské muzeum v Čelákovicích, 1979, s. 19.

45

k zachování jeho památky, ale také k znovuoživování jeho tvůrčího odkazu. Město
Čelákovice se k tomuto odkazu svého rodáka hlásí oslavami několika výročí, pamětní
deskou, názvem hudební školy, vznikem a jménem komorního souboru (teprve nedávno
přejmenovaného), který Zachovy skladby pravidelně zařazuje na program svých koncertů,
a také pojmenováním muzejní síně Městského muzea v Čelákovicích a vydáním pamětních
medailí.
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5. Bohumír Hanžlík

V šedesátých letech minulého století na sebe upozornil svým všestranným nadáním
významný čelákovický rodák – pedagog, klavírista, hudební skladatel a grafik, Bohumír
Hanžlík.

5.1 Životopis
Bohumír Hanžlík, syn čelákovického hudebníka a kapelníka Josefa Hanžlíka a jeho ženy
Anny (rozené Šturmové), se narodil 28. 11. 1937 v Čelákovicích.
V letech 1954-1957 studoval výtvarné obory na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy u Ladislava Leitgeba a Cyrila Boudy. Současně roku 1957 zakončil studia klavíru
u Emila Kaplánka. Po absolutoriu studia klavíru a Pedagogické školy v Brandýse nad
Labem vyučoval v Toušeni (1957 – 1959) a souběžně s učitelským povoláním působil jako
klavírista, aranžér a skladatel v tanečním orchestru svého otce a spolupracoval s několika
pěveckými a folklórními soubory.
Od roku 1961 do roku 1969 pak spolupracoval i s výtvarníkem Rudolfem Truhlaříkem,
s nímž byl spoluzakladatelem Divadla o páté.
V roce 1964 dosáhl dalšího hudebního vzdělání a to na Lidové konzervatoři v Praze,
kde studoval skladbu u Emila Hradeckého a instrumentaci u Karla Krautgartnera. Státní
zkoušku v oboru výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy složil
v roce 1967.
V letech 1961 – 1972 vyučoval Bohumír Hanžlík na Základní škole a na Střední
všeobecně vzdělávací škole v Brandýse nad Labem. Více než třicet let (1978 – 2009) byl
ředitelem Základní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích, kde kromě dříve
zmíněného vybudování výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru založil roku
1983 Komorní soubor Jana Zacha (v roce 2010 přejmenovaný na Komorní soubor
Bohumíra Hanžlíka), v němž dodnes působí jako umělecký vedoucí a aranžér.
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Od roku 1972 spolupracuje s Českým (dříve Československým) rozhlasem. Bohumír
Hanžlík je autorem mnoha úprav tanečních a komorních skladeb, komponoval hudbu
k řadě scénických her a pásem, taneční písně, cykly dětských sborů i balety. Je také
autorem několika knih (sloužících především jako učební texty pro žáky ZUŠ) a mnoha
článků o hudbě.

5.2 Bohumír Hanžlík pedagog
Na svou profesionální dráhu vstoupil Bohumír Hanžlík ve škole v Toušeni, proto zejména
pro místní pamětníky, ale i pro mnohé čelákovické zůstává především učitelem. Ve svých
žácích vždy tříbil vlohy k výtvarnému a hudebnímu umění. Už v toušeňské škole založil
pěvecký sbor, s nímž vystupoval po okolí. Kromě výtvarné a hudební výchovy ochotně
vyučoval i jiné předměty, jak kdy bylo třeba.
Z Lázní Toušeň vedly už po dvou letech Hanžlíkovy pedagogické kroky dál do
Brandýsa nad Labem, kde více než deset let vyučoval na Základní a Střední všeobecně
vzdělávací škole, a časem také do čelákovické hudební školy. I na brandýské základní
škole vedl Bohumír Hanžlík pěvecký sbor, který se několikrát úspěšně zúčastnil soutěží
školních pěveckých sborů. A podařilo se mu s ním rovněž (ve spolupráci s Vratislavem
Beránkem) uskutečnit natáčení v Československém rozhlase do hudebního pořadu pro děti
a mládež.
Na lidové škole umění v Čelákovicích působil Bohumír Hanžlík několik let jako
pedagog. V roce 1978 se pak stal jejím ředitelem. Během let, v nichž právě on působil ve
funkci ředitele, se z této školy (od roku 1990 Základní umělecká škola, od roku 2000
Základní umělecká škola Jana Zacha) stalo pro zájemce z Čelákovic i jejich širšího okolí
atraktivní místo umožňující studium v některém z uměleckých oborů, jež škola nabízí.
Hanžlíkovi se jako řediteli postupně podařilo obklopit se na své škole vynikajícími umělci
a učiteli a vytvořil plně kvalifikovaný pedagogický sbor na vysoké úrovni jak v oblasti
umělecké, tak i v té vzdělávací. O této vysoké úrovni svědčí především vynikající
výsledky, kterých žáci všech oborů pod vedením svých pedagogů pravidelně dosahují na
nejrůznějších přehlídkách a soutěžích. A škola se tak za poslední desetiletí stala výraznou a
často nedostižnou konkurencí pro ostatní školy v kraji.
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Ani po odstoupení z funkce ředitele školy se Bohumír Hanžlík nestáhl do ústraní a i
nadále je významnou součástí zdejšího učitelského kolektivu. Žáci z jeho pěvecké třídy se
nemalou měrou podílejí na všech akcích pořádaných školou i městem. Zpívají sólově i
v souborech, v prostředí komorním i na velkém pódiu za doprovodu jeho komorního
orchestru.
Hanžlík se také už několik let podílí na činnosti školního tanečního orchestru a
komorních souborů, pro něž pravidelně upravuje skladby nejrůznějších žánrů a aktivně a
vstřícně napomáhá i radami v oblasti uměleckého provedení hraných skladeb. Stejně
pravidelně aranžuje i hudbu pro taneční a dramatický obor.
Významného uznání se Bohumíru Hanžlíkovi dostalo v roce 2000, kdy byl za svou
celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost oceněn medailí MŠMT 1. stupně.

5.3 Bohumír Hanžlík hudebník
Jako učitel už se do Toušeně Bohumír Hanžlík nikdy nevrátil, ale neznamená to, že by
opustil i místní kulturní scénu. Nejčastěji se sem vracel jako aranžér, dirigent a klavírista
tanečních orchestrů. Stejně aktivně se samozřejmě projevoval i na domácí kulturní scéně
v Čelákovicích a mnoha dalších místech v okolí.
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Od raného mládí působil Hanžlík jako klavírista v tanečním orchestru svého otce Josefa
a jak sám říká, přineslo mu toto období mnoho cenných zkušeností nejen v oblasti
interpretační. Především zde měl možnost vyzkoušet si úpravy známých skladeb a
postupně se tak zdokonalovat také v oblasti hudebního aranžmá. Tomu se aktivně věnuje
prakticky celý svůj život. Upravuje skladby pro žáky ve škole, pro pěvecké sbory, pro svůj
komorní soubor a orchestr, ale i pro jiná hudební tělesa. Rovněž jako aranžér spolupracuje
už léta s Českým (dříve Československým) rozhlasem.
V umělecké tvorbě Bohumíra Hanžlíka nelze opomenout ani jeho spolupráci
s dramatikem Rudolfem Truhlaříkem, pro jehož scény Divadla o páté (v Čelákovicích a
v Brandýse nad Labem), které pracovalo s mládeží a bylo zaměřeno na tvorbu muzikálu a
malých divadelních forem, komponoval hudbu. Byla to hudba k muzikálům Revue za
ohradou, Saloon Idaho, Kdekoli na světě, Žraloci a kytara, Město na slunci, Pět kuliček,
Bez Adama a Evy a Tak nám zabili Ferdinanda.
Bohumír Hanžlík připravil více než 600 úprav tanečních a komorních skladeb. O těchto
úpravách si autor nevede přesné záznamy, proto bohužel ani on sám nezná jejich přesný
počet.
Komponoval rovněž hudbu k řadě scénických her a pásem, taneční písně, cykly
dětských sborů, balety Popelka (1986) a Šípková Růženka (1997), Rockovou mši (1992) a
moderní úpravu Rybovy České mše vánoční (2008). Pro svou manželku, klavíristku
Viktoriji Kraf složil např. Kontrasty pro klavír a dechovou harmonii (2002).

8) Hanžlík, B. – Šíma, P., Jaro, léto, podzim, zima (ukázka rukopisu)
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9) Hanžlík, B. – Černík, M., Čarování

10) Zach, J., Sinfonia G dur, č. 1 (rozepsání partů a doplnění basového partu B. Hanžlík)

5.4 Bohumír Hanžlík výtvarník
V Divadle o páté, jehož byl spoluzakladatelem, se Bohumír Hanžlík neprezentoval jen jako
hudebník a skladatel, ale také jako jeho výtvarník (scénografie a grafické návrhy).
Svou výtvarnou činnost Hanžlík zaměřuje zejména na grafický projev, působí při
realizaci výstav a také ve výtvarné propagaci a ilustraci časopisů a novin (Estetická
výchova, Mladá Smetanova Litomyšl aj.).
Ve své výtvarné tvorbě se věnuje hlavně grafice, která je ovlivněna hudbou.
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B. Hanžlík, hudební grafika

B. Hanžlík, originální svatební blahopřání

5.5 Publikační činnost
Bohumír Hanžlík publikoval zejména odborné knihy a hudebně – instruktivní materiály,
které slouží především k výuce žáků v ZUŠ. Například Komorní hudba I. a II. díl (1996 1997) přináší vybrané skladby pro nástrojovou interpretaci. Lidové písně a říkadla z Polabí
(2008) pro změnu seznamují žáky s folklórem našeho regionu. Dvanáct kapitol o hudbě
(1996) zase uvádí žáky do základů melodie, rytmu a harmonie. Posledním větším dílem
jsou Dějiny hudby v obrazech a obrázcích (2009), které Hanžlík připravil ve spolupráci
s výtvarnicí Jolanou Fenclovou. Tady si autor nekladl za cíl detailní přehled společenského
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a hudebního vývoje, ale vytvořit z jednotlivých etap formování světové i domácí hudby
základní obrazy. Tomuto cíli je pak přizpůsoben i způsob zpracování textu, hudebních
ukázek a ilustrací.
Kromě již uvedených titulů, sloužících jako učební texty pro ZUŠ publikoval Bohumír
Hanžlík ve spolupráci s Jiřím Vopelkou také Klavír a lidové písně na LŠU (1984). Knižně
vydal i Písně z Divadla o páté a publikoval také celou řadu článků o hudbě.

5.6 Bohumír Hanžlík a jeho přínos k rozvoji Čelákovic
Bohumír Hanžlík jako učitel, organizátor i tvůrčí umělec neopakovatelným způsobem
přispěl ke kulturnímu rozvoji města. Jeho přínos pro město má dvě základní linie –
pedagogickou a interpretační.
Rozkvět, kterého pod jeho vedením dosáhla Základní umělecká škola Jana Zacha, nemá
v širokém okolí obdoby. Z této školy vybudoval místo přitažlivé pro žáky a studenty
projevující zájem o studium hudebních, výtvarných a dramatických oborů nejen
z Čelákovic, ale i z okolních obcí a měst. Pedagogický sbor udržoval vždy na nejvyšší
dosažitelné úrovni. Vynikající výsledky, kterých žáci pravidelně dosahují při celostátních
prezentacích, jsou toho důkazem. Do této pedagogické linie lze zahrnout i přínos
zastoupený tvorbou a publikováním učebních textů pro všechny hudební školy v České
republice.
Jako hudební interpret působí Bohumír Hanžlík ve dvou hlavních oblastech: v hudbě
klasické a v hudbě populární. Jako skladatel, aranžér, dirigent a klavírista, jako jazzman a
swingař i jako zachránce historických klasických děl sjednocuje nejúspěšnější místní
tradice, budované v různých dobách několika jednostranněji zaměřenými předchozími
osobnostmi.
Obě oblasti přitom rozvíjí velmi intenzivně a s mimořádnou tvůrčí invencí a získává tak
Čelákovicím nemalý respekt, neboť výkony svých orchestrů představuje v kontextu
regionálním, celostátním i mezinárodním. V obou oblastech přitom spolupracuje
s vynikajícími renomovanými umělci.
Bohumír Hanžlík dosáhl takové kvality a známosti, jaké ještě žádný jiný hudebník
z Čelákovic nedosáhl, proto se také zastupitelstvo města rozhodlo udělit mu za významný
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přínos k rozvoji školství a kultury ve městě Čelákovice Výroční cenu za rok 2012. 15 Na
otázku, co pro něj toto ocenění znamená, Bohumír Hanžlík odpověděl: „Je to hezký
moment života. Cítím radost a mám velmi příjemný pocit. Každé významné ocenění mne
vede k zamyšlení, co a jak dál udělat ve prospěch občanů našeho města.“
O tom, že se Bohumír Hanžlík ještě zdaleka nechystá opustit uměleckou scénu města,
svědčí i to, že plánuje a stanovuje si cíle, kterých by rád dosáhl: „Mám celou řadu nápadů,
které bych chtěl v budoucnu uskutečnit. Je to něco, co dává mému úsilí smysl a motivaci.
Velmi dobře vím, že existují sny, naděje, propady, pády, ale i úspěchy.“

15

Město Čelákovice udílením Výroční ceny města Čelákovic ocení vždy 28. října, v den státního
svátku, své výjimečné občany, kteří významným způsobem ovlivnili nebo ovlivňují některé z oborů lidské
činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, a šířili či šíří dobré jméno města doma i
ve světě.
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6. Další osobnosti čelákovického hudebního života

6.1 Představitelé duchovní hudby
Po roce 1790 byl v Čelákovicích „vynikajícím hudebníkem, mistrem na varhanách i
nevšedním skladatelem hudby chrámovní“16 Jan Basler (1749 – 1805). Byl zde ředitelem
kůru, ale je připomínán zejména v souvislosti s pozdějším vlasteneckým buditelem
Josefem Vojtěchem Sedláčkem (1785 – 1836), který byl v mládí vokalistou u pražských
karmelitánů a který se učil právě u Baslera.
Dalším významným hudebníkem této doby, pocházejícím z Čelákovic, byl Jan
Holoubek (1804 – 1863). Holoubek působil jako varhaník v chrámu svatého Mikuláše na
Malé Straně, v chrámu Panny Marie Sněžné a v chrámu svatého Jindřicha v Praze. Později
byl také regenschorim u svatého Vojtěcha v Jirchářích, kde po jeho smrti převzal toto
místo na kůru Josef Foerster, otec Josefa Bohuslava Foerstera. Jan Holoubek byl rovněž
výborným chrámovým pěvcem.
Dvanáct let (do roku 1835) zde působil také Antonín Follprecht (1803 – 1857), „dobrý
hudebník na varhany a housle“17.
Jako regenschori a varhaník působil v Čelákovicích i rodák z Prahy, František Vlasák
(1874–1952), který zde v letech 1924–1934 řídil Chlapeckou měšťanskou školu. Vlasák se
zajímal také o dějiny, literaturu a vlastivědu. Psal stati o osobnostech regionu a po dlouhá
léta působil na místě ředitele čelákovického Městského muzea.
V první polovině dvacátého století povznesl duchovní hudbu v Čelákovicích zejména
děkan Adolf Svoboda, díky kterému mohli v čelákovickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie hrát např. varhaníci Bedřich Antonín Wiedermann, Jan Frýda nebo Dr. Ladislav
Vachulka. Varhany v tomto kostele pocházejí z pražské Jubilejní výstavy a slouží zde od
roku 1900.

16

SPĚVÁČEK, V. Plzeňský vlastenec Josef Vojtěch Sedláček, učitel českého obrození. Krajské
nakladatelství Plzeň 1958, s. 11.
17
KNEIDL, F. Paměti škol okresu Karlínského. J. Otto Praha 1898, s. 217, 237.
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6.2 Kapelníci, sólisté a hudební pedagogové
S hudebním životem v Čelákovicích je spojeno už od počátků českého národního obrození
až po současnost mnoho jmen z řad kapelníků, učitelů, ale také sólistů uplatňujících se
v hudební profesi doma i ve světě.
6.2.1 Kapelníci
V archivu Městského muzea v Čelákovicích je uložena fotografie z roku 1894, na níž je
zachycena čelákovická První krojovaná muzika. Ví se, že kapelníkem tohoto souboru byl
Jan Kučera, ale žádné další informace o něm se bohužel nedochovaly.
Klasické dechové kapely hrály v Čelákovicích pod vedením Adolfa Čepičky (1882 1927) a Aloise Balvína (1901 – 1980), později kapelníka ve Františkových Lázních a
v Poděbradech. Alois Balvín je autorem mnoha valčíků a pochodů nebo také Čelákovické
polky a Vánoční koledové mše. Na jaře roku 1941 v Čelákovicích nastudoval a provedl
Polskou krev Oskara Nedbala.
Čelákovické kapelnictví převzal roku 1936 houslista a hobojista Miroslav Lonský
(1912 – 1992) pocházející ze Sadské. S dechovou hudbou Miroslava Lonského
spolupracoval také pozounista František Kaplánek, který se roku 1923 zúčastnil prvního
hudebního vysílání Československého rozhlasu a dlouhou dobu byl pak členem nově
zřízeného rozhlasového orchestru. V Čelákovicích navíc řídil symfonický orchestr
pěveckého spolku J. K. Tyl.
Ve většině zdejších hudebních těles působil i čelákovický multiinstrumentalista a
zakladatel pěveckého souboru Radost, Josef Hanžlík (1910 – 1988), otec Bohumíra
Hanžlíka, který byl od roku 1952 dirigentem místního tanečního orchestru.
Asi nejvýznamnějším kapelníkem spjatým s Čelákovicemi byl František Kovářík
(1858 – 1936), syn zdejšího hostinského, který se jako hudební samouk vypracoval
z klarinetisty rakouského pěšího pluku v Bosně a Hercegovině na ředitele vlastní hudební
školy na Královských Vinohradech v Praze. V mládí zkoušel štěstí i v USA, kde
v Baltimore mezi českými krajany v USA stanul v čele hudební akademie a pěveckého
sboru. Do vlasti se pak vrátil se zkušeností kapelníka a autora početných skladeb, z nichž
také řadu publikoval ve vlastní notové edici Český Odeon. Později se stal Kovářík
kapelníkem pražských ostrostřelců a starostou pražských kapelníků. Byl také zakladatelem
Společenstva kapelníků a předsedou Ochranného sdružení autorského. František Kovářík
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byl považován za jednoho z nejpopulárnějších pražských kapelníků a za oblíbeného
lidového skladatele. Je autorem více než tisíce skladeb (polky, mazurky, pochody) a mezi
nejznámější z nich patří např. jeho písně: To byl ten krásný čas, Malá Andulka, Má
roztomilá Baruško nebo také pochod Okolo Vyšehradu.
6.2.2 Sólisté
Z čelákovických rodáků měl před sebou slibnou hudební kariéru syn místního košíkáře,
Václav Záruba (1873–1915), který byl jako hráč na housle přijat na pražskou konzervatoř.
Studia však nedokončil a odešel do Paříže, kde hrál po kavárnách. Vlastenecký cit ho pak
během války přivedl do československé legie k rotě Na zdar. Život za svou vlast položil
Záruba v bitvě u Arrasu. Pamětní deska tohoto houslisty je umístěna na čelákovické
radnici.
Hudební život v Čelákovicích výrazně obohatil také Bohumil Vokál (1881 – 1960),
pocházející z Labské Chrčice, který zde žil od roku 1928. Právě on sepsal ve spolupráci
s Adamem Gottronem z Mohuče první podrobný životopis Jana Zacha. Společně s dalším
čelákovickým rodákem Františkem Veselým se pak v roce 1940 zasloužil o založení
Městské hudební školy Jana Zacha, čímž se „čelákovickému hudebnímu životu – za
válečné okupace – otevřel vlastenecký a zároveň evropský obzor“18.
Čelákovického hudebního dění se aktivně zúčastnil i jeden ze žáků Antonína Dvořáka,
Antonín Šebestík (1882 – 1956), autor sborových a orchestrálních úprav národních písní.
Dále je s Čelákovicemi spjato jméno tenoristy Rudolfa Krause (1887–1943),
pocházejícího z Brandýsa nad Labem, který se v roce 1920 oženil s operní pěvkyní
Kristou Říhovou (1896–1960), dcerou mlynáře a houslisty Františka Říhy z Čelákovic.
Krista Říhová, která vystupovala pod uměleckým jménem Gaja Dariová, byla
absolventkou pěvecké školy Marie Pivodové v Praze. Spolu se svým manželem účinkovala
na řadě koncertů (většinou dobročinného charakteru) pořádaných ve velkých i menších
českých městech. Rudolf Kraus byl během války kvůli svému rasovému původu
transportován do Osvětimi, kde později zemřel.
Ve dvacátých a třicátých letech žila v Čelákovicích také žákyně proslulého harfenisty
Václava Kličky, harfenistka Emilie Brožová, která jako první pořídila zvukovou nahrávku
znělky rozhlasové stanice Praha – úvodní takty Smetanovy symfonické básně Vyšehrad.

18
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Mezi umělce, kteří se stali součástí čelákovické hudební historie, patří také místní
rodák, violista Václav Hoznourek (1904 – 1963) nebo člen symfonického orchestru FOK,
čelákovický kontrabasista Josef Křáp-Kareš (1913 – 1992), který pocházel z Přerova.
Z rodného Lvova se sem přistěhoval syn českého kapelníka Karla Blechy, Josef Blecha
(1906 – 1987), který byl dlouhou dobu členem Filmového symfonického orchestru.
K výrazným osobnostem české hudby se svými úspěchy řadí i mladá klarinetistka Jana
Lahodná (*1983), která rovněž pochází z Čelákovic a své první hudební zkušenosti
získávala ve zdejší základní umělecké škole. Jana Lahodná vystudovala hudební
Gymnázium Jana Nerudy u prof. Jiřího Krejčího, Pražskou Konzervatoř u prof. Ludmily
Peterkové a prof. Milana Poláka a následně HAMU v Praze ve třídě prof. Jiřího Hlaváče a
prof. Vlastimila Mareše. Své hudební vzdělání si rozšířila i různými mistrovskými kurzy,
jichž se zúčastnila. V roce 2008 získala Lahodná 3. místo v Mezinárodní hudební soutěži
Pražské jaro. V této soutěži byla zároveň oceněna zvláštní cenou Nadace Českého
hudebního fondu za nejlépe provedenou skladbu napsanou pro tuto sezonu pražské jarní
soutěže. Mezi její další soutěžní úspěchy patří například 1. cena z mezinárodní soutěže
v italské Brescii či 2. cena ze Soutěže Konzervatoří České Republiky. V roce 2011 získala
cenu Leoše Janáčka. Sólově vystupuje s Pražskou komorní filharmonií, Pražským
komorním orchestrem, Českým komorním orchestrem, Filharmonií Hradec Králové,
Jihočeskou filharmonií či Severočeskou filharmonií Teplice. Spolupracovala již se světově
uznávanými umělci a komorními tělesy, jako jsou například Andre Cazalet, Felix Renggli,
Diemut Poppen, Hansjörg Schellenberger, Irina Kondratěnko, Ludmila Peterková, Jan
Talich či Zemlinského kvarteto. Jana Lahodná koncertuje u nás i v zahraničí. V roce 2011
zahajovala s Jiřím Bělohlávkem Pražské jaro Mou vlastí. Pravidelně také natáčí pro Český
Rozhlas.
6.2.3 Učitelé hudby
Z pedagogů byl čelákovickým rodákem Jan Tykač (1842–1921), syn řezníka, který po
absolutoriu učitelského ústavu Budeč v Praze vyučoval na školách v Čelákovicích, Toušeni
a Brandýse nad Labem. V roce 1868 se usadil v České Třebové, kde se i nadále věnoval
učitelské profesi. V roli učitele a později ředitele školy zde vychoval několik generací žáků
(mezi nimi byl i pozdější spisovatel a literární kritik F. V. Krejčí). V místním divadle se
uplatnil jako zpěvák a dirigent. Zároveň přednášel, publikoval v odborných časopisech,
sbíral lidové pověsti, pořekadla, pranostiky, písně a také studoval a popsal místní nářečí.
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Stal se rovněž zakladatelem Městského muzea v České Třebové. Jan Tykač zemřel a je
pochován v České Třebové.
Vlasteneckým muzikantem byl místní mlynář František Říha (1858 – 1940), který byl
rovněž zručným houslistou a učitelem houslové hry. Mezi jeho odchovance patřil i výše
zmíněný František Veselý.
V souvislosti s historií Základní umělecké školy Jana Zacha už bylo zmíněno jméno
hudebního pedagoga a publicisty Vratislava Beránka (1926 – 2012), který byl v letech
1950 – 1957 ředitelem této hudební školy. Od roku 1961 pokračoval ve své pedagogické a
popularizační

činnosti

jako

redaktor

hudebního

vysílání

pro

děti

a

mládež

v Československém rozhlase. Zde připravoval pořady pro mladé posluchače, pro školy
seriály hudební výchovy a také dětské posluchačské soutěže. V roce 1965 byl jedním ze
zakladatelů mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Co se Beránkovy
publikační činnosti týká, přispíval pravidelně do odborných časopisů a je autorem knih
Hudební čítanka pro mládež (SNKLHU Praha 1960), Malá hudební abeceda (Supraphon
Praha 1968), Deset otazníků (Supraphon Praha 1969) a Ilustrované dějiny hudby (vydané
v angličtině a němčině).
Další výraznou osobností z řady pedagogů byl houslista Arnošt Kropáč (1918 – 2002),
který převzal vedení hudební školy Jana Zacha po Vratislavu Beránkovi a funkci ředitele
zde zastával celých dvacet let.
Učitelství se věnoval i sbormistr a zpěvák Miloslav Mleziva (1925 – 2011), který se o
šíření hudby v Čelákovicích zasloužil především působením v pěveckém souboru Radost.
Významným představitelem čelákovického hudebního života byl také Emil Kaplánek
(1927–2000). Ačkoli Kaplánek nebyl čelákovickým rodákem, je jak svým původem
(v Čelákovicích vyrůstal dědeček z matčiny strany Jan Křtitel Maixner a další předkové
tohoto rodu, což bylo také důvodem, proč se jeho rodiče počátkem 30. let rozhodli postavit
rodinný domek právě zde), tak svým celoživotním dílem spjat s tímto městem.
Byl absolventem pražské konzervatoře v klavírní třídě Rudolfa Kliera, ale hrál také
výborně na pozoun a varhany. Komponoval klavírní preludia a skladby pro žestě. V 50. a
60. letech 20. století se Kaplánek zapsal do kulturní historie Čelákovic především jako
učitel hudby a interpret. Mezi jeho žáky patřili například dlouholetý ředitel hudební školy
Bohumír Hanžlík nebo matematik a hudební vědec Jan Králík. Posluchači pak velmi
obdivovali jeho bravurní technické výkony i procítěný projev, a to zejména u interpretace
Beethovenových a Lisztových klavírních skladeb.
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Ztráta některých jeho blízkých a existenční stres spojený s tzv. normalizací se postupně
podepisovaly na jeho zdraví – v roce 1973 utrpěl srdeční infarkt, s jehož následky se
potýkal po zbytek svého života. V roce 1983 byl Emil Kaplánek prakticky donucen odejít
do invalidního důchodu, protože jeho syn začal studovat teologickou fakultu a představa,
že by se stal syn „socialistického učitele“ katolickým knězem, byla pro tehdejší vládnoucí
garnituru nepřijatelná.
Jeho syn, Mgr. Michal Kaplánek, vystihuje kontrast otcova talentu a doby, v níž žil,
takto: „Hudební škola byla pro něj existenční jistotou, u níž setrval až do důchodu, ačkoliv
toužil být spíše aktivním klavíristou. Rád vzpomínal, jak posluchači se zatajeným dechem
naslouchali, když hrál Beethovenovu Appassionatu nebo některé dílo Franze Liszta,
kterého obzvlášť miloval. Dobové podmínky mu však nedovolily vyniknout a on tím trpěl
celý život.“19
Z Čelákovic pocházela i učitelka klavírní hry Alena Menšíková-Janoušková (*1934),
která se později přestěhovala do Českých Budějovic. A svou dlouholetou pedagogickou
činností v čelákovické Základní umělecké škole Jana Zacha i řadou koncertních vystoupení
se do hudební historie města zapsala také sopranistka Jaroslava Drahokoupilová (*1935).

6.3 Rodáci úspěšní ve světě
Ve světě hudebního divadla se uplatnil čelákovický rodák Emil František Vokálek (1926
– 1975), absolvent operní režie na AMU, který byl asistentem režie v pražské Opeře
5. května, v Národním divadle a u Waltra Felsensteina v Komické opeře v Berlíně a
později také operním režisérem v Opavě, Olomouci a Düsseldorfu.
Prakticky po celém světě hrál hornista Emanuel Hrdina (*1939), narozený
v Čelákovicích. Po studiích na konzervatoři se stal členem České filharmonie, v níž
působil čtyřicet koncertních sezon. Zúčastňoval se Pražských jar, zájezdů po celém světě i
nahrávání desítek orchestrálních skladeb především pod taktovkou Karla Ančerleho,
Václava Neumanna a dalších předních světových umělců. Sám umělec si vysoce cenil
pozvání dirigenta Hanse Swarowského na všechna hornová sóla v kompletní nahrávce
19
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Wagnerova Prstenu Nibelungova. Současně hrál Emanuel Hrdina také v několika
komorních souborech včetně známého Collegia musicum Pragense, s nímž opakovaně
vystupoval na festivalech ve Vídni a v Salcburku.
V Čelákovicích se narodila také hudební spisovatelka a překladatelka PhDr. Zdenka
Münzerová (1902 – 1986), která „otevřela zcela novou kapitolu českých hudebních
dějin“20. Ta byla od roku 1926 redaktorkou Radiojournalu a v roce 1934 založila časopis
Týden rozhlasu, který pak také redakčně vedla. Je autorkou knihy Svět v opeře, kterou pro
tisk redigoval Dr. Jan Branberger. Ve druhém vydání knihy, z roku 1939, už však jméno
autorky nesmělo být uvedeno. Před rasovou nenávistí utekla Zdenka Münzerová do USA,
kde později přednášela na Bostonské univerzitě ve státě Massachusetts.

6.4 Významní hudební hosté
Čelákovice si jako místo svého odpočinku v meziválečném období zvolil tenorista Julius
Bochníček (1871 – 1951), který byl v Lipsku pěveckým partnerem Emy Destinové.
V Budapešti zpíval třeba i Wagnerova Siegfrieda a Tristana. Bochníček byl však znám
také jako klavírní virtuos, sbormistr a skladatel.
Do hudební historie Čelákovic se však zapsal i skladatel a sbormistr Václav Kálik
(1891–1951), který zde v rámci své zdravotní rehabilitace asi dva roky pobýval.
Kálikovo dětství nebylo příliš šťastné. Matka, pianistka a zpěvačka, byla velmi mladá a
její manželství bylo provázeno častými neshodami. Manželská krize se ještě více
prohloubila po smrti syna Vladimíra (ve dvou a půl měsících) a situace se nezlepšila ani po
narození druhého syna Václava. Citově rozpolcená matka opustila manžela i
několikaměsíčního syna a zpřetrhala tak veškeré manželské i mateřské svazky. Otec byl
profesorem dějepisu a zeměpisu. Jeho výchova byla velmi přísná a syn u něj rozhodně
nenacházel podporu pro rozvoj svého hudebního talentu.
Václav Kálik se zpočátku učil hudbě sám a tajně. Až při jeho přestupu na gymnázium
otec svolil, aby se Václav učil hře na klavír a housle. Teprve po smrti svého otce se Václav
vydal vstříc svému snu.

20
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Roku 1909 odešel do Prahy, kde studoval kompozici u Vítězslava Nováka a začal
vykonávat dirigentskou činnost. Díky svému talentu stanul mimo jiné i v čele Hlaholu.
Ze zdravotních důvodů byl v roce 1925 je nucen opustit Prahu a přestěhoval se do
nedalekého Nymburka. Ztratil tak nejtěsnější kontakt s Prahou, tudíž byl opomíjen
v koncertním životě a trpěl nedostatkem osobního styku a známostí, což se odráželo
v mizivé šanci na zveřejňování jeho skladeb tiskem.
V té době ukončil mistrovskou školu u Josefa Suka a získal stipendium na zahraniční
studijní pobyt. Na podzim roku 1926 odjel do Itálie a po tomto pobytu následovaly další
zahraniční cesty. Ty mu ale často komplikoval špatný zdravotní stav (opakované
žloutenky, oslabení srdce, chronický zánět žlučníku a zánět křečových žil).
V prosinci roku 1946 se na krátký čas usadil v Čelákovicích. Roku 1948 se však vrátil
zpět do Prahy. Na podzim v roce 1951 postihlo Kálika chřipkové a angínové onemocnění,
které vedlo k postupnému zhoršování jeho zdravotního stavu. 18. listopadu téhož roku
zemřel.
Do hudební historie se Václav Kálik nezapsal jen svou dirigentskou činností, ale také
svým poměrně rozsáhlým dílem. Komponoval skladby klavírní, fantasie pro housle a
klavír, sonáty, komorní skladby, orchestrální skladby a písně. Dále je autorem
oceňovaných sborů, orchestrálního triptychu Venezia a třech oper Jarní jitro, Lásky div a
Posvěcené mládí.
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6.5 Slavné hudební rody
S Čelákovicemi a jejich blízkým okolím jsou spjata i jména významných hudebních rodin.
6.5.1 Rod Bendů
V Toušeni má své kořeny hudební rod Bendů. 25. května 1682 se ve Mstěticích narodil
Bartoloměji a Dorotě Bendovým z Toušeně syn Jan Jiří Benda, první zdejší venkovský
hudebník. Ten se 30. května 1706 ve Staré Boleslavi oženil s Dorotou Brixiovou (dcerou
kantora Jindřicha Brixiho ze Dřís). Oba rodiče se pak v Benátkách nad Jizerou cílevědomě
zasazovali o hudební vzdělání svých dětí.
Nejstarší syn František Benda (1709 – 1786) se stal v Praze vokalistou a flétnistou a
nakonec věhlasným houslistou a skladatelem na dvoře pruského krále Fridricha II.
Velikého v Rupinu v Braniborsku. Další synové Jan Jiří Benda (1713 – 1752) a Josef
Benda (1724 – 1804) byli houslisté královské kapely pruského dvora. Syn Jiří Antonín
Benda (1722 – 1795) se stal kapelníkem a vysoce ceněným skladatelem na
velkovévodském dvoře v Gotě, odkud proniklo jeho jméno do celé Evropy díky
symfoniím, operám a scénickým melodramům, jež obdivoval i Wolfgang Amadeus
Mozart. Dcera Anna Františka Bendová (1728 – 1781) zpívala ve velkovévodském divadle
v Gotě.
Hudební vlohy měli i synovci Doroty Bendové (rozené Brixiové), z nichž Viktorin Brixi
(1716–1803) se v dětském věku věnoval hudbě mimo jiné i u čelákovického varhaníka
Josefa Hojera. Ve svých devatenácti letech zaujal svou hrou na varhany natolik, že mu
bylo nabídnuto místo kantora v Poděbradech. Následovaly další nabídky, Viktorin Brixi
však setrval v Poděbradech, kde byl roku 1747 jmenován rektorem latinské školy a působil
zde celých 66 let. Komponoval ofertoria, litanie, nešpory, mše, církevní kantáty a klavírní
sonáty. K hudbě vedl i svého syna Matěje Brixiho (1752–1806).

6.5.2 Rod Stamiců
Ve Staré Boleslavi zastával od roku 1762 až do konce svého života úřad kapitulního
děkana a arcibiskupského zemského vikáře Antonín Tadeáš Stamic (1722–1768), v mládí
vynikající violoncellista mannheimského orchestru, řízeného jeho starším bratrem, Janem
Václavem Stamicem (1717–1757), významným představitelem hudebního klasicismu. I po
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vysvěcení na kněze se Antonín Tadeáš Stamic dál věnoval hudbě, konkrétně kompozici
církevních skladeb.
6.5.3 Rod Foerstrů
V Polabí působili jako učitelé hudby také dva členové hudebního rodu Foersterů,
prapraděd a praděd Josefa Bohuslava Foerstera. Tomáš Förstr (1744 - 1817) učil v letech
1777 až 1803 na škole v Nehvizdech. Současně zastával místo varhaníka v nehvizdském
kostele svatého Václava. Nehvizdskou školu i kostel navštěvoval také syn Tomáše Förstra,
Ignác Förstr (1774 – 1827). Ten se roku 1796 stal učitelem v Sojovicích. I on byl zároveň
varhaníkem. Ze Sojovic, kde se oženil, později odešel vyučovat na školy do Mladé,
Dětenic a Osenic, kde se rod Foersterů dál větvil.
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Závěr

Tato práce pojednává o kulturním a především pak hudebním životě města Čelákovic.
Zejména se zaměřuje na osobnosti, které se v jakékoliv míře na utváření čelákovické
hudební tradice podílely.
Úkolem práce bylo poskytnout ucelený soubor informací o kultuře města a současně
zmapovat existenci a umělecké působení jednotlivých představitelů čelákovického
hudebního života.
Do úvodní kapitoly této práce se podařilo shrnout vše podstatné o vzniku, historii a
současných plánech směřujících k novým proměnám města. Do práce byla zahrnuta i
kapitola, která se soustřeďuje na kulturní instituce, jejichž zřízení a následná činnost
sehrály v oblasti kulturního rozvoje města významnou roli. Všechna tato zařízení se už
řadu let stávají dějištěm hudebních i jiných kulturních akcí. Mnozí z těch, kteří stojí nebo
stáli v čele těchto institucí, patří rovněž mezi významné osobnosti čelákovického
hudebního dění. A Základní umělecká škola Jana Zacha, která je jednou z uvedených
kulturních institucí, nese (vedle těch již jmenovaných) ještě jeden zásadní význam –
vychovává nové generace osobností, kterým se v budoucnu možná také podaří zapsat se do
hudební historie města.
Svým obsahem a zaměřením je práce adresovaná všem těm, kdo se zajímají o město
Čelákovice, jeho kulturu a osobnosti z oblasti místního hudebního života.
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Résumé
Diplomová práce Město Čelákovice a osobnosti čelákovického hudebního života pojednává
o historii a kultuře města, se zaměřením na osobnosti, orchestry a jiná tělesa v oblasti
hudebního života Čelákovic.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje vzniku a rozvoji města,
v další, druhé kapitole jsou pak představeny městské kulturní instituce. Zbylé čtyři kapitoly
již patří hlavnímu tématu práce. Zvláštní pozornost je tak věnována nejen významnému
baroknímu skladateli Janu Zachovi nebo výrazné osobnosti soudobého hudebního života
ve městě, Bohumíru Hanžlíkovi, ale i dalším, méně proslulým osobnostem, jež se do
hudební historie města zapsaly.
Svým obsahem a zaměřením je práce adresovaná všem těm, kteří by chtěli projevit
zájem o město Čelákovice, jeho kulturu a osobnosti jeho hudební historie.

Résumé
This graduation thesis The City of Čelákovice and the prominent figures of the local
musical life deals with the town’s history and culture, focusing mainly on the prominent
figures, orchestras and other bodies of the local musical life.
The paper is divided into six chapters. The introduction is dedicated to the birth and
development of the city, the second chapter introduces various cultural institutions. The
remaining chapters focus on the main topic of the thesis. Special attention is given not only
to the prominent baroque composer Jan Zach, or to Bohumír Hanžlík, a celebrity on the
current musical scene, but also to other less prominent people who left the mark on the
city’s musical history.
The contents and focus of the paper make it especially suitable to those interested in the
town of Čelákovice, its culture, prominent figures and musical history.
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Příloha 9:

Rodokmen rodu Jana Zacha
Kořeny rodu Jana Zacha po meči
(podle Tomáše Slavického)21

Anna
Mandelina
Zachová
* 22. 7. 1717
Kartouzy

Anna
Zachová
* 16.7.1716
† 5.10.1717
Čelákovice

Rozina
Zachová
* 6. 2. 1721
Kartouzy

Jakub Zach
* 2. 9. 1706
Čelákovice

Jan Zach

Dorota Terezie
Zachová
* 20. 1. 1701
Čelákovice

Dorota Zachová
* 13. 5. 1664 Čelákovice

Tomáš Zach
* 10. 2. 1724
Kartouzy

Martin
Antonín
Zach
*3.11.1712
Dehtáry

Jan Zach
*26.11.1713
Dehtáry

Václav
Vavřinec
Zach
*8.8.1723
Čelákovic
e

Anna
Marie
Veronika
Zachová
* 18.7.1718
† 14.5.1719
Čelákovice

Anna Maří
Mandalena
Zachová
* 11. 5. 1705
Čelákovice

* 13. 11. 1699
Čelákovice

Magdalena
Kateřina
Zachová
* 26. 11. 1722
Kartouzy

Alžběta
Zachová
* 26. 9. 1707
Čelákovice

František Zach
* asi 1710
Čelákovice
† 24. 2. 1732
Praha

Václav Zach
* 24. 8. 1702
Čelákovice

sňatek 23. 8. 1699 Čelákovice
Dorota Protivná

Karel
Antonín
Zach
*26.4.1716
Kartouzy

Veronika
Zachová
* 29. 1. 1713
Čelákovice

Josef František
Zach
* 28. 2. 1703
† 25. 4. 1704
Čelákovice

Jiří Zach
† 19. 5. 1734 Čelákovice

Ondřej Jakub
Zach
* 15. 11. 1725
Kartouzy

Josef Zach
† 19. 6. 1704
Čelákovice

Jakub Zach
sňatek 2. 2. 1712 Čelákovice
Rozina Bernardová

Jan Zach z Horoušan
kolem 1674
manželka Dorota z Čelákovic
21

KRÁLÍK, J. Hudebníci v brandýském Polabí, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2008, s. 17.

Příloha 10:

Rodokmeny slavných hudebních rodů
Hudební rod Brixiů

(podle Československého hudebního slovníku)22

Jan Křtitel Brixi
* Poděbrady
† po 1813

Matěj Brixi
* 25. 2. 1752 Poděbrady
† 1. 5. 1806 Poděbrady
kantor a skladatel

pokračování
hudebního rodu
Bendů

Václav Norbert
(Jeroným) Brixi
* 20. 9. 1738 Manětín
† 15. 4. 1803 Planá u
Plzně
varhaník a skladatel
v Plané

František Xaver
Brixi
* 2. 1. 1732 Praha
† 14. 10. 1771 Praha

Viktorin Ignác Brixi
* 26. 6. 1716 Plzeň
† 30. 3. (1. 4. ?) 1803
Poděbrady

Jan Josef Brixi
* 1712? (19. 5. 1719?)
Plzeň
† 27. 4. 1762 Mělník

varhaník a významný
skladatel

regenschori, varhaník
a skladatel

kantor v Manětíně
regenschori v Mělníku

Šimon Brixi
* 28. 10. 1693 Vlkava
† 2. 11. 1735 Praha

Václav Brixi
* asi 1716 v Plzni

varhaník a skladatel v Praze
sňatek 9. 5. 1724
Ludmila Fialková

sourozenci
hudebníci
František Benda
Jan Jiří Benda
Viktorin Benda
Jiří Antonín Benda
Josef Benda
Anna Bendová

Dorota Brixiová
* 15. 1. 1686 Skalsko
† 23. 3. 1762 Neudorf
sňatek 30. 5. 1706
Jan Benda
* 25. 5. 1682 Mstětice
† 4. 12. 1757 Neudorf

Jindřich Brixi
* asi 1643 Skalsko
† asi 1703 Dřísy

Jan Brixi
mlynář ve Vlkavě u Nymburku
(od r. 1706)

kantor v Dřísech (od r. 1692)

Brixi
22
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Kořeny hudebního rodu Bendů po meči z Toušeně
(podle matrik)23

pokračování hudebního rodu – 6 dětí
(4 z nich hudebníci)

Anna
Bendová
* 1707
Staré
Benátky
† 1708
Staré
Benátky

5 dětí
(4 z nich hudebníci)

2 synové
(houslisté)

František
Benda
*22.11.1709
Staré
Benátky
†7.3.1786
Neudorf

Jan Jiří
Benda
*30.8.1713
Staré
Benátky
† 1752
Postupim

Viktorin
Benda
*5.9.1719
Staré
Benátky
† 1762
Neudorf

Jiří Antonín
Benda
*30.6.1722
Staré
Benátky
†6.11.1795
Köstritz

Josef
Benda
*7.5.1724
Staré
Benátky
†22.2.1804
Postupim

flétnista,
houslista a
skladatel

houslista

tkadlec

houslista,
kapelníka
skladatel

houslista

první sňatek
2.5.1739
Francisca
druhý sňatek
13.8.1761
Caroline

Marjána Bendová
*29.7.1674 Toušeň
†26.10.1688 Mstětice

sňatek 1740
(1741?)
Elisabeth

Anna Bendová
*4.7.1675
Toušeň

sňatek 1748
Sophie

sňatek
23.11.1751
Christine
Eleonore
Leichnerová

Jiří Benda
*25.4.1677
Mstětice
† před 1686

Marie
Mandelina
Bendová
*18.7.1679
Mstětice

pěvkyně
sňatek 1751
Jan Dismas
Hattasch
houslista

Jakub Jan
Benda
*17.7.1681
Mstětice

Jan Benda
*25.5.1682
Mstětice
†4.12.1757
Neudorf
sňatek
30.5.1706

Jiřík Benda
*25.4.1686
Mstětice

Tomáš Benda
*17.11.1683
Mstětice
†18.4.1687

Anna
Františka
Bendová
*26.5.1728
Staré
Benátky
†15.2.1781
Gotha

Dorota
Brixiová
*15.1.1686
Skalsko
†23.3.1762
Neudorf

sňatek
4.2.1716
Majdalena
Kučerová

9 dětí v Toušeni
Bartoloměj Benda
* před 1650 Toušeň
†10.3.1690 Mstětice

Václav Benda
* po 1650 Toušeň
†28.2.1707 Zápy

sňatek 21.9.1673
Dorota

sňatek 1681
Kateřina

Tomáš Benda
* po 1600 v Toušeni
Jan Benda
* po 1570 v Toušeni

23
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Hudební rod Foerstrů
(podle Josefa Bartoše)24

Josef Bohuslav Foerster
*30.12.1859 Praha
†29.5.1951 Nový Vestec

Marie
Foerstrová
*1863
†1890

první sňatek 1888
Berta Lautererová
*1869 †1936

Anna
Foerstrová
*1864
†1939

Viktor
Foerster
*1867
†1915

Božena
Foerstrová
*1874
†1935

malíř

klavírista
v Berlíně a
Chicagu

druhý sňatek 1936
Olga Dostálová-Hilkenová
*1893 †1984

Josef Foerster
*22.2.1833 Osenice
†3.1.1907 Praha

Anton Förster
*20.12.1837
†17.4.1926

učitel, varhaník,
kapelník, skladatel,
profesor
konzervatoře

arhaník,
skladatel, učitel
hudby v Lublani

první sňatek 1859
Marie Hladíková

Antonín
Förster
*1867
†1915
Terst

Gustav
Förster

Alois
Förster

Karel Förster
*1855 †1921

učitel v
Podmoklicích

učitel ve
Smečně

regenschori a
skladatel
v Moravských
Budějovicích

sňatek
Petronila Veselá

druhý sňatek 1878
Františka Splavcová
Josef Förster
*31.12.1804 Mladá
†28.8.1892 Moravské
Budějovice

Josef Dvořák
technik a
hudebník

Matěj Förster

Jan Förster

učitel v Mladé
Boleslavi

varhaník u
sv. Štěpána
v Praze

učitel a regenschori
v Osenicích (1827-1877)
první sňatek 1829
Anna Kocverová
druhý sňatek 1853
Johanna Rohlová
Anna
Försterová

Ignác Föerster
*1774 (Úvaly?)
†24.12.1827
učitel a varhaník

manžel
Josef
Dvořák

první sňatek 1797
Františka Nováková
druhý sňatek
Barbora Hlavatá
Tomáš Föerster
*1744 †5.12.1817
kantor v Úvalech a Velkých Nehvizdech
manželka
Barbora
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