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Ubi Caritas et amor, ubi Caritas et amor,
Ibi Deus est, ibi Deus est.
/:Congregavit nos in unum Christi amor:/
Exultemus, exultemus
Et in ipso iucundemur.
Timeamus et amamus,timeamus et amamus
Deum, Deum, Dcum vivum! 1

ÚVOD

Téma své bakalářské práce, tedy „<Chrámová hudba v Jihlavě a její vývoj se zřetelem ke
kůru farního kostela sv. Jakubajsem

si nezvolila náhodně. Uvažovala jsem o něm už od

svého přijímacího pohovoru a počátku studií oboru Sbormistrovství chrámové hudby
na Týnské škole. Žádná práce tohoto druhu dosud nevznikla, a to vlivem nedostatku
informací nebo i společensko politického klimatu. Proto využívám jak osobní znalosti
prostředí a zmíněné problematiky, tak i částečného odstupu, který j e nutný pro vytvoření
objektivního díla. Nicméně jsem si vědoma, že jistá osobní zainteresovanost j e v práci
patrná, neboť se v oblasti jihlavské chrámové hudby pohybuji velmi dlouho.
Snad ještě ke zmíněnému názvu. Původně se práce měla nazývat "Hudební tradice
svatojakubského kůru v Jihlavě v 19. a 20. století", ale nedochovaly se téměř žádné
podrobnější informace nebo doklady o provozování chrámové hudby v 19. století a stejně
tak žádný notový materiál, a neobjevila jsem jej ani při úmorné práci v archivech a
muzeích

s pomocí

vynikajících

odborníků.

Tento

nově

objevený

problém

jsem

konzultovala při setkání s prof. Jiřím Sehnalem a bylo mi řečeno, že se jedná o jev
naprosto běžný téměř při všech velkých moravských chrámech. V Jihlavě situace zřejmě
vypadala tak, že co zůstalo po protestantech, ve velké míře zničila katolická obec, co
zanechali jezuité, bylo také zničeno (až na několik zlomků) a stejný osud zřejmě postihl i
německou duchovní hudbu po druhé světové válce, tedy po odsunu jihlavských Němců.
' Počáteční slova skladby Ubi Caritas et amor (1972) od brněnského skladatele Zdeňka Blažka. Jedná se o
antifonu k obřadům Zeleného čtvrtku, jejíž text j e v rámci autorského záměru zdvojen, přičemž někdy jde
jakoby o dialog mezi mužskou a ženskou částí sboru. Je tím zvětšena a zdůrazněna výpovědní hodnota textu.
Dílo bylo dedikováno jihlavskému chrámovému sboru.

Doklad o tom, že na svatojakubském kůru na konci 19. století nezůstaly žádné hudebniny,
máme od regenschoriho Franze Kindermanna - viz jeho portrét. Proto jsem se rozhodla
zachytit všechny informace tohoto druhu i některé notové matriály mladšího data vzniku
(přesto nejstarší dostupné, např. duchovní skladby ředitele B. Boudy), aby alespoň ty byly
vytrženy zapomnění. O tom, co se na jihlavských kůrech zpívalo ve 20. století, nám
vypovídá soupis skladeb soukromého archivu regenschoriho Filipa Kozy (viz příloha č. 1).
Zpracovávaná látka na pozadí krátkého pojednání o historii města, historii kostela
sv. Jakuba a zasazená do společensko kulturního a hudebního kontextu, s nimiž je
nerozlučně spjata, si vyžádala větší rozsah, než je obvyklé pro bakalářskou práci. Přesto
jsem se rozhodla ji zpracovat tímto způsobem, protože věřím, že uvedené informace
pomohou dalším, kteří se ocitnou na stejném nebo podobném badatelském poli. Práce má
z toho důvodu i jistý souhrnný charakter. Jedinou výjimku tvoří pasáž o Pěveckém
sdružení Campanula, o němž bylo napsáno již mnoho, takže po uvedení základních
informací a toho, co ještě nebylo publikováno, odkazujeme na další dostupnou literaturu.
Tuto bakalářskou práci je možno rozdělit do několika oddílů. V první části se
pokouší předestřít stručný přehled společensko politické a především hudební historie
města Jihlavy a chrámu sv. Jakuba, přičemž je kladen akcent na všechno, co se týká
duchovní hudby. V oddílu o chrámové hudbě se snažím akcentovat její historii i současnost
(chrámový sbor a Iuventus) a zároveň veliký a jedinečný přínos jednotlivých osobností,
jejichž portréty jsou řazeny chronologicky i tematicky. Také jsou stručně představeny další
osobnosti, které v určitém období svého života (kratším či delším) v Jihlavě pobývaly,
komponovaly a přispěly k hudebně kulturnímu rozvoji města. Jejich kompoziční styl
představuji přiloženou ukázkou duchovní skladby. Především však mnohé z nich včetně
skladeb věnovaných jihlavskému chrámovému sboru budou provedeny v tematicky
zaměřeném absolventském koncertu, který se připravuje na 5.května 2006 v 16.30
v kostele sv. Jakuba v Jihlavě. Zvláštní kapitolou je pak rozbor fragmentů, jak
rukopisných, tak i tištěných (v omezené míře), které se dochovaly jako jediný pozůstatek
notového materiálu jihlavské jezuitské knihovny. Následuje katalogizační práce (soupis
archivu ředitele Kozy a dále úplný katalog skladeb Mgr. Petra Šandery a částečný katalog
děl MgA. Františka Fialy).Těžiště práce tedy z nedostatku archivních podkladů musí
spočívat zejména ve 20. století.
Premonstrátská kronika, resp. výtah z n í od P. Oldřicha Meda (nesoucí název
Svatojakubské anály) se stává jedním z mála ucelených a dostupných zdrojů informací o
chrámové hudbě v Jihlavě. Obsahuje však pouze útržkovité poznámky o hudbě, neboť
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jejím hlavním cílem samozřejmě nebyl podrobný popis hudby provozované na jihlavských
kůrech. Jen tu a tam se tedy zmiňuje o nějakém hudbymilovném kaplanovi nebo o platech
několika fundatistů, kteří hráli a zpívali při velkých svátcích nebo slavnostech. Proto
hlavním informačním zdrojem pro vznik této práce jsou vzpomínky několika pamětníků,
dále pak pozůstatek jihlavské jezuitské knihovny, toho času v Moravském zemském muzeu
v Brně. Využila jsem jako cenný informační zdroj i soukromého archivu pana Filipa Kozy,
a také informací ze Státního okresního archivu města Jihlavy.
Praktická část je tvořena spartací Boudový skladby Ave Maria a při této činnosti
byly opraveny některé chyby. Nicméně po jejím pracném vyhotovení byla nalezena zasutá
partitura v Muzeu Vysočiny. Takže předkládám vlastní spartaci, která se v samostatně
opraveném tvaru shoduje s později nalezenou partiturou. Dále byl vytvořen sborový part
z Boudový skladby Zdrávas Maria určené pro dětský sbor.
Mnohé informace, ke kterým jsme se v průběhu výzkumných aktivit dobrali, dosud
nebyly dosud nikde publikovány.

K jejich sebrání posloužily již zmíněné,

ničím

nenahraditelné vzpomínky pamětníků a také bádání v uvedených institucích. Coby
lingvistka jsem si neodpustila jazykový rozbor některých přiložených

rukopisných

fragmentů a stručné pojednání o velmi zajímavé etymologii názvu města Jihlavy.
Po přečtení této práce by měl před námi vyvstat naprosto konkrétní obraz o
hudebním dění v Jihlavě s důrazem na chrámovou hudební činnost. To lze také pokládat za
hlavní cíl tohoto díla.
Jelikož některé části práce zasahují do oblastí mě buď zcela nebo částečně odborně
vzdálených, byla jsem nucena požádat o pomoc odborníky, kterým bych teď chtěla
poděkovat. Patří k nim především specialista v oblasti starých hudebních rukopisných
fragmentů PhDr. David Eben, Ph.D, dále Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., PhDr. Pavel Koček,
bývalý jihlavský okresní archivář pan Ladislav Vilímek a historik P. PhDr. Jindřich
Zdeněk Charouz, O.Praem.,ThD. Samozřejmě nesmí chybět poděkování zaměstnancům
Moravského zemského muzea v Brně, Okresního archivu Jihlava a Muzea Vysočiny. Dále
děkuji za ochotnou a dlouhodobou spolupráci jihlavským pamětníkům, jejichž detailní
vzpomínky včetně přesného vročení událostí a jevů jsou nejlepší vizitkou jejich vynikající
paměti. Jsou to: paní Helena Kozová, paní Jarmila Dymáčková, P. Antonín Vokáč, paní
Magdalena Kukačová-Boudová a P. Mgr. Bohdan Sroka. Další poděkování patří zejména
jihlavským hudebním vědcům PhDr. Pavlu Jirákovi a P. Mgr. Bohdanu Srokovi. Za
ochotnou spolupráci patří mé díky Mgr. Petru Šanderovi, Mgr. Daně Fučíkové, Mgr. Pavle
Semerádové, MgA. Františku Fialovi, P. Gorazdu Františku Krušinoví, O.Praem, Ondřeji
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Levákovi a správě jakubské fary. Slova díků však patří i všem zpěvákům tří pěveckých
těles, která se mnou připravují absolventský koncert. Zvláštní poděkování však patří
vedoucímu této práce za kvalitní odborné vedení, připomínky a náměty, směrování při
výzkumných úkolech a především za ojedinělý pedagogický a lidský přístup. Kromě něj
chci poděkovat svým rodičům a ... Bohu.
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1 HISTORIE

1.1 Historie města Jihlavy

Jihlava - starobylé královské, dnes krajské město ležící na samých hranicích Čech a
Moravy. Historie vzniku a utváření jeho názvu je velice zajímavá - pravděpodobně starého
slovanského původu.
Nejstarší dochovaná podoba tohoto toponyma je Gyglawa z r . 12332, která prošla
v průběhu staletí mnoha proměnami od Giglaue, Yglaua přes Iglä i Gyhlawa, dokonce
Gjhlawa až k pochopitelnějšímu Iglavia. Po postupné, v praxi dlouhotrvající staročeské
změně g>h, docházíme tedy např. ke staročeským tvarům Gihlawa, již uvedeným Gyhlawa
a Gjhlawa, Ihlava a Jihlava (od pol. 15. stol.), a také k německému Iglau, k němuž mají
blíže nejstarší uvedené podoby. Název tedy město získalo podle řeky, což bylo u jmen obcí
slovanského původu obvyklé. Řeka byla plná kamenů ostrých jako jehly, proto bylo pro
její překonání nutno užít brodu. Slovanské slovo pro jehlu j e j b g b l a . Jihlava leží na jižní
Moravě, kde bychom však před Slovany našli ještě osídlení langobardské. Odtud se tedy
nabízí možné vysvětlení spočívající na německém slovním základu Igulaha,

později

Igelache - ježový potok (opět odvozeno od názvu řeky plné ostrých až pichlavých kamenů
ne nepodobných ježkovým bodlinám 3 - Igel). Odborná literatura se však přiklání ke
slovanskému

původu jména

slovanského jbgtla,

nejen pro lingvisticky

snadno doložitelný vývoj od

ale také proto, že ve všech důležitých slovanských jazycích najdete

mnoho podobných místních jmen (např. bulh. Iglina, srbch. Iglarevo, slov. Ihla, pol.
Igliczna a řeka Iblica, rus. Iglino) 4 . Jedna z pověstí udává spojitost s těžbou stříbra, na
jejímž počátku stálo nalezení jakéhosi blíže nespecifikovaného útvaru obsahující stříbro
velikosti hlavy, což je klasickým lidovým vysvětlením (tzv. lidová etymologie). (Tato

2

HOSÁK, L. - ŠRÁMEK, R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv.l. A-L. Academia, nakladatelství
ČSAV, 1. vydání, Praha 1970, s. 365
3
Ve starém městském znaku figuruje dvouocasý lev s korunou, od r. 1410 však byl doplněn ježkem. Poprvé
se v této podobě objevuje v tzv. Gelhausenově kodexu, tedy v právním spisu městského písaře Jana
z Gelhausenu (v Jihlavě působícího v letech 1397-1404), který je nazýván pro svou bohatou iluminaci perlou
gotických rukopisů.
Tamtéž jako pozn. pod čarou č. 1, přičemž autoři se odvolávají na Šmilauerovu práci Příručka slovanské
Toponomastik}' 1, Praha 1963.
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domněnka je však snadno vyvratitelná, neboť název řeky a původního městečka Jihlavy
byl znám ještě před nalezením stříbrných ložisek.
První písemné záznamy o slovanské osadě ležící u brodu řeky Jihlavy pocházejí ze
12. století. Říkalo se jí Jihlava, později po rozšíření města o novou část vystavěnou
především pro přišedší horníky získala přídomek Stará Jihlava, a rozprostírala se kolem
kostelíka sv. Jana Křtitele. V roce 1233 jej i s farou a dalšími statky jakož i s humpoleckou
farní správou zakoupili premonstráti želivského kláštera. (Tato informace je v dostupné
literatuře eliminována, obcházena nebo nesprávně hodnocena. Obě fary nebyly ani pod
patronátem, ani pod záštitou želivského kláštera, ale staly se jeho plnou součástí, což
dokládá termín incorporate - dosl. vtělení. 5 Proto se od samých počátků starali o
jihlavskou farnost premonstráti, tudíž i o pozdější stavbu farního kostela sv. Jakuba a
dosazovali sem faráře ze svých řad.) Transakce se uskutečnila mezi řádem německých
rytířů zastoupeným komturem Heřmanem zv. Balko a opatem želivského kláštera
Heřmanem. 6
Jihlava tehdy představovala významné obchodní a tržní centrum a zároveň brod
přes řeku na tzv. severojižní haberské stezce spojující Čechy a Moravu. V druhé polovině
12. století se začalo v okolí města těžit stříbro.7 Tato skutečnost vedla ke značnému přílivu
německých horníků, Jihlava se začala rozrůstat, čímž vznikla tzv. Nová Jihlava, a od té
doby až do 20. let 20. století se zapsala do povědomí široké veřejnosti jako město
s nadpoloviční převahou německého obyvatelstva.
Ve 13. století získala Jihlava od krále Václava 1. zrodu Přemyslovců jako první
z českých měst status „královské horní město" 8 , a tím i velmi významné postavení mezi
českými městy. Její nová část byla vystavěna podle stavebního řádu, který získala roku
1270 od českého krále Přemysla Otakara II. Stala se důležitým centrem politického (např.
i '

•

9\

přijetí basilejských kompaktát r. 1436 mezi císařem Zikmundem a českými stavy ),
duchovního (přítomnost řádu dominikánů, minoritů, premonstrátů a později také jezuitů a
kapucínů), a zejména vzdělávacího a kulturního života. Její význam se odrazil i ve
velikosti náměstí, kterému rozlohou mohla konkurovat pouze největší náměstí v Evropě,
5

Konzultováno s historikem PhDr. Jindřichem Zdeňkem Charouzem, O.Praem.
MED, O., P. - Svatojakubské anály. Výbčr a překlad z původního německého textu zejmena
z premonstrátské kroniky. Její originál uložen v OA Jihlava. Jihlava 1964, s 1-7
Podle pověsti bylo nalezeno tak, že se hrnčířům rozpadaly výrobky, což bylo způsobeno přítomnosti
stříbrné rudy ve hlíně.
,
,
,

6

Q

Jihlavské horní právo bylo vytvořeno italským učencem Gozziem ab Orvieto, právníkem u dvora Vaclava
II-, a stalo se často napodobovaným vzorem při sepisování listin horních práv v celé Evropě.
Na jedné straně bylo husitům přiřčeno právo přijímat podobojí (přítomen i papežský legat), na straně druhé
byla kompaktáta projevem uznání císaře Zikmunda za českého krále.
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např. v Kolíně n. Rýnem, Krakově nebo Vratislavi. Mohutné hradební opevnění města
s pouhými pěti branami 10 bylo od počátku nutností.
Dodnes jsou chloubou a zároveň dominantou města současně stavěné církevní
stavby: chrám sv. Jakuba (jej i faru stavěli premonstráti želivského kláštera), chrám Matky
Boží, resp. Panny Marie Nanebevzaté, který je součástí komplexu minoritského kláštera, a
dále původně dominikánský kostel sv. Kříže (v současnosti patří Československé církvi
husitské) a klášter (dnes v areálu hotelu Gustav Mahler).
Díky svému bohatství, které spočívalo nejprve v těžbě stříbra a ražení mincí,
později

(postupně

již

od

14.

století)

v soukenictví,

koželužství,

kloboučnictví,

pivovarnictví, cínařství, v obchodu, sklářském a potravinářském průmyslu, měla Jihlava
dostatek prostředků pro rozvoj školství, kulturního a společenského života, čímž
ovlivňovala i své široké okolí (např. existence literátských bratrstev). V době svého
rozmachu tak zastínila i města jako Brno nebo Plzeň. Proslulost, bohatství a vliv však měly
i stinné stránky: přitahovaly nežádoucí pozornost a závist. Proto byla Jihlava mnohokrát
vystavena nájezdům vojsk, ať už to byli husité, proti nimž se Jihlavští tvrdě postavili
(město bylo obléháno několikrát ve 20. letech 15. století, pak v letech 1458 a 1471 pod
vedením Jana Žižky, Jiřího z Poděbrad aj.), Švédové (1645) nebo Sašové (bojující proti
Marii Terezii). Někdy se město za výrazné pomoci mohutných hradeb dokázalo ubránit
přesile, např. husitům, jindy nikoliv. Převážně obrannou funkci však mělo i jihlavské
podzemí, které obsahuje mnohakilometrovou spleť chodeb, někde i ve třech patrech nad
sebou, situovaných zejména pod náměstím a vedoucích do širokého okolí.
Jihlavu však krutě postihovaly kromě vpádů vojsk i další katastrofy, jako tři velké
Požáry, mor nebo hlad. Přesto bylo původně gotické město většinou po požáru postupně
přestavěno v renesančním (např. radnice), později v barokním (obě kašny nebo 15 metrů
vysoký mariánský morový sloup na náměstí) a klasicistním stylu."
Největší pohromu však zřejmě představovalo období třicetileté války. Odešlo
mnoho zručných řemeslníků, což bylo neštěstím pro Jihlavu závisející na řemeslné výrobě,
ale k emigraci se rozhodli i mnozí bohatí měšťané a vzdělanci, jejichž majetek byl
zkonfiskován. Situace se rapidně zhoršila v samém závěru války, neboť město bylo
obsazeno švédskými vojsky, které poničilo historické památky a vydrancovalo obecní i
soukromé majetky. Mnohem smutnější byly však četné oběti na životech: počet
10
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z nich se zachovala pouze Brána Matky Boži.
.
Proto městská památková rezervace, vyhlášená v roce 1951, obsahuje jedinečnou kombinaci gotické,
renesanční, barokní i klasicistní architektury, a to ponejvíce na tzv. měšťanských domech.
u
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jihlavského obyvatelstva se díky všem uvedeným vlivům katastrofálně snížil na pouhou
jednu osminu. Důsledkem byl totální hospodářský kolaps, z něhož se město vzpamatovalo
díky vylepšení koncepce výroby sukna za pomoci nizozemských odborníků. Ti byli
pozváni Marií Terezií.
Jihlava byla odedávna výhradně katolickou baštou, která se odvážila postavit i
husitské Praze. Avšak patrně již na konci 15. století začali někteří její obyvatelé
sympatizovat s reformací a tyto tendence ještě zesílily příchodem protestantského kazatele
Pavla Sperata v r. 1522.12 Po událostech na Bílé hoře se nástrojem přísné rekatolizace
v Jihlavě stal jezuitský řád (od roku 1625, později mu přišli na pomoc kapucíni), přesto
jeho působení bylo pro město z mnoha hledisek velkým přínosem. Jeho dílem byl mj.
chrám sv. Ignáce se všemi vzácnými uměleckými díly a také jezuitská kolej. Tereziánské a
josefínské reformy, které vedly k jeho zrušení a vyvlastnení majetku, představovaly pro
Jihlavu i celý region značnou kulturní ztrátu: byl zničen obsah jezuitské knihovny, cenné
kroniky a archivní materiály byly spáleny, pouze několik zbylých vytrhaných listů ze
starých rukopisů a tisků bylo převezeno do Brna 13 . Proto dnes nemáme téměř žádné zprávy
o duchovní hudbě, která se v Jihlavě provozovala od dob založení klášterů, a která, soudě
podle bohatství městské pokladny i podle významného postavení hudby v jezuitském
školství, rozhodně nebyla nevýznamná. Následovalo zestátnění jezuitské koleje, která byla
v celém regionu známa svými vynikajícími výsledky (viz následující kapitola).
Z dominikánského kláštera a kostela se stalo sídlo velké vojenské posádky, přičemž
okolní objekty vybudované jezuity byly uzpůsobeny jejím potřebám. Tak vznikla vojenská
nemocnice, pekárna, velké sklady atp. Uvolněné prostory po vyhnaném řádu kapucínů
začaly sloužit jako sklad pro potřeby soukenických manufaktur.
Až teprve od roku 1848 se v Jihlavě, tradičním centru řemesel, začal pozvolna
budovat průmysl a později i železnice. Bachovský absolutismus v tomto období vnesl
zárodek nesnášenlivosti mezi český a německý živel, a ten od této doby stále sílil, až se
vyhrotil v otevřené národnostní spory a nezastírané nepřátelství. Svůj podíl na tom měl i
fakt, že počet českého obyvatelstva v Jihlavě a okolí rostl a s tím i touha domoci se
stejných práv jako německá populace. Čeští obrozenci byli proto panujícímu režimu krajně
podezřelí. Na černé listině bychom tedy našli např. gymnaziálního profesora Antonína
Vaška, otce Petra Bezruce, knihkupce Antonína Musila a mnoho dalších.

Jeho památku připomíná evangelický kostel sv. Pavla z r. 1878 ve Dvořákově ulici.
Dnes ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně.
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Přítomnost Židů v Jihlavě je deklarována listinou z r .

1345 od moravského

markraběte Karla, pozdějšího českého krále. Ti svým kupeckým nadáním nemálo přispěli
k rozvoji obchodu, později i průmyslu na Jihlavsku. A tak tomu bylo i v druhé polovině 19.
století, kdy se zvýšil počet židovského obyvatelstva, a to i přes občasné protesty místních.
Roku 1863 byla vystavěna jihlavská synagoga v pseudomaurském slohu, mezi jejíž
občasné návštěvníky patřila i rodina Gustava Mahlera. (Bohužel hned v prvních dnech
nacistické okupace lehla popelem. Její význam, a to i po stránce hudební, však daleko
přesáhl hranice města.) 14 Historii Židů na Jihlavsku se významně věnuje archivář Ladislav
Vilímek. 15

obrázek 1- Synagoga v Schillerově třidě v Jihlavě (dnes Benešova ul.) stála na místě,
kde se nyní nalézá centrální tržiště (snímek z pol. 30. let 20. století)

Ve druhé polovině 19. století vzrostl počet i národnostní uvědomění českého
obyvatelstva města Jihlavy a tento jev je patrný i v jiných českých městech. Docházelo
k občasným

střetům

s privilegovanějšími

jihlavskými

Němci,

kteří

zpočátku

nekompromisně zakazovali vše „pročeské" a postupně se neštítili vzít si na pomoc i
nejhanebnější taktiky, jako např. zastrašování, udávání, perzekuování, věznění a fyzická
napadení. Situace se vyostrila a za první světové války přešla v čistou nenávist. Až v roce
1918 se problém mírně utišil, ale bylo nutno zvýšit českou vojenskou posádku a až teprve

14

Podle výpovědi archiváře Ladislava Vilímka údajně měla v okruhu lidí pohybujících se kolem jihlavské
synagogy vzniknout jistá hudební skladba, která díky své oblibě kolovala po celém širokém okolí.
Dostupné na WWW: Regionalist [online] : http://www.reiiionalist.cz/vilimek/
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pod hrozbou vojenského zásahu se němečtí radní vzdali. Problém však nebyl vyřešen, což
dokázal i tzv. Krvavý slunovrat v létě roku 1920. Došlo totiž ke krvavému střetu mezi
provokujícími Němci a českou stranou, přičemž na obou stranách bylo několik mrtvých a
těžce zraněných.
V meziválečném období se město začalo rozrůstat o další významné budovy,
nemocnice, banky, školy (viz následující kapitola), továrny, podniky i bytové komplexy a
vily. Nicméně hospodářská krize 30. let dopadla i na Jihlavu velice tvrdě.
Konec krátkodobé tolerance v česko-německých vztazích představoval pro Jihlavu
rok 1933, kdy se v Německu dostala k moci NSDAP. Tyto události samozřejmě podpořily
růst německého nacionalismu a výše popsané akce nacionalistické nesnášenlivosti začaly
nanovo. Následovalo zatýkání českých politických a hospodářských špiček, vytlačení
Čechů z důležitých míst a snaha o nastolení totální germanizace. O úplné poněmčení se
s nástupem Hitlera k moci a zejména s počátkem války snažila především jihlavská
Oberlandrat s téměř neomezenými pravomocemi, zasahujícími do všech záležitostí i
v širokém okolí. Byla ustavena nedlouho poté, co 15. března 1939 byla Jihlava obsazena
německými vojsky. O rok později došlo v roce 1940 i k vypovězení českých škol za
hranice Jihlavy a mnohé podniky a továrny byly donuceny přejít na válečnou výrobu. Část
německého obyvatelstva spolupracovala s nacisty do té míry, že tu vznikla a více než rok
fungovala Hitlerjungendschule, jediná na území Čech a Moravy. Slavnostní otevření
proběhlo 26. dubna 1944 (ve vile „Hrádek" na Heulose) 16 a nechyběly na něm nacistické
špičky, např. generál Frank.
V té době byly akce zaměřené proti Jihlavanům židovského původu velmi tvrdé.
Byl schválen plán na „očištění města", které se mělo stát „Judenfrei". Mnohé rodiny tak
postihlo násilné vystěhování z města. Většina z původních více než 1200 židovských
obyvatel byla intervenována do Třebíče a odtud do Terezína. 17 Po skončení války se jich
vrátilo pouhých třicet.
Největší represe nastaly po atentátu na Heydricha. Přesto odpor vlastenců a
partyzánů nebyl nikdy zlomen, což dokazuje i úspěšná akce vyhození německého
železničního mostu a transportu měsíc před koncem války.
Sílící odpor proti německému živlu, tzv. totální nasazení všech německých obyvatel
do jihlavského zbrojního průmyslu a později i příliv německých uprchlíků z východní
16
17

a tento jev poprvé upozornil a podrobně j e j zdokumentoval zájmový jihlavský historik Vilém Wodák.
eho článek o Hitlerjungendschule vyšel v Jihlavských listech v únoru 2004.
tLchto událostech zejména v jihlavském gymnaziálním prostředí píše archivář Ladislav Vilímek na
rese:
regionalist.cz/vilimek/ název článku: Jihlava - 15. březen 1939 a další dny
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fronty - to vše deprimovalo místní Němce a postupně posilovalo jejich neblahé tušení o
výsledku války.
V prvních květnových dnech byly zmařeny pokusy partyzánů o osvobození města, a
tak byla Jihlava zbavena nacismu až v ranních hodinách 9. května 1945 sovětskými vojsky
generála Malinovského. Nacistické špičky byly pozatýkány a vyslýchány. Již v prvních
dnech po osvobození byl započat odsun německého obyvatelstva, který pokračoval i
v následujícím roce. Takto muselo opustit Jihlavu na 16.000 příslušníků

německé

národnosti. Je velice pravděpodobné, že mezi jejich konfiskovaným majetkem byla mnohá
kulturní díla, která však v této době vzala za své.
Bohužel jen necelé tři roky se Jihlavané spolu s ostatními příslušníky našeho národa
těšili demokratické státní správě. Už 25. února 1948 se komunisté protlačili na všechna
důležitá politická a mnohá další místa v tehdejším Československu a chopili se moci.
V Jihlavě k tomu došlo hned následujícího dne - byl ustanoven okresní a krajský národní
výbor. V té době i v následujících letech docházelo k tzv. stranickým

čistkám

v naprostém souznění s obávaným stalinistickým modelem. „Čistilo se" i v Jihlavě a
zdaleka nejen v KSČ. Bohužel se tak Jihlava stala téměř synonymem pro komunistické zlo
v podobě řady zinscenovaných procesů. Dokonce byli v r. 1951 popraveni dva kněží pod
rouškou babického procesu na

dvoře

jednoho z domů v Křížové ulici poblíž náměstí.

Nedávno byl tento případ znovu otevřen, přičemž se mnozí lidé snažili dobrat
pravdy. O celém problému byl uveřejněn rozsáhlý článek v Hospodářských novinách, i
v elektronické podobě na jejich internetovém serveru. Dovolte mi krátce citovat: „Po zabití
funkcionářů MNV, na němž se kromě Ladislava Malého podílel ještě místní zemědělec
Antonín Mityska, byly v celém jihlavském kraji rozpoutány procesy s bohatými sedláky a
kněžími. Celkem bylo vyneseno jedenáct rozsudků smrti a téměř tři stovky lidí byly
odsouzeny na více než 1 375 let odnětí svobody. "V archivu najdete řadu důkazů, že tohle
hrůzné divadlo probíhalo v režii jihlavské pětky. Její členové diskutovali i o výši trestů,"
upozorňuje Šimek. (...) Podveský varoval i kněze, které (krátce nato) obcházel Ladislav
Malý s historkou, že ukrývá kardinála Berana. Přinejmenším tři faráře - Jana Bulu, Václava
Drbolu a Františka Pařila - žádal Malý, aby Beranovi před útěkem za hranice udělili
svátosti pro případ smrti. Když všichni po varování Podveského odmítli, byli zatčeni a
později popraveni, ačkoliv s babickou vraždou nemohli mít nic společného," upozorňuje
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Jiří Pernes". 18 Celá akee byla zřejmě jen záminkou, cílem bylo odstranit v jihlavském kraji
všechny osoby, které zde měly větší vliv, včetně kněží.
O jiných „přehmatech" komunistického režimu na Vysočině by mohli promlouvat
mnozí. Jedním z nej povolanějších by byl pan Antonín Štěpánek, který byl po revoluci
zvolen předsedou jihlavské pobočky Konfederace politických vězňů.
Jaké byly poměry na jihlavských středních školách v éře komunistické diktatury, o
tom krátce vypráví bývalý profesor i jihlavského gymnázia, Josef Výborný. 19 Pro nastínění
situace, která zde panovala, uvádí své zkušenosti s ředitelem pedagogického gymnázia.
Tento člověk vůbec neměl vysokoškolské vzdělání, ale provokoval své spolupracovníky
naprostými výmysly. Používal praktiky, které se považovaly za běžné u lidového soudu,
jehož soudcem se stal. Tudíž byl jedním z těch, co odsuzovali k trestu smrti.
Ještě zevrubněji máme možnost se dočíst o řádění komunistického režimu na
Jihlavsku z pera okresního archiváře, pana Ladislava Vilímka. Jeho články s názvy
„Vítězný únor..." nebo „Jménem republiky!" a další velice autenticky podávají obraz doby
20

plné falešných obvinění, křivých přísah, výmyslů, ale i mučení a poprav ...
V roce 1949 se Jihlava stala krajským městem a byla jím až do roku 1960.
V dalších desetiletích se postupně rozrůstala i tak, že integrovala některé z okolních vesnic,
takže v roce 1989 dosáhl počet obyvatel svého maxima - přes 55 tisíc občanů.
Mezi tím však Jihlavané zažívali první tuhá léta komunistické éry a posléze i
normalizaci, mezi nimiž se neblaze vyjímal srpen 1968. Strach z komunistických procesů a
pronásledování přetrvával, a tak se život v Jihlavě pohyboval v jasně vymezených úzkých
hranicích. Zásahy neodborníků ve vysokých funkcích byly veskrze ničivé: například byl
vydán příkaz ke zbourání komplexu gotických a renesančních budov uprostřed náměstí
(Krecl, spis. Grätzel) a k nahrazení stavbou vpravdě rušivou vzhledem k okolním
historickým domům.
Rok 1989 přinesl uvolnění poměrů i do Jihlavy, třebaže k jejich změnám docházelo
postupně. Uveďme alespoň to, že byl zrekonstruován dominikánský klášter, přičemž
některé jeho prostory byly využity pro vznik nového Hotelu Gustav Mahler (1993).

18 LESCHTINA, j Něco strašného se chystá. Hospodářské noviny. iHNed zpravodajství [online] Dostupné
na WWW: http://ihned.cz článek z 25.10. 2005, cit 9.3.2006
x-x,-,™', nuankfi
19
KRÁSENSKÝ, ZD. Mým vzorem byl dějepisář Procházka, vzpomíná jubilující Joset Výborný. Jihlavské
listy [online], 13.2.2004, roč. XV, č. 13. Dostupné na WWW:
bttß^/\vv vw ,)ihi avs i < e-listy.cz/jl/index.asp?clanek=3146
*" VILÍMEK, L. Jménem republiky! In: Regionalist [online]. Dostupné na WWW:
!m£lZAyww.reaionalist.cz/vilimek/vilO 1 14,htm
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S příchodem nového tisíciletí se kdysi královské město Jihlava stalo hlavním
střediskem nového kraje Vysočina, a tedy statutárním městem pro celé široké okolí.

1.2 Historie farního kostela sv. Jakuba Většího

obrázek 2 Průčelí farního kostela

obrázek 3 Hlavní oltář chrámu sv.

sv. Jakuba staršího v Jihlavě

Jakuba v Jihlavě

Stavba tohoto chrámu, už od počátku patřícího premonstrátům, byla zahájena před rokem
1250. Téměř současně vznikaly další dva významné jihlavské kostely: minoritský
Nanebevzetí Panny Marie a dominikánský Povýšení sv. Kříže. Nejprve se začalo stavět
kněžiště v pozdně románském stylu podobně jako v minoritském kostele. To však bylo
zvětší části strženo a plně přepracováno ve stylu klasické gotiky. Základní práce byly
dokončeny nejpozději v první polovině roku 1257, neboť 31. května téhož roku byl kostel
sv. Jakuba, patrona horníků, vysvěcen olomouckým biskupem Brunem ze Schamburku.
Přesněji řečeno byly vysvěceny dva oltáře: hlavní oltář sv. Jakuba a oltář sv. Máří
Magdalény uprostřed chrámu. Zároveň byl tento chrám povýšen na farní kostel. Literatura
s odvoláním na prameny uvádí, že: „Prvním farářem byl Štěpán, významná osobnost
ranných dějin města." 21
Stavební práce však pokračovaly, takže počátkem 14. století byla dokončena
severní věž vysoká 63 metrů, která sloužila městu jako věž strážní. Při přestavbě
zakončené v roce 1379 (za Karla IV.) byl chrám zaklenut křížovou klenbou, kterou
podpíraly čtyři nově vsazené šestiboké sloupy, přičemž jeden z nich pochází patrně
z pražské huti Petra Parléře. 22 To umožnilo vznik patra sakristie a také kůru, k němuž

JAROŠ, ZD. Gotická Jihlava: Historický1 kalendář gotické Jihlavy. Muzeum Vysočiny Jihlava, Parola
22Hj
.
s.r.o., 1. vydání, Jihlava 1993, s. 31
IS 0 1 l k o v é t a k
usuzují podle listové konzoly, která byla typická právě pro jeho dílnu.

14

vedou dvoje točité schody. Ve 30. letech 15. století byla přistavěna ještě druhá, zvonová
věž a trvale tak změnila celkovou podobu chrámu.
Historie této věže je velice zajímavá. Impulsem pro její výstavbu bylo patrně
získání velkého zvonu v roce 1412, který byl dočasně umístěn do věže severní. Stavba jižní
věže trvala celých šest let (1430-1436). V době husitských válek i za Jiřího z Poděbrad
chrám chátral, byly zničeny varhany i zvon a poškozeny věže, ba i celý kostel. Opravy
začaly právě od věží, a to v roce 1473.23 Avšak až v roce 1506 dostala jižní věž střechu.
V polovině roku 1523 vypukl ve městě veliký požár, který zachvátil i kostel sv. Jakuba
včetně věží. Opravy v pozdně gotickém stylu, zejména pod vedením Jeronýma z Prahy,
trvaly celkem čtyřicet let, z toho věže byly znovu vystavěny v roce 1545. Jižní věž byla
původně vyšší než severní, avšak o tři roky později musela být snížena. Její váha totiž
spočívala na měkkém jílovitém podloží, v němž byly navíc položeny nehluboké základy.
Proto není divu, že se začala nebezpečně naklánět a hrozilo její zřícení. Tomu tedy bylo
zamezeno jejím sesazením na dnešních 54 metrů. V roce 1561 získaly obě věže měděné
kopule v renesančním stylu a o dva roky později nový zvon, který dodnes oznamuje
jihlavským občanům příchod nedělního poledne. Jeho jméno je Zuzana a obdržel jej na
památku bohaté jihlavské lazebnice Zuzany Spiesserové, která na jeho zhotovení přispěla
značnou částkou. Je to druhý největší zvon na Moravě (po Olomouci): vysoký 1,82 m a
vážící 7 086 kg.
Pozice želivského kláštera od husitských válek pozvolna upadala, problémy se
postupně hromadily, takže na konci 16. stol. byla mohutná změť politických, finančních a
jiných problémů rozpletitelná pouze jedním způsobem: roku 1591 se strahovský opat
Lohelius ujal všeho, co zbylo ze želivského kláštera a jeho majetku, a sice na základě
císařova rozhodnutí stvrzeném listinou. Od té doby až do r. 1958 patřila jihlavská farnost
ke Strahovu (poslední premonstrátský farář se jmenoval P. Sales Šířek) a znovu od r. 1990
(od nástupu P. Česlava Malíka). V tomto „mezidobí" byla jihlavská fara obsazována
kleriky bez příslušnosti k jakémukoliv řádu. stejná situace nastala i u Matky Boží.
Vraťme se však na počátek 16. století, který přinesl další významnější změny
v chrámové architektuře. Na jižní straně kostela byla přistavěna kaple zasvěcená
Zvěstování Panny Marie a na straně severní kaple sv. Rochá a sv. Šebestiána (tzv.
adovnická), přičemž poslední jmenovaná se zachovala. Teprve v roce 1702 byla na
dveřní straně vestavěna velká osmiboká barokní kaple Bolestné Panny Marie, která je od
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ostatního chrámu oddělena vysokou ozdobnou mříží. Tam byla umístěna vzácná gotická
pieta a začala se k ní ubírat četná procesí. Kaple je vyzdobena překrásnými barokními
malbami od V.J. Noseckého (Noska) a M.V. Halbaxe. Pro tento prostor také vznikly sochy
horníků a svatých. Bylo pamatováno i na nevelký kůr s varhanním pozitivem. V letecn
2002 až 2005 byla kompletně restaurována.
Rozsáhlé stavební úpravy byly zahájeny v roce 1898 podle návrhu J. Mockera,
obnovitele Karlštejna a sv. Víta v Praze. Z této doby pochází také secesní výzdoba
kněžiště. Firma August Wolfholz z Berlína opravila narušenou statiku severní věže.
Secesní výzdoba trojlodí byla roku 1987 odstraněna. 24
Tak tedy vznikal a proměňoval se trojlodní gotický chrám s dvěma věžemi
v průčelí. Je nej významnější dominantou města a zároveň jeho skvostnou architektonickou
památkou. Navíc po staletí se v n ě m shromažďovala vzácná umělecká díla. Mezi
nejkrásnější a nejcennější patří unikátní pieta (socha vzniknuvší pravděpodobně kolem r.
1350), která je v současnosti nově zrestaurována. Dále můžeme obdivovat gotickou
plastiku Madony v kněžišti a také unikátní sochu sv. Kateřiny (vznik kolem r. 1400), která
bývá připisována Mistru krumlovské madony. Cenné jsou i pozdně gotické sochy sv.
Jakuba 25 a Boha Otce 26 , obě zpočátku 16. století. Velikým uměleckým skvostem je i
překrásná, bohatě zlatotepecky ozdobená renesanční křtitelnice z roku 1599 od J. Hirta
zNorimberka. Kazatelna je původně gotická s pozdějším přidáním barokních zdobných
prvků. Hlavnímu oltáři dominuje veliký, 7,5 metru vysoký obraz Stětí sv. Jakuba od
jednoho z dvorních malířů císařovny Marie Terezie, jihlavského rodáka Jana Nepomuka
Steinera. Dva velké obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Norberta po stranách středového
oltáře pocházejí z dílen V.J. Noseckého (Noska) a M.V. Halbaxe. I kůr je vyzdoben
barokně - stylovou varhanní skříní a plastikami andělů různých velikostí.
Protože Jihlava byla v určitých historických etapách velice důležitým městem,
řekněme hned po Praze a Olomouci, byla dějištěm velmi významných událostí, přičemž
právě jihlavské kostely hrály velice důležitou úlohu. Tak se stalo, že se zde (tady se
literatura rozchází v určení místa - buď ve sv. Jakubu 27 , což je pravděpodobnější, nebo
v dominikánském kostele sv. Kříže 28 ) v roce 1279 spojily přijetím svátostí manželství dva

25 p a t r n ě v č e t " ě ozdobných mřížek v kněžišti
26 p" o, p i s u - i e se jihlavské- .řezbářské
dílně.
V ^ U M I j n v
U1IIH,.
llL 113
V tZV
27 MED
kapli, dnes je tato socha umístěna ve sbírkách krajského muzea.
'
f -"" Svatojakubské anály. Výběr a překlad z původního německého textu, zejména
z
28 j A R r i Ä .
P r e m onstrátské kroniky. Její originál uložen v OA Jihlava. Jihlava 1964, s. 5 - 6
, ZD. Gotická Jihlava: Historický' kalendář gotické Jihlavy. Muzeum Vysočiny Jihlava, Parola
s.r.o., 1. vydání, Jihlava 1993, s. 27
J
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rody: Přemyslovský a Habsburský. Odehrály se tu svatební obřady potomků Přemysla
Otakara II. (Václava a Anežky) s dětmi Rudolfa Habsburského (Jitkou a Rudolfem).
5. července 1436 v rámci kompaktátních jednání se v chrámu sv. Jakuba konala slavnostní
mše za přítomnosti císaře Zikmunda, papežského preláta a všech ostatních účastníků. Při té
příležitosti proběhlo vyhlášení kompaktát v češtině. Následujícího dne tu byla, jak uvádějí
prameny, k velké nelibosti jihlavských občanů, sloužena husitská mše Janem Rokycanou,
při níž už bylo přijímáno podobojí. 29 Jinde se uvádí, že roku 1469 „Matyáš Korvin,
zmocnivší se Moravy, český vzdorokrál, korunovaný v Olomouci, byl prohlášen českým
králem v Jihlavě v kostele sv. Jakuba."
Chrám sv. Jakuba, jak již bylo řečeno, náležel od počátku želivskému klášteru.
K faře patřil mlýn, lesy a další statky, k jejímu bohatství přispívalo i dvanáct okolních
vesnic, které sem odváděly desátky. To také rozjitřilo vztahy s městskou radou a spory
vyvrcholily v roce 1390 vyhnáním nového faráře Václava z fary. To však nemělo dlouhého
trvání a problém byl vyřešen kompromisem: církev ustoupila a začala městské radě
vyplácet benefice. Prosadila si však právo volit rektora městské školy, čímž si zajistila vliv
na jihlavské školství. Když byl roku 1420 vypálen klášter v Želivi, poskytla Jihlava azyl
želivským premonstrátům, který trval až do konce 80. let 16. století.
Přídatné stavby kolem chrámu sv. Jakuba vznikaly již od 14. století. Za kostelem je
situována Kaple Olivetské hory s gotickými plastikami Krista a apoštolů. Kolemjdoucí tam
však také může objevit pozůstatek české kaple sv. Václava, ve které se konaly česky
sloužené bohoslužby a především česká kázání. Byla postavena roku 1400 z popudu a
finančního vkladu jihlavského měšťana Řídela, avšak v 17. století ji zničila švédská vojska.
Svatojakubská fara v těsné blízkosti kostela, resp. na dnešním místě, byla zřízena již
strahovským opatem Questenberkem roku 1634.

29

30
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HUDEBNÍ DĚNÍ A ŠKOLSTVÍ V MĚSTĚ JIHLAVĚ V PRŮBĚHU

STALETÍ

Hudba a Jihlava - o tom, že tato slova patří k sobě už od dávných dob, se dočtete ve
starých záznamech datovaných do období prvního rozmachu města. Hudba se tu totiž
začala rozvíjet v souvislosti s příchodem řádových kněží, a to nejprve minoritů (1233
postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie) a dominikánů (1247). První zprávy o hráčích na
hudební nástroje a jejich činnosti se dochovaly už ze 14. století. Jsou doplněny pozdějšími
sděleními o oblibě a hojném provozování tzv. dyndácké hudby 31 .
První písemné doklady o přítomnosti školy, či spíše výukové činnosti v Jihlavě jsou
datovány rokem 12 8 8. 32 V této době spočívala výuka v rukou církve, proto se odborníci
domnívají, že probíhala na faře a byla pouze pro

chlapce

z nej bohatších rodin. Obsahem

byla především výuka náboženství, tzv. trivia (čtení, psaní, počty), později se přidala
latina, a někdy také stylistika a řečnictví. V polovině 14. století se jihlavské školství stává
na církvi mnohem méně závislé, neboť už vystupuje jako městská instituce. A v závěru
zmíněného století se již objevují zmínky o městské škole jako samostatné budově,
situované za kostelem sv. Jakuba. V jejím čele stál školní mistr (rektor), kterým býval
vedoucí městské kanceláře, městský notář. Prvním byl podle zpráv vzdělaný kněz, právník
a notář Heřman.
Ze 14. století máme také první zprávy o vyučování dívek. Jejich výuka však
spočívala v něčem jiném: cílem bylo vychovat je pro poslání ženy jako matky a hospodyně
Podle přísných dobových a náboženských pravidel. Výuku zajišťovaly tzv. bekyně, tedy
ženy s řeholními závazky, věnující se dobročinnosti. Jejich přítomnost v Jihlavě je
doložena do poloviny 15. století.
Ve století 15. se škola od církve téměř úplně osamostatnila, byla již plně závislá na
městu - tedy městská škola. V jejím čele ještě sice stál městský notář (až do 2. pol. 15.
století), ale výukou byli pověřeni právoplatní učitelé, tzv. sukcentoři, neboť se požadavky
na výuku zvyšovaly a počet studentů rostl. V závěru této etapy byl již rektor volen z řad

j s o u stále živé. Folklórní bohatství Vysočiny přiváděl k životu a pomáhal udržovat vokálně
JAR0?
y s o č a n (více dále v textu na str. 31).
, ZD. Gotickú Jihlava: Historický kalendář gotické Jihlavy. Muzeum Vysočiny Jihlava, Parola
s.r.o., 1. vydání, Jihlava 1993, s. 39
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sukcentorů (zde vzniká v literatuře jistý rozpor - v jiné se totiž uvádí význam tohoto slova
jako „učitelský pomocník").
V kulturních dějinách Jihlavy zaujímalo jistou úlohu hudebně zaměřené literátské
bratrstvo, které působilo na jihlavském území zejména v 16. a 17. stol. To však nebylo nic
neobvyklého, neboť takováto bratrstva působila už od 14. a 15. století v mnoha českých a
moravských městech. Jednalo se o „laické organizace, které působily při chrámech a
zpravidla plnily i funkci kostelních pěveckých sborů". 33 Význam tohoto slova se v historii
pravděpodobně proměňoval a dodnes se tedy odborníci přou o jeho přesný obsah.
Ale v Jihlavě vznikla roku 1571 naprosto ojedinělá česko německá hudební rarita.
Byl zde totiž byl založen spolek meistersingerů (jinak zv. bratrstvo mistrů pěvců), jediný
řádně doložitelný v českých zemích navazující přímo na německé tradice. Dokladem toho
je

i dochovaný

renesanční

obraz německého

básníka,

zpěváka a nejznámějšího

meistersingera Hanse Sachse (ševcovského mistra, 1495 - 1563), který dostala jihlavská
pěvecká odnož od svého „mateřského" norimberského bratrstva darem. Je datovaný rokem
1615.

obrázek 4 Portrét Hanse Sachse

Pojďme se tedy s tímto naprosto ojedinělým sdružením seznámit blíže. Spolek
německých meistersingerů existoval už v druhé pol. 15. století, a to nejprve v Mohuči
(Mainz). Později se rozšířil do měst Strassburg, Worms, Kolmar, Freiburg a Norimberk,
přičemž právě Norimberk se stal centrem mistrovského zpěvu od první pol. 16. století.
Mistrovský zpěv se dále šířil do dalších měst, z nichž vynikly především Zhořelec (Horní
Lužice), Vratislav (Slezsko), Štýr (Rakousko). A právě s Norimberkem a Zhořelcem se
v tehdejší Jihlavě udržovaly čilé obchodní kontakty. Mnoho jihlavských řemeslníků tam
Pobývalo kratší i delší dobu a někteří se účastnili mistrovského zpěvu. Ten potom rozšířili

33

FUKAČ, J. - VYSLOUŽIL, J. Slovník české hudební kultury. Editio Supraphon, 1. vydání, Praha 1997,
s. 518, ISBN 80-7058-462-9
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do celé Evropy a přivezli jej i do Jihlavy. Tak se čas od času v několika českých a
moravských městech pořádaly pěvecké produkce řečené „školy". Doklady o tom jsou
v Olomouci, Jihlavě, Šumperku, Moravské Třebové. 34 V Jihlavě tento zpěv padl na
úrodnou

půdu:

mistrovský

zpěv,

třebaže

ve

své

podstatě

světský

(příbuznost

s minnesangem) se také pojil s luteránskými zásadami a luterskou biblí, což velice dobře
zapadalo do tehdejšího protestantského ovzduší (viz působení kazatele Pavla Sperata).
Navíc tento projev kulturní vyspělosti humanismu uvítali i profesoři jihlavských
humanistických škol. Uspořádalo se tedy několik „škol" (představení), které si získaly
mezi občany respekt, a tak už od 60. let 16. století se objevovaly snahy o založení bratrstva
mistrovského zpěvu v Jihlavě. Velký vliv tu hrála snaha řemeslnictva konkurovat
obchodníkům a bohatým měšťanům, ale také velmi

významně

jihlavské „němectví", tedy

konkurenceschopnost vyspělým německým městům. Avšak z politických důvodů to bylo
možné uskutečnit až o celé desetiletí později. Tehdy řada nadšených řemeslníků ústy
Jakuba Pukaného a Jonáše Zeidlera zažádala u městské rady o povolení k založení spolku.
(Svůj podíl na tom měl i T. Bendel. 35 )
Zajímavé jsou především jejich argumenty, proč je podle jejich názoru vhodné tuto
iniciativu povolit. Autoři nejprve kritizují stav pěveckého umění ve městě a jeho špatné
vedení. Zvláštním argumentem je i to, že Bůh žehná těm, kdo světí sabath, a tudíž podle
nich nestačí jít na kázání a zbytek dne prosedět v hospodě u pití nebo karet. Proto
navrhovali tento druh činnosti povznášející mysl, schopnosti i ducha.
Jejich žádost byla schválena, a tak se 29. července 1571, na svátek sv. Jakuba (u
příležitosti jihlavské poutě) odpoledne po kázání konalo na radnici první slavnostní veřejné
vystoupení, tedy „škola" jihlavských mistrů pěvců.
Zájemci se scházeli k pravidelným pěveckým cvičením každou neděli odpoledne po
posledním kázání a v průběhu roku se pořádaly čtyři školy: vánoční, velikonoční,
svatodušní a 10. neděli po slavnosti Boží Trojice (pohyblivý svátek, takže 10. neděle po
něm může nastat nejdříve 26. června a nejpozději 29. srpna!, a tedy ne na sv. Michala - 29.
září, jak je mylně uváděno v DP O.Riegerové. Ta čerpá z Vlastivědného sborníku
Vysočiny, kde jsou ze dvou pramenů uvedena dvě data konání 4. školy: v neděli před sv.
Michalem - s. 81, podruhé 10. neděli po sv. Trojici - s. 85, což i přes pohyblivost svátku
vychází maximálně na konec srpna! Buď je tedy tato skutečnost zapříčiněna opravdovou
,4

JAROŠ, ZD. Jihlavští mistři pěvci. In: DVOŘÁK, P. a kol. Vlastivědný sborník Vysočiny XI, oddíl věd
společenských, Jihlava 1998, s. 78
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změnou termínu po schválení nových stanov, chybným či rozdílným zápisem v pramenech,
nebo pochybením v příslušném textu.) Školy byly přístupny veřejnosti, konaly se ve
velkém sále, obvykle na radnici, a někdy byli přítomni i hosté z daleka (většinou mistři
pěvci na cestách). Tak se občas stalo, že se některé školy zúčastnili i aktivně. Ovšem po
přezkoušení a za poplatek.
Ale jak taková „škola" vypadala a co vše bylo jejím obsahem? Dnešními slovy
bychom ji ve shodě s historickou literaturou popsali asi jako soutěžní slavnost?6

Řád

stanovoval pevná pravidla každé školy. Předně vše začalo tzv. „komedií", což byl
slavnostní průvod počínající před domem správce školy, kde se shromáždili všichni pěvci,
načež se s „musicou" vpředu (tu tvořila zvláštní kombinace nástrojů - pozouny a haríy)
vydali k místu konání, které bylo v Jihlavě nade dveřmi označeno tzv. Postenbriefem (viz
obr. ě. 5). Tím byl alegorický obraz světa, věd a umění z roku 1612 údajně od němého
jihlavského malíře Johanna Wadhofera. Jeho funkcí bylo pozvat všechny příznivce
mistrovského zpěvu na blížící se školu.

obrázek 5 Postenbrief

Škola byla zahájena společným zpěvem duchovní písně, poté následovalo přinesení
hodin a spolkové truhlice. Pak merker postupně vyzýval jednotlivé mistry k přednesu
svých nových písní a také hlídal, jestli text je ve shodě s luteránskou biblí. Ten měl být
veršován s pomocí tabulatury a většinou tematicky vycházel z bible, ale někdy čerpal
z historie nebo z pověsti, jindy se neváhal

vyjadřovat

k soudobým problémům. Melodie

většinou bývaly nepůvodní, a bylv-li složeny nové, záměrně se vytvářely ne příliš složíte v duchu protestantském. Právě umění vytvořit vhodný, dobře zveršovaný text, použít
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příhodnou melodii, případně ji složit a v neposlední řadě způsob přednesu a kvalita zpěvu,
to vše se pozorně hodnotilo. Dochovaly se nám např. Píseň o původu mistrovského

zpěvu

(údajně zazněla na první škole a zmiňuje se o dvanácti zakladatelích - minnesängrech,
k jejichž odkazu se meistersingři hlásili) nebo Píseň o založení Jihlavy (složil a přednesl
mistr Kristián Hermann - viz příloha č. 2). Někdy byly také na programu mistrovské
zkoušky pěvců. Nejlepší z nich byl vždy odměněn drobným dárkem. Na závěr opět zazněla
sborová píseň a průvod se vydal známou cestou zpět. Tentokrát se již mohlo zpívat. Avšak
na cestě tam a také kdekoliv jinde bylo pod pohrůžkou pokuty zakázáno zpívat mistrovské
písně. Systém pokut a poplatků je zřejmý z těchto dochovaných knih: Rejstřík příjmů a
vydání (Das Kassabuch, Rechnungbuch), Jednací kniha (Das Handelsbuch) a Kniha mistrů
pěvců a jejich písní (Schulregister).
Spolek byl postaven na cechovním základu, v němž vévodila přísná hierarchie, jak
tomu bylo i u řemesel. Roku 1615

vešel v

platnost nový řád, který všechny přítomné na

„školách" rozděloval do tří skupin. Vážené účastníky představovali tzv. svobodní pěvci,
což byli plnoprávní členové spolku. Z nich nejzkušenější a nejváženčjší byl jmenován
merkerem, a ten řídil celou slavnost. Další skupinkou byli žáci. A konečně zbytek tvořili
hudbymilovní posluchači a příznivci mistrovského zpěvu. Navíc všichni v bratrstvu měli
přesně stanovena místa podle věku, schopností a délky účasti. Přibližně v této době došlo
ke stanovení ještě páté, tzv. tovaryšské školy, která byla podle Jaroše „také v michalském
termínu" 37 , ale nebyla tak slavnostní ani okázalá.
Úroveň škol byla značně vysoká, na veřejné mistrovské zkoušky a pěvecké soutěže
se sjížděli zájemci ze širokého okolí. Zájemci museli pobýt jistou dobu na nižších úrovních
a potom mohli dělat mistrovskou zkoušku. Byly kladeny vysoké požadavky pro ty, kdo se
chtěli stát svobodnými pěvci. Především museli napsat smysluplný a podle přísného řádu
veršovaný text, vybrat k němu nebo složit vhodnou melodii a veliký důraz se kladl
především na způsob interpretace a úroveň pěvecké techniky.
Na počátku 17. století se podařilo jihlavské odnoži mistrovského zpěvu získat tzv.
norimberský trychtýř, tedy „Seznam rýmů pro mistry pěvce" a hlavně nové stanovy a
školní řád z Norimberku, které osobně přivezl mistr pěvec Gottsmann. Zároveň se
zúčastnil školy na podzim r. 1614. Autorem nového řádu byl žák a nástupce Hanse Sachse,
mistr pěvec Benedikt von Watt. 38

'
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Vlivem vnitropolitické situace činnost jihlavských mistrů pěvců, byť na svém
vrcholu v rozmachu i kvalitě, stagnovala, a tak bylo postupně pořádáno méně škol, až se
v roce 1619 žádná nekonala a v následujícím roce byla uspořádána pouze velikonoční
škola, a sice poslední. Mistrovský zpěv naposledy zazněl na pohřbu soukenického mistra
Abraháma Letschera, dlouholetého příznivce a žáka mistrovského zpěvu. Konal se 21.
října 1621, přičemž zazněla píseň „Pláč", jakoby příznačně pro jihlavský spolek mistrů
pěvců.
Činnost bratrstva byla ukončena nástupem rekatolizace. Ve stejném období jako
mistrovský spolek představovalo neméně významnou až proslulou jihlavskou instituci
latinské protestantské gymnázium. Vzniklo již roku 1561 jako jedno z prvních na Moravě
Geště o něco dříve než bratrstvo mistrů pěvců). V rámci humanistické výchovy se zde
vyučovalo i základům hudby. V období humanismu se kladl na vzdělání značný důraz. A
právě jihlavské gymnázium patřilo mezi vyhledávané instituce špičkové úrovně (někteří
autoři užívají až slov jako „polouniverzitní"). Vychovávalo největší osobnosti a vzdělance
své doby, takže bychom mezi studenty mohli nalézt jména jako Vavřinec Benedikt
zNudožer, Jan Kampanus Vodňanský, Matouš Carolides, Zdeněk Brtnický z Valdštejna aj.
Vyučovala zde řada významných osobností, mezi nimiž byl i dřívější student a pozdější
rektor Univerzity Karlovy Jan Kampanus Vodňanský, ale také učenci jako Matyáš
Eberhard, Jan Nusinus, Jáchym Goltz a další. Významnou kulturní aktivitu školy tvořilo i
divadlo, které bylo původně součástí vyučování. První představení bylo sice doloženo už
v roce 1513, ale teprve na protestantském gymnáziu dosáhla divadelní činnost velkého
rozmachu. 39 Hry byly samozřejmě náboženského charakteru, tedy na biblické texty, ale
také se do nich zařazovaly soudobé jevy.
Jak však dopadlo humanistické školství v Jihlavě po bitvě na Bílé hoře, je nasnadě.
V roce 1623 byl z města vyhnán poslední protestantský lektor latinského gymnázia a téhož
rokuje následovali i učitelé elementárních humanistických škol, které povětšinou zanikly.
Po roce 1620 se snaha působit protireformačné promítla i do jihlavského školství:
byla obnovena výuka hudby a zpěvu na farní škole. Město se rozhodlo podporovat sedm
vybraných zpěváků, jejichž povinností bylo obstarávat hudební službu v jihlavských
chrámech. (O sto let později se pro potřeby této scholy cantorum přestavěla již jezuity
opuštěná budova bývalého latinského gymnázia za farním kostelem, o čemž se dochoval
zápis z r. 1738. - viz následující kapitola).
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Důležité vzdělávací (i hudebně vzdělávací) centrum vzniklo na jezuitském
gymnáziu s rokem 1625. Studovaly zde významné osobnosti české kultury, jako např. Jan
Václav Stamic (1717 -1757, v Jihlavě 1728 - 1734), Jan Ladislav Dusík (1760 - 1812,
v Jihlavě 1773 - 1774), po přeměně na státní latinské gymnázium i Václav Jan Tomášek
(1774 - 1850, v Jihlavě 1787 -1789), Bedřich Smetana (1824 - 1884, v Jihlavě 1835-36),
Guido Adler (1855 - 1941, v Jihlavě se udává 1857 - 1864), K.H. Borovský (1821 - 1856,
v Jihlavě 1830 - 1831) nebo Gustav Mahler (1860 - 1911, v Jihlavě 1860-1875). Z města
Jihlavy vzešli i vynikající hudebníci a skladatelé, např. J. Beneš, Vincenc František Faltis,
A.C. Wosahlo, Alfréd M. Jelínek nebo německý skladatel českého původu Johann
Tomschitschek (Jan Tomšíček). Jihlava byla dokonce i kolébkou legendárního tenoristy
Járy Pospíšila (1905 - 1979)!
Jak ale vypadalo vyhlášené jezuitské

gymnázium

a jakou úlohu měla ve vyučování

hudba? Budova byla situována za řádovým kostelem a vletech 1720 - 1727 byla
dobudována, takže výsledkem byla „třípatrová

budova

s vlastním divadelním sálem, šesti

učebnami, prefektúrou a knihovnou", přičemž „na klenbě sálu pro školní divadla a hudební
akademie vymaloval velkomeziříčský malíř K.F. Töpper barokní fresku s námětem
Parnassu s Appolonem a devíti Musami " 4 0 Součástí komplexu byla samozřejmě i kaple.
To vše nám dokresluje obraz o vysoké úrovni této vzdělávací instituce.
Jak je známo, v jezuitských školách bylo hojně využíváno dramatu i hudby a
představení, koncerty i akademie byly na vysoké úrovni. A nejen to! Prof. Jiří Sehnal
uvádí, že hudba měla v tomto řádu nezastupitelnou pozici a důležitou úlohu. Hudební
vzdělání bylo navíc možno získat pouze u jezuitů a piaristů.41 Zároveň zdůrazňuje, že
Právě jezuitští seminaristé byli nejlepšími hudebníky a hudebními vzdělanci své doby.
Mnoho fundací, které jezuity finančně podporovaly, si kladlo podmínku, že „seminaristi
budou hudebně nadaní a budou působit jako zpěváci nebo inštrumentalisti v řádovém
kostele." 42 Proto i hudební produkce v klášterních kostelech musely mít značnou úroveň.
Nejinak tomu bylo i v Jihlavě. Toto tvrzení dokládá jmény nejznámějších absolventů
jezuitských vzdělávacích ústavů: A.V. Michna z Otradovic z jezuitské koleje v Jindřichově
Hradci, dále P.J. Vejvanovský, .I.D. Zelenka, .I.A. Benda a samozřejmě J.V. Stamic,
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odchovanec jihlavského jezuitského gymnázia. Navíc zdůrazňuje silný vliv estetiky
jezuitského divadla na jeho tvorbu.
Hudba provozována u jezuitů držela krok s dobou, repertoár byl tedy srovnatelný
s repertoárem jiných řádů a kostelů. Mnozí z jezuitů byli vynikajícími vzdělanci i
hudebníky a někdy i skladateli (např. M.A. Charpentier). Přesto jimi byl tento druh umění
považován za pouhý prostředek k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů a ke
povzbuzení zbožnosti účastníků bohoslužeb, přičemž využívali i její ozdobné funkce.
Krom toho hudbu využívali i jako nenahraditelný misijní prostředek. Proto měli vždy po
ruce především mladé vynikající trubače, tympanisty a zpěváky, kteří umocňovali krásu
slavnostních okamžiků při různých duchovních akcích. Tak hudební produkce u jezuitů
podle Sehnala svojí kvalitou ostře kontrastovala s jinými kostely, kde nejčastěji z kůru
zaznívala hudba a zpěv „z listu", a to často od starých či nemocných mužů nebo obecních
trubačů, kteří postrádali motivaci cvičit před vlastní produkcí. Zajímavostí je, že v Jihlavě
vzniklo něco jako mírná konkurence: mladí městští fundatisté u sv. Jakuba (viz kapitola o
chrámové hudbě).
Ještě jednu věc je důležité připomenout v souvislosti s jezuity a jejich působením u
nás: uvědomili si, že nemohou ignorovat duchovní zpěv v národním jazyce, který měl
velkou tradici již od 14. stol. Cesta zpátky k pouhé latině by byla kontraproduktivní vůči
jejich cílům, neboť by vedla obyčejné lidi k odklonu od katolické víry. Studenty sice
směrovali spíše ke zpěvu latinskému, ale už jejich laická bratrstva, skládající se
z řemeslníků, měšťanů a sedláků, byla vedena ke zpěvu v národním jazyce, a to ve městech
i na vesnicích. Ten měl své místo vyhrazeno na určitých místech bohoslužby (často před
kázáním a po něm). Navíc sami jezuité stále víc chápali význam zpěvu v národním jazyce,
a tak se stali šiřiteli těchto písní. P. Václav Matěj Šteyer se o to snažil vydáním svého
Českého kancionálu (poprvé vyšel v r. 1764), který se mezi obyčejnými lidmi velmi rychle
rozšířil. Při výběru nového materiálu výrazně čerpal z Michnových písní. Podobné úspěchy
slavily i starší Jesličky B. Bridela (i Briedela) nebo Kadlinského Zdoroslavíček, které však
primárně vycházely z německých předloh.
K jezuitskému gymnáziu patřila i jezuitská kolej, jejíž dvoupatrová budova vyrostla
hned vedle kostela sv. Ignáce. Jedná se o významnou barokní památku města, situovanou
v pravém horním rohu jihlavského náměstí. Začala vznikat těsně před rokem 1700 a první
část byla dokončena v prvním desetiletí 18. století. Od r. 1710 byla započata stavba
semináře, ale zadní trakt nebyl nikdy dokončen. Z druhého patra vede postranní vchod do
kostela, což napovídá, že stavitelem koleje i kostela mohla být jedna osoba: Jacoppo
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Brasha. Součástí budovy byla i vnitřní kaple, do níž vyhotovil fresku Zasnoubení Panny
Marie Václav Nosccký. Zajímavé je i to, že při budování koleje bylo pamatováno i na
spolehlivou únikovou cestu, která vedla do jihlavského podzemí, a to přímo z budovy.
Osud bohužel nebyl jezuitům, jejich snažení ani památkám, které vytvořili, příznivé
nakloněn. Po zrušení řádu v r. 1773 se z jihlavské koleje stala kasárna a v jiných městech
situace nebyla lepší. Roku 1781 ji získali dominikáni výměnou za jejich klášter i kostel,
které musely postoupit vojenské správě, o tři roky později však byl zrušen i dominikánský
klášter a tyto prostory začaly opět sloužit jihlavské vojenské posádce. Současně byla
zničena jezuitská knihovna, cenné rukopisy i tisky byly skartovány, spáleny, vyházeny
nebo zničeny, takže se dochovalo jen několik fragmentů, které byly převezeny do Brna
(dnes v Moravském zemském muzeu). (Více viz poslední kapitola.)

Podíváme-li se stručně na Jihlavskou etapu" většinou ze studijních let výše
zmíněných umělců, zjistíme, že Jihlava, snad až na Bedřicha Smetanu, všechny příhodně
nasměrovala na jejich záhy slavné umělecké dráze. Bedřich Smetana přišel do Jihlavy
studovat gymnázium z Jindřichova Hradce, neboť jeho otec se stal majitelem statku a
pivovaru v Růžkových Lhoticích a přestěhoval se tam s celou rodinou. V Jihlavě však
Bedřich nebyl šťastný. Nastoupil v roce 1835 do sekundy, ale vydržel jen půl roku. Měl
špatné bydlení a škola čišela nevlídností, tuhým nčmectvím a přísným řádem. Latina a
němčina se mu zdály nepřekonatelným problémem. Jihlava byla v té době hudebně na výši
(žil zde hudební skladatel P. Evcrmond Baťka), navíc J e j í hudební spolek (Musikverein viz dále) soupeřil v organizaci koncertů dokonce s Prahou a leckdy ji předčil" 43 , ale v tak
krátkém čase s e j í nepodařilo odkrýt ve Smetanovi hudebního génia. To všechno bylo pro
citlivého, pročesky zaměřeného Bedřicha příliš velkou zátěží. Stýskalo se mu tu a údajně
chodil vyhlížet svého otce k jihlavské bráně. Proto jakmile měl možnost, odjel s otcem
šťasten, že se nemusí už nikdy vrátit. V následujícím školním roce nastoupil na
gymnázium v Německém Brodě, kde se mu s pomocí přátel vedlo při studiích o něco lépe.
Jedna věc je však velmi zajímavá. Jak se Smetana prosazoval v Jihlavě jen velmi
těžce, stejně tak i jeho hudba, patrně natolik plná češství, třebaže tehdejší město bylo a i
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z hlediska obecně kulturního i hudebního skutečně na výši. Tyto ledy se prolomily vlastně
až v roce 1924, kdy byla na dům, v němž tehdy žil, umístěna jeho pamětní deska.
Avšak celé století před Smetanou zasáhl významným způsobem do evropských
hudebních dějin jiný hudební skladatel, Jan Václav Stamic. Ten studoval na jihlavském
jezuitském gymnáziu celých šest let. Bohužel o něm ani o jeho studijním pobytu nemáme
žádné podrobnější informace, avšak na téměř denní kontakt s hudbou můžeme usuzovat na
základě znalostí o jezuitském školství. To bylo totiž s hudbou a zpěvem nerozlučně spjato,
chlapci se povinně účastnili bohoslužeb a zpívali na nich. Bez hudby a zpěvu se rozhodně
neobešlo ani žádné představení vyhlášeného jezuitského divadla. Na Stamice měla jistě
nebývalý vliv hra ve školním či chrámovém orchestru, neboť později proslul jako
vynikající houslista. Je však naprosto zřejmé, ze hudba měla ve městě svou pevnou pozici,
občané byli zvyklí navštěvovat studentská představení. Proto mohla být v Jihlavě v roce
1740 s úspěchem uvedena opera (podrobněji viz níže).
Hudební život v Jihlavě stále více vzkvétal také díky chrámové hudbě, tedy
zásluhou vynikajících ředitelů kůrů. U sv. Jakuba působila skupina sedmi vokalistů,
varhaník a kantor. Pro svou činnost požádali městskou radu o roční příspěvek, který jim
byl v r. 1767 přiznán. U Matky Boží vynikli především regenschori Ladislav Spinar nebo
Donát Schubert. První jmenovaný výrazně ovlivnil hudební vývoj třináctiletého Jana
Ladislava Dusíka, pozdějšího vynikajícího klavírního virtuóza a skladatele. Dusík strávil
dvě studentská léta na jezuitském gymnáziu a na tuto dobu se stal vokalistou u minoritů.
Dokonce si po svém oblíbeném učiteli přivlastnil druhé jméno. Václav Jan Tomášek,
Později věhlasný virtuóz, skladatel a pedagog, byl v Jihlavě zase veden ke zpěvu
(vokalista) a k hudbě Spinarovým nástupcem, P. Donátem Schubertem. Na zdejším
gymnáziu studoval na přímluvu hraběte Wallise v letech 1 7 8 7 - 1 7 8 9 .
O Guidu (nebo Quidu) Adlerovi se všude udává, že má své rodiště v Ivančicích.
Avšak poslední průzkumy v jihlavském archivu, na kterém se převážně podílel historik
Ladislav Vilímek, ukázaly, že se tento slovutný muzikolog a hudební kritik s největší
Pravděpodobností narodil v Jihlavě, přičemž v jihlavských matrikách byla nalezena i jména
jeho příbuzných. Také tu byl tedy položen základ jeho zájmu o hudbu i vynikajícího
hudebního vzdělání, které po odchodu do Prahy a Vídně rozvinul a posléze široce uplatnil.
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Nejdelší dobu však v Jihlavě ze všech zmíněných prožil Gustav Mahler. Zároveň
se toto město do jeho života nesmazatelně zapsalo jako místo jeho dětství a raného mládí.
Mahlerovi se přestěhovali z Kaliště hned v prosinci 1860, kdy bylo Gustavovi
pouhého půl roku. Důvody pro to byly mnohé: podnikavý otec Gustava, Bernard Mahler
správně odhadl, že v rostoucí průmyslové Jihlavě bude výnosným podnikem právě
hostinec, ale ke konečnému rozhodnutí přispěl i pocit kulturní a národnostní sounáležitosti
s německým lidem. A právě německá Jihlava k tomu bývalému „učencovi z kozlíku", jak
mu lidé říkali, když se ještě živil jako podnikavý židovský obchodník, často čtoucí
německou literaturu, nabízela ty nejpříhodnější podmínky.
Rodina Mahlerových měla postupně dvanáct dětí, ale dospělosti se jich dožilo jen
Pět. Proto se pohřební průvod u Mahlerových stal bohužel smutnou opakovanou
skutečností a tyto události se tvrdě vryly hluboko do duše přeživších. Gustav se po smrti
Isidora stal nejstarším, pročež vždy cítil zodpovědnost za své sourozence a staral se o ně,
jak jen mohl.
Jihlava byla v té době vzkvétajícím, rostoucím městem a bylo v ní hudby dostatek.
Tak od malých krůčků chlapec slýchával doma taneční, pijácké i jiné písně, ale take
vojenské pochody nebo hned za jejími branami zvuky přírody. Ve městě také občas
zaslechl duchovní písně, liturgické zpěvy, ale i písně pohřební a smuteční pochody. To vše
jej ovlivňovalo v jeho pozdější skladatelské tvorbě.
Jeho talent se projevil na návštěvě u dědečka, když objevil na půdě starý klavír a
hrál si s tóny natolik, že na vše zapomněl a rodiče ho museli hledat. Už tam prý jeho otec
rozhodl, že se syn stane hudebníkem, načež koupil klavír i do své domácnosti. Tak začaly
soukromé lekce, nejprve u kontrabasisty městské kapely Sladkého, později u jejího
dirigenta Heinricha Fischera (celý život mu psal - více viz dále) a poté u pana Brože,
učitele klavíru. Pod jeho vedením dělal takové pokroky, že mohl ve svých deseti letech
46

vystoupit na koncertě, který ocenila široká veřejnost a dokonce i jihlavské noviny.

'

Pote

se Bernard Mahler rozhodl poslat chlapce do Prahy, aby tam studoval gymnázium.
Podmínky byly příhodné, ale mladý umělec nejevil zájem o tato studia a vzápětí se dostavil
Pokořující neúspěch. Tedy zpět do Jihlavy, ale ani tam nedosáhl dobrých výsledků. Zato
hudební a koncertní činností na sebe mladý Gustav strhával stále větší a zaslouženou
Pozornost širokého okolí. Také tu samozřejmě vyučoval v zámožných rodinách. Mezi jeho
byla i Gustavova první láska, Josefa Poislová, která se později provdala za
46
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gymnaziálního profesora Walnera. Avšak splnění jeho hudebního snu musela napomoci
přímluva vlivného člověka, Gustava Schwarze, neboť Bernard Mahler se bál opakovaného
neúspěchu. Tak se v září 1875 Gustav Mahler rozloučil s Jihlavou a dal se zapsat na
vídeňskou konzervatoř. Tam, v samém jádru německé hudební kultury, začala jeho
hudební hvězda stoupat, o což se zasloužili ti nejlepší učitelé. Na konci roku se stal
premiantem prvního ročníku - zaslouženě.
O svátcích a hlavních prázdninách jezdíval Gustav domů do Jihlavy. Hned v roce
1876 zde uspořádal samostatný koncert, na němž přednesl své skladatelské opusy a získal
si obecné uznání a respekt. Jeho otec však nepochyboval o nutnosti všeobecného vzdělání,
a tak Gustav zůstal externím studentem jihlavského gymnázia, kde v roce 1878 maturoval.
Sice nadvakrát, ale toto vzdělání mu poskytlo mnohé výhody do dalšího života. Ten jej
coby převážně operního dirigenta odvál do různých hudebních koutů Evropy, mimo jiné
také do Olomouce a do Prahy, ale jeho srdce a mnohem později i jeho dirigentské angažmá
zakotvilo ve Vídni. Přesto na Jihlavu nikdy nezapomněl. Toho je důkazem i jeho
provedení, resp. dirigování dvou operet v Městském divadle vletech 1882 a 1883.
Gustavovi v roce 1889 zemřeli rodiče a sestra (nechal jim postavit na židovském hřbitově
velký pomník), zbylé tři sourozence sám zabezpečil.
Ještě jedna věc z Mahlerova života by neměla uniknout naší pozornosti. Když se
Šíp v monografii o Gustavu Mahlerovi a jeho dětství zmiňuje, konstatuje velmi vlažný
Postoj k židovství, který jeho otec zastával. Početná židovská komunita tuto rodinu ze
synagogy neznala. Dokonce tomu bylo tak, že „mu nevadilo, že jeho syn Gustav
navštěvuje s kamarády ze školy katolické chrámy, je přítomen bohoslužbám a dokonce
zpívá na chrámovém kůru!" 47 Tyto zkušenosti se v pětatřicetiletém dirigentovi a
skladatelovi snoubily se silným sociálním cítěním, s bohatou tvůrčí fantazií, se sklonem ke
sdělování vlastních filosofických postojů zejména v hudbě, přičemž významný vliv měly i
četné zásahy smrti do okruhu jeho blízkých - výsledkem bylo hledání Boha. Tak se Gustav
Mahler zanedlouho po smrti svých rodičů rozhodl stát katolíkem. Jeho hledání způsobů
řešení společenských i osobních problémů ve vztahu k Bohu se v hudbě (zejména
v symfoniích) odráželo a střídalo se skepsí a s apokalyptickým viděním světa.
Ale vraťme se teď o století zpět. V roce 1775 - 1776 se farní škola přeměnila na
triviální a ve městě i v jeho okolí vzniklo dalších sedm škol. Hlavní škola se opět dostala
Pod církevní správu. Z této doby máme zprávy o tom, kteří kantoři v této době (tedy na
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konci 18. a na poč. 19. stol) zde působili a jaké byly jejich platové podmínky. Tak k nám
doléhají jména jako např. Josef Espada, Antonín Strachotínský, Jan Petr Pohl, Vincenc
Hezig a další, přičemž o prvních dvou se dochovaly také zmínky o „Fundaci za školu a
hudební službu" - finanční částku doplňovaly naturálie. 48
V roce 1740 se v Jihlavě poprvé provozovala opera na počest

přítomného

olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna, stálá scéna byla založena o čtyřicet
let později.

19. stol.

Hudbymilovná Jihlava na začátku 19. století vytvořila vynikající podmínky a
prostor pro moderní hudební instituci - v březnu roku 1819 vznikl Hudební
(Musikvereini

spolek

který v následujícím století sehrál velice důležitou úlohu v kulturních

dějinách města. U zrodu stáli dva amatérští hudebníci a vážení občané města - purkmistr
Anton Keller a kupec Jakub Hönigfeld, kteří se vážné hudbě dlouhodobě aktivně věnovali.
Sdružili kolem sebe přes sto hudbymilovných zájemců a zvolili si představenstvo, v jehož
čele stál právě A. Keller. Spolek se rozhodl pravidelně organizovat hudební akademie a
koncerty, a to v nebývalé frekvenci - každý měsíc. První koncert se uskutečnil 26. června
téhož roku, a to nejprve v hostinci U divného muže (dnes U tří knížat). Vynikající úspěchy
koncertů se projevily i navenek: dobře fungující činnost spolku odměnil krajský hejtman
Ferdinand Nádherný tak, že pro ně nechal upravit velký sál v budově starého gymnázia.
Koncerty

i akademie byly zajišťovány především jihlavskými

amatérskými

hudebními nadšenci, avšak nezřídka byli zváni i renomovaní profesionální umělci
(vynikající vídeňský houslista a skladatel Leopold Jansa, francouzský houslový virtuóz
F-Mazas, pražský dirigent Moritz Mildner, operní pěvkynč Amalie Henclová ad.). Tak
v Jihlavě zněla díla nejznámčjších i méně známých světových skladatelů, a to od vokálních
skladeb (sólové - např. oblíbené melodie z oper, komorní i sborové) přes instrumentální
(sólové, komorní, orchestrální) a dokonce i vokálně instrumentální opusy.
Největší oblibě se patrně těšila díla Beethovenova - byly provedeny téměř všechny
jeho symfonie. Avšak jsou doloženy i tak velké projekty jako Haydnovo Stvoření či Roční

na Moravě a ve Slezsku v 17. - 19. století, podtít. Jejich
^
^
funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Muzejní a vlast.vědná společnost
v Brně. 1. vydání, Brno 2000, s. 302 - 303.
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období. Kolem sto třiceti účinkujících se podílelo jak na těchto hudebních událostech, tak i
třeba na provedení Requiem od L.M. Cherubiniho v kostele sv. Ignáce.
Významnou postavu tehdejšího jihlavského hudebního života představoval Jan
Ferdinand Pokorný (1797 - 1870). Tento mladý učitel hudby a zpěvu byl v r . 1820
pozván z Prahy právě předsedou Hudebního spolku A. Kellerem. Stal se vedoucím
(ředitelem) spolku Musikverein

a byl pověřen jak organizací koncertů, tak řízením

akademií. Založil zde dvě hudební školy, přičemž sám stál v čele pěvecké. Instrumentální
škola sice vznikla, ale byla pro malý počet zájemců rozpuštěna. K jejímu obnovení přispěl
nový učitel, Viktorin Maťocha, který krátce učil i Bedřicha Smetanu. Z článku B.Boudy je
dovídáme, že se jednalo o Kampfovu houslovou školu.

49

J.F. Pokorný byl ve správě Hudebního spolku natolik úspěšný, že si dovolil uvést a
řídit i několik tehdy nejznámějších operních inscenací, mezi nimiž nechyběly tituly jako
Kouzelná flétna, Don Juan, Čarostřelec, Lazebník sevillský, Cikánka a mnohé jiné! Tento
vynikající hudebník musel být v Jihlavě „na roztrhání": kromě zmíněné pozice zastával
funkci kapelníka divadelního souboru, střeleckého sboru a konečně se v r. 1836 stal
regenschorim ve všech třech jihlavských chrámech! Pod jeho vedením ve spolupráci
s Maťochou (ten složil slavnostní pochod pro jihlavskou národní gardu, a také vyučoval
hru na housle, violoncello a violu d'amour) a dalšími hudba v Jihlavě nebývale vzkvétala.
A sice až do té míry, že se leckdy stala mocnou konkurencí Prahy a někdy ji v četnosti
koncertů dokonce předčila! Vždyť se Hudebnímu spolku až do samého závěru jeho trvání
v

r. 1862 podařilo zorganizovat neuvěřitelných 435 koncertů! To vychází na více než deset

koncertů za rok. Organizátoři dostáli svému slovu: skutečně téměř každý měsíc jeden
koncert.
Proto není divu, že za veliké zásluhy o rozvoj kultury v městě Jihlavě bylo oběma
zmíněným hlavním aktérům uděleno čestné občanství. Můžeme tedy říci, že ve městě byly
ty nejvhodnější podmínky pro rozvoj a přijetí hudebního génia v osobě Gustava Mahlera.
Zajímavou postavou hudební Jihlavy beze sporu byl i P. Evermond Baťka (1797 1873). Působil zde dvanáct let od r. 1825 jako kaplan u sv. Jakuba. Kromě toho se tento
vynikající hráč na housle, violoncello a violu d'amour stal nadšeným členem Hudebního
spolku. Kromě instrumentální hry se však věnoval i komponování, pročež své skladby
Posléze sám dirigoval. Takto tedy například uvítal biskupa Antonína R. Kindla svoji
skladbou Kantáta v r .
49

1832, o tři léta později podobně připravil slavnostní přijetí
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strahovskému opatovi Hyeronymu J. Zeidlerovi. Za zmínění jistě stojí i jeho programní
skladba inspirována historickými událostmi. Vznikla na libreto profesora jihlavského
gymnázia Antona T. Wolfa nesoucí název Obležení Jihlavy Švédy (provedena 1841).
V druhé polovině 19. století dochází k vnitropolitickým proměnám, které se
odrazily v hospodářské krizi, ale i ve smýšlení lidí. Ke změnám došlo i v Jihlavě a potažmo
i v jihlavské hudební kultuře. Začali se tu ve dvou drobných uskupeních znovu sdružovat
příznivci zpěvu. Ti se v r. 1852 oficiálně spojili v jedno sdružení - Mužský pěvecký spolek
(.Männergesangverein). Prvním ředitelem se stal dr. Cziharz, v roce 1858 jej však vystřídal
Heinrich Fischer. Zpočátku existovaly oba spolky rovnoprávně vedle sebe, ale nedlouho
nato se začal Mužský pěvecký spolek právě Fischerovou zásluhou rozrůstat a získávat
dominantní postavení, což vyvrcholilo tím, že s ním Hudební spolek v roce 1862 splynul.
Nový ředitel si postupně získával větší uznání.
Vynikající mladý hudebník, jihlavský rodák August Heinrieh Fischer (1828 1909) se stal ústřední

postavou

jihlavského hudebního dění

v

druhé polovině 19. století.

Coby absolvent pražské konzervatoře samozřejmě také učil (i Gustava Mahlera!). Po
Převzetí funkce ředitele Mužského pěveckého spolku se mu do jeho činnosti podařilo vrátit
řád, takže spolek byl v organizování hudebních akcí velmi produktivní. Navíc pozdvihl
úroveň jednotlivých interpretačních výkonů i samotných koncertů. Do paměti Jihlavanů se
hluboko vryla např. vzpomínka na německé pěvecké slavnosti, které byly uspořádány 18. a
19. května 1862. Jejich konání samozřejmě souviselo se sjednocením obou hudebních
s

Polků. V průběhu závěrečného koncertu se uskutečnilo slavnostní svěcení spolkového

praporu. Této události se zúčastnila řada vynikajících interpretů i vzácných hostů. Mezi
nimi nechyběl např. prof, pražské konzervatoře Franz Vogel, skladatel Ferdinand Debois,
ani umělečtí vedoucí hudebních spolků z jiných českých a moravských měst (např. z Brna
Eduard Wutschek, z Českých Budějovic Adalbert Novotný a další) 50 . Samozřejmě
nesmíme zapomínat na občasnou spolupráci s Gustavem Mahlerem coby vynikajícím
klavíristou a dirigentem.
Od roku 1866 vstupuje na scénu vojenská hudba (kapela) a hned od začátku se
intenzivně prosazuje. Koncertuje jednou týdně a dosahuje mimořádných kvalit. Navíc
Propaguje především nové hudební směry. např. Wagnerovy předehry, na něž si
Poslucháčstvo zvykalo postupně. Spolupracuje i s MGV na velkých projektech, jako např.
Haydnovo Čtvero ročních období.
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Heinrich Fischer stejně jako jeho předchůdce čas od času uváděl i operní
představení, přičemž se v paměti místních zachovala především dvě inscenace: Stradella
od Friedricha von Flotowova a Verdiho Troubadour. Současně zavedl tradici každoročního
koncertního vystoupení MGV k výročí jeho založení a ta se udržela i za jeho následovníka
Eduarda Sobotky.
Stejně jako Pokornému byly i Fischerovi postupně svěřovány další funkce
v hudebním životě Jihlavy: v roce 1868 to bylo vedení městské kapely, která účinkovala
v divadle a na plesech. S rokem 1870 mu přibyla i povinnost řídit oba jihlavské chrámové
sbory (!).51 Podílel se také na vzniku ženského pěveckého sboru, který v r. 1872 založily
Anna Schwarzová a Marie Varhánková.
Jak jsme již naznačili, s rokem 1848 přišlo období bouřlivých změn. Například
v oblasti vzdělávání bylo dosaženo úplného převedení školství z církve na stát. Z toho
důvodu vznikla v Jihlavě v roce 1870 okresní školní rada. Ta

provedla

v

souvislosti se

zavedením povinné osmileté školní docházky reorganizaci jihlavského školství. Tak se
stalo, že z původních dvou farních škol a tří na předměstí bylo zřízeno pět chlapeckých a
Pět dívčích škol. K rozvoji jihlavské vzdělanosti významně přispělo rozhodnutí o výstavbě
nové budovy pro gymnázium. Bohužel žádná ze zmiňovaných vyšších škol nebyla česká.
Ve stejné době se ve městě začal výrazně rozvíjet i český kulturní život. Vznikaly
ěeské spolky, přičemž pro naše účely jmenujme alespoň
Českou řemeslnickou

Besedu

jihlavskou

(1871) a

besedu (1889), dále Místní skupinu Ústřední Matice školské pro

Jihlavu a okolí (1882), Divadelní ochotnický spolek Klicpera (1888) a v neposlední řadě
Muzejní spolek (1892), který s přispěním městské rady připravil otevření Městského
muzea. 52 Například zásluhou české besedy si mohli Jihlavané poslechnout na živo Českou
filharmonii, Český pěvecký kroužek či operní pěvkyni Přibylovou aj. Jistě tak chtěli
dokázat, že i čeští umělci jsou velmi kvalitní, proto se nechtěli nechat tolik zahanbit velmi
aktivním německým MGV.
Hudební scénu podporovaly i vyhlášené dílny zabývající se stavbou hudebních
nástrojů, především však houslí, a to zhruba od 16. století (Josef Křepelka, Václav Med,
Otto Přenosil, Firma Gabriel Beers Söhne), ale i výrobou klavírů od roku 1871 (Bernard
Berkemayer, jehož činnost předcházela založení Pianofabrik Hoffmann&Czerny v r. 1924
a po znárodnění i dodnes působící firmy Bohemia Piano s.r.o, vyrábějící klavíry a pianina
Petrof).

5
5!

Není jasné, o jaké „oba sbory" šlo, ale patrně německé sbory od sv. Jakuba i Matky Boži.
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20. století

Jak jsme již výše uvedli, také na počátku 20. století se vyhrocovaly vztahy mezt
Jihlavskými Němci a Čechy. Válečný konflikt tyto problémy rozdmýchal a třebaže se
poměr sil i práv vyrovnal, v menší míře byly projevy této nevraživosti, soupeření az
řevnivosti přítomny i po válce, což se negativně projevilo i v oblast! hudební kultury.
České

nebo

německé

amatérské

spolky

proto

obvykle

nedosahovaly

nejvyšštch

uměleckých výkonů, v centru stála pouze snaha mít např. větší orchestr než ti druzi.
Výjimkou byl však pěvecký sbor

Hlahol.

Náš obdiv si zaslouží kulturnost, odhodlání a cílevědomost jihlavských Čechů, kteří
neváhali těsně po válce investovat svůj čas i úsilí do vzniku tohoto později významného
Pěveckého tělesa. Pravděpodobně toto úsilí nepostrádalo vysokou dávku národní hrdosti.
Hlahol byl založen v září 1919 (hned od počátku měl na 80 členů!) a houževnatě pracoval
od prvních okamžiků, aby mohl přispět k oslavám prvního výročí založení svobodného
československého státu. Pro tuto příležitost se rozhodl jeho sbormistr, jinak učitel dirigent
a organizátor Rudolf Pavlata 53 nastudovat dílo Bohuslava Jeremiáše - Za českým
praporem. I nadále byla dramaturgickým záměrem volba ryze českého repertoáru, jako
tomu bylo ostatně i u jiných českých prvorepublikových sborů. Oproti mm však měl
jihlavský Hlahol velikou výhodu: sbormistr Rudolf Pavlata byl současně dirigentem
posádkové hudby, jejíž interpretační výkony byly téměř na profesionální úrovni. Proto si
mohl dovolit nastudovávat i náročné vokálně instrumentální skladby, které vyžadovaly
doprovod většího kvalitního orchestru. Tak se ke slovu dostávala díla českých skladatelů,
která už sama o sobě budí obdiv. Uveďme např. Dvořákovy Svatební
Ludmila,

Dědicové

Bílé Hory,

Švanda

Dudák,

košile,

Svatá

dále skladby Smetanovy, Fibichovy,

Novákovy, Bendlovy ad. Vrcholem tohoto spojeného interpretačního úsilí Hlaholit a
Posádkové hudby bylo provedení českých oper, a sice Smetanovy Prodané
Dalibora

a Blodkovy jednoaktovky V studni.

nevěsty

a

Sólisté byli zváni převážně z Brna, ale

několik jich bylo přizváno i tzv. z domácích zdrojů, mezi nimiž jednoznačné kvalitou
vyčnívala paní Jarmila Dymáčková (viz dále). V tuto dobu vstupuje do jihlavského
kulturního dějství Městský osvětový sbor český, který zajišťoval příjezd např. PS českých
učitelů, Moravských učitelek, Pražských a moravských učitelů, dále českého kvarteta,
Moravského kvarteta a řady hostů z Národního divadla. 54 (Hlahol byl rozpuštěn v r. 1939.)

B

1911 dirigoval operu Její pastorkyňa skladatele Leoše Janáčka v brněnském divadle.
° U D A , B. Hudba v Jihlavě. In: Jihlavské listy, roč. 38, Č.42, s. 2, Jihlava 193D

34

V meziválečném období Jihlava získala kromě jiného i nová školská zařízení. Hned
v roce 1919 to byly Obchodní škola a Gymnázium Jihlava, později se přidala Obchodní
akademie. Velice důležité bylo, že v Jihlavě bylo možno získat i pedagogické vzdělání, a
to na Učitelském ústavu od roku 1937. Zde se samozřejmě vyučovalo i hudbě. (Navíc tu
byla započata spolupráce s Městskou hudební školou, na níž bylo samostatné pedagogické
oddělení. Studenti měli možnost po čtyřech letech maturovat a dále studovat dva roky
jakési absolutorium. Tento typ studia byl tedy jakousi obdobou studia na konzervatoři.
Vynikající houslový pedagog Karel Prchal je jedním z absolventů.)
Velice významným počinem, který po válce nastartoval a i nadále udržoval
hudebnost celého jihlavského kraje bylo založení hudební školy v roce 1924. Jihlava za
vznik Městské hudební školy, jak se tehdy tato instituce nazývala, vděčila především
cílené intenzivní činnosti vládního komisaře Josefa Výborného. Tato snaha splnila svůj
účel, čímž bylo posílení českého hudebního a kulturního potenciálu na úkor dříve vždy
privilegovaného německého obyvatelstva - z téměř tří set přijatých žáků jich z českých řad
bylo rekrutováno 262, pouhých 27 zbylo na německé studenty. Do čela této významné
instituce byl postaven vynikající český hudebník a skladatel Bohumil Bouda (jeho portrét
viz dále). Jihlavský hudební život se tím rozproudil, což o pět let později umožnilo vznik
Mlavské

filharmonie,

opět z popudu ředitele Boudy. Zanedlouho se těleso přejmenovalo

na Jihlavský symfonický orchestr (a potom i dalších těles), z popudu ředitele Bohumila
Boudy. Toto uskupení se konstituovalo za žáků hudební školy a členů vojenské hudby.
Neutuchala však ani organizační činnost. Zásluhou zmíněných spolků i ředitele
B°ndy jsou do Jihlavy zváni přední čeští hudební umělci jako Ema Destinová, Alma
Rossé-Příhodová, ale i Jaroslav Kocián, Jan Kubelík, Váša Příhoda.
V této době kromě zmíněného Hlaholu začínají působit další tři sekulární pěvecké
sbory: Foerster (1927), Máj a Arbeitergesangsverein.

Nesmíme však zapomenout na

německý a český chrámový sbor, které významně přispěly ke slavnostnímu rázu mší i
k rozvoji hudebnosti mnohých! Český chrámový sbor však na rozdíl od ostatních překonal
úskalí času i politických režimů.
Pěvecký sbor Foerster má zajímavou historii: první členové tvořili zaměstnanci
železnice, vedl je Josef Dvořák a říkali si Pěvecký kroužek. Posléze se rozrostl na sbor a
jako první sbormistr se zde uplatnil učitel Jansík. Ten byl od roku 1927 vystřídán ředitelem
hudební školy, Bohumilem Boudou a pod jeho vedením (do roku 1952) sbor postupně
v

yzrál na podivuhodnou uměleckou úroveň. V inkriminovaném roce 1939 byl na počest

Přítomného skladatele J.B. Foerstera přejmenován. Repertoár byl volen uvážlivě a
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příznačně: na prvním místě jej tvořily Foerstrovy skladby, na druhém díla Boudová
oblíbeného skladatele a přítele Václava Kálika. Ke slovu však samozřejmě přicházely i jiní
převážně čeští skladatelé (B. Smetana, V. Novák, J. Jindřich, F. Píchá aj.). Po Bohumilu
Boudovi převzal vedení Josef Mátl, a to až do svého náhlého sklonu v r. 1983. V té dobe
patřil jihlavský Foerster mezi československé sborové klenoty a úspěšně nás tehdy
reprezentoval i za hranicemi vlasti, což v té době vůbec nebylo obvyklé. Poté se pomyslné
„taktovky" ujal Zdeněk Hromádka a v r. 1996 Pavel Brada. V roce 1999 přešel sbor pod
záštitu sokolské organizace v Jihlavě. Sbor se umístil na festivalech Písně přátelství
v Brně, dále v Prostějově a Břeclavi. V současnosti se však potýká s problémy, ktere
souvisejí s věkem jeho členů, mezi něž patří spíše starší občané Jihlavy a okolí. lim se
snižuje jeho úroveň a pokud se tento stav nezmění, sbor nemá před sebou příliš velkou
perspektivu, což by vzhledem k jeho bohaté minulosti byla jistě veliká škoda.

40. - 60. léta

S příchodem nacistické okupace Hlahol jako vlastenecká organizace zanikl, ale
někteří jeho členové podnítili vznik sborn Pěvecké sdružení Jihlava.
činnost německého jihlavského pěveckého kroužku - Iglauer Sinkreis,

Zajímava je take
který sdruzova

studenty za třídy učitele a skladatele Fritze Stella jak z hudební školy, tak i z ucuelskeho
ústavu. Repertoár se skládal z místních lidových písní a tanců i ze sborových s k l a d e K P o
odsunu německého obyvatelstva se členové tohoto kroužku začali s c h á z e l . v Nemecku
jejich nadšení hudbou, zpěvem a tancem bylo natolik silné! Tento kroužek je stále čmny.
"<tóuje svébytné zvyklosti i jihlavské německé nářečí. Po roce 1989 se začala poradat
pravidelná setkání s jihlavskými Čechy.
Cenná je vzpomínka

paní

Dymáěkové

na válečná

léta v Jihlavě. V tomto

německém, pro říši spřáteleném městě, tu totiž krátce pobývala i vídeňská hlharmome!
Za zmínku jistě stojí i činnost folklórních sdružení, z nichž je nejvýznamnějš, dosud
činný Vysočan (od roku 1954). Jeho zakladatelem a uměleckým vedoucím se stal M.loslav
Brtník. Soubor funguje více než padesát let a v roce 2004. tedy ke svému padesat,letemu
výročí, vydal rozsáhlou sbírko lidových písní různého charakteru a obsahu. Nese název
Zpěvník horáckých „ísní po lidech sehraný. I dnes je součástí jednoho z je„ch programu
<»př. hra na velmi staré skřipky. Sběrem starých písní z Jihlavska a širokého okolí se cely
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život zabýval i Josef Mátl, sbormistr a vysokoškolský pedagog (KHV PF UJEP v Usti n.
Labem). V současnosti má Vysočan nového vedoucího-dlouholetého člena Jana Pecha.
Rok 1940 se významně zapsal jako rok založení Horáckého divadla (činoherní,
operní i koncertní scény). Své působení však soubor

zahájil

v Třebíči a jezdil po okolních

městech, což je pochopitelné vzhledem k zášti vůči všemu českému, která v Jihlavě
panovala. Avšak v roce 1945 se natrvalo usídlil v Jihlavě, což přispělo k rozvoji zdejšího
poválečného kulturního i hudebního života. Kromě operní scény se tu formoval Kruh
přátel Horáckého

divadla,

který se zabýval organizací koncertní činnosti, dále pak

divadelní orchestr a Horácký symfonický orchestr. Překvapivě je první zmínka o operním
představení v Jihlavě datována rokem 1740 a od r. 1781 ve městě působil stálý divadelní
soubor (více viz výše).
V roce 1950 bylo v divadle zřízeno operní studio se šesti profesionálními sólisty,
Přičemž sbormistr vypisoval zkoušky na operní sbor. Vedle toho se tu prováděly i balety baletní mistr měl k dispozici několik tanečníků. Uváděla se díla: Evžen Oněgin, Prodaná
nevěsta, Rusalka, ale i Pohádka o Honzovi (O.Nedbal) a dokonce balet L.Delibesa
Coppélia. Na tuto bohatou tradici navázala Lidová opera v 60. letech.
Tradice sborového zpěvu byla v roce 1958 podpořena vznikem mezinárodního

Festivalu vokální tvorby.

60. léta - dodnes

Mezinárodní Feslim,
Po roce ,989

voUlní „orby v r. . 9 8 , změnil název na Festal

si z a č a l ziskávat

sborového

»*./.

stále větší prestiž a zadala ,ak stoupat i jeho ume.ecka

úroveň. Soutěží se ve dvou kategoriích: skladatelská soutěž (přičemž soutěžní skladby jsou
zpravidla na tomtéž festivalu prováděny) a soutěž interpretační. Program doplňu,, odborne
semináře určené zejména pro skladatele. Festival se v současné době těš, vysokému
společenskému uznání, svojí bohatou historií muže stát P o boku Mezinárodního fest,valu
Pražské jaro „ e b o
tvoW

festiva,

f o l k ,órního
Jihkmké

festivalu vc Strážnici. Jeho paralelu na poli instrumental™
hudební jaro. Nové prostory pro koncertní , dals, kulturu,

akce přinesl Jihlavě Dům kultury vybudovaný v roce 1961.
V druhé polovině 20. století to byl Horácký M

P»«**

* *

- interpretaci skladeb mimořádné úrovně. Již od počátku svého působení, od roku 1962, se
P°S-em svých členů (63) řadil mezi velké sbory. Sbor se téměř každoročně účastmi pod
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vedením svého sbormistra Jana Kostečky Festivalu sborové tvorby v Jihlavě. Ve stejném
období byl také ustanoven Horácký symfonický orchestr, Lidová opera a Jihlavský dětský
pěvecký sbor. Všechna tato hudební tělesa byla ustanovena pod záštitou MNV a vzájemně
spolupracovala na velkých projektech, jakými byly především opery a velké koncertní
projekty, např. kantáty a oratoria (B.Martinů - Mikeš z hor, Otvírání studánek; A.Dvořák Stabat Mater).
Operní představení měla vždy velký úspěch, úroveň byla značná. Jako první na
prknech Horáckého divadla v podání Horáckého smíšeného sboru a orchestru zazněla
pečlivě nastudovaná Smetanova Hubička (1961), o dva roky později Dvořákova Rusalka a
potřetí padla volba na klenot české operní tvorby, Smetanovu Prodanou nevěstu. Téměř
každý následující rok přinesl po jedné premiéře: v r. 1965 se tu rozezněl Dalibor, aby byl o
dva roky později vystřídán Blodkovou operou V studni. Hostující umělci převážně z Brna
občas vypomáhali při obsazování některých sólových rolí, přičemž obsazení poslední
operní inscenace, Verdiho Rigoletta vyplynulo ze vzájemné spolupráce místního sboru a
orchestru s operním studiem Brno. Přesto se vždy velmi osvědčili zejména někteří
„amatérští" zpěváci, jako Libuše Mílková, Jarmila Dymáčková (více viz dále), Zdeněk
Kubánek nebo Josef Veverka. Přitom někteří z nich pravidelně obsazovali zásadní role
v každém z uvedených představení.
Pro naše účely je ještě podstatné, že kromě již uvedeného docházelo i ke spolupráci
mezi Horáckým

smíšeným

pěveckým

sborem

a

Katedrou

hudební

výchovy

na

Pedagogickém institutu v Jihlavě. Sbor se například účastnil absolventských koncertů
studentů, a tak jim nabídl ty nejlepší „startovací" podmínky do své učitelské profese.
Slavná éra nejen operních představení, ale i Horáckého smíšeného pěveckého sboru
se uzavřela odchodem sbormistra Jana Kostečky do Brna.
Jelikož stará budova divadla v Husově ulici se stala pro potřeby města Jihlavy
nevyhovující, byl divadelní soubor v roce 1989 dočasně přemístěn do Divadla na Kopečku
a současně se začal připravovat projekt výstavby nové budovy. Roku 1992 došlo ke
slavnostnímu položení základního kamene nové moderní budovy v ulici Komenského,
která byla slavnostně otevřena v září 1995.
Výkony na velmi dobré úrovni podával také Jihlavský dětský pěvecký sbor,o čemž
svědčí i jeho sbírka diplomů prvních míst v okresních soutěžích dětských sborů. U jeho
zrodu v r. 1955 při ZDŠ Fibichova stála Jaroslava Pištěláková, o tři roky později však
Přispěním Miroslava Rychetského přešel pod patronát Domova dětí a mládeže v Jihlavě,
k

de působil až do svého zániku v r. 1992.
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Ve stejném roee naštěstí započal svou činnost Dětský pěvecký sbor Zvoneček, který
eo do kvalit kráčí ve šlépějích svého slavného předchůdce nebo jej dokonce překonává.
Založila jej Mgr. Jana Jiráková. Sbor částečně plní i funkci přípravky pro dnes již slavný
smíšený sbor Campanula. V dnešní době zahrnuje tři skupiny dětí rozdělených podle věku,
přičemž koncertní sbor čítá kolem šedesáti zpěváčků. Zvoneček se stal v r. 1998
zakládajícím členem festivalu dětských sborů Laudes liberorum.
Další významné a dnes již renomované vokální těleso nese název Dětský

pěvecký

sbor Gaudium ZUŠ Jihlava. Působí zde od r. 1994 a na svém kontě má již četnou řadu
ocenění. Jeho uměleckým vedoucím a sbormistrem se stal Mgr. Jiří Jakeš a o hlasovou
kulturu dětí pečuje ředitelka ZUŠ Mgr. Dana Fučíková. Stejně jako předchozí sbor se
občas účastní letního festivalu u sv. Ignáce - Slavnosti varhan (od r. 1992). Tato akce
vzešla z podnětu bývalého ředitele ZUŠ a skladatele v jedné osobě, MgA. Petra Sandery
(více viz dále).
Ještě bychom neměli zapomínat na gymnaziální sbor, který má v Jihlavě také jistou
tradici. Jedním z jeho sbormistrů, který se prosadil do obecného povědomí, byl v 50. a 60.
letech Mgr. Houska. V devadesátých letech zde byly dokonce dva sbory pod vedením Mgr.
Némové a Mgr. Němečkové. Klavírní doprovodu se občas ujímá vynikající klaviristka
Mgr. E.Prchalová ml.
Všechny doposud zmíněné sbory, které působí v současné době v Jihlavě, se čas od
času účastní širokého spektra sborových festivalů a soutěží, mezi nimiž zmiňme alespoň
některé regionální: Setkání pěveckých sborů Vysočiny v Polné, Festival sborového umění
v

Jihlavě, Jihlavské dny hudby, Slavnosti varhan.
Dívčí pěvecký

sbor Sociální

školy u Matky Boží v Jihlavě je jediným dívčím

sborovým uskupením ve městě. Spolu s PS Campanula jsme jej zařadili do sborů
s

Prevahou duchovního repertoáru.
Při výčtu jihlavských činných sborů musíme také zmínit Jihlavský smíšený

sb

° r (JSPS), dnes Pěvecký sbor Melodie.

pěvecký

Sbor v čele s Mgr. Jiřím Jakešem (kromě

konzervatoře dokončil i studia učitelství Hv-sbormistrovství na PedF MU v Brně) se snaž.
o dramaturgickou pestrost při výběru repertoáru, takže nechybí ani lidové písně nebo
spirituály, značnou část však také tvoří duchovní hudba. O hlasovou kulturu se stará Dana
Fučíková. Zkušeného doprovazeče na klávesové nástroje a v případě potřeby druhého
sbormistra získali v Mgr. L.Šrubařovi. Sbor se účastní mnoha koncertů, festivalů a soutěží,
nichž nezřídka uspěje. Již téměř tradicí se stává např. jejich vánoční půlnoční koncert
v

chrámu sv. Ignáce.
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I Jihlava zaznamenala v druhé polovině 20. století vlnu jazzu a jiné nonartificiální
hudby. Veliký orchestr, který pro Jihlavu vydobyl mnoho slávy, zde zejména v 60. letech
vedl učitel hudební školy Zdeněk Slabý. (Jeho dcera Lenka Slabá je vynikající folkovou
zpěvačkou - spolupracovala se skupinou Nezmaři i Spirituál kvintet.) Později podle
pamětníků

přispěl

dixielandový

soubor

(komorní

obsazení),

patrně

pod

vedením

divadelního kapelníka a skladatele Bedřicha Blažka. Samozřejmě se tu pravidelně koná
okresní kolo Porty. Veleúspěšné koncerty nonartificiální hudby se pořádají i v budově ZUS
v Jihlavě, kde se mezi její propagátory řadí např. Josef Zeman. Dříve to byl např. bývalý
zástupce ředitele ZUŠ Mgr. Antonín Veselý, člen velkého školního jazzového orchestru.
Už z toho je patrné, že by si tento hudební druh zasloužil více pozornosti a samostatné
bádání, což se ale míjí se zaměřením této práce.
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3 CHRÁMOVÁ HUDBA V JIHLAVĚ, VARHANÍCI A VARHANÁŘI,
CHRÁMOVÝ SBOR A SBOR IUVENTUS

Nejstarší zmínky o hudbě v Jihlavě se vztahují na chrámovou duchovní hudbu. Byla
soustředěna především při kůru farního kostel sv. Jakuba, ale také v kostele Matky Boží u
minoritů.
Kůr se stal součástí farního kostela sv. Jakuba už v roce 1379. V literatuře je
konstatováno, že v době husitských válek byl kostel, věž i varhany poničeny a vše muselo
být obnovováno. Z toho vyplývá, že tam již nějaké varhany musely být. Potom, tedy až do
počátku 16. století se chrám těžce vzpamatovával z velkých požárů a obyvatelstvo
z morových epidemií, ale je jasně řečeno, že „roku 1590 dostal kostel sv. Jakuba varhany
z dílny Jiřího Kocha z Annaberku..."" Dále byl v Jihlavě kolem roku 1600 činný varhanář
Torna.
Po roce 1620 se snaha působit proti reformačně promítla i do jihlavského školství:
byla obnovena výuka hudby a zpěvu na farní škole a zároveň bylo městem podporováno
sedm vybraných zpěváků, jejichž povinností bylo obstarávat hudební službu v jihlavských
chrámech. V roce 1702 byla ke chrámu přistavěna kaple Panny Marie Bolestné, kam byl
instalován malý kůr s barokním pozitivem. Za P. Hermanna Wemmera (1734 - 1750) se
rozvinul kult Panny Marie spojený s uctíváním zázračného obrazu v kapli Bolestné Panny
Marie. V té době působil při kostele sv. Jakuba P. Filip Schulz, katecheta a regenschori.
Pro potřeby scholy cantorum se přestavěla již jezuity opuštěná budova bývalého latinského
gymnázia za farním kostelem, o čemž se dochoval zápis z r . 1738. Tato budova totiž
dosloužila jako gymnázium, neboť jezuitské gymnázium se v té době přestěhovalo na horní
náměstí ke kostelu sv. Ignáce. Jihlava byla velkým městem na to, aby zde funkci kantora,
varhaníka a regenschoriho zastávala jedna a táž osobnost. V této době byl varhaníkem
Šimon Rychlý a kantorem Bernard Kafka. 56 Zpěváci a hudebníci byli rekrutováni ze
studentů gymnázia, kteří si tímto způsobem přivydělávali a zajišťovali si tak i ubytování.
Z premonstrátské kroniky známe dokonce jejich jména i to, do které třídy zrovna chodili/ 7
Zato rozdělení jejich hudebních úkolů je velmi zajímavé. Dva chlapci hráli na trubku,
15
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jeden byl klarinetista a další čtyři zpívali -soprán, alt, /rhétoři/ tenor a prefekt rhétorů,
patrně bas. Tvořili tak do určité míry konkurenci jezuitské chrámové hudbě, která byla
vždy na vynikající úrovni (viz dříve).
Dále Medový anály pojednávají o tom, že se na kůru 14. srpna 1740 „poprvé
rozezvučely nové varhany z dílny Václava Pantůčka z Dačic". Jistě tato událost souvisela
s příjezdem olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna, k téže příležitosti se
také váže první operní představení. Tento nástroj měl zjevně kolem r. 1793 na starosti
varhanář Jan Ilerden.
V jezuitském

kostele jsou

tamější

veliké

varhany

zr.

1732

přisuzovány

vyhlášenému varhanáři, jednomu z bratrů laiků tovaryšstva - Tomáši Schwarzovi, který
také postavil varhany v Brně, ale i v Praze u sv. Mikuláše na Malé Straně a na mnoha
dalších místech. Zmíněný nástroj byl začátkem 21. století opraven.
Jistěže v Jihlavě ani v 18. a 19. století nemohl neexistovat čilý hudební ruch kolem
všech zdejších kostelů. Působili tu vynikající ředitelé kůrů Ladislav Spinar, po něm Donát
Schubert, kteří se zasloužili o podchycení a rozvoj nových hudebních talentů (viz str. 27).
Jihlava měla i svého skladatele, P. Evermonda Baťku (viz str. 31). V 19. století tu byly
činné dva chrámové sbory, jejichž vedení postupně přebrali vynikající sbormistři, učitelé a
dirigenti J.F. Pokorný (viz str. 31) a Heinrich Fischer (viz str. 32).
Na konci 19. století, tedy za faráře P. Alexandra Beckerta se opravoval celý
svatojakubský kostel a při té příležitosti byly zrenovovány celé varhany. Na této činnosti se
podíleli varhanáři bratři Jakub a Jan Lamačové (1865-1897). V roce
k posvěcení

1898 došlo

zmíněného nástroje. Navíc je v premonstrátské kronice a potažmo i

v publikaci P. Meda zmínka o následné slavnostní hostině, které byl přítomen i „pan
regenschori".
A v tom je právě zádrhel hodný náležitého rozuzlení. Zmíněný regenschori totiž
není jmenován. Zato o několik stránek později stojí: „Od roku 1870 zastával funkci ředitele
kůru u sv. Jakuba a u sv. Ignáce ředitel městské hudební školy Heinrich Fischer. 15.
listopadu 1905 se funkce vzdal a po něm se ujal obou kůrů kapelník z Frankfuhrtu nad
Mohanem Eduard Sobotka." 38 Pravdivost tohoto tvrzení dokládá a vysvětluje článek
regenschoriho Kindermanna, který zde uvádí datum svého nástupu ke sv. Jakubu právě v r.
1897 a jmenuje své předchůdce Pokorného i Fischera (jejich portréty viz dříve). Také zde
uvádí, že sborové produkce byly vždy záležitostí Fischerovou a při tom obdivně
58
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poznamenává, jak veliké a obtížné skladby se zde každoročně prováděly: na Velký pátek
pašije, ale i Mozartovo Requiem, jinak Schubertovy, Horákovy aj. mše. Na tradičním
tříkrálovém koncertě u minoritů se prováděly také významné kompozice, jednou prý
dokonce zazněla obtížná skladba - Stabat Mater od Rossiniho! 5 ''
To znamená, že nejméně od roku 1836 do počátku r. 1945 zde působil významný
německý chrámový sbor, což dokládají i vzpomínky paní Heleny Kozové, paní Jarmily
Dymáčkové i P. Bohdana Sroky. Zvýše uvedených informací se lze domnívat, že
regenschori Kindermann zřejmě zastával převážně funkci varhaníka a v případě potřeby i
instrumentalisty. To potvrzuje i pamětník P. Antonín Vokáč. Můžeme se pouze domnívat,
že mohl být pozván z popudu H.Fischera, který v té době zastával téměř všechny
nejdůležitější hudební funkce v Jihlavě, proto potřeboval někoho zodpovědného a
schopného, kdo by kromě sboru dohlédl na všechno ostatní.
Už ve dvacátých letech 20. stol. začal být činný český regenschori Filip Koza, který
vedl i český chrámový sbor. Po Kindermannově odsunu zastal i jeho funkci, neboť
s jihlavskými Němci odešla i nutnost udržovat mše v němčině a tudíž i německé chrámové
zpěvy. Po náhlém úmrtí F.Kozy se všech jeho funkcí chopil Mgr. Bohdan Sroka. Portréty
všech tří ředitelů kůrů v následující kapitole.
Přibližně v polovině 80. let 20. století se ustavuje pěvecké sdružení
Jihlava,

Campanula

vynikající amatérský sbor s převahou duchovního repertoáru (viz str. 53).

V devadesátých

letech byl založen další jihlavský smíšený sbor, který se věnuje

interpretaci především světského repertoáru, ale občas zavítá prezentovat své umění i do
jihlavských chrámů. Sbor JSPS, dnes PS Melodie pod vedením Mgr. Jiřího Jakeše, učitele
místní ZUŠ a současně sbormistra dčtského sboru Gaudium, si také získal přízeň
jihlavského hudbymilovného poslucháčstva.
Již v 80. letech se při kostelu sv. Jakuba ustanovila tzv. malá schola, která zpívala
na dětské mši tzv. křesťanské rytmické písně s doprovodem kytary pod vedením
Mgr.Magdy Křenové (nyní Kodetovc). Tyto drobné aktivity skupinky nadšených dětí a
mládeže, jejichž počet zpravidla nepřesahoval č. 15, vhodně rozvíjely jejich hudebnost.
Začátek 90. let však přinesl něco důležitějšího: z dospívající mládeže se tu
ustanovila také tzv. Velká schola. Její umělecký vedoucí, vynikající varhaník, dirigent a
skladatel Fr. Fiala tak nebývale vysoko pozdvihl chrámový zpěv. Asi čtvrtina jejich
repertoáru se utvářela z jeho autorských písní, zbytek tvořily známé či méně známé
59
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křesťanské „rytmické písně" ve velmi dobře znějících autorských úpravách. Jejich
produkce bylo možno zaslechnout na hlavní nedělní svatojakubské mši v 10.30. Na
výsledné zvukové barevnosti se podílel vhodně volený instrumentální doprovod, opět
vkusně autorsky vypracovaný (kvalitní keyboard, občas kytara nebo příčná flétna).
Pozornost si však zasloužila především velice dobře rozvíjená barevnost a hlasová technika
všech zpěváků, a to jak při společném sborovém zpěvu, tak i v sólových výstupech asi
poloviny ze všech členů (celkově tak mezi dvaceti a třiceti). Mezi časté sólisty patřili např.
klaviristka a později i flétnistka Helena Krejčí (později Fialová) a Tomáš Krejčí (bas,
pozdější absolvent zpěvu na JAMU, dnes uznávaný sólista a dirigent). Bohužel tyto
aktivity neměly dlouhého trvání: Fr.Fiala odešel na další studia a produkce Velké scholy
řídly, až zcela ustaly. (Naštěstí se zachovaly dvě nahrávky: jedna neoficiálně vydaná,
nazvaná Nové narození, a druhá soukromá.)
V letech 1998-99 se tu o obnovení mládežnické scholy pokoušel Láďa Nosek, ale
laťka nasazená Velkou scholou byla nedostižná. Drobné těleso se věnovalo většinou
jednohlasému zpěvu písní z Taizé a ze zpěvníků Cantate a Hosana. Vše bylo doprovázeno
na kytaru, příp. baskytaru a housle (více viz Iuventus). Tato schola se však měla
rozpadnout po nastoupení Noska do jezuitského semináře, ale nestalo se tak: postupně se
proměňovala na sbor Iuventus pod vedením nového kaplana Gorazda.
Kromě zmíněných těles a schol zde zejména na studentských mších působilo
několik drobných zpěváků a zpěvaček z řad hudbymilovné mládeže (a capella či
s doprovodem kytary), jejich počet i obsazení však byly a jsou proměnlivé.
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Varhaníci a zpěváci působící na jihlavských kůrech

V Jihlavě kromě již uvedených působili také jiní varhaníci. Např. do sirotčince, o který se
staraly řádové sestry, dojížděl Josef Skoda z Pelhřimova, budoucí tamější kapelník. Tam
měl duchovní službu na starosti P. Jaroslav Veselý a zpívaly tam dueta Edita Lišková a
Marie Chytilová, stejně jako u Matky Boží. V tomto chrámu v druhé polovině 20. století
kromě pana Kozy a jeho paní občas za varhany usedli Ing. Miškovský, dále Dr. Jirák, Mgr.
Sandera nebo Rudolf Hruška, který vypomáhal i v husitském kostele. Občas si přišel zahrát
na varhany pan Bedřich Blažek z divadla (rodák z Kolína), který také skládal (chrámový
sbor např.o Vánocích uvádí jeho zdařilou slavnostní úpravu koledy Narodil se Kristus Pán
pro sbor a orchestr) a podle paní Kozové svého času dokonce vedl jihlavský dixieland.
Ve výčtu dalších varhaníků je především nutno jmenovat ředitele jihlavské hudební
školy Bohumila Boudu. Na varhany v kostele hrál už ve svém dětství (viz jeho portrét). Na
jeho proslulé varhanní improvizace po nedělní mši u sv. Ignáce se scházeli lidé z širého
okolí.
Josef Dvořák 60 , vynikající jihlavský varhaník, improvizátor a zároveň učitel
v základní hudební škole hrál celý život na jihlavských kůrech, zejména u sv. Jakuba. Do
své smrti na konci 90. let mezi jihlavskými a mnohými oblastními varhaníky neměl
konkurenta. Velice často spolupracoval s chrámovým sborem Bohdana Sroky.
Z jihlavských rodáků se nejvyššího vzdělání v oblasti varhanní hudby dostalo již
zmiňovanému Mgr. Františku Fialovi. Na léta 1989 -

1993 získal stipendium na

Arcidiecézni konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni (varhany, zpěv, řízení sboru) a po
svém návratu se na dva roky stal varhaníkem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (více viz
jeho portrét).
Mezi mladé varhaníky, kteří se v 90. letech a později ujali varhanního partu při
doprovodu chrámového sboru, patřili Jiří Lifka z Luk nad Jihlavou, žák bývalého ředitele
ZUŠ Mgr. Petra Šandery, a v současné době je to zejména mladý učitel ZUŠ Petr Sobotka.
Do situace na jihlavských kůrech samozřejmě významně zasáhli i žáci J. Dvořáka - PhDr.
Pavel Jirák nebo Ing. Miroslav Misař, na konci 90. let i krátce poté hlavní varhaník ve
svatojakubské farnosti. Samozřejmě nesmíme zapomenout na paní Helenu Kozovou,
Bohdana Sroku, Ing. Hrušku, Petra Chytila, Marii Urbanovou.
60
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Do Jihlavy v posledních letech přicházejí kaplani z řad premonstrátů a vynikající
varhaníci v jedné osobě: např. P. Ambrož Petr Šámal nebo P. Christian Martin Pšenička.
Z mladých varhaníků jmenujme alespoň Ondřeje Leváka (viz Iuventus) nebo Martina
Nikodýma.
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Jihlavský chrámový sbor

obrázek 6 1964 Jihlavský chrámový sbor pana Kozy (za kostelem sv. Jakuba) zleva: Marie a
Anna Tomanovy, Anděla Ryplová-Fialová, Fr. Janáčková, řidiči V. Cvek (básník), Alois
Janáček (poslanec lidové strany, vězněn), F.Koza, Gustav Horký, Ing. Jan Sedlák, B.Sroka,
pani J. Dymáčková v prostřední řadě 2. zprava, ostatní osoby nebyly identifikovány přesně

Český jihlavský chrámový sbor vznikl jako pokračovatel nebo spíše protějšek jihlavského
německého sboru ve 20. letech 20. století. Hned od počátku měl vysokou úroveň. Zkoušelo
se dvakrát týdně, a sice ve středu ženská část sboru a v sobotu mělo zkoušku celé těleso.
Každotýdenní nedělní produkce prý povětšinou vypadala tak, že ředitel Koza zpíval,
dirigoval a ještě v mezihrách hrál na varhany. Svým zpěvem podporoval podle potřeby
tenor nebo bas. Později se zkoušky odehrávaly v bytě manželů Kozových, ale asi v r. 1965
se přestěhovaly k minoritům, a sice do místnosti vedle sakristie.
Vedle něj existoval i německý chrámový sbor vysoké kvality, který byl veden
regenschorim Eduardem Sobotkou (viz dříve a Kindermannův portrét). Soustředil se spíše
při kostele sv. Jakuba. Sbor tu podle vzpomínek pamětníků působil až do začátku roku
1945.
Vraťme se však k českému chrámovému sboru. Repertoár byl velice široký a jistě
bychom našli několik děl, která se zpívala v českém i německém chrámovém sboru (např.
Horákovy, Schubertovy

mše, Mozartovo

Requiem

ad.). V českém

sboru se však

preferovaly české mše (a příležitostné skladby), obvykle každý týden jedna, některé
obtížnější se nacvičovaly déle. Takto zazněly i Dvořákova D dur, Beethovenovy mše,

47

Mozartovo Requiem, Mozartova Korunovační mše, ale i takové skladby, které už zapadly
a nejsou dnes známy - podle pamětníků byly krásné např. vánoční mše Máchovy,
Blažkovy, Blatného, Horáka, Picky, Říhovského, Brücknern. Avšak na první pohled nás
zarazí např. Harantova Missa quinis vocibus, nebo jakoby opačný pól - moderní mše
Grečaninovova, ale i mnohá díla Foersterova, Emila Háby, Norberta Kubáta aj. Mezi
jmény autorů se však vyskytne i Antonín Procházka a jeho Missa F dur in honorem
Immaculatae Concept. B.M.V., což nás přiměje k zamyšlení, jestli jihlavský ředitel kůru
1 .pol. 19. století také komponoval. Odpovídal by tomu i název mše, neboť jak jsme se již
zmiňovali, v té době byl v Jihlavě velmi rozšířen mariánský kult, dokonce existovala
Mariánská kongregace „Immaculata". Opis jmenného seznamu všech skladeb, které
obsahovala a z větší části obsahuje soukromá notová sbírka regenschoriho Kozy (bohužel
některé výpůjčky nebyly navráceny), byl pořízen s laskavým svolením paní Heleny
Kozové - viz přílohy.
Po smrti manžela přestala paní Kozová chodit do chrámového sboru, poněvadž se
musela starat o svého postiženého syna. V tu dobu však také sehrála velkou úlohu, neboť
děkan Vitula se s ní přišel poradit, koho by doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta na
nového regenschoriho. Po jistém zvážení mu paní Kozová navrhla právě Mgr. Sroku.
Ten chodil do chrámového sboru ředitele Kozy už od r. 1949 coby mladý
talentovaný student. Stal se zněj středoškolský profesor, hudební vědec, sbormistr,
varhaník, skladatel a kněz Bohdan Sroka.
Padesátá léta samozřejmě neblaze ovlivnila činnost sboru. Lidé se začali bát, někteří
byli perzekuováni a dokonce zavíráni, např. i tenorista chrámového sboru a poslanec lidové
strany Alois Janáček). Profesionálním hudebníkům bylo hraní v kostele zakazováno. Počet
členů se tehdy snížil zhruba o třetinu a někteří ze zbylých nedosahovali potřebných
pěveckých kvalit. S tím samozřejmě klesala úroveň sboru. Na tom se však také podílela
jemná povaha F.Kozy - téměř nikdy nevytýkal nedostatky. Přes všechny překážky členové
sboru drželi při sobě. Solidaritu projevovali i tak, že přinášeli rozinky a ořechy na vánočku
(nedostatkové zboží), kterou paní Janáčková směla manželovi jednou ročně poslat.
Mgr. Bohdan Sroka po náhlé smrti ředitele Kozy převzal chrámový sbor a
s některými dalšími, zejména pak s paní Helenou Kozovou, zkušenou sopranistkou,
pomocnicí svého manžela a učitelkou na jihlavských základních školách, se dělil i o úkol
zabezpečit varhanní doprovod při bohoslužebných obřadech na jihlavských kůrech. První
skladbou, kterou řídil, bylo Říhovského Requiem in d za zesnulého ředitele kůru v říjnu
1964. Následovala vánoční mše O.Jeremiáše s komorním orchestrem. A tak to šlo stále dál.
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Zkoušky se zredukovaly na jedno setkání v týdnu vzhledem ke zvyšující se časové
zaneprázdněnosti

sbormistra

i zpěváků.

Samozřejmě

s tím

ubylo

také

veřejných

vystoupení, takže se zpívalo zhruba patnáctkrát do roka. Tento systém platí stále.
Sbormistr si poctivě vede evidenci o prováděných skladbách i o uskutečněných
vystoupeních. Nejvíce si cení provedení mimo jiné těchto skladeb: Ebenový Missy
adventus, Hory tří světel Bohuslava Martinů, Hanušových skladeb, zejrn. Modliteb 73,
které vznikly na jeho objednávku. Slova napsal Kamil Bednář, zhudebnil je mistr Jan
Hanuš. Skladba zejm. z textového hlediska vychází z principů tzv. obnovené liturgie 70.
let.
Sám měl vždy na paměti slova prof. Veselky, který jim zdůrazňoval, že až třetina
repertoáru by se měla skládat z děl soudobých autorů. Oslovoval tak mnohé skladatele a
žádal je o nové skladby. Udržoval čilé kontakty s Janem Hanušem, Petrem Ebenem nebo
brněnským skladatelem Zdeňkem Blažkem. Proto mnohé skladby byly věnovány přímo
jihlavskému chrámovému sboru. Mezi nimi jsou vnímány jako důležité např. Janovy pašije
od Hanuše nebo Ubi Caritas et amor od Zd. Blažka. Některé skladby Petra Ebena byly
poprvé uváděny na jihlavském kůru. V nové premiéře byla provedena skladba Fr.I. Tůmy
Miserere. B. Sroka ji našel v archivu, nacvičil se sborem a s komorním nástrojovým
obsazením včetně varhan a koncertně uvedl na kůru u Matky Boží (okolo r. 2000). Později
jiný opus od téhož autora - Responsoria pašijového týdne nacvičila Campanula a nahrála
na CD.
Sbormistr paradoxně hodnotí jako nejlepší období mezi normalizačními lety 197589. Přesto nebo právě proto se asi třikrát projevily snahy ze stran místních komunistů
činnost chrámového sboru omezit nebo zakázat. Samozřejmě on sám byl volán k mnoha
výslechům a bylo mu vyhrožováno, ale i jeho rodině a jeho nadřízeným v práci. Vždy to
však podle jeho skromných slov „nějak utichlo", takže sbor mohl pokračovat v činnosti.
I ehdy hlad po skutečných hodnotách přivedl do sboru více mužů, takže se mohly provádět
i skladby pro mužský sbor. Léta svobody přinesla soukromé podnikání, takže zpěváci
mohli věnovat sboru méně času. Později ubylo členů i vlivem vzniku dalších pěveckých
sborů. Jako velmi pozitivní hodnotí i desetileté působení Pavla Jiráka v tomto sborovém
tělese.
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obrázek 7 Foto z 80. let u sv. Ignáce,

obrázek 8 Kůr sv. Jakuba, 80.léta, v 1 řadě 2.

řídi P.Jirák, varhany J. Dvořák

zleva Zb.Brabec (tenor sólo), vedle
J.Dymáčková (alt sólo)

Ze sólistů se sborem často spolupracovali Dana Fučíková, Jarmila Dymáčková,
tenorista Zbyněk Brabec nebo Jan Novák. Sroka se vyjádřil, že základem úspěchu vždy byl
vysoce kvalitní varhanický výkon již zmiňovaného Josefa Dvořáka, učitele LŠU v Jihlavě.
Sbor zpívá skladby zejména z období vokální polyfonie (např. Victoria, Palestrina),
dále hudbu období baroka (Fr.I.Tůma. A.V.M. z Otradovic) a soudobé skladby (kromě
uvedených i Lukášova nebo Blažkova vánoční mše. Rádi připomínáme, že také některé
skladby Mgr. Bohdana Sroky jsou již tradiční součástí repertoáru.
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luventus

Sbor luventus Jihlava započal svoji činnost v září roku 1999. Nevznikl ovšem takříkajíc
„na zelené louce," nýbrž proměnou již dříve fungujícího uskupení mladých, které vedl
kytarista, mezi členy známý jako „Láďa" Nosek. Skupinka mládežníků měla charakter
„schóly", zabývala se zejména zpěvy z Taizé a dalšími křesťanskými rytmickými písněmi
ze zpěvníků Cantate a Hosana, někdy zvanými jako „kytarovky" (dříve „rytmika"). Schola
zpočátku zpívala jednohlasně, popř. se druhého hlasu ujal Láďa. S příchodem dalších
zpěvaček se situace změnila k lepšímu: začalo se pravidelně zpívat vícehlasně. Doprovod
byl volen prostý kytarový, před vystoupením nárazové zkoušky s baskytaristou a
houslistkou, někdy však také s doprovodem violoncella. Hudební produkce tohoto
uskupení byly určeny výhradně k nedělní mši.
Právě v září 1999 došlo k několika změnám. Láďa Nosek odešel do semináře a
zároveň k 1. srpnu 1999 nastoupil do Jihlavy nový kaplan Gorazd František Krušina, který
měl velice blízký vztah k hudbě (i zkušenosti z konzervatoře; více viz jeho portrét). Tyto
události vedly k tomu, že vedení mládežnické scholy převzal otec Gorazd. Členská
základna Láďovy scholy se proměnila: část lidí už do luventusu chodit nezačala, naopak
Prišli noví zpěváci. Novinkou byly pravidelné zkoušky každý týden. Se vstupem nového
sbormistra se také nenásilnou formou proměnilo směřování sboru od „kytarovek" a písní
z Taizé ke staré latinské a české hudbě (záběr přibližně od chorálu až po renesanční
polyfonii včetně). Zajímavostí byl jistě také průměrný věk členů luventusu při jeho
založení: třináct až čtrnáct let. Odtud také název Juventus (mládí, mládež). V současné
době je to kolem osmnácti až devatenácti let.
Sbor se během čtyř let personálně protříbil a vypracoval k velice slušným výkonům.
Jeho hlavním posláním je zpěv při liturgii a ostatních liturgických úkonech: např.
příležitostný zpěv na požádání v rámci několika svateb a křtů. Stěžejním pro jeho vzrůst a
Příklon ke kvalitnímu repertoáru i jeho provedení byl jednoznačně dán sbormistrovým
velikým zaujetím pro hudbu, zejména těchto hudebně stylových období.
K 1.8.2003 byl Gorazd František Krušina přeložen do Prahy na Strahov a vedení
sboru předal jednomu ze zakládajících členů, Ondřeji Levákovi, který vede sbor dodnes.
Udržuje jeho kvalitu i repertoár. I cn se skládá nejen z renesanční a gotické hudby, ale i
z několika Gorazdových autorských skladeb. Na veřejnosti zpívají přibližně šestkrát za
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rok, přičemž tradicí se stal tříkrálový koncert nesoucí se ve vánočním duchu. Mezi
pravidelné akce patří prázdninové soustředění v Hustopečích (rodiště Gorazda), tříkrálový
koncert pro charitu a poslední dobou i účast na festivalu dětských sborů Laudes liberorum
Pořádaných Janou Jirákovou.
Ještě krátce k mladému sbormistrovi Ondřeji Levákovi. Patří mezi mladou generaci
varhaníků vyrůstající v prostředí jihlavských chrámů. Absolvoval oba cykly studia hry na
varhany u Mgr. L.Srubaře na Základní umělecké škole v Jihlavě a pokračuje vedle
Pedagogicko-přírodovědných studií na Základní umělecké škole se zaměřením na církevní
hudbu v Brně (před nedávnem ještě Varhanní škola). Kromě toho je zkušeným,
dlouholetým členem rančířovského kvartetu a také Campanuly Jihlava, kde sbírá podněty a
zkušenosti.
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4 SOUČASNÉ SBORY S VÝRAZNOU PŘEVAHOU DUCHOVNÍHO
REPERTOÁRU

PS Campanula
(1984)

obrázek 9 PS Campanula při slavnostním koncertě 25.6.2005 u sv.
Ignáce v Jihlavě k příležitosti 20. výročí svého založení, za
varhanami P.Sobotka

Pěvecké sdružení Campanula si pod vedením muzikologa PhDr. Pavla Jiráka vydobylo
významné postavení mezi českými i zahraničními sbory. To, že patří mezi nej lepší
amatérská sborová tělesa v celé České republice dokládá jeho účast na domácích i
zahraničních festivalech (FSU v Jihlavě, Musica sacra über die Grenzen, Smetanova
Litomyšl, Festival Mahler Jihlava aj.) a umisťování se na předních místech tuzemských i
mezinárodních

soutěží sborových těles, ke kterému dochází takřka s neochvějnou

pravidelností (např. stříbrné pásmo na FSU v Jihlavě v r. 1993 nebo zlaté pásmo a cena
P.Ebena za provedení jeho skladby Salve Regina na Festivalu adventní a vánoční hudby
s cenou Petra líbena, Praha 1997 aj.).
O historii sboru i dramaturgii repertoáru je pojednáno v životopise sbormistra PhDr.
Pavla Jiráka. O tomto sboru bylo již napsáno mnohé 61 , naposledy o něm vyšla propagační
brožura 62 a v současnosti se chystá další, proto mi dovolte jen krátce.

6

' RIEGEROVÁ, O. Sborový zpěv v.Jihlavě. Diplomová práce, PedF UK v Praze, Praha 2004, s. 64 - 72
JIRÁK, P. - BAMBULA, P. Patnáct let pěveckého sdruženi Campanula Jihlava [1985-2000], PS
Jihlava, I.vydání, Jihlava 2000, 51 s.
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PS Campanula spolupracuje nejen s místním komorním orchestrem a dalšími
hudebníky, ale i s profesionálními sólisty, hudebníky a orchestry. Za patnáct let řídil Dr.
Jirák v čele Campanuly kolem dvou set třiceti pěti koncertů, a to jak v České republice, tak
i v zahraničí. Mezinárodní kontakty jim umožňují vždy alespoň dvakrát ročně vycestovat
za hranice ČR, kde spolupracují s vynikajícími dirigenty (za všechny jmenujme alespoň
Michela Moureaua z Francie), sbormistry i sborovými tělesy a orchestry. Také se
zúčastňují mezinárodních soutěží, na nichž se umisťují s vynikajícími výsledky a velmi
dobře tak reprezentují Českou republiku.
Sbor si cení osobních kontaktů se skladateli Petrem Ebenem, Janem Hanušem,
Zdeňkem Lukášem, Antonínem Tučapským a dalšími a snaží se je udržovat. Proto také byl
poctěn nabídkami uvést některé skladby v premiéře, např. Lukášovu vánoční mši.
Kromě těchto aktivit rádi uvádíme, že PS Campanula také účinkuje na výchovných
koncertech a tato jejich činnost, vždy do detailu promyšlená, mívá vynikající úspěch a
ohlas i u takových dětí, které nejsou zvyklé poslouchat hudbu.
Také podotkněme, že nejužší vybraný kroužek zájemců z velkého koncertního
sboru se soustředí v komornějším obsazení pod názvem Campanula Minor. Povstal v r.
1998 z potřeby, která vznikla při interpretaci různých dvojsborových skladeb nebo děl, jež
si vynutila oddělení sólových skupin apod. Zkouší odděleně od velkého sboru, koncertuje
však jak s Campanulou, tak i samostatně.
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Dívčí pěvecký sbor Sociální školy u Matky Boží v Jihlavě

obrázek 10 Divčí pěvecký sbor Sociální školy u Matky Boží v Jihlavě při
příležitosti 10. výročí založeni školy, koncert v sálu Hotelu Gustav
Mahler, v popředí Mgr. Bohdan Sroka

Do kategorie sborových těles s převahou duchovního repertoáru také řadíme Dívčí pěvecký
sbor Sociální školy u Málky Boží v Jihlavě. Jeho zakladatelem a zároveň sbormistrem se
stal v r. 1991 Mgr. Bohdan Sroka. (Do r. 1997 však ještě nesl název DPS Rodinné školy u
Matky Boží v Jihlavě.) Za povšimnutí rozhodně stojí zajímavé vedení výuky hudební
výchovy. Děvčata jsou rozdělena na sborovou a nesborovou skupinu, přičemž v první se
vyučuje předmět hudební výchova běžným způsobem, ve sborové skupině je však
Používána řekněme sborová metoda výuky. Současně mají tyto dívky povinnost plnit
docházku ve sboru. Ten dnes čítá kolem sedmdesáti členek. Dosud nesplněným přáním
sbormistra je spojit jej se skupinou chlapců, a tak vytvořit sbor smíšený. Přitom se však
Potýká s nedostatkem mužů na škole, neřkuli zpívajících. Sbor má nastudován poměrně
obtížný repertoár od Ebenových a Lukášových skladeb přes díla B.Martinů, A.Dvořáka,
ale i J. Nováka, W.A. Mozarta a starých mistrů. Také samozřejmě spolupracuje se sbory
vedenými manžely Jirákovými, tedy s Campanulou a Zvonečkem.
Tento školní sbor se kromě Setkání pěveckých sborů Vysočiny v Polné, Festivalu
sborového umění v Jihlavě nebo zmíněného festivalu Slavnosti varhan zúčastnil i Festivalu
duchovní hudby v Kroměříži. Zahraniční zájezdy nejsou dnes už ničím výjimečným stejně
jako občasné
m

koncerty

v jihlavských chrámech, při kterých sbory často spolupracují a které

ají v Jihlavě dlouhou tradici.
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5 PORTRÉTY OSOBNOSTÍ, KTERÉ SE VÝZNAMNĚ PODÍLELY NA
ROZVOJI DUCHOVNÍ HUDBY V JIHLAVĚ

Franz Kindermann

obrázek 11 Slavnostní pohřební průvod

obrázek 12 Pokus o maximální

jdoucí přes jihlavské náměstí; před kněžími

zvětšení obou ředitelů kůru na téže

vlevo F.Kindermann a vpravo F. Koza

fotografii

Velice důležitou postavou hudební historie jihlavských chrámů byl Franz Kindermann. O
jeho životě toho mnoho nevíme, např. datum a místo narození (třebaže jsem propátrali
archiv; matrika na magistrátu není přístupná veřejnosti). Po studiích chrámové hudby
v Leitmeritz (v Litoměřicích!) a tříleté praxi na kůru v Klein-Holletitz bei Saaz (Holedeček
u Žatce) přišel do Jihlavy, kde byl v roce 1897 ustanoven ředitelem kůru u sv. Jakuba.
Zejména zpočátku byla většina návštěvníků kostela německého původu a i čeští příchozí
mluvili plynně německy a v tomto jazyce zpívali. Proto staré kostelní písně, které
Kindermann uvádí ve svém článku, byly v podstatě bez výjimky v němčině. Postupně tu
však rostl hlas českého obyvatelstva a začaly se zpívat i české písně a byly slouženy české
mše i obřady. Proto regenschori Kindermann po válce přizval ke spolupráci hudebně
nadaného a schopného kolegu, neboť si uvědomoval potřebu poskytovat hudební servis i
v

češtině, kterou sám dobře neovládal. Současně s ním se proto o vysokou úroveň jihlavské

chrámové hudby zasluhoval učitel hudby, varhaník, sbormistr a regenschori Filip Koza
0 9 1 6 - 1964), a to od roku 1921.
K osobnosti Franze Kindermanna se váže několik vzpomínek P. Antonína Vokáče.
B

yl to spíš tichý, uzavřený člověk a bydlel v menším domku na Jakubském náměstí (vedle
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dnešní zdravotní pojišťovny). Není nám znám jeho rodinný stav, víme toliko, že vlastnil
menší sbírku kaktusu. Mezi jeho nejbližší přátele patril regenschori Filip

Koza.

Kindermann eoby vynikající hudebník sloužil na jihlavských kůrech poctivě celý život a
byl činný i po svém nástupu do penze. Důchod mu platila správa Strahova. Hned po druhé
světové válce byl z Jihlavy odsunut a víme dokonce, že došel cíle své cesty v Německu.
Filip Koza se osobně zmínil právě P. Antonínu Vokáčovi, že mu napsal regenschori
Kindermann a prosil ho, aby zprostředkoval kontakt se Strahovem, a tak aby mohl po
všech zmatcích spojených s odsunem dostávat penzi. Bohužel více zpráv o něm nemáme.
Kindermannův článek 63 nám však poskytuje mnoho cenných a zajímavých
informací o tom, jak chrámová hudba v Jihlavě vypadala. Například uvádí příklad, jak je
nutné si uvědomit, že ještě starší než chrámová hudba je lidový duchovní zpěv, což je
nutno mít jako regenschori na paměti. Vzpomíná si, že když přišel do Jihlavy, nebyl zde
dochován žádný notový matriál. Pouze věděl o dvou písních, že se tu zpívají. Jako
profesionálně školený varhaník je hrál na varhany coby nový regenschori na první ranní
mši. Přitom se mu přihodilo něco, co nikdy nebyl předpokládal. U písní „Hier liegt vor
deiner Majestät" (Zde v zkroušenosti padáme, ó Bože před Tvou tvář - od Michaela
Haydna) a „Wir werfen uns darnieder" (Vrháme se před Tebou roz. na kolena, tj. klaníme
se Ti) hrál původní oficiální, tedy správnou melodii, ale záhy zjistil, že lidé zpívají
naprosto jinak! Musel se tedy snažit přizpůsobit se jim. Sám pak říká: „Když jsem po svém
prvním hraní přišel dolů z kůru, řekli mi místní jihlavští usedlíci, že se budu muset ještě
hodně učit, abych se tuto píseň podle té pokroucené (kudrlinkované) melodie naučil hrát.
Bylo pochopitelné, že jsem byl tímto odmítavým posudkem po mých absolvovaných
studiích chrámové hudby a následující tříleté praxi zděšen. - Nakonec když jsem se
zpívajícím lidem přišel do styku, nezbylo mi nic jiného, než se od originální melodie
Částečně odchýlit, aby se hra varhan s lidovým zpěvem mohla sladit dohromady. Po
čtrnáctidenní činnosti se ti samí kritikové domnívali, že teprve teď přichází nový ředitel
kůru na způsob našeho kostelního zpěvu."
z

4

Nepříjemná situace, clo které by se jistě každý

nás nerad dostal. Nicméně regenschori Kindermann k tomu přistoupil s pokorou. Nechal

si ocl místního zpěváka přezpívat oblíbené kostelní písně, zapsal je do not a napsal k nim
varhanní doprovod. Při té příležitosti obdivoval, jak si lidová tradice uchovala některé
Velmi staré písně, třebas jejich melodie v průběhu staletí dostála mnohých změn. Dokonce
Uvádí jména velmi

starých kostelní písní, které mohly pocházet

" KINDERMANN, F. Die Iglauer Kirchenmusik.
Tamtéž.

ze

starobylých

In: Igel-Land., kniha č. 3, roč. 12, č. 47, 1940, s. 186 - 187
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soukenických časů, např.: „Auf ihr Hirten von dem Schlaf (Vstaňte pastýři), „Drei König
aus dem Morgenland" (Tři králové od Východu), „Lasst uns dem Kreuze treten" (Dovol
nám přistoupit ke kříži), rovněž i melodie k písním: „Maria sei gegrüsst" (Maria buď
pozdravena) a „Tauet Himmel..." (Rosu dejte nebesa), přičemž jedna znejstarších by
mohla být „Ave Jesulein" (Buď zdrávo, Jezulátko). Bohužel se nám tento poklad jím
zachycený nepovedl nalézt, neboť byl s nej větší pravděpodobností zničen po odsunu
jihlavských Němců v r. 1945.
Dále zmiňuje, že oba duchovní spolky (Spolek usmíření - Sůhnungsverein a
Mariánská kongregace „Immaculata", patrně dnešní Mariánská družina, která je třetím
řádem jezuitů!) potřebovaly vždy stále nové kostelní písně. O jejich sepsání se postaral on
sám. Tato knížečka se dožila tří vydání, přičemž třetí z nich, které se používalo ve 30.
letech, obsahovalo značné množství kostelních písní, jež byly velmi oblíbené.
Také připomíná, jak moudré bylo rozhodnutí A. Pokorného, které určovalo
povinnost členům městské kapely hrát v kostele při slavnostních příležitostech. Jenže tento
pořádek platil pouze do r. 1918 a od té doby musely oba farní úřady platit jednotlivým
hráčům stanovenou gáži. V praxi to znamenalo, že naprostá většina svátků se odbyla bez
orchestrálního doprovodu.
Pro příznivce duchovní hudby v podání dechové hudby se staly pravidelnou
poslucháčskou

slavností

svatodušní

svátky.

Tehdy

totiž

podle

Kindermannových

vzpomínek pohřební hudba hrála v městském parku mši od Schiedermeiera. Někdy se však
tato událost kvůli velkému horku posunula a tentýž koncert se později konal u chrámových
dveří. Stejná hudba prý byla upravena pro hornické slavnosti u kostela sv. Jana
Fischerovým nástupcem, ředitelem hudební školy Eduardem Sobotkou.
Nakonec Kindermann konstatuje, že jejich generace za sebou nechala veliký kus
Práce. Podařilo se jim udržet duchovní hudbu na vysoké úrovni, což jak zdůrazňuje, patří
mezi dobré německé vlastnosti. S povděkem kvituje, že mezi jeho spolupracovníky patřili
ti nejlepší zpěváci, pěvecké spolky a instrumentalisté, a to naprosto nezištně. Současně
Připomíná, že pokračování v tomto díle na stejně vysoké úrovni je věcí cti nové nastupující
generace.

58

Filip Koza
(25.4. 1898 Křižanov - 6.10. 1964 Jihlava).

obrázek 10 F. Koza, foto ze 60.

obrázek 11 Regenschori Filip Koza, pani

let

Jarmila Dymáčková a její dcera Eva před
portálem kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Narodil se v rodině obuvníka a hned odmalička byla jeho láskou i touhou hudba. Otec z něj
však chtěl mít obuvníka, takže syn nejprve musel jeho přání splnit a vyučit se. Přitom tajně
opisoval noty. Jeho dobrý otec však respektoval synovu touhu po hudbě a zakoupil mu
harmonium. Kolem r. 1918 přišel Filip Koza do Jihlavy na vojnu. Zde si začal doplňovat
své vzdělání: navštěvoval hudební školu, jeho učitelem byl sám ředitel školy Bohumil
Bouda. Vzdělával jej ve hře na klavír a v harmonii. Filip Koza patřil k velmi talentovaným
1

pilným žákům. Naučil se výborně hrát na klavír, takže zvládal i obtížné Beethovenovy

skladby z listu. Také se zde pravděpodobně učil hře na varhany. Proslul tím, že uměl
výborně

hrát

tzv.

generál

bas.

Posléze

tu

začal

spolupracovat

s regenschorim

Kindermannem, který neuměl česky; jednalo se zpočátku především o hudební doprovod
Při pohřbech. Tehdy pohřby představovaly společenskou záležitost: vycházelo se z domu
smutku, kde se také zpívalo. Potom šel průvod přes celé město. Spolupráce se
Prohlubovala a Později právě na základě Kindermannova doporučení byl ustanoven
re

genschorim na jihlavských kůrech.
Nejprve bydlel u Bourků (paní Bouřková také zpívala v chrámovém sboru), později

dostal jednu místnost v dominikánské faře vedle kostela sv. Ignáce a když se v r. 1950
°zenil (na svatbě jim hrál právě B.Bouda), dostal ještě druhý veliký pokoj.
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Seznámili se v chrámovém sboru, kde jeho budoucí paní, povoláním učitelka,
zpívala soprán (uměla zpívat z listu). Už před tím v průběhu deseti let mu občas pomáhala
ladit varhany (což bylo jednou za čtvrt roku) a sama k nim získala vztah. Později se na ně
naučila hrát a manžela zastupovala, když nemohl přijít sám, ale i po jeho smrti, a sice až do
r. 2000.
Filip Koza hrál na varhany a případně i na housle ve všech třech jihlavských
katolických kostelech a také tam odborně ladil varhany. V hraní se střídal s ředitelem
Kindermannem. Německý chrámový sbor vedl regenschori Eduard Sobotka, nově vzniklý
český pan Filip Koza. Stejně jako obyvatelstvo Jihlavy bylo české i německé, musely se
sloužit mše i další obřady česky i německy. To předpokládalo přítomnost jak českých, tak i
německých kněží (Němci tu měli zpravidla svého faráře, kaplani bývali české národnosti.),
ale i českých a německých ředitelů kůrů. Nedělní německé mše byly: v 6.00 a v 10.00 u
minoritů (ten kostel byl dlouho pouze německý a také se tu provozovala německá
duchovní hudba, později zde museli povolit i českou mši - byla v 11.00). České mše byly
slouženy u sv. Jakuba v 6.30 a v 10.00 (hrála na ní prof. Podolská z hudební školy), v 8.30
u

sv. Ignáce a tamtéž i tzv. velká v 9.45. Ta byla jen velmi špatně navštěvovaná, zato tam

chodili akademikové, proto dal někdy regenschori Koza přednost latinským zpěvům, což
byl jeho koníček. I požehnání bylo v Jihlavě zvlášť - české a německé. Situace se
samozřejmě změnila s odsunem německého obyvatelstva.
Potom, co se jim narodil první syn Bohuslav (bohužel fyzicky handicapovaný, ve
věku kolem dvaceti let zemřel), začali uvažovat o jiném bydlení. A příležitost se naskytla
opět nedaleko městského centra. Přestože plat regenschoriho nebyl nijak závratný, koupili
si byt a později i dům, v němž žije paní Kozová i rodina jejího mladšího syna Jiřího
dodnes. Ještě se jim narodila dcera Marie. Obě děti získaly hudební i vysokoškolské
vzdělání. Marie se stala zdatnou varhanicí.
K otázce Financování hudebníků k doprovodu sboru pro slavnostní příležitosti se
vyjadřoval již regenschori Kindermann. Ten stav, který popisuje, přetrval i do dob ředitele
Kozy, takže kromě Velikonoc a svatojakubské poutě (což hradila fara) museli manželé
KOZOVÍ

hradit případný orchestrální doprovod z vlastní kapsy. Potom situace dospěla tak

daleko, že si hudebníci nechávali platit i zkoušky.
Regenschori Koza získával noty několika způsoby. Za první republiky byly akční
nabídky notových nakladatelství zasílány zájemcům na ukázku a respondenti, kteří o ně
stáli, je buď zaplatili, nebo vrátili, případně si objednali další. On polovinu zaplatil, zbytek
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opsal a poslal zpět. Proto jeho notový archiv obsahuje velmi mnoho skladeb, samozřejmě
převážně duchovních, které jsou dnes naprostým unikátem.
Pan Filip Koza, úžasně pracovitý a poctivý člověk, sloužil celý život v katolických
službách. Byl lidsky velmi jemný a pečlivý, dbalý liturgických předpisů. Dokonce se mu
říkalo „nejhodnější člověk z Jihlavy". Jeho paní vzpomíná, že nejvíce času strávil
opisováním a rozepisováním not pro sbor. To obvykle dělával večer až do půlnoci, brzy
ráno vstával a šel hrát na šestou ranní mši nebo ještě o půl hodiny dříve na roráty. Poté
pokračoval na osmé u sv. Jakuba. Následovalo hraní, učení (dával soukromé hodiny na
klavír, varhany i na housle, přičemž musel jednou za čas obnovovat licenci na hudební
škole), příprava sborových not nebo sbormistrovská příprava, cvičení a dále hraní na obou
večerních mších, případně zkouška sboru. Mezi tím se tu a tam vyskytla povinnost jít hrát
na pohřby, svatby, křtiny nebo jiné pobožnosti. A v neděli nastal pravý varhanický shon:
odehrát několik mší, z jedné pospíchat na druhou a odpoledne požehnání.
Občas se v letním období přihodilo, že do Jihlavy přijel světoznámý varhaník
původem z Polné, profesor Klum. Ubytoval se tu, jezdil navštěvovat svoji maminku a
kromě toho obvykle žádal regenschoriho Kozu, aby směl hrát na mších. Často právě
k těmto příležitostem společně nacvičili několik skladeb pro housle a varhany a touto
produkcí obohacovali liturgii. Profesor si mohl vybírat z mnoha jihlavských hudebníků, ale
vždycky chtěl spolupracovat pouze s panem Kozou.
Takto probíhal jeho život až do roku 1964. Na sv. Václava (30. záři) ještě hrál
v kostele a 6. října náhle zemřel ve věku 66 let. Obtížnou varhanickou „štafetu" i
chrámový sbor po něm převzal Mgr. Bohdan Sroka s větší či menší výpomocí paní Kozové
a

jiných varhaníků.
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Helena Kozová
(1919 Jihlava)

obrázek 12 Foto paní Heleny

obrázek 13 Paní Kozová s dětmi

Kozové z 90. let

Paní Helena Kozová roz. Pokorná pochází z Jihlavy. Studovala čtyři roky na Státním
učitelském ústavu v Kutné Moře, a sice vletech 1935 - 1939. Tam také chodila do
chrámového sboru (sbormistr Miloslav Uher). Po maturitě se vrátila zpět do Jihlavy a
hledala si místo. Ale v té době se po dva roky nesměly přijímat nové pracovní síly, proto
pouze hospitovala na nové české základní škole (dnešní Masarykova). Tuto novou školní
budovu však museli předat Němcům a sami museli odejít do Antonínova dolu (vesnice za
městem). Tam byla zchátralá škola za lesem a polem, což zvláště v zimě nebo při nepřízni
počasí bylo nepříjemné, ale stala se tu řídící učitelkou. V následujících letech přešla do
rantířovské školy. Poctivě chodila do chrámového sboru, jehož kvalita ji mile překvapila.
Také docházela na hodiny klavíru k soukromé učitelce, paní Šaldové. Ta však byla
německé národnosti a po válce byla odsunuta. Proto požádala ředitele Kozu, aby ji učil na
klavír a pod jeho vedením začala studovat i hru na varhany. Kromě toho začala kolem roku
'948 jezdit do Brna do sboru Moravských učitelek a měla tam být po roční zkušební lhůtě
Přijata jako členka koncertního obsazení. Tyto plány však přerušila blížící se svatba
v r. 1950.
Po

svatbě

učila

na

základní

škole

v Pavlově,

kam

pravidelně

dojížděla.

V padesátých a šedesátých letech také chodila do Sboru jihlavských učitelek, který vedl
tehdejší školský inspektor Weigner z Třebíče. Ptal se jí, jestli by na zkoušky v 15.00
nemohla chodit včas, neboť byla nej důležitější zpěvačkou
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v sopránu. Na to mu

odpověděla, že musí dojíždět z práce a nemůže přijít dřív. On jí tedy přislíbil, že zařídí, aby
mohla učit v Jihlavě. V té době však její děti chodily do náboženství a sama hrála v kostele
na varhany, což se pochopitelně nelíbilo komunistickému obsazení jihlavského rektorátu.
Argumentovali, že taková osoba tu nemůže učit, že by kazila děti. Když však inspektor
nechtěl ustoupit, dovolili, aby učila na zvláštní škole, kde „by snad neměla udělat žádnou
škodu". A tak se také stalo. Tím jí však prokázali službu: nemusela dojíždět, vyučování
bylo jen dopoledne, takže měla mnohem více času na sebe i na rodinu (opravování bylo
málo), jenom si doplnila vzdělání, a sice specializaci v defektologii. Opakovaně na ni však
apelovali, aby vstoupila do KSČ, což ona rezolutně odmítala. Tento tlak však vyvrcholil
poté, co jí zemřel manžel (1964). Pohrozili jí ztrátou místa, pokud nepřestane hrát v kostele
a pokud bude posílat děti do náboženství. Jenže statečnost byla paní Kozové vlastní: nedala
ani na výhrůžky, ani na slibování různých platových i jiných výhod, neustoupila a hrála
v kostele dál. Potom ale podepsala odchod do důchodu, což jí mělo přinést určité výhody;
nepřineslo. To hodnotí jako svou velikou chybu, protože se tím straničtí funkcionáři zbavili
nepohodlné osoby. Sama paní Kozová svůj život hodnotí jako přebývání pod neustálým
tlakem, nejprve německým potom komunistickým.
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Jarmila Dymáčková
(1928 Krucemburk)

obrázek 14 Foto paní

obrázek 15 Chrámový sbor 9.3. 1980. Uprostřed

J.Dymáčkové z 90. let

altu sólistka pani J. Dymáčková, vpravo od ní
L.Výborná, první housle prof. Krejčí, druhé
housle mladý P.Jirák

Jméno Jarmila Dymáčková je v jihlavských kruzích pojmem. Pěvkyně s barevným altem
širokého rozsahu, až operního formátu, který se rozvíjel právě především na duchovní
hudbě, ale přesáhl do mnohých žánrů: přes operu, mše, písňové cykly, lidové písně apod.
A právě všestrannost i široký repertoár jí ve vědomí lidí zajistil trvalé místo.
Paní Jarmilu Dymáčkovou, roz. Krédlovou lze charakterizovat jako vpravdě
významnou romantickou osobnost jihlavského kraje s neklamnou pamětí. Svá detailní
vyprávění ihned doplňuje zpívanými ukázkami, jejichž obdivuhodné množství nemůže
neudivit.
Už v raném dětství měla velice blízký vztah k hudbě a ke zpěvu. V jejich rodině se
prý téměř bez ustání zpívalo. Na prázdniny jezdila celá jejich rodina do malého městečka
Krucemburku (okr. Havlíčkův Brod), kde se narodila a odkud má krásné vzpomínky. A
hudba v nich nechyběla. Jejími bratranci nebyl nikdo jiný než vynikající varhaník,
varhanář, skladatel a kněz Karel Bříza, tvůrce snad nejznámějšího českého ordinária. S ním
a s jeho bratrem varhaníkem a varhanářem Jiřím Břízou společně muzicírovali, velmi často
zpívali v kostele.
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obrázek 16 Karel Bříza a J.Dymáčková

Její vřelý vztah k hudbě se projevil i v úsměvné příhodě z dětství. Tehdy v Jihlavě
působila vojenská kapela v čele s kapelníkem Rudolfem Pavlatou. Často hrávali před tzv.
Kreelem (spis. Grätzel, dnes Prior) uprostřed jihlavského náměstí. Ona tam chodívala si je
poslechnout a když zavál vítr a někomu spadly noty, přiběhla, zdvihla je a poslouchala dál.
Takto si ji členové kapely zapamatovali. Shodou okolností se soustředění této kapely
konalo v létě v Krucemburku. Tehdy ji prý maminka nikde nemohla najít, až jí někdo řekl:
„Podívejte se na tu holku, že ona se nebojí!" A kolem pochodovala vojenská hudba v čele
s malou slečnou Dymáčkovou, které kapelník na chvilku půjčil taktovku! Událost pro malé
městečko nevídaná. Potom ji vojáci častovali zmrzlinou.
Později začala chodit do hudební školy na obor housle k vynikajícímu virtuózovi,
Janu Přibylovi a dopracovala se ke slušným výkonům. Hrávala v kostele při mši i na
svatbách. Stále víc ji však přitahoval zpěv. Proto začala docházet na hodiny zpěvu k paní
Libuši Krejčové-Šteflové. Přestojí hodiny příliš neobohatily, i jiní říkali, že její umění je
spíše shůry než získané od této učitelky. Velikou roli však hrála obrovská pěvecká praxe.
Už ve svém dětství účinkovala jako zpěvačka: ztvárnila jednu z předních rolí
v dětské opeře Broučci. Ta se v Jihlavě inscenovala v r. 1937 a jedním z hlavních aktérů
nebyl nikdo jiný než ředitel hudební školy Bohumil Bouda.

obrázek 17 1937 opera Broučci,

obrázek 18 J. Krédlová

Jarmila Krédlová 1. vlevo dole

v prostřední řadě druhá zleva
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Brzy začala chodit do chrámového sboru k panu

KOZOVÍ,

kde figurovala jako

stěžejní altistka (a sice až do roku 1964). Přitom vzpomíná, jak chodili také na německé
mše, kde zpívával německý sbor. Zaznívaly tam prý skladby pro velké obsazení a byly
interpretovány na vysoké úrovni: Beethoven, Mozart, ale také Schubert, resp. jejich mše,
jejichž provedení se později sama účastnila.
V té době studovala obchodní školu, kterou úspěšně uzavřela maturitní zkouškou
v r. 1946. Potom nastoupila do České spořitelny, kde pracovala celý život. Brzy se vdala za
pana Rudolfa Dymáčka. Ten působil jako učitel na jihlavských středních školách (obor
německý jazyk) a také na jihlavském pedagogickém ústavu. Narodily se jim dvě děti: dcera
Eva a syn Jiří.
Během svého života spolupracovala především jako sólistka s mnoha jihlavskými i
oblastními sbory a s předními hudebníky. Mezi nimi rozhodně nechyběl Dr. Ladislav
Fučík, který také učil na jihlavském pedagogickém institutu a později přešel do Brna. Dále
paní Dymáčková ráda vzpomíná na spolupráci s Dr. Janem Kostečkou, dirigentem
vynikajícího Horáckého smíšeného sboru a symfonického orchestru. Ten stejně jako Dr.
Fučík odešel do Brna. Jako jednu z nejdelších a nejpřínosnějších kooperací uvádí tu panem
Bedřichem Blažkem, dirigentem Horáckého divadla. Celých třicet let zpívala nějakou
vhodnou skladbu při příležitosti jakékoliv divadelní premiéry (asi tak 4x ročně). K jejímu
stálému repertoáru patřily skladby V. Nováka, P.I. Čajkovského, téměř celé dílo Bohuslava
Martinů (samozřejmě pro altové sólo) a mnoho jiných.
Půda Horáckého divadla jí brzy zdomácněla. V roce 1950 bylo v divadle zřízeno
operní studio se šesti profesionálními sólisty, přičemž sbormistr vypisoval zkoušky na
operní sbor. Paní Dymáčková samozřejmě nechyběla v Prodané nevěstě, nebo Rusalce.
Vedle toho se tu prováděly i balety - baletní mistr měl k dispozici několik tanečníků.
V šedesátých letech patřila mezi jedinečné sólisty tzv. Lidové opery, tudíž se bez její
přítomnosti (ať už jako sólistky či členky sboru) neobešla představení Hubičky (Martinka,
stará teta Vendulčina), Rusalky (čarodějnice), Prodané nevěsty, Dalibora, ale i Blodkovy
opery V studni nebo Rigoletta.
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obrázek 20 Foto po posledním představení

obrázek 19 Prodaná nevěsta z r. 1961,

z Prodané nevěsty z r. 1951, J.Dymáčková

velké obsazení Lidové opery

2.řada 3. zprava

obrázek 22 Hubička z r. 1962

obrázek 21 Hubička z r. 1962,
J.Dymáčková 1. zleva

Aby však mohla zpívat také se symfonickým orchestrem, musela pravidelně skládat
zkoušky před komisí v Brně. To v praxi znamenalo, že musela zazpívat padesát skladeb
z různých období zpaměti. Poprvé jí dali vysvědčení, které vyznělo velmi pozitivně.
Uváděli tam, že je veliká škoda, že se nemohla zpěvu věnovat profesionálně. Současněji
nabídli místo v brněnské opeře, ale ona z rodinných důvodů nepřijala.
Repertoár získávala částečně také od pana Metoděje Floriána,

amatérského

vynikajícího jihlavského tenoristy (také zpíval v některých lidových operách uváděných
v Jihlavě). Téměř každý týden když společně muzicírovali, přinesl nějaké nové noty.
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Další osobností, se kterou paní Dymáčková dlouhodobě spolupracovala, byl
vynikající varhaník, hudebník, dirigent a skladatel Jan Bouchner. V době tvrdého
bolševismu mnoho lidí z Vysočiny, ale především z Jihlavy jezdilo do Humpolce, kde se
pod vedením zmíněného dirigenta nacvičovala krásná a náročná díla. S těmi pak jezdilo po
celých Čechách a Moravě, ale nejčastější koncerty se konaly v Praze (v Rudolfinu,
v Klementinu, na Hradčanech, u sv. Tomáše a jinde).

obrázek 23 Humpolecký chrámový sbor a orchestr v Praze
v Klementinu kolem r. 1985 pod vedením J.Bouchnera. Sólisté
D.Fučíková, J.Dymáčková, Zb.Brabec, první housle učitel K.Prchal

Samozřejmostí byla od samého začátku spolupráce s chrámovým sborem, a sice do
r. 1964 jako sboristka, později coby sólistka (za sbormistra Bohdana Sroky). Také zpívala
s Campanulou a sbormistrem Pavlem Jirákem, a to téměř každoročně. Kromě toho
pravidelně zpestřovala svým zpěvem různé příležitosti v jihlavských chrámech, a sice
převážně s varhanním doprovodem Josefa Dvořáka. Dvořákovy Biblické písně nebo jiné
běžné duchovní skladby v jejím podání dokázaly posluchače přenést do jiného světa nebo
vyvolat dojetí. Pravděpodobně naposledy na veřejnosti zpívala v roce 2000 v rámci 9.
ročníku festivalu Slavnosti varhan u sv. Ignáce v Jihlavě.

68

Bohumil Bouda
(27.4. 1896 Ž e l i v - 15.1. 1960 Dolní Cerekev)

obrázek 24 Foto B.Boudy z let
1937-38

obrázek 25 B.Bouda na
pěveckých slavností v Třebíči

Pokud budeme chtít alespoň částečně charakterizovat osobnost Bohumila Boudy,
musíme si vzít ku pomoci mnoho přívlastků: vynikající všestranný hudebník, klavírní
virtuóz a houslista, zakladatel a svědomitý ředitel jihlavské hudební školy, velmi dobrý
učitel, sbormistr a dirigent, hudební organizátor... ale i dobrý přítel se smyslem pro humor,
manžel, otec i člověk. Jeho život měl zejména pro hudební Jihlavu zcela určující význam.
Ale nepředbíhejme. Jeho otec Jan Bouda (1854 - 1936) zastával funkci řídícího
učitele a správce školy v Křelovicích v okr. Pelhřimov. Byl vynikajícím hudebníkem, proto
se nezříkal ani tradičních kantorských úkolů a v městečku si získal oblibu i díky práci
s malým kostelním sborem, sestaveným ze svých studentů. Kromě toho působil i jako
varhaník. Z druhého manželství s Marií Martínkovou se mu narodili tři synové - nejmladší
z nich dostal jméno Bohumil.
Je zjevné, že v rodině učitele a regenschoriho Jana Boudy nebyla o hudbu nouze.
Bohumil ji

poznával

odmala,

do

prvních

zákonitostí jej

zasvěcoval

otec ještě

v předškolním věku. Škola, do které nastoupil r. 1902 mu nečinila žádné problémy: byl
bystrým a pilným studentem s vynikající pamětí. Proto pokračoval od r. 1907 ve šlépějích
svých

bratrů

na

reálném

gymnáziu

v Pelhřimově,

kde

odmaturoval

v r.

1915

s vyznamenáním. Po celou dobu gymnaziálních studií chodil na hodiny houslí a klavíru a
už tehdy se stal sbormistrem studentského sboru a dirigentem studentského orchestru.
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Válka však narušila plynulou kontinuitu jeho studií - po skončení gymnázia musel s bratry
narukovat do rakouské armády. Naštěstí se po válce všichni vrátil živi a zdrávi.
Otec chtěl pro něj snadné živobytí a přiměl jej studovat práva na UK v Praze. Ale
láska k hudbě zvítězila: Bohumil byl přijat rovnou do druhého ročníku konzervatoře.
Studiu klavíru se věnoval ve třídě prof. Ludmily Urbanové, poté u prof. Romana Veselého
a doplnil jej studiem kompozice u legendárních profesorů J.Křičky, K.B.Jiráka a
J.B.Foerstera. Současně si přivydělával výukou klavíru a hudební teorie. Zastupoval
dokonce prof. Křičku na Husově škole Osvětového sboru. Konzervatoř absolvoval v r.
1922, ale šel ještě dál. Na Husově škole se stal docentem pro výuku intonace, harmonie,
kontrapunktu a hudebně teoretických předmětů. Na mistrovskou skladatelskou školu
Vítězslava Nováka již dojížděl z Jihlavy.
Možná by zůstal v Praze, měl k tomu všechny předpoklady, ale na žádost otce
přešel v r. 1924 do Jihlavy a hledal si tu místo. To se záhy objevilo na nově vzniknuvší
Městské hudební škole - převzal tu funkci ředitele. Nový ředitel hudební školy však
rozhodně neměl na růžích ustláno. Bylo nutno získat nové nástroje a dostatek finančních
prostředků, zajistit vhodné prostředí a všemožně se snažit získat dobrý učitelský sbor.
Navíc bylo nutno této nově vzniklé české instituci vydobýt místo v jihlavské kultuře. To
samo o sobě byl úkol více než náročný, ale ředitel Bouda zvládal ještě další aktivity. Nejen
že komponoval, ale silně jej přitahovala i vokální hudba, čemuž dal průchod nejen ve
svých skladbách, ale i tím, že se stal sbormistrem. Pěvecký sbor Foerster, zpočátku
mužský, pod jeho vedením od r. 1927 doslova kvetl. V r. 1937 jej Bouda spojil
s jednoletým Kálikovým ženským sborem, jehož založení také inicioval. Ve válečných
letech byl sbor rozpuštěn, ale hned v r. 1945 začal pracovat s novou energií až do r. 1956
(o historii sboru viz výše).
Ředitel Bohumil Bouda však nezapomněl rozvíjet ani malé zpěváčky, a tak založil
při hudební škole dětský sbor. Ten nastudoval zajímavou dětskou operu Broučci, jejíž
autorkou byla Marie Kučerová-Flerbstová a pod Boudovým vedením ji v letech 1936 - 38
devětkrát provedl. Jednu z hlavních rolí ztvárnila v té době ještě neznámá Jarmila
Krédlová, později provdaná za Rudolfa Dymáčka (foto viz portrét paní J.Dymáčkové).
Roli Tatínka naopak ztvárnila Boudová žačka Magdalena Markaničová.
Současně však nezapomínal iniciovat vznik jihlavských orchestrálních těles.
Nejdůležitější z nich představovala Jihlavská filharmonie, kterou osobně řídil s přestávkou
za války plných dvacet osm let, tedy v letech 1929 - 57. Kromě toho založil další soubory,
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např. jihlavského komorní trio a kvarteto, a hrál v nich. Stal se také aktivním členem
Horáckého komorního orchestru a byl činný i v jiných hudebních aktivitách.
Ředitel Bouda také publikoval dva články o jihlavské hudbě. Nejprve v roce 1929
k pěti letům výročí založení školy, podruhé o historii a přítomnosti jihlavské hudby v roce
1935 (viz seznam literatury).
Zmíněná slečna Markaničová významně zasáhla do života ředitele Boudy. Narodila
se r. 1917 na Podkarpatské Rusi, ale rodiče jí zemřeli. Nicméně se ze sirotčince záhy
dostala do pražské rodiny Rychtářových, kteří byli Boudovým strýcem a tetou. Od počátku
se u ní projevovalo velké nadání: hrála výborně na klavír a tančila. Posléze pravidelně
dojížděla na hodiny klavíru do Jihlavy. V r. 1938 spolu uzavřeli sňatek. Konzervatoř byla
jejím snem, který se jí však nesplnil. Nicméně v r. 1939 složila státní zkoušku z klavíru.
Druhá světová válka hluboce zasáhla do jejich života. Už na jejím začátku bylo
jasné, že pozice ředitele na ryze české škole v německé Jihlavě pod dozorem nacistů a
kolaborantů bude neudržitelná. Proto se Boudovi rozhodli pro Jaroměř. Ale ani tam se
Bohumil Bouda nevzdal hudebních aktivit a jako ředitel hudební školy zde výrazně
pozdvihl hudebnost. Spolupracoval se sborem Jaromír a po zavření i této školy se živil
soukromým vyučováním. Aby měli snazší obživu, rozhodla se paní Boudová přispět
výdělkem a hlavně naturáliemi, které získávala prací na statku. Jenže těžká fyzická práce a
nedostatečná strava udělaly své: paní Boudová vážila pouhých 40 kg a předčasně přivedla
na svět dceru Magdalenu. Sama byla velmi slabá, dostala TBC, takže se po válce dlouho
léčila a do jihlavské hudební školy se vrátila až v r. 1959. Toto nešťastné období se
podepsalo i na životě Magdaleny Boudové ml. Také se nakonec stala učitelkou hudby, ale
byla velmi fyzicky i psychicky slabá. Před tím v éře tuhého komunismu jí byly kvůli
otcovu postavení kladeny překážky ve snaze dostat se na jihlavské gymnázium. Vdala se,
ale nedokázala se zbavit těžkých myšlenek a pocitů, až své trápení devět let po otcově
smrti sama ukončila.
Vraťme se však do doby těsně po válce. Bohumil Bouda se vrátil do Jihlavy na
svoje místo a setrval na něm až do r. 1950. Poté byl sesazen komunistickým režimem,
který neblaze zasáhl nejen do života B.Boudy a jeho rodiny, ale i do hudebnosti Jihlavy.
Mohl tedy ve škole pouze učit. K tomu si však přibral i úvazek na pedagogickém ústavu,
kde setrval až do r. 1958.
Byl iniciátorem a propagátorem myšlenky založení mezinárodního hudebního
festivalu sborové tvorby, která se poprvé uskutečnila roku 1958. Festival se rozrost a
v současnosti patří mezi prestižní festivaly, na které se sjíždějí sbory z celého světa.
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Od roku 1958 se Bouda ujal ještě vedení pěveckého sboru „MY 48" v Třebíči.
V roce 1953 si podal přihlášku do svazu československých skladatelů, ale dočkal se
jen telefonického potvrzení svého členství v r. 1959. K oficiálnímu přijetí již nedošlo:
zemřel nečekaně na zájezdu Krajského symfonického orchestru v Dolní Cerekvi.
Na tomto zájezdu se hrálo nejprve odpoledne, přičemž na programu byl i zpěv paní
Jarmily Dymáčkové. Poté se všichni přesunuli do restaurace na večeři a při ní, očekávaje
večerní koncert, zemřel.
O životě a díle Bohumila Boudy na Vysočině pojednávají dvě práce: B.Bouda a
jeho

činnost

na Jihlavsku,

jejíž autorkou je Jana Zudová, absolventka

brněnské

konzervatoře z r. 1981 a z n í vycházející seminární práce Kristýny Ševčíkové, studentky
1.ročníku hudební vědy FF MU v Brně (2003) - Bohumil Bouda - Osud umělce. (Z nich i
ze vzpomínek paní Magdaleny Kukačové-Boudové jsme si dovolili čerpat i my.) Proto mi
dovolte se vyjádřit jen stručně o doposud jen zmíněných hudebních oblastech, v nichž
vynikal: klavírní virtuozita, hudebně pedagogické činnosti a především komponování.
Již jako hoch předškolního věku byl schopen hrát některé klavírní skladby zpaměti.
V osmi letech zastupoval svého otce za kostelními varhanami. Jeho profesor na
konzervatoři R.Veselý se o něm vyjadřoval: „Bouda je vedle E.Mihelky mým

nejmilejším

žákem. Svůj úkol donese vždy pečlivě vypracovaný. Má-li nějaké pochybnosti nebo nejasná
místa, přeje si je mít hned na místě vyřešené."65

Lehkost a virtuozita, s nimiž vždy hrál,

byla pověstná nejen po dobu jeho studií, ale udržoval si ji po celý život a ohromoval s ní
posluchače i kritiky. Jeho repertoár byl velmi široký a tvořily jej nejtěžší skladby mnoha
světových skladatelů. Zaměřen byl však bytostně na interpretaci českých děl, a to i ve
sborové činnosti, přičemž téměř vždy uváděl alespoň jednu soudobou českou skladbu.
Byl-li uznávaným virtuózem, byl také vynikajícím hudebním pedagogem. Za vše
mluví dlouhá řada jeho žáků, kteří se sami stali jak výkonnými umělci (např. Zd.Jílek,
koncertní mistr české filharmonie AMU Praha), tak i pedagogy (např. prof. B.Štědroň, MU
Brno, J.Škoda, ředitel ZUŠ Pelhřimov, regenschori F.Koza).
Jeho skladatelská činnost zahrnuje celkem 56 číslovaných opusů a mnoho
nečíslovaných. Těžištěm jsou různorodé nástrojové skladby převážně instruktivního
charakteru (neopomeňme však balety, scénické hudby, koncerty, orchestrální skladby,
komorní

hudbu, melodramy,

ale

i úpravy

děl jiných

autorů)

spolu

s vokálními

kompozicemi (úpravy lidových písní, zejména sborové opusy). Mezi ně se řadí i duchovní
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skladby, ke kterým se uchyloval na počátku 50. let. Mnohé jsou pro dětský chrámový sbor
ve vesnici zvané Mladá Břiště u Humpolce, kam jezdívali na víkendy (Andělíčku můj
strážníčku. Otče náš. Věřím, Svatý Václave, Zdrávas Královno). Kromě toho má ještě
duchovní skladby pro smíšený sbor (Ave Maria, Věřím) a také Andělíčku můj strážníčku,
Otče náš, Věřím, Ave Maria pro sólistu s doprovodem varhan. J.Dymáčková zpívala
mnohé z jeho děl, ale oblíbila si především Pět písní s doprovodem klavíru na básně
A.Klášterského (Op.39 z r. 1957).
Bouda pravidelně hrával na varhany po nedělní mši v 9.45 u sv. Ignáce. Jeho
závěrečné improvizace byly pověstné. Velmi se líbily, uchvacovaly svou nápaditostí,
náročností i barevností. Na tuto mši chodil zpívat chrámový sbor ředitele Kozy a z lidí se
tu scházeli jihlavští vzdělanci a hudebníci. Pamětník P.Bohdan Sroka uvádí: „Těšil jsem se
vždycky na to, až po končící mši pokyne pan Koza panu Boudovi a postoupí mu své místo
u varhan: ty improvizace na závěr bohoslužby byly mistrovské. V mé paměti zůstal též
jako velmi vlídný a citlivý člověk." Proto by podle mého názoru jistě stály za pozornost
skladby opusových čísel 10 a 11 - Preludia in G pro varhany a Tři slavnostní preludia pro
varhany, zejm. Preludium velikonoční a P. na chorál Svatý Václave.
Domníváme, že skladatel Bouda stojí v ústraní a jeho skladbám by se měla začít
věnovat náležitá péče. Jejich seznam je možno nalézt ve zmíněných teoretických pracích,
tematický katalog celé Boudový pozůstalosti zpracoval Dr. Jirák a je uložen v Muzeu
Vysočiny.
Osobnost Bohumila Boudy byla životodárnou silou nezbytnou pro rozkvět
hudebního života v krajském městě Jihlavě. Položil tak velmi pevnou základnu, na níž se
dodnes staví, ať už si tento fakt uvědomíme jen na základě toho, že naprostá většina
současných jihlavských muzikantů vzešla právě z hudební školy (mezi nejlepší patří např.
Zdeněk Jílek nebo Roman

Patočka). Také máme povinnost rozvíjet dnes odkaz

mezinárodního sborového festivalu a navázat tak opět na Boudovu práci.
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P. Mgr. Bohdan Sroka
(7.3.1932)

obrázek 26 Foto Mgr.B. Sroky
v pracovně z r. 2005

Středoškolský profesor, hudební vědec, sbormistr dvou sborových těles, varhaník,
skladatel, otec rodiny a později i kněz (nejprve řeckokatolický, po smrti manželky
římskokatolický) v jedné osobě - to vše skrývá obdivuhodná osobnost P. Mgr. Bohdana
Sroky. Na první pohled budí dojem prostého člověka, ale opak je pravdou. To jen
skromnost halí jeho mnohá umění a je nedílnou součástí všech jeho aktivit.
Pocházel z rodiny Jana Sroky, úředníka finančního úřadu a jeho manželky Anny
Srokové. Po základní devítileté škole studoval jihlavské gymnázium, kde maturoval v r.
1951. Čtyřletá studia oboru učitelství pro SŠ v kombinaci matematika-fyzika-hudební
výchova zakončil v r. 1954 na Pedagogické fakultě J.E.Purkyně v Brně. Na brněnskou
univerzitu se ještě vrátil, a sice na Fakultu filosofickou, přičemž jeho oborem byla
tentokráte hudební věda. Setkal se zde s významnými osobnostmi, např. s prof. Veselkou.
Mezi lety 1954-58 učil na Moravě a ve Slezsku, kde se objevilo učitelské místo
(např. v Broumově nebo Fulneku). To se stalo také z politických důvodů, které měly vždy
větší váhu v místě bydliště, např.. Poté se oženil s Janou Cihlářovou (v r. 1959) a téhož
roku se rozhodl vrátit do Jihlavy. (Postupně se jim narodily tři dcery). Současně nastoupil
jako technik do Pozemních staveb Jihlava, protože z kádrových důvodů nesměl učit. Tam
setrval do revolučního roku 1968, kdy se otevřela cesta k původnímu povolání. Díky
dobrým vztahům s nadřízenými, kteří vydrželi četné nátlaky ze stran KSČ právě kvůli
němu a „neničili ho", mohl setrvat na Střední zdravotnické škole v Jihlavě do roku 1991.
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O jeho hudební vzdělání, resp. o jeho počátek se zasloužil P. Jiroň, který jej učil
základům hry na housle. Potom nastoupil na tři roky do Městské hudební školy k prof.
Janu Přibylovi na obor housle (jeho spolužačkou se stala paní J.Dymáčková) a k Bohumilu
Boudovi na klavír, hudební nauku a harmonii (třebas není oficiálně uváděn mezi žáky
B.Boudy). Pravidelně ministroval na mších u sv. Ignáce, jeho oblibou byl poslech
chrámového sboru a varhanních improvizací B.Boudy. Do tohoto tělesa se dostal na
pozvání jedné ze členek ve svých sedmnácti letech (1949). Podmínkou účasti byl zpěv
z listu, což se mnozí, tedy i on, naučili právě tam. Kromě toho také zaznamenal činnost
mužského i ženského a posléze smíšeného sboru Foerster Bohumila Boudy i německého
chrámového sboru. Jeho vedení se ujal po náhlé smrti regenschoriho Kozy v r. 1964.
Tehdy začaly komunistické represe, a to jak proti chrámovému sboru, tak i proti
Bohdanu Srokovi. Naštěstí to nedošlo příliš daleko: nemusel do vězení nebo do pracovního
tábora. Přestože nemohl učit, musel uživit svoji pětičlennou rodinu.
První

úvahy

o zřízení

soukromé

rodinné,

později

sociální

školy

vznikly

v souvislosti s Chartou 77, resp. rok poté. Nicméně tento plán bylo možno uskutečnit až
v r. 1990, kdy biskupství brněnské založilo církevní ZŠ i Střední rodinnou školu Matky
Boží (od roku 1997 SOŠ sociální). Hybatelem těchto snah byl právě B.Sroka. Stal se na
dlouhou dobu jejím ředitelem. Zpočátku škola sídlila v minoritském klášteře, posléze však
tamní prostory přestaly vyhovovat a škola se přesunula do Fibichovy ulice do budovy
bývalé ZŠ. V současnosti B.Sroka předává starosti o vedení školy PhDr. Marii Hornové,
sám zastává funkci zástupce ředitele a samozřejmě učitele.
Připomeňme také jeho kompoziční práci. Sám skromně říká, že tvořil, když nebylo
co zpívat. Polovinu tvoří díla s vánoční tematikou, ať už úpravy koled (Zdravotnické
koledy, Koledy pro Rodinku, Vánoční z České mariánské muziky, U Betléma dnes Maria
přečistá - viz příloha č. 4), ale i vánoční mše. Také má skladbu Pět žalmů pro dívčí sbor
accapella, úpravy lidových písní pro dívčí čtyřhlas a barytón, ale i „rytmickou mši" pro
jedno-dvojhlas, recitaci a varhany.
Jeho činnost hudebně vědecká zahrnuje zmíněné nalezení a nastudování Tůmova
Miserere, ale důležitějším počinem bylo objevení cenného a závažného díla. Jako první o
něm podal zprávu: o Michnově Loutně české!
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Mgr. Petr Šandera
(1.11. 1941 Luka nad Jihlavou)

obrázek 27 Foto Mgr. P.Šandery
v učebně ZUŠ v Jihlavě z r. 2005

Po studiích

na základní

škole

pokračoval

tzv.

jedenáctiletou

SŠ v Jihlavě,

což

představovalo jakousi tříletou variantu všeobecného gymnaziálního studia. Současně
navštěvoval Lidovou školu umění v Jihlavě, a sice za ředitele Emericha Vacka (tehdy
sídlila v Palackého ul.), studoval u prof. Fiichnerové. Měl zájem o pokračování ve studiu
na konzervatoři, pročež před přijímačkami chodil k panu řediteli

KOZOVÍ

na konzultace

varhanní hudby.
Vzpomínky na padesátá léta, tedy roky svého dětství, nebyly a nejsou ničím
příjemným ani pro rodinu Sanderovu z Luk nad Jihlavou. Jejich soused a rodinný přítel
MUDr. Jiří Motýl měl v Lukách lékařskou praxi. Se svými sousedy měl mnoho společného
a trávil tam hodně volného času. Také byl hudebně založen - hrál na klavír. Za 2. světové
války se přidal k partyzánům, měl na starosti především radiovysílačky a jak sám často
říkal, měl neuvěřitelné štěstí, že jej neodhalili. Bylo to patrně díky lékařské praxi, neboť
návštěva u pacienta naštěstí bývala pro případné kontroly dostačujícím důvodem. Zato
komunistický režim jej postihl těžkými represemi: byl uvězněn na 15 let, snad za šíření
letáků, a existovalo důvodné podezření, že pan Šandera bude také postihován a snad i
vězněn. Celá rodina se toho pochopitelně velmi obávala. Naštěstí zvolená taktika
mlčenlivosti vedla k tomu, že do vězení nešel. Dr. Motýl po propuštění pracoval deset let
na pile, v 70. letech se mohl vrátit do svého oboru, a sice do jihlavské nemocnice na
neurologické oddělení.
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Na brněnské konzervatoři studoval v letech 1959 - 65 obor varhany u prof. Josefa
Cernockého a další čtyři roky pokračoval ve studiu na JAMU u prof. Aleny Veselé. Už na
konzervatoři se začal věnovat i komponování pod vedením prof. Karla Horkého a prof.
Suchého.
V šedesátých letech, tedy ještě při studiích na akademii, byl přizván ke zpěvu
v Mahenově činohře. Dodnes si velmi váží toho, že se mohl pohybovat v blízkosti velice
známých herců, jako byli Jaroslav Dufek, Tomek, Mišputín a další. V rámci představení
coby statisté zpívali písně Jaroslava Ježka; pro potřeby inscenace je do čtyřhlasu upravoval
Zdeněk Pololáník. Důležité nejen pro přizvané zpěváky byla okolnost, že tento divadelní
kousek slavil u diváků úspěch a soubor s ním procestoval téměř celou Moravu.
V r. 1967 oženil s Helenou Lapárovou, která má rovněž akademické hudební
vzdělání (klavír). Po akademii nastoupil na rok vojenské služby, mezitím učil na hudební
škole v Podivíně (okr. Břeclav). V roce 1970 se s rodinou přestěhoval do Piešťan, kde se
usadili na tři roky. Další zajímavou kapitolou v jeho životě tvoří roky 1980-81, které
strávila rodina Šanderových v Rožnově pod Radhoštěm. Tam učil na LŠU a ve skladbě se
zaměřil na dětské skladbičky, a sice jak pro své tři děti, tak i pro dětský instrumentální
soubor. (Nejstarší dcera Monika Nováková jde ve šlépějích svých rodičů a učí na ZUŠ
v Jihlavě obory klavír a varhany.)
Kvůli svému náboženskému přesvědčení začal mít problémy a musel odejít do
Jihlavy. Tady vykonával funkci varhaníka v jihlavském krematoriu vletech 1981 - 91.
V závěru tohoto období také externě učil. Ale ani na takovém místě neměl klid. Vzpomíná,
že když začal hrát píseň Blíž k Tobě, Bože můj, třebas se to muselo nazývat opisem jako
Píseň z Titaniku, byl za to kárán. Podobné to bylo se známou Bach - Gounodovou
skladbou Ave Maria.
Kromě svého zaměstnání v této době občas hrával u paní Kozové na kůru Matky
Boží. Na jaře roku 1989 jej povolali na okresní správu a hrozili postihy za to, že hraje ve
zmíněném kostele na varhany. Naštěstí brzy poté už přišla sametová revoluce, která tyto
zajeté praktiky na ONV do určité míry změnila.
V roce 1991 byl vypsán konkurz na ředitele hudební školy. Mgr. Šandera se jej
zúčastnil a místo získal. Setrval na něm až do r. 2002, kdy odešel do penze.
Hned v druhém roce svého působení v ředitelské funkci založil v Jihlavě festival
Slavnosti varhan, který se každoročně odehrává začátkem června převážně v chrámu sv.
Ignáce. Později se na jeho organizaci podílela Campanula, po Mgr. Šanderovi převzala
iniciativu agentura Apollo Mgr. L.Šrubaře.
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Mgr. Šandera byl pravidelně zván do komise jihlavského sborového festivalu. Zde
se setkával s osobnostmi jako Otomar Mácha, prof. Jiří Kolář, profesoři Dobronínský,
Blecha ad. Spolu s nimi také tvořil přípravný výbor. O zajištění tohoto festivalu se
v současné době stará společnost Artama, organizátorem a hostitelem je Dům kultury
Jihlava.
V současnosti učí na poloviční úvazek na hudební škole v Jihlavě i v Lukách nad
Jihlavou. Výuka varhanní hudby a skladatelská činnost jsou jeho hlavní hudební aktivity.
V kompozici se jeho doménou staly duchovní skladby převážně určené pro sbor
s doprovodem různých nástrojů nebo se sólisty (dodnes jich je přes dvacet). Dále jsou zde
díla pro čistě instrumentální obsazení, přičemž největší oddíl tvoří skladby varhanní, ale i
flétnové, dále pak souborové a klavírní (instruktivní) opusy. Většina jeho děl dosud čeká
na svoji premiéru. Seznam všech skladeb Mgr. Petra Šandery viz příloha č. 5. Ukázka
začátku duchovní skladby Gloria Patri pro smíš. sbor a capella - viz příloha č. 6.
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PhDr. Pavel Jirák
(1954)

obrázek 28 PhDr. Pavel Jirák na slavnostním
koncertě u sv. Ignáce v Jihlavě u příležitosti 15.
výročí založení PS Campanula v r. 2005

Pochází ze sedmičlenné rodiny Jaroslava Jiráka a Jitky Jirákové, roz. Štočkové. Jeho otec
od šedesátých let až téměř do své smrti zpíval v chrámovém sboru Mgr. Sroky. Maminka
hrála v mládí na klavír a třebaže ji děti jako klaviristku nepoznaly, svůj vztah k hudbě
spolu s manželem na ně dokázali přenést. Třebaže finančních prostředků rozhodně neměli
nazbyt, své děti postupně hlásili do hudební školy a umožnili jim získat i více než řádné
vzdělání. Tento přístup samozřejmě pozitivně ovlivnil i jejich syna Pavla.
Lidovou školu umění začal navštěvovat v roce 1961, přičemž sám s úsměvem
vzpomíná na epizodu z přijímacího řízení, protože nebyl schopen naučit se zpaměti
lidovou písničku. Nicméně přijat byl, a sice na obor housle do třídy učitele Vlacha a
zanedlouho přešel do třídy pana učitele Karla Prchala. Ten jej vedl bezpečnou cestou
rozvíjení jeho nebývalého zájmu, takže nastalo období studia partů a hry z listu. Tak byl
Pavel Jirák uveden do světa sboru a orchestru, a sice v r. 1967, kdy byl přijat prof. Srokou
do druhých houslí pro nácvik Brixiho vánoční mše. To byl jeden z velkých momentů
v jeho životě. Později se stal členem Horáckého komorního orchestru. Nicméně chrámová
hudba mu učarovala natolik, že začal docházet i na hodiny varhan k panu učiteli Josefu
Dvořákovi a posléze hrál i v kostele. Takto v hudební škole úspěšně absolvoval oba cykly.
Vraťme se však k obecnému vzdělání, které rozhodně nebylo nedůležité. Na druhý
stupeň chodil na ZŠ v ulici Žižkova (dnešní Masarykova škola) a v rámci osmé třídy zažil
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onu příslovečnou změnu klimatu roku 1968. O rok později byl přijat na gymnázium na tzv.
humanitní větev, kde absolvoval s vyznamenáním. Tehdy jeho zájem a veškerý volný čas
zaujímala hudba, její produkce a poslech. Nejbližší jeho touhám, kam se v životě ubírat, se
mu tedy jevila cesta směrem na Filosofickou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně, kam
se v r. 1973 dostal na obor historie - hudební věda. Na tomto prestižním oboru se coby
student setkal s osobnostmi zvučných jmen: s profesory Rudolfem Pečmanem, Jiřím
Fukačem, Jiřím Vysloužilem, Milošem Štědroněm nebo s doc. Janem Kostečkou, který
svého času působil v Jihlavě. Studia obou oborů svědeckým, tedy

neučitelským

zaměřením zdárně završil v r. 1978 s vynikajícími výsledky.
Po celou dobu svých vysokoškolských studií spolupracoval s chrámový sborem
jako druhý sbormistr a získával tak cenné sbormistrovské zkušenosti. Tyto aktivity jeho
pocit přináležitosti k Jihlavě ještě umocnily. Proto třebaže vysokoškolská studia zakončil
s červeným diplomem a logicky mohl postupovat k aspirantuře, rozhodl se všechny nabyté
znalosti a dovednosti zúročit v Jihlavě. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že politický
profil by mu umožnil pokračovat ve vědecké činnosti jen s velkými obtížemi. Proto svůj
zájem obrátil k Jihlavě a začal si tu hledat práci. Avšak v období tuhé normalizace se
projevily důsledky kádrového posudku, ale i toho, že jejich rodina byla v celém širokém
okolí známa svojí pravidelnou návštěvností jihlavských kostelů - o práci na celém území
dnešní Vysočiny ani nezavadil. Tak musel nastoupit do České spořitelny do výpočetního
střediska, kde pracoval do r. 1989. Hrál v orchestru Horáckého divadla, varhaničil,
částečně vedl chrámový sbor. Po převratných společenských změnách se naskytla
příležitost v Galerii Vysočiny, kterou rád využil - získal zde místo kulturního referenta.
V té době se otevřela nová budova Galerie Vysočiny, kterou využíval i ke koncertům
s Campanulou. Krátce nato úspěšně prošel konkurzem na ONV, který byl vypsán na místo
vedoucího referátu kultury v jihlavském okrese. Nicméně staré zaběhlé personální
obsazení z let předešlých mu nedovolilo setrvat déle. V této době (začátkem 90. let) složil
rigorózní zkoušky na MU v Brně a získal titul PhDr. V roce 1993 se uvolnilo místo
v Muzeu

Vysočiny

na post ředitele, opět vyhrál konkurz a začal pracovat

zde.

V současnosti zastává funkce historika a mluvčího zmíněné instituce.
Odrazovým

můstkem

pro jeho nynější činnost

byla dlouholetá

spolupráce

s chrámovým sborem Mgr. Sroky. V roce 1985 se skupinka nadšenců scházející se již rok
v Domě kultury ke společnému zpěvu, rozrostla na zhruba patnáct členů. Přišla sem i Ing.
Helena Zadinová - Čermáková s jistými zkušenostmi z pražského sboru, které po naléhání
ostatních uplatnila v roli sbormistra. Můžeme obdivovat jejich odvahu, která byla nutnou
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podmínkou proto, že si v době komunistické éry začali volit na repertoár i duchovní hudbu.
Později na jejich zkoušky občas zašel Dr. Jirák a plnil funkci poradce. Sbor kvalitativně
rostl a už v r. 1988 Mgr. Jirák řídil polovinu vánočního koncertu. I nadále spolupracoval se
sbormistryní a ve vedení sboru se střídali. Tato tendence vyvrcholila v roce 1990, kdy jej
požádali, aby tento sbor převzal.
Dr. Jirák postupně rozšířil počet členů na sedmdesát, zavedl systém dvou zkoušek
v týdnu a pravidelnou hlasovou průpravu, což jim pomohlo dostat se na vrchol možností
amatérských sborů. Díky tomu mohli postupně dosahovat na vysoce kvalitní byť náročná
díla a jejich provedení nepostrádají vysokou interpretační úroveň, a to jak z hlediska
technického, tak i výrazového a významového.
Při letmém pohledu do seznamu nacvičených skladeb zjistíme, že repertoár
Campanuly se až na několik výjimek skládá z duchovních děl. Za vše mluví díla jako
Mozartovo Requiem, Dvořákova mše D dur, Stabat Mater od stejného autora, dále zde
objevíme duchovní skladby P.Ebena (např. Mariánské nešpory v katalánštině), Zd.Lukáše,
B.Martinů, F.I.Tůmy, J.Nováka, J.Hanuše (Hlaholská mše), Fr.Poulenca, A.Tučapského,
ale i Pucciniho, Saint-Saense nebo Kodályho. Tento jev jistě na první pohled udiví, protože
se nejedná o duchovní resp. chrámový sbor. Proto jsme položili tuto otázku Dr. Jirákovi.
Ten odpověděl takto: „V oblasti duchovní hudby se cítím, se vší pokorou, nejjistěji. To
znamená, že ji z osobních důvodů cítím víc než jenom jako noty, a tudíž ji dokážu lidem co
nejpřesvědčivěji podat. To si myslím, že je velmi důležité. Tedy dělám to, kde mohu lidem
dát co nejvíc a nejvěrohodněji."
V začátku 90. let se Dr. Jirák zúčastnil sbormistrovských kurzů pod vedením celé
plejády nejlepších českých

sbormistrů:

Lubomíra

Mátla, Milana Uherka,

Lumíra

Pivovarského, Romana Válka a Ivana Sedláčka.
V r. 1996 se podruhé oženil, manželka Jana Jiráková roz. Baueršímová pracuje jako
učitelka na ZŠ v Jihlavě, vede školní sbor a zejména DPS Zvoneček (viz dříve). Její bratr
Petr Baueršíma vede Zvoneček II a v Campanule zpívá barytonová sóla. Jejich matka Anna
Baueršímová dříve příležitostně oba sbory doprovázela na klavír.
Na závěr jsme položili otázku: Čeho si nejvíc ceníte? Odpověď zněla: „Když se mi podaří
přesvědčit zpěváky o krásách a potřebnosti duchovních hodnot, které jsou často geniálně
vtěleny do duchovní hudby. Touto činností je možno do nich vložit něco, co je obohatí, co
na ně pozitivně působí. Největší zadostiučinění je to, když si danou skladbu léta pamatují,
vzpomínají na ni, nebo je zpětně při poslechu oslovuje." (pozn. formálně upraveno).
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Mgr. Dana Fučíková
roz. Ajtmarová (20. 4. 1961)

obrázek 29 Mgr.D. Fučíková ve své
pracovně ředitele ZUŠ v Jihlavě v r. 2005

Narodila se v Rovensku u Zábřehu na Moravě v roce 1961 a v Zábřehu pak navštěvovala
hudební školu. Chodila do pěvecké třídy tamějšího ředitele, který ji velmi dobře připravil
na přijímací zkoušky na konzervatoř. Studia na brněnské konzervatoři zahájila v roce 1976,
o čtyři roky později úspěšně zakončila maturitní zkouškou. Zpočátku studovala u
zasloužilé umělkyně Cecílie Strádalové, později u Míly Vrbové absolvovala v r. 1982 a
posléze se dostala na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně do třídy prof. Jarmily
Krátké. Studia úspěšně dokončila po čtyřech letech v r. 1986. Vdala se v r. 1980 a manžel
ji přivedl do Jihlavy. Tehdy se jí tu podařilo sehnat místo na hudební škole, třebaže na
částečný úvazek, protože ještě dokončovala svá studia.
Mgr. Fučíková disponuje příjemným vysokým sopránem, její zpěv je vyvážený ve
všech rejstřících a má všechny technické náležitosti.
Hned po svém příchodu do Jihlavy začala spolupracovat jak se sbormistrem
chrámového sboru Bohdanem Srokou, tak i s Dr. Pavlem Jirákem. Vytvořila si tak
úctyhodný repertoár, a sice převážně ve dvojici s paní Jarmilou Dymáčkovou. Oba hlasy
šly barevně k sobě. Spolupráce byla naprosto vynikající, často spolu jezdily i na zájezdy,
přitom se vzájemně pozitivně ovlivňovaly.
V současnosti je ředitelkou ZUŠ v Jihlavě. Kromě toho učí zpěv a zároveň
v pěveckém sboru Melodie (dříve JSPS) stejně jako v dětském pěveckém sboru Gaudium
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zastává funkci hlasové poradkyně. Navíc částečně působí jako sólistka a ve všech
uvedených funkcích samozřejmě spolupracuje se zahraničím.
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MgA. František Fiala
(27.5. 1966 Jihlava)

obrázek 30 MgA. Fr.Fiala

Narodil se v početné rodině Jaroslava Fialy, ekonoma státní banky a nadšeného
amatérského houslisty (stále působí v jihlavských orchestrech a také ve Vysočanu). Jeho
manželkou byla Marie Fialová, roz. Leitermannová. Většina dětí byla vedena k hudbě nebo
k ní získala trvalý pozitivní vztah.
Talent Františka Fialy byl vhodně rozvíjen. Na LŠU v Jihlavě studoval osm let hru
na housle u pana učitele Karla Prchalova, na klavír chodil k paní uč. Žilkové (4 roky) a
zpěv studoval u paní uč. Hlávkové (4 roky). V r. 1980 odešel studovat na brněnskou
konzervatoř (viola, skladba, dirigování) a na krátké období těsně před sametovou revolucí
působil v Jihlavě jako šéfdirigent orchestru Horáckého divadla. V té době tu také vedl u sv.
Jakuba tzv. „Velkou scholu", což byl poloprofesionálni sbor mladých lidí a jeho
příležitostná vystoupení na nedělní mši představovala svátek pro všechny přítomné
posluchače.
Dále se začal zaobírat duchovní hudbou: na léta 1989 - 1993 získal stipendium na
Arcidiecézni konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni (varhany, zpěv, řízení sboru) a po
svém návratu se na dva roky stal varhaníkem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Poté pět
let vyučoval na brněnské ZUŠ a při tom vletech 1995 -

1998 studoval na JAMU

kompozici u Prof. A. Parsche a získal titul Be.
V roce 1997 se oženil s jihlavskou rodačkou a hudebnicí Helenou Krejčí. Téhož
roku také založil vokálního souboru Canticum Novum, s nímž koncertuje v ČR i
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v zahraničí. Věnují se především interpretaci české soudobé vokální tvorby. Vynikající
kvalitu jejich práce je možno ohodnotit i na vydaných kompaktních discích (Vánoce
v českých kancionálech, Tebe Bože chválíme, Portrait Františka Fialy - NSR).
V průběhu druhé poloviny 90. let se stal vokalistou souboru Schola Gregoriana
Pragensis. V letech 1998 - 2000 studoval na MAMU Praha skladbu u Prof. V.Riedlbaucha.
Na osobní doporučení Prof. P. Ebena mu bylo na rok 1999 - 2000 uděleno ročního tvůrčí
stipendiu Bavorského ministerstva kultury v Bambergu.
Od r. 2000 učil hudební teorii na konzervatořích v Praze a v Brně, ale r. 2002 získal
pevné místo ředitele Církevní konzervatoře v Kroměříži. Dosud působí jako varhaník
v chrámu sv. Tomáše v Brně.
MgA. František Fiala je v současnosti uznávaným hudebníkem (koncertní činnost
zejména varhanní a také se zmíněným souborem) a vysoce fundovaným odborníkem.
Vykazuje všestrannou hudební činnost, a sice interpretační, pedagogickou i skladatelskou.
Poslední zmíněná rozhodně stojí za povšimnutí. Její nadpoloviční většinu tvoří duchovní
skladby (více viz příloha č. 7). Některé z nich pevně zakotvily i v repertoáru rančířovského
kvarteta (např. Improperia - viz příoloha č. 8 - a další velkopáteční zpěvy). Skladby lze
charakterizovat jako melodické, moderně znějící, středně až více obtížné, ale vždy velmi
oblíbené.
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P. Gorazd František Krušina, O. Praem.
(9.10.1971)

obrázek 31 P. Gorazd Fr.Krušina,
foto z r. 2002

Jeho rodným městem jsou moravské Hustopeče. Tady navštěvoval ZŠ i ZUŠ. V polovině
80. let odešel do Brna na konzervatoř, studovat obor housle. Dostal se do třídy prof. Jana
Stanovského. Byl jedním z nej lepších studentů svého ročníku. Úspěšně absolvoval v r.
1991 a už v posledním roce těchto studií docházel i na konzultace na JAMU. Poté rok
vyučoval na ZUŠ obor housle. Na JAMU však už nešel: v průběhu studií na konzervatoři
konvertoval a cítil povolání ke kněžství, které se rozhodl následovat. Přitahovala jej
premonstrátská řehole, a tak přešel do Prahy do konviktu, kde prožil noviciát. Na KTF pak
studoval od roku 1994. V době svých studií se aktivně podílel na práci ve schole Cantus
amici pana Jaroslava Orla, která byla zaměřena právě na interpretaci gregoriánského
chorálu a renesanční polyfonní hudby. Po úspěšném zakončení studií v r. 1999 byl jako
kaplan vyslán do Jihlavy.
Hned na začátku jeho působení přišla příležitost, jak při pastoraci využít svého
hudebního vzdělání. Zanikala tu právě chrámová schola Ládi Noska, a tak se jejího vedení
ujal právě P. Gorazd. Postupněji nenásilně přetvořil ve velice kvalitní sbor Iuventus. Ten
po čtyřech letech předal zpěvákovi a varhaníkovi Ondřeji Levákovi.
To však zdaleka není úplný výčet hudebních aktivit otce Gorazda. Především
s jihlavskou křesťanskou mládeží spoluzaložil krásnou tradici tzv. farních hudebních
večerů, ve kterých se příjemnou nenásilnou a někdy i humornou formou představovalo a
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představuje interpretační umění všech „ochotníků" z řad farnosti, tedy od nejmenší po
velké. Repertoár ovšem nebyl úzce profilován, takže se příjemně prolínaly skladby tzv.
vážné hudby s hodnotnými díly hudby nonartificiální. V příjemném prostředí a srdečné
atmosféře na faře vytvořeném milými lidmi bylo radost koncertovat a výkony byly a
vlastně stále jsou na vysoké úrovni. Farní večery po odchodu P.Gorazd neustaly, avšak
konají se s nižší frekvencí.
Po dohodě s Dr. Jirákem byl založen tzv. farní kvartet. Prvních houslí se ujal otec
Gorazd, druhé housle T.Výborná, k violovému pultu usedl Dr. Jirák a k violoncellu
Martina Charvátová, roz. Krejčí (učitelka v ZUŠ). Hra byla vždy spojena s příjemným
posezením a popovídáním a interpreti tak objevovali krásy hrané hudby a jejího sdílení.
Soubor nacvičil smyčcové kvartety Fr.A.Míči, Fr.V.Kramáře nebo A.Dvořáka a dvakrát
vystupoval na zmíněných farních hudebních večerech.
Pro potěchu sloužila občasná neformální hudební setkání zájemců, kde se hrály
především duchovní písně s kytarou, písně lidové a umělé. Všichni zpívali nebo/a hráli na
různé nástroje, přičemž se takto rozvíjely i improvizační schopnosti jednotlivých
přítomných.
Otec Gorazd také začal chodit na pravidelné zkoušky s Campanulou (znělý barytón,
většinou však zpíval tenor) a také vypomáhal v amatérském orchestru, který se stal
nedílnou součástí některých vystoupení PS Campanula (hrál na housle).
Spolupráce s otcem Gorazdem byla vždy příjemná, neformální a akční (promiňte
ten slovní výraz). Hudbu má velmi rád a rozumí jí, a tyto vlastnosti mu pomohly vytvořit
v rámci omezených možností kaplana další a v určitém smyslu novou hudební základnu
v jihlavském křesťanském prostředí.
Ještě krátce k jeho skladbám (zpívané v luventusu). Mezi nejoblíbenější patří žalmy
„Suď mě, ó Bože" a „Hospodine, nepozdvihloíě

se srdce mé" - ukázka viz příloha č. 9.

Dále jsou tu hymnus na chorální nápěv „Duchu tvůrce přijdu a drobná svatodušní antifona
„Duch Báně".
Kromě toho vytvořil i autorské harmonizace několika koled z kancionálu, které jsou
přesně ušité na míru luventusu, dále „Danielis profecia", „Buer nobis nascitur", „Cesta k
nebi nová, živá" a „Pane Jezu Kriste".
Přestože měl tolik aktivit (kromě hudebních např. také dobrovolník při práci
s narkomany), patřil k jednomu z nej pečlivějších a také nejoblíbenějších jihlavských
kaplanů.
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6 FRAGMENTY STARÝCH RUKOPISŮ A TISKŮ Z JIHLAVSKÉ
JEZUITSKÉ KNIHOVNY ZDEJŠÍ ŠKOLY A KOLEJE (toho času
v Moravském zemském muzeu v Brně)

Tyto zlomky představují jediný historický dochovaný notový materiál, který nám přináší
zprávu o tom, co se v hudebně orientované Jihlavě zpívalo. Při analýze těchto velmi
starých a cenných fragmentů autorce velice ochotně pomohli Prof. Jiří Sehnal a především
vynikající odborník na tuto problematiku Dr. David Eben. Podle jeho mínění jsou všechny
fragmenty z různě starých antifonářů.
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fragment 1

fragment 2

Oba tyto fragmenty patří mezi nejstarší ze všech dochovaných. První se nám vzhledem
k tomu, že nezachycuje začátek

ani jakoukoli

delší

textovou

pasáž,

nepodařilo

identifikovat. Nicméně s největší pravděpodobností náleží do stejné doby jako fragment
č.2, tedy do samotného počátku 15. století.
Druhý z nich začíná slovy: „O quam gloriosum

est regnum"

(in quo Christo

gaudent omneš sancti! Amici stolis albis Agnum sequuntur quocunque ierit.) Jedná se o
antifonu na slavnost Všech svatých, a sice z nešpor.
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Před tím, resp. nahoře nad tímto

textem se objevuje část jiné antifony, v níž jsou obsažena slova ,,-ces vestra
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Vyhledáno a ověřeno [online] na doporučení Dr. Ebena na WWW:
http://www.allsaintskingston.co.Uk/music/anthems/v.htm
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copiosa...",

což je úryvek z páté kapitoly, dvanáctého verše Matoušova evangelia (Gaudete et exultate,
quoniam merces vestra copiosa est in caelis.)
Je zde použita notace zvaná „česká rombika". Je to název označující chorálovou
notaci vytvořenou pro české země. Jedná se o odnož metské notace, tedy tzv. Laonu.
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fragment 3

fragment 4

Oba dochované veliké česky psané zlomky by pravděpodobně bylo možno zařadit do
poloviny 16. století. Oba jsou důležitým dokladem toho, že se v Jihlavě zpívalo nejen
latinsky a německy, ale také v českém jazyce! Zlomek č.3 obsahuje začátek zpěvu: Pane
Bože, světlo nebeské, což je patrně český tropus na slova Kyrie Fons Bonitatis (pater
ingenite, a quo bona cuncta proecedunt, eleison. Atd.). K tomuto názoru na základě shodné
melodie dospěl Dr. Eben. Dále je text porušen zjevně z toho důvodu, že se této strany
využívalo jako obalu. Střed zlomku byl zjevně přelepen hřbetem nesoucím název knihy OLERI economia viva et domestica.
Druhý česky psaný fragment je nejlépe dochovaným velikým zlomkem ze všech
uváděných. Tato část původního rukopisu ze zřejmě používala při slavnosti Božího Těla.
Předchozí část by mohla pocházet ze slavnosti Seslání ducha sv. Text je tento: „...utěšení a
nemocných

uzdravení nebo bez tebe ani vzdechnutí

zpěvali tobě Krysteleison."

nábožného

míti mužem ani hodňe

Dále pokračuje: „Sesláni Ducha svatého utěšiž z nás dnes

každého, sedmi dary jeho, by odtud žádný nešel prázdný Kyryeleyson. "
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O Božím Těle se mnichové zpívajíce modlili takto: „Kyrye pane Ježíši jež jsy syn
nayvyší, Boha voice na svět poslaný smilný se n: (nad) námi. " F klíčem je zahájena pasáž:
„Krysie kněže nebeský rač na (nám) dát své milosti, pokrm przedrahý těla svého a krve tvé
przesvaté hodňe na památku smrti tvé smiluy se n: (nad) námi. " Zpět do C klíče se vrací
následující zpěv: „Pane Bože věčná ty maudrost, Boha votce sláva y moc, rač nás nasytit i,
tělem a krví svatou obmyti, smiluj se nad námi." Za tím nacházíme červeně psaný přídatek,
něco jako .Jine o Těle Pá(n)a Kry (st) a". Dole je umístěn úryvek zpěvu začínající: „Pane
Bože votcže nebeský uslyš svůy lid zemský. K toběť celým srdcem voláme."
Pozastavme se jen nad poměrně vysokou úrovní českého jazyka a nad způsobem
jeho využití v této době. Vedle sebe od jednoho písaře stojí tvary např. s využitím y ve
funkci hlásky / a to dokonce i ve stejném slově (smiluy a smiluj), stejně tak užití hlásky č a
vedle toho spřežky cž (rač a votcže). Za povšimnutí stojí náslovné v (votce) nebo typ ještě
nevyhraněné dvojhlásky au (maudrost). Všechny tyto projevy poukazují na dynamický
vývoj jazykového systému, který se odehrával právě v této době - přechod ze staročeštiny
do novočeštiny. Navíc jazykovědci nazývají 16. století zlatým věkem českého jazyka
(dobou Veleslavínovou) a my máme na těchto dvou fragmentech možnost se přesvědčit o
tom, že tomu tak opravdu bylo. Tehdy čeština představovala úřední jazyk až do Bílé hory a
v době národního obrození se k ní jazykovědci vraceli.
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Poslední dva zlomky opět odkazují kantifonáři. Jsou nejmladší, zhruba z přelomu
17. a 18. století. Opět užívají latinský jazyk, ale už i typickou chorální kvadratickou notaci.
Dokonce rozměry a další parametry obou fragmentů by nás mohly vést k domněnce, že se
jedná o dvě stránky z téhož antifonáře.
Fragment ě.5 nás přivádí do doby těsně před vánočními svátky, třebas to není na
první pohled zřejmé. Jedná se totiž o ofícium sv. Tomáše: „Quia vidisíi me Thoma
credidisíi beati qui non viderunt, et credi(derunt), alleluya." Následuje značka P (psalmus
- žalm) B(ened)ictus E o e (znamená zkratku pro „in saecula saeculorum amen"). Dále se
říká: „Nolite úmere quinta enim die veniet ad vos Dominus nosier" (Nebojte se, pátého dne
k vám přijde náš Pán.). Ač začátek adventní doby není stanoven na přesný datum, u svátku
sv. Tomáše je tomu jinak. Musí být 21. prosince, tedy přesně pět dní před Božím Hodem
vánočním. Proto je svátkem nepřeložitelným, nepřenosným, což dokládá drobné červené
písmo před „Nolite" - nisi festům transferatum ad m. a. (magnificat antiphona) - je
nepřenosné, nevyměnitelné za magnificat. Drobné červené písmo na konci předchozího
řádku: Mem. ad. per a. (memoria adventu per antiphona) - antifona doby adventní.
Poslední fragment (č.6) přináší pasáž z oficia sv. Štěpána, a sice z nešpor, o čemž
nás zpravuje drobné červené písmo v úvodu (Sacti stephani proto martyris in vesperis
antiphona). „Tu principátům tenes in choro martirum similis angelo qui pro te lapiditibus
deum deprecatus es beate Stephane intercede". Volný překlad zní takto: „Ty první v choru
mučedníků podobný andělu, ty který jsi prosil u boha za ty, kteří tě kamenovali
(kamenující tě), blažený Štěpáne, přimlouvej se".
Kromě rukopisů se dochovalo také několik fragmentů starých tisků notového
materiálu skladeb, přičemž nejvíce je zastoupena italská polyfonní hudba, a sice: od
skladatele benátské školy Andrea Gabrieliho - Ma pria (fragment č.7) a Risonanza di echo
(fragmenty č. 8 a 9).

fragment 7
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fragment 8

fragment 9

Dovolte mi teď krátce citovat ze zápisu, který je umístěn u těchto fragmentů. „Podle
dopisu Dr. Richarda Charterise (The University of Sydney) se nejedná o zlomek „ Concerti
di Andrea Gabrieli et Giovanni Gabrieli" (Venice, 1587), nýbrž ze sbírky „ Liber secundus
Gemmae musicalis" (Nürnberg, Gerlach

1589)"

Dále se dochovalo dílo Dialogo od autora nesoucí jméno Giaches de Vverth (15351596), (v soupisu MZM v Brně i jinde uváděn jako G. de Werth, fragmenty č.10 a 11)
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fragment 10

a

konečně

skladbu

začínající

fragment 11
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A.Gabrieliho, konkrétně sopránový part. Usuzujeme tak podle přibližně stejného pohybu
melodie i stejného tonálního zakotvení (viz příloha a
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ZÁVĚR

Tato práce si klade za hlavní cíl předestřít čtenářům naprosto konkrétní obraz o hudebním
dění v Jihlavě s důrazem na hudební činnost v jihlavských chrámech, a to na pozadí
důležitých společensko politických a kulturních událostí. Jejich vzájemná provázanost a
podmíněnost je v práci patrná, proto není snadné jednoznačně rozdělit získané informace
do kategorií, neboť se mnohdy překrývají. Ke konkrétní představě poslouží i přiložené
duchovní skladby několika autorů působících v Jihlavě nebo v tomto městě narozených.
Praktický výstup v podobě tematického absolventského koncertu bude vlastním završením
hudebně výzkumné činnosti, která je zachycena v tomto spisu.
Zpracování si vyžádalo studium odborné hudební a především historické literatury a
článků, občasné doplnění informací z věrohodných internetových serverů, výzkumnou
práci v podobě sestrojování pracovního dotazníku pro pamětníky a polořízených rozhovorů
s nimi, dále spartování a v neposlední řadě vyhledávání potřebných informací a materiálů
v archivech a muzeích včetně jejich následného studia. Všechny činnosti byly velmi
časově náročné, ale nejvíce času si vyžádaly katalogizační práce, zejména v případě
soukromého archivu ředitele Filipa Kozy, přestože existuje velmi dobrý podkladový
materiál (autograf částečně zachycující zmíněný obsah).
Dílo tedy shromažďuje a zpracovává řadu údajů dosud nikde nepublikovaných,
které se podařilo získat také na základě včasného kontaktování žijících pamětníků. Proto
zde shromážděná fakta i v budoucnu jistě poslouží dalším badatelům.
Jak jsme již naznačili v úvodu, do práce jsme úmyslně zařadili i dvě krátké
lingvistické pasáže, které jsou do textu účelově vsazeny a nepostrádají tedy funkčnost.
Naopak jsme do dokumentu nevčlenili podrobnější pojednání o PS Campanula Jihlava
z uvedených důvodů, ani rozbor starých tištěných fragmentů jezuitské knihovny, který
přísluší spíše specializovaným hudebním vědcům a historikům. Z těchto důvodů jsme si
dovolili pouze citovat z muzejního záznamu odstavec o jejich možném původu. Volné pole
působnosti pro další výzkum nastává podle autorčina názoru zejména ve zmapování oblasti
nonartificiální hudby v městě Jihlavě a okolí. Jak se v práci naznačuje, byl by to významný
počin.
V Jihlavě jako v důležitém kulturním centru regionu měla tradice (i hudební)
natolik dominantní postavení, že se díky ní podařilo překonat i řadu zlomů v kontinuitě
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historického vývoje města. Proto jihlavský kulturní život vždy znovu ožil a navázal na
dosavadní kořeny. Tak tomu bylo i ve 20. století: mnoho jiných měst kulturně upadlo po
vysídlení Němců a po zavedení komunistického režimu. Tehdy mnozí noví obyvatelé
nedokázali nebo ani nemohli navázat na někdejší společenské a kulturní zázemí. V Jihlavě
se však podařilo nejen udržet vysoký standard kulturního života kdysi dvojjazyčného
města (třebas za vysokých obětí), ale vybudovat autoritu kulturního centra regionu,
významného celostátního a snad i středoevropského formátu.
Pojďme však demonstrovat tezi o zachování kontinuity na hudebním životě Jihlavy.
V první řadě je to činnost svatojakubského sboru, která je nepřetržitě doložena od počátku
19. století, ale nejméně dva chrámové sbory fungovaly naplno i za jezuitské éry, takže
máme důvod se domnívat, že jde o mnohem starší tradici. Ostatně o starobylosti
jihlavského kostelního zpěvu pojednává i článek regenschoriho Kindermanna, který
neváhá svými úvahami o původu některých duchovních písní jít až do 14. století! Hned
vedle toho náleží obdiv i soustavnému udržování tradic sborového zpěvu všeobecně, což
mělo za následek např. i založení a udržení mezinárodního Festivalu sborového umění
v Jihlavě. Nepřerušená kontinuita pěstování hudby i sborového zpěvu je i dnes patrná
z nadstandartního počtu stálých uměleckých souborů ve městě.
Závěrem si dovolíme vyslovit myšlenku, která se objevuje již v práci: hudba měla
po staletí, tedy téměř ve všech dobách a hudebních stylech, v Jihlavě tak významnou
pozici, jako v málokterém jiném českém nebo moravském městě a to je nám znám díky
okolnostem historického vývoje pouze drobný výsek hudebních aktivit našich předků.
Proto podle našeho názoru jsou hudba a Jihlava dva nerozlučně spjaté fenomény a věříme,
že tomu tak bude i nadále.
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SOUPIS SKLADEB SOUKROMÉHO ARCHIVU ŘEDITELE F.KOZY
VYTVOŘENÉHO PRO POTŘEBY CHRÁMOVÉHO SBORU

1 Mše

Autor

Číslo

Název

Filke, Max
Foerster, J.B.
Foerster, J.B.

Missa brevis
Missa „11 bianco e dolce cigno"
Missa in honorem sancti Josephi
Missa solemnis
Missa in honorem sancti Petri et
Pauli
Missa in F
Missa in C dur
Missa III. f moll
Missa in honorem sancti Josephi
Missa in honorem Domini nostri
Jesu Christi
Missa „Jubilet"
Missa in honorem sanctae
Elisabeth
Missa in honorem sancti Emerici
ducis
Missa in honorem sancti
Venceslai
Missa solemnis
Missa in honorem sancti Joannis
Baptistae
Solemnis missa pastoralis
Missa „Dona nobis pacem"
Missa III. in Es
Missa IX. In B
Missa brevis
Missa e moll - G dur
Missa in G in honorem sancti
Caroli Boromaei
Missa solemnis in G
Missa jubilaei solemnis
Missa bohemica

Foerster, J.B.

Missa bohemica

Anerio, J.F.
Bernardi, Stefano
Blatný, Josef
Blažek, V.(?Z.či B.)
Bossi, C. Adolfo
Brosig, Mořic
Bruckner, Ant.
Bruckner, Ant.
Cainer, Jos.
Cainer, Jos.
v

#

Cajánek, V.
Deményi, Desiderius
Deményi, Desiderius
Douša, Karel
Douša, Karel
Douša, Karel
Drahlovský, J.C.
Erb, M.J.
Faist, A., Dr.
Faist, A., Dr.
Fibich, Zdenčk
Filke, Max
Filke, Max

i

C.
opusu

Pozn.

Provedeno
29.XI.1953

Op. 10
Op. 5
Op. 17

18.X.1953

Op. 31

Op. 15
E dur
e moll
Op. 5

28.IX.1953

Op. 10
Op. 16

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

89
8
50
21
55
80

Op. 106
Op. 36
Op. 38a
Op. 38b

4hl. a
varhany
2hl. a
varhany

Foerster, J.B.
Foerster, J.B.
Foerster, J.B.
Friedrich, Victor
Golier, Vincenec
Golier, Vincenec
Golier, Vincenec
Golier, Vincenec
Greith, Car.
Grečaninov, Alex.
Griesbacher, Petr
Griesbacher, Petr
Griesbacher, Petr
Griesbacher, Petr
Gruber, Jos.
Gruber, Jos.
Gruber, Jos.
Hába, Emil
Flába, Emil
Harant z Polžic, K.
Hassler, J.L.
Herle, Jaromír
Herle, Jaromír
Hoppe, Car.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Horák, V.E.
Hruška, František
Hruška, František
FIruška, Jaromír
Huber, Fleinrich
Chmelíček, Jos., Dr.
Jochum, Otto
Jochum, Otto
Jochum, Otto
Kašpar, Bol.

Missa in honorem sancti
Francisci Assisiensis
Missa in honorem Sanctissimae
Trinitatis
Missa in honorem sancti
Adalberti
Missa in d moll
Missa in honorem Beatae Mariae
Virginis de Loretto
Missa in honorem sancti
Clementis
Missa „Sursum corda"
Missa choralis „Orbis factor"
Missa in honorem sancti Josephi
Missa festiva
Missa Mater admirabilis
Missa „Immaculata"
Missa in dominicalis in honorem
B. Virg. Mariae
Missa „Stella maris"
Missa Mater dolorosa
Missa in honorem sanctae
Caeciliae
Missa jubilaei
Missa jubilata
Missa solemnis
Missa quinis vocibus
Missa II.
Missa V. - in Es
Missa in F
Missa pontificalis in honorem
sancti Augustini
Missall. D dur
Missa IV. E dur
Missa V. B dur
Missa VI. D moll
Missa VII. F dur
Missa VIII. Es dur
Missa IX. D dur
Missa vocalis
Missa „Ecce Dominus veniet"
Missa Velehradensis
Missa in honorem sancti Josephi
Missa „Salve Regina pacis"
Missa in honorem sancti Norberti
Cecilien Messe
Missa brevis a moll
Missa „Salve Regina"
Missa in Dominicis Adv. et

2

Op. 131
Op. 170
Op. 188
Op. 9
Op. 25
Op. 66
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

90
102
16
154
86
26
140

Op. 141
Op. 51
Op. 79

6hl.

Zen. 3hl.

Es dur

Op. 105

Op. 88
Op. 48
Op. 36

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

10
15
12
25
51
17
25
52

20.IX.1953

Kircher, Jos.
Koch, Karel
Kramenič, Adolf
Kromolicki, Jos.
Křička, Jaroslav
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
di Lasso, 0 .
Lexa, J.A.
Lemacker, H.
Lemacker, H.
Liszt, Fr.
Mach, Stanislav
Mach, Stanislav
Mach, Stanislav
Mácha, Jar., Dr.
Mitterer, Ign.
Mittmann, Paul
Mittmann, Paul
Molitor, J.B.
Müller, Albert
Montillet, William
Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nicolai, Otto
Nussbaumer, K.
da Palestrina, G.P.
Pembaur, K.
Pembaur, K.
Pembaur, K.
Pembaur, K.
Pembaur, K.

Quadrag.
Missa in honorem sancti Petri
Canisii (st. Canisius Messe)
Missa solemnis in honorem
Nativ. D. N. Jesu Christi
Missa Confiteor
II. missa solemnis in honorem
sanctae Sophiae
Missa cantabilis (in F)

Op. 28
Op. 7

Op. 2

Missa in D
Op. 8
Missa solemnis E dur
Op. 11
Missa solemnis jubilaei
Op.12
Missa in honorem sancti Norberti
Missa „Quinti toni"
Missa in honorem sancti
Op. 12
Francisci Seraphici
Missa Pastor et Rex
Op. 50
Missa ad fugam
Op. 51
Missa choralis
Missa E dur
Op. 29
Missa brevis et facilis
Op. 35
Missa in honorem sancti
Op. 64
Venceslai
Missa „Resurrectio et vita."
Op. 63
Missa solemnis in laudem
Op. 98
sanctissimi Salvatoris
Missa in G
Op. 140
Missa in honorem B.Mariae
Op. 160
Virginis
Missa „Tota pulchra es Maria"
Op. 11
Missa in honorem sancti
Venceslai
Missa „Tu es pastor ovium"
Missa in honorem sancti
Op. 60
Friederici
Missa in honorem sancti Josephi Op. 73
Missa in honorem sancti Eugénii Op. 74
Missa in honorem sancti Leonis
Op. 94
Missa jubilaei
Op. 105
Missa in D
Missa solemnis
Op. 7
Missa brevis
Missa 1. in F
Op. 10
Missa II in G
Op. 14
Missa III in G (pastoralis)
Op. 18
Missa angelica
Op. 35
Op. 46
Missa V. Es dur in honorem
sanctae Familiae

3

smíš.sbor
a varhany

in F
11.X.1953

27.IX.1953

!Op. 114
Te Deum
In F

6.XII.1953

5hl.

4.X.1953

Pembaur, Jos.
Picka, Fr.
Picka, Fr.
Picka, Fr.
Picka, Fr.
Picka, Fr.
Preisler, Fr.
Procházka, Ant.
Refice, Licinio
Rheinberger, Jos.
Ručka, Al.
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,
Ríhovský,

Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch
Vojtěch

Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Sattner, P. Hugolin
Seyler, K.
Skuherský, F.Z.
Skuherský, F.Z.
Skuherský, F.Z.
Smolík, Otmar
Srba, Ant.
Stecker, Karel
Stecker, Karel
Stehle, G.E.
Svoboda, Hanuš
Sychra, J.C.
Sychra, J.C.

Missa VI.
Missa in F
Missa solemnis c moll
Missa in B
Missa in G
Missa brevis
Missa solemnis
Missa F dur in honorem
Immaculatae Concept.B.M.V.
Missa „Cantate Domino"
Missa f moll
Missa brevis
Missa in honorem ss. Cyrilli et
Methodi
Missa Loretta
Missa in honorem sancti Aloisii
Missa dominicalis
Missa „Lauda Sión"
Missa brevis et facilis
Missa brevis et facilis
Missa jubilaci solemnis
Missa brevis et facilis
Missa in honorem sanctae
Ludmilae
Missa in honorem B. Mariae
Virg. De Lourdes
Missa in honorem sancti Ant. de
Padua
Missa in honorem sancti Joannis
Nepomuceni
Missa in honorem Sanctissimi
Cordis Jesu
Missa in honorem sancti Josephi
Missa Seraphica
Kurze Festmesse
Missa in honorem sancti
Venceslai
Missa quarta
Missa brevis
Missa in honorem sancti Stephani
Missa in C
Missa solemnis
Missa dominicalis
Missa „Salve Regina"
Missa Decima
Missa X.
Missa in honorem sancti
Venceslai

4

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

43
17
21
41
33
43

8.IX.1953

In F

Op. 159
Op. 2
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

3
11
17
19
20
32
33
41
68

Muž.sbor

Op. 81
Op. 86
Op. 92
Op. 105

13.IX.1953
2hl.ž.a
m.

Op. 112
Op. 24

In C

Op. 22
Op. 47

Op. 3
Op. 22

Sine
organo

Sychra, J.C.
Sychra, J.C.
Sístek, V.
Tregler, Ed.
Tregler, Ed.

Missa 3 vocibus cantanda in
honorem sancti Methodi
Missa in honorem ss. Cosmae et
Damiani
Missa in honorem Corporis
Christi
Missa jubilaei
Missa in honorem sancti
Venceslai
Missa solemnis
Missa brevis
Missa brevis II.
Missa brevis II. in f moll
Ludovico Missa Cantabo Dominco

Tregler, Ed.
Tregler, Ed.
Tregler, Ed.
Tregler, Ed.
da Viadana,
Grossi
Vlach, Jos. - Vrutický
Voborský, Kamil
Voves, Jan
Weirich, Aug.
Widermann, B.A.
Winter, Jos.
Winter, Jos.
F.X. Witt
F.X. Witt
F.X. Witt
F.X. Witt
F.X. Witt
Wüllner, Fr.
Zangl, J.Gr.
Zelinka, Jos.Ev.
Zelinka, Jos.Ev.
Zelinka, Jos.Ev.
Zelinka, Jos.Ev.
Žídek, Karel

Op. 42
Op. 2
Op. 4
Op.
Op.
Op.
Op.

6
9
12
22

Missa jubilaris
Op. 48
Missa B dur
Missa festiva in honorem B.
Op. 35
Mariae V.
Missa in honorem sancti Josephi
Missa.
Missa brevis in honorem sancti
Op. 12
Procopii
Missa de Immaculata
Missa „Salve Regina"
Op. 3b
Missa in honorem sancti
Op. 8b
Francisci Xaverii
Missa in honorem sanctae Luciae Op. 11
Missa in honorem sancti
Op. 14
Gregoriani Magni
Missa in honorem sancti
Op. 18
Augustini
Missa II.
Op. 29
Missa in honorem sancti Antonii Op. 51
de Padua
Missa festiva in honorem
Op. 16
beatissima Regina Coelorum
Missa brevissima in honorem
Op. 27
sanctae Annae
Missa brevissima II. in honorem
Op. 28
sancti Adalberti
Missa angelica
Op. 36
Missa in honorem sanctissimi
Op. 79
Salvatoris

5

D dur
B dur

Es dur

Vánoční mše
Missa pastoralis
(1732-1771)
Missa „Hodie Christus natus est."
Missa pastoralis
A dur
Česká pastorální mše „Náš
Spasitel z nebes trůnu"
Missa de Nativitate D.N.J.Christi Op. 92
Gruber, Jos.
Missa „Gloria in excelsis Deo"
Gruber, Jos.
Op.202
Česká
vánoční
mše
pro
dva
hlasy
Hába, Emil
Česká pastorální mše
Halík, P.A.
Česká vánoční mše „V hodinu
Händl, Ignác
půlnoční"
Vánoční
mše z lidových koled
Hlína, Štěpán
Horák, V.E. - Stecker, Missa pastoralis
K.
Česká vánoční mše koledová
Hradil, Ant.
Op. 43
Česká
vánoční
mše
koledová
Hradil, Karel
Česká vánoční mše „Náš Spasitel
Janda, Ant.
s výše nebe"
Missa pastoralis „Puer natus est
Janda, Ant.
nobis"
Vánoční mše „Nad Betlémem"
Jeremiáš, Boh.
Op. 17
Vánoční mše „Vrátil se zas
Jiřím, Fr.
krásný čas"
Česká vánoční mše pro lid „ Zas
Jiřím, Fr.
se vrátil krásný čas"
Jiřím, Fr. - Mach, St. Vánoční koledová mše „V hodinu
půlnoční"
Missa pastoralis
Jochum, Otto
Op. 29
Missa pastoralis in G
Kempter, Karel
Op. 24
Česká mše vánoční „Pro naši
Kment, Vít
spásu"
Missa pastoralis in G
Kníže, Maxm.
Pastýřská mše v F dur „Nad
Kolařík, Fr.
Betlémem"
Pastýřská mše „Noc tajemná"
Kolařík, Fr.
Česká vánoční mše „Vykupitel
Koblížek, Maxm.
s nebes trůnu"
Valašská jitřní mše pastorální
Op. 80
Křička, Jar.
Šumavská vánoční mše
Křička, Jar.
Zidlochovická vánoční mše pro
Křička, Jar.
dětský sbor
Missa pastoralis
Op. 21
Kubát, Norbert
Koledy českomoravské vysočiny
Kuhn, Jos.
Sóla, sbor a orchestr,
(IV. Mše)
nebo orchestr a varhany
Vánoční mše
Kypta, J.E.
Brixi, Fr.X.
Cainer, Jos.
Führer, Robert
Gregora, Fr.
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Mach, Stanislav
Mach, Fr.J.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Marhula, Ed.
Marhula, Ed.
Marhula, Ed.
Martínek, Jos.
Martínek, Jos.
Martínek, Jos.
Michlik, Jar.
Mikulka, Samuel
Mýtný, V.
Navrátil, Vladimír
Nussbaumer, K.
Očenášek, Jar.
Pazdírek, R.
Pospíšil, Konrád
Příhoda, Miroslav
Rosinský, Jos.
Ryba, J.J.
Ryba, J.J.
Ryba, J.J.
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Straka, Adolf
Svoboda, Bohumil

Česká vánoční mše„S nebes ráje"
Vánoční mše lidová „V tajemné
noci"
I. česká vánoční mše lidová „Jak
v písmě psáno"
II. česká vánoční mše „Čarovná
chvíle"
III. vánoční mše lidová
Česká vánoční mše (koledová)
„Vzhůru, pastuškové"
II. česká vánoční mše „Narodil se
vám Spasitel"
III. česká vánoční mše „Ó svatá
dobo vánoční"
První mše koledová
Druhá mše koledová
Třetí mše koledová
Česká vánoční mše „Narodil se
vám Spasitel"
Pastorální mše „Vzhůru,
pastýřové"
Česká vánoční mše „Smiluj se,
Pane, nad námi"
Vánoční mše „Pán všemocný
s nebes výše"
Missa IV. pastoralis
Česká vánoční mše „V posvátné
noci"
Nová mše pastorální F
„Vykupitel zvěstovaný"
Vánoční mše „lile, z temné noci"
Česká mše vánoční „Lásko
nekonečná"
Missa pastoralis
Česká mše vánoční „Hej, mistře"
Česká půlnoční mše „Kyrie
eleison" (z Třebíče)
II. Česká mše půlnoční „Pane
náš, smiluj se"
Missa pastoralis
Česká vánoční mše pro lid „Náš
Spasitel zvěstovaný"
Missa pastoralis „Gloria in
excelsis Deo"
Česká vánoční mše půlnoční
„S toužebností pristupujem"
Česká vánoční mše „Náš Spasitel
s nebes trůnu"
Vánoční koledová mše „Zapadl
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Op. 94

Op. 68
Op. 80

Op. 13

Op. 32
Op. 33
Op. 34

Op. 38

Instr. Jos. Martínek
Smíš.sbor, orchestr a
varhany
Op.319

Op. 9
Op. 16
Op. 48
Op. 59
Op. 11

(brevis et facilis)

Vlach, Jos. - Vrutický

chodníček"
Missa pastoralis
Mešní píseň „Radostně již z duše
celé"
Vánoční mše pastorální

Vlček, Jar., Dr.
Zavadil, Ruda

Vánoční mše „Slyšte ten hlas"
II. česká mše vánoční F dur

Z Křižanova
Žídek, Karel

„Hle, již přišel"
Česká vánoční mše „Poslyšte
bratři jen"

Sychra, J.C.
Tichý, O.A.

Pro 1 či 2 hlasy a
varhany
Smíš. sbor, varhany a
orch.
Op. 51

Sóla, smíš.sbor a
orchestr

Velké slavnostní mše s orchestrem
Beethoven, L. van
Bruckner, Ant.
Dvořák, Ant.
Mozart, W.A.
Rheinberger, Jos.
Schubert, Fr.

Missa
Missa
Missa
Missa
Missa
Missa

in
in
in
in
in
in

C
D
D
C (Korunovační)
C
G
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Sóla, smíš.sbor, varhany
a orchestr

Op. 86
Op. 169

2 Příležitostné skladby

1/ Písně o Bohu, Pánu Ježíši a o svatých

Číslo

Autor

Název

Beethoven, L.van

Anděl lásky, upr. Šť. Hlína

Beethoven, L.van

Sláva Boží - Nebesa slaví svého
Stvořitele
Modlitba

Beran, Jos.
Blatný, Jos.
Brabec, Karel
Brabec, Karel
Čižinský, Jaroslav
Douša, Karel
Douša, Karel
Douša, Karel
Dvořák, Antonín
Dvořák, Antonín
Dvořák, Antonín
Dvořák, Antonín
Fidler, B.
Frey
Friml, Václav
Gregora, Fr.
Halík, P. Ad.
Halík, P. Ad.
Halík, P. Ad.
Händel, G.F.
Händl, Ign.
Hampejs, Karel
Horák, V.E.

Horák, V.E.
Hromádka, Ant.
Janda, Ant.

Pojď k Ježíši
4 sbory k Božímu Tělu
0 svatá hostino
Modlitba za vlast
Ejhle Beránek
Litánie o nejsvětějším jménu Ježíš
Otče náš
Biblické písně
Largo z IX. symfonie op.95,
úpr.Váša Příhoda (B dur)
Largo z IX. symfonie op.95(Es dur)
Largo z IX.symfonie op.95(Des dur)
0 salutaris Hostia (i s čes.textem)
Adoro Te; Sláva Tobě, Kriste
Pane náš
Ty's, o Bože, síla má
Ježíši, Tebe miluji
Lid můj, Pane Bože, spas
Zdrávas Maria
(Largo) Modlitba (upr. Štěpán Hlína,
slova P. Frýdecký)
0 salutaris Hostia
4 sbory k uctění nejsv. Svátosti
oltářní
6 církevních zpěvů ( 0 zázračné
tajemství;Ty, jenž z lůna;Jezu
Nejsvětější Tvoje tělo;Duše Krista
milého;Bože lásky;Vítej Spasiteli
náš!)
Salve Regina
0 Srdce Spasitele
Beránku Boží
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Obsazení
Pro střední hlas
s průvodem klavíru či
varhan a obl. housle
Smíšený sbor
Pro 3 žen.hlasy
s průvodem varhan
Smíš. sbor a varhany
Smíš. sbor
Smíš. sbor

Sóla a smíš. sbor
Sóla a smíš. sbor
Nižší hlas a varhany
Housle a klavír
Zpěv sólo
Smíš. sbor a varhany
Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany
Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany
2hl. a varhany
2hl. a varhany
Zpěv a varhany

Pro smíšené hlasy a
varhany (ad libitum)
Pro smíšený sbor

Mužský sbor

Jeremiáš, Bohuslav
Jeremiáš, Bohuslav
Jeremiáš, Bohuslav
Jeremiáš, Bohuslav
Jeremiáš, Bohuslav
Jeremiáš, Bohuslav
Kment, Vít
Koethe
Koethe
Korber
Korber
Korber
Koželuh, J.A.
Křička, Jaroslav
Křížkovský, P.
Lexa, Jos.Quido
Lexa, Jos.Quido
Liszt, Fr.
Mach, Stanislav
Mácha, Jaroslav
Mácha, Jar., Dr.
Malát, Jan
Malát, Jan
Malát, Jan
MendelssohnBartholdy, F.
Mladý, V.
Molitor, J.B.
Morák, V.
Mozart, W.A.

Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nešvera, Jos.
Nikel, E.
Novotný, V.J.
Palát, Boh.
Palestrina, G.P. da
Paukner, Jos.

Paukner, Jos.

Animas
K Tobě Hospodine
Matko spásy
Ó Aloisi
Smuteční sbory
Zpěvy k božímu Tělu
Jubilate Deo - Ples a jásot zvěstuj
slávu Páně
0 Deus - 0 nej sladší můj Ježíši
Lauda Sión
Srdce Ježíšovo
U Ježíše
Znám jedno srdce
0 salutaris Hostia
Výčitka sv. Vojtěcha
Hymnus k uctění Nejsv. Svátosti
oltářní, op. 72
Duše Kristova
5 písní k Srdci Páně
Duše Kristova
Dvě biblické písně, op.27
Beránku Boží
Dvě modlitby za vlast: Beránku Boží,
Op.3; Ty, Bože lásky, Op.56
Modlitba (Flospodine na výsosti)
Vzdychám a toužím
Zpívej, duše, Pánu žalmy
Žalm 95
0 lásko věčná
Duše Kristova
0 salutaris Hostia
Ave Verum

Prosba
Tvůrci všehomíra
Zůstaň s námi
Stabat Mater
Srdci Páně - 5 dvojzpěvů
Píseň k sv. Janu Nepomuckému
0 Bone Jesu
6 skladeb (Přijď k nám, ó Duše
Svatý;0 nejsvětější;Ó Ježíši, moje
lásko;I lle, přijde Pán;Jak jsi krásné
neviňátko;Pozdravena buď, ó
Královno)
0 Ježíši, lásko
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Muž.sbor
Smíš. sbor a varhany
Baryt, sólo a smíš. sbor
Muž.sbor
4 smíšené sbory
Smíš. sbor

Unis. a 4hlasý smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany
Pro barytón nebo muž.
sbor unisono a varhany
Smíšený či mužský sbor

Pro 2 žen.hlasy a varhany
Smíš. sbor a varhany
Sólo a varhany

Smíš. sbor
Smíš. sbor
Muž. či smíš. sbor
Dvojzpěv s průvodem
klavíru
Smíšený sbor
Pro střední hlas
s průvodem klavíru či
varhan a obl. housle
Smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor
Pro soprán, alt a varhany
Smíš. sbor
Pro 3 žen.hlasy a varhany

Smíš. sbor

Rublič, Al.
Ryba, J.J.
Ríhovský, V.
Ríhovský, V.
Ríhovský, V.
Ríhovský, V.
Saska, Fer.
Schubert, Fr.
Skuherský, F.Z.
Sládek, Ferdinand
Smetana, Bedřich
Smetana, Bedřich
Stanovský, 0 . , Dr.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Styk, Osvald
Suchý, Fr.
Suchý, Fr.
Svěcený, Lad.
Svěcený, Lad.
Sychra, Jos.C.

Sychra,
Sychra,
Sychra,
Sychra,

Jos.C.
Jos.C.
Jos.C.
Jos.C.

Sychra, Jos.C.
Sychra, Jos. - Fr. Zák
Šantora, Václav
Šebestík, Ant.
Tichý, O.A.
Tomáš, H.
Vlach, J. - Vrutický
Vlach, J. - Vrutický
Vlach, J. - Vrutický
Voborský, Kamil
Voborský, Kamil
Voborský, Kamil

Tys láska má
4 sbory k Božímu Tělu
Modlitba k Věčnému
Mystické chvíle, op. 118
10 čes. sborů pro slavnostní církevní
příležitosti
6 zpěvů k uctění B.Srdce Páně
Oslava Všemohoucího
Die Allmach=Všemohoucnost Boží
0 salutaris Hostia
Zpěvy chrámové i slavnostní
„Bože, přispěj ku pomoci" - z opery
Braniboři v Čechách
Moteta
0 sanctissima
Pán velký jest;Vyslyš Pane;Před
trůnem Nejsv. Trojice:Chvalme Boha
Panno Božská (ke sňatku)
Svému Otci nebeskému
Vyslyš Pane
Králi nebeský
Sláva Bohu Otci, sláva
Tvé srdce, Jezu, září
Angelus Domini
Hospodin je můj pastýř
4 kostelní zpěvy (Ve svátosti
nej světěj ší;Hospodine na
výsosti;Serafín se v prachu koří;Duše
věrných)
Ježíši, Pane můj
Maria Panno
Matko spásy
Závěrečná sbor ( z kantáty Fr. Musila
na slova VI. Šťastného: Růženec u
jesliček)
Zbožně se Ti klaním
Spojme srdce (svatováclavská)
Ježíši, Tobě žiji;op. 19
Otče náš
0 salutaris Hostia
0 salutaris Hostia
Jak jsi krásné neviňátko
Vánoční ukolébavka
Zpívala Synu matička
0 matko blahoslavená
Píseň k Pánu Ježíši
2 eucharistické sbory
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Zen. i smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany
Pro sólový hlas

Pro soprán, alt a varhany
Smíš. sbor
Smíš. sbor a orch.
Pro 1-3 hlasy

Pro smíš.sbor, smyčce, 2
lesní rohy a varhany
Smíš. sbor a varhany
2 hlasy a varhany

Smíš. sbor
Dvojzpěv a varhany
Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany

Pro 3 stejné hlasy

v

>

"

Zen. či smíš.sbor
2 nestejné hlasy a varhany
Smíš. sbor a varhany

Smíš. sbor
Smíš. sbor a varhany
Zen. sbor a varhany

S, A, B a varhany
Zen.sbor
S, A, B a varhany
Soprán, alt a varhany
Soprán, alt a varhany
Smíš. sbor a varhany

Voves, Jan
Welcker, M.
Welcker, M.
Wiedermann
Zelinka, J.Ev.
Zoller
Zvonař, J.L.

3 snadné sbory o Pánu Ježíši
Do hlubin lásky
Před svatostánkem
Oslavuj Pána (Hallelujah)
Tvé oko temné jezero (chvalozpěv)
0 esca viatorum
Animas
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Smíš. sbor
Smíš. sbor
Smíš. sbor
3 žen. hlasy a varhany
Muž.sbor

21 Koledy, pastorely a jiné vánoční písně (Vánoční mše viz mše)

Číslo Autor
(Neznámý)
(Neznámý)
Bakala Břetislav
Bauer, Robert
Blatný, Jos.
Blecha, Oldřich
Boháč, J.N.
Boháč, J.N.
Bretaň, Ant.
Budovec, Jar.
Cmíral, Adolf
Cmíral, Adolf
Cmíral, Adolf
Cmíral, Adolf
Cmíral, Adolf
•v
Čeněk, Boh.
Drahlovský, J.C.
Fidler, Boh.
Fidler, Boh.
Fidler, Boh.
Fidler, Boh.
Fidler, Boh.
Fidler, Boll.
Führer, R.
Führer, R.
Gregor, Jos.
Gregor, Jos.
Gruber, F.X.
Gütler, Jos.
Hába, Emil
Halik, P.A.
Malík, P.A.

Název

Obsazení

Koledníček
Sem pojďte pastýři
Vánoční ukolébavka(Spí Jezulátko)
Na perutích pobožnosti
Koleda. (V soumraku šeření)
Tři vánoční koledy

Text s nápěvy
S, A a smyčce
Sólo s průvodem klavíru
Smíš.sbor a varhany
Soprán, alt a varhany
Zen. či muž.sbor, sóla a
varhany
Koledy pro 1 hlas a varhany
Pro 1 hlas a varhany
Vánoční písně pro 1 hlas a varhany Pro 1 hlas a varhany
Moravské koledy
Smíš. sbor, varhany
Vzhůru, bratři, vstávejte (Koleda)
Smíš. sbor, varhany, orch.
Koledy a staročeské písně
Pro l-2hlasý žen.sbor
vánoční(l 1)
Veselé koledy z Krkonoš (7)
Pro l-2hlasý žen.sbor,
klavír a různé nástroje
Barokní koledy (2)
2 hlasy a varhany
Slovanské koledy (30)
Vánoční ukolébavka
2-3hlasý děts. sbor
s průvodem
U vánočního stromu
Smíš.sbor
Vánoční písně (5)
Koleda „Nesem Ti, Ježíšku"
Smíš.sbor a varhany
Nesem, Ti, nesem
Smíš.sbor a varhany
Vánoční koleda „V půlnoční
Sóla, sbor, varhany a orch.
hodinu"
Vánoční ukolébavka
B, S, smíš. sbor a varhany
Vánoční ukolébavka
S, smíš. sbor a varhany
V jesličkách leží děťátko
Mezzosoprán a varhany
Ván. píseň „Tichý kraj půlnoční"
Soprán, housle a varhany
Tichá noc
Sólo, 2hlasý sbor a varhany
Pastorela čáslavská „Radostnou
novinu"
Vánoční alleluja
Smíš. sbor a varhany
Tichá noc (upr. R. Chmelíček)
Zpěv, klavír neb varhany a
obl. housle
Tantum ergo; Op. 54
Blížíme se ku Betlému - pastorela Smíš. sbor, varhany a
k sv.
orchestr
Vítej požehnaný; Op. 3
2 hlasy a varhany
Dítky u jesliček (Jak jsi krásné
3 hlasy, varhany a smyčc.
neviňátko)
orchestr
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Flausmann, V.V1.
Horák, Jos.
Horák, Lad.
Horák, Lad.
Horník, Ondřej
Horník, Ondřej
Horník, Ondřej
Hrabovský, C.M.

Recit. a sbor z oratoria Mesiáš (upr.
B. Jeremiáš)
Na nebesích nad Betlémem
Pastrorella „Do Betléma chceme
jiti"
Pastýřská (S Marií se Josef nocí
ubírá)
V čarovné noci (Vánoční zpěv)
Vánoční povídání o koledách
Devět vánočních koled
Národní koledy
Dies sanctificatus
Dvě offertoria Laetantur, Elegerunt
Tui sunt coeli
Sbírka koled k Ježíškovi (9)

Hradil, Ant.

Ježíšek maličký

Hradil, Ant.

Můj Ježíšku

Hromádka, Ant.
Hruška, Jaromír

Vínek koled
Vánoční píseň „Aj, tichounkou
nocí"
Vánoční sbor č. 11 „Vítáme Tě,
světa králi"
Ván.píseň „V oblacích pěli andělé"

Händl, J. (G.F.)
Harlt, Fr.
Fl arit, Fr.
Harlt, Fr.

Hruška, Jaromír
Hruška, Jaromír
Hynek, Tomáš
Chmelíček, Jos., Dr.
Chmelíček, Jos., Dr.
Chmelíček, Jos., Dr.
Chmelíček, Jos., Dr.
Janáček, R.
Janáček, R.
Janda, Ant.
Janda, Václ. Boh.
Janda, Václ. Boh.
Janda, Václ. Boh.
Jeremiáš, Boh.
Jindřich, Jindřich
Jiřím, Fr.

Noc tichounká
U jesliček „V sadě se rozvilo"
Zpěv vánoční „Na nebesích světla
zlatá"; Op. 47
Vánoce: „Na nebesích světla
svatá", Op. 48
Koleda: „Když se Pán Kristus
narodil", op. 49
Vánoční offertorium „S nebe jsi
přišel"
Vánoční požehnání „Vítej krásné
Jezulátko"
Ježíšek maličký
Vánoční koleda „Chudá dívka
městem kráčí"
Vánoční Pange lingua
Vánoční píseň „Ježíši náš Spasiteli"
Vánoční zpěv pastýřů (Koho viděli
jste); Op. 18
Zpěv vánoční „Vyšla hvězda nad
Betlémem"
Tichá noc
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Zpěv, housle a varhany
Pro dětské hlasy a varhany
Barytón, coma F, varhany
Zpěv a varhany
2 hlasy, harm, či varhany
2 hlasy a harmonium
S, hoboj a varhany
S, hoboj a varhany
Pro 2-4hlasý smíš. sbor a
varhany
4 žen. hlasy, varhany neb
malý orchestr
Pro S neb T s průvodem
varhan nebo malého orch.
Smíš.sbor a varhany
Zpěv a varhany
Smíš.sbor, varhany, orchestr
Muž.sbor, hoboj, trubka,
pozoun a varhany
Pro S, A, flétnu a varhany
3 žen. hlasy a harmonium
3 žen. hlasy a varhany
3 žen. hlasy a harmonium
3 žen. hlasy a harmonium
Smíš.sbor, malý orch. a
varhany
Smíš.sbor, malý orch. a
varhany
S, A (T, B ad lib.), varhany
2 hlasy a varhany
Smíš.sbor
2 hlasy a varhany
Sólo, sbor, varhany, orch.
T či S, smíš. sbor a varhany
Dvojzpěv a varhany

Jiřím, Fr.
Kejklíček, K.
Klee, A.V.
Klee, A.V.
Koenig, Václav
Konfršt, Em.
Kozánek, B.
Křička, Jar.
Křička, Jar.
Křička, Jar.
Křička, Jar.
Křížkovský, Pavel
Lexa, Jos.Q.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
(Malát?)
Martínek, Jos.
Mikulka, Samuel
Mikulka, Samuel
Michna z Otradovic,
A.V.
Mozart, W.A.
Musil, Fr.
Musil, Fr.
Musil, Fr.
Musil, Fr.
Musil, Fr.
Nechuta, Oldřich
Nejedlý, Roman
Nešvera, Jos.
Neznámý, Jos.

Novotný, V.J.

Očenášek, Jar.
Očenášek, Jar.

Koleda. Vánoční píseň.
Náchodská pastorella „Roztomilé
pacholátko" (upr. J. K. Vejda)
Poslyšte, bratři, jen (vánoční)
Svatá noc
Vánoční ukolébavka (Matka houpá)
Vzhůru, vstaňte, bratři! (Koleda)
Vzhůru pastuškové povstávejte
Vánoční koledy: Pro vyšší i střední
hlas a klavír (13)
Vánoční koledy pro vyšší hlas a
klavír (5)
Koledy pro ženský neb dětský sbor
(15)
Prostonárodní koledy české
(Bakulova družina), Op. 11
Zpěvy vánoční (3)
Slovanské vánoce; Op. 14
Česká koleda „Ježíšek se narodil"

Sólo, 2hlasý sbor a varhany
Smíš.sbor, orch a varhany
S, A. a varhany
S, A. a varhany
Housle, zpěv a klavír
Tromba sólo, smíš.sbor a
varhany
Smíš.sbor a varhany
Pro vyšší i střední hlas a
klavír
Pro vyšší hlas a klavír
v
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Ženský neb dětský sbor

S průvodem varhan
S, A (T, B obl.), varhany
Sóla, smíš.sbor, malý
orchestr a varhany
2 dětské hlasy a varhany
2 hlasy a varhany
Smíš.sbor

Narodil se Kristus Pán
Koledy, č. 14-20
Koledové květy (9 starodávných
koled)
Svatá noci zář
Smíš.sbor, smyčce, varhany
Vánoční písně I.„Svatou bázní jati" Smíš.sbor, smyčce, varhany
Vánoční noc. (Chtíc, aby spal)
Smíš.sbor
Uspávání Ježíška (Ježíšku
maloučký, spi)
Krásná doba vánoční. Věčná píseň
v slunci lesku
0 Vánocích (Pro koledu)
Šest koled
U jesliček (V sadě se rozvilo)
Vánoční směs I. - IV.
Vánoční (Za krásné jasné noci)
Tři zpěvy vánoční
Vánoce
Pastorela vánoční ku požehnání:
Blížíme se k Tobě, Pane
Před oltářem zde klečíme
Vánoční kantáta o třech číslech
s průvodem varhan: I.Ó Vánoce, II.
Tichá noc, III. Sláva Bohu
U jesliček (Jezulátko, mé robátko);
Op.5, č.l
Hajej můj ježíšku
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Zpěv s doprovodem
3 žen. hlasy a varhany
2 hlasy, klavír
3 žen. hlasy s průvodem kl.
3 žen. hlasy s průvodem
3 žen. hlasy s průvodem kl.
Smíš.sbor
Smíš.sbor s průvodem
Zpěv a klavír
Pro 2 hlasy a varhany

I. T sólo a smíš.sbor,
II. S„ A.
III. Smíš. sbor
S, A, housle a varhany
Smíš.sbor a varhany

Očenášek, Jar.
Očenášek, Jar.
Očenášek, Jar.
Paťka, Jan
Pátek, Bernard
Pazdírek, L.R.
Pihert, J.J.
Polausek, J.N.
Procházka, Fr.
Ptáček,J.
Ptáček, J.
Ptáček,J.
Rotter, Vladimír
Ručka, AI.
Ručka, AI.
Rudl, Karel Ferd.
Růt, Václav
Ryba, Jak.J.
Ryba, Jak.J.
Ryba, Jak.J.
Ryba, Jak.J.
Ryba, Jak.J.
Ryba, Jak.J.
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, Vojtěch
Seeling, A.

V Betlémě (Tichá noc)
Noc tichá - svatá
Zrození Ježíška: Půlnoční scéna
Koleda (Sličné pacholátko)
Vánoční píseň (přemilostné
Jezulátko)
Malý koledníček (vydání XVI.)

Hlas varhan a zpěvníček s
notami
Nové pastorely vánoční (9); Op. 191 Smíš.sbor, smyčce, varhany
Koleda „V půlnoci posvátné"
Smíš.sbor a varhany
Koleda chudých dětí
Koledy (9)
Výbor koled staročeských
Závěr staročeských koled
Vánoční zpěv „Do Betléma bratři
S, orch. a varhany
milí
Radost vánoční
S, A, housle a varhany
Vánoce (Hlas zvonů táhne nad
Smíš.sbor, viola, varhany
závějí)
V Betlémě - původní lidová hra
Zpěv s průvodem piana
pastýřů se starodávným zpěvem
nebo harmonia
Dvě modlitby: Ježíši milý, Chraň,
5tihlasý sbor a capella
Bože zemi
Milí synáčkové
S, A a orchestr
Pastorela: Již do Betléma spějme
Smíš.sbor, varhany a orch.
Pastorela: Srdce plesá
Soli, smíš.sbor, varhany a
orchestr
Slavíček
Sopr.ílétna, housle, smyčce,
2 lesní rohy a varhany
Spi, spi neviňátko
S, A a orchestr
Z růže zkvetla lilie
B sólo, 2 klarinety, 2 housle
a kontrabas
Ukolébavka Panny Marie (Spi
S a varhany
Hospodinův jedináčku
Vánoční zpěvy (6); Op. 21
Smíš.sbor. orch. a varhany
Koledy (6); Op. 70
Smíš.sbor, varhany, smyčc.
orchestr
U jesliček. Koledy pro smíš.sbor a Smíš.sbor a malý orchestr
malý orchestr(6)
Pastorella (Hvězda září čarovná,
Zpěv a varhany
Přej u Tobě dobrou noc)
Nuž, rcete pastýři
Smíš.sbor, orch. a varhany

Simon, P. a sancto
Bartolomaeo (Kalous)
Patero vánočních zpěvů
Sládek, Ferdinand
Pastorella - Ukolébavka
Solnař, Jos.
Kristus Pán dnes narodil se
Stanovský, 0 .
Koleda
Stecker, Karel
Strébl, AI.

S, A a varhany
Smíš.sbor a varhany
Sóla, smíš.sbor a varhany
S, A a varhany
S, A, B a varhany

Vánoční Pange lingua
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2 hlasy s doprovodem
Pro střední hlas a varhany
2hlasý nebo smíš.sbor,
varhany a malý orchestr
Smíš.sbor

Strébl, Al.

V půlnoci posvátné

Suchý, Fr.

Česká prosba k Ježíškovi
„K Ježíškovi dnes vše spěje"
Tři pastorely
Tři vánoční zpěvy: I. Ukolébavka,
II. Pastorella, III. Dudáček
Vánoční zpěvy (Upr. J. Hlucháň)
Vánoční píseň pro střední hlas
s průvodem varhan „Nad Betlémem
světlo jasné" (slova Vlad. Homoí)
Vánoční zpěvy (6 písní)
Píseň pastýřů
Vánoční zpěv
Spi, Boží dítě
Co nebes záře znamená
Koleda „Bila již hodina svatá"

Suchý, Fr.
Suchý, Fr.
Suchý, Fr.
Svoboda, 0., Dr.

Sychra, J.C.
Setina, R., Dr.
Šindler, Valentin
Tichý, O.A.
Tiray, Jan
Tiray, Jan
Tomáš, H.
Urbanec, Jaromír
Vacek, Hynek
Vacek, Jan Václav
Vejda, J.K.
Vlček,, Jar., Dr.
Vlk, AI.
Vogner,
Vogner,
Vogner,
Vogner,

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Vojáček, P.A.

Noc tichounká
Dva vánoční melodramy (!!!)
Vánoční offertorium „Spějme
všichni ku Betlému"
Česká koleda „Pastouškové
pospíchejte"; op. 346
Česká prosba k Ježíškovi
„K Ježíškovi dnes vše spěje"
Vánoční Pange lingua (Vítáme tělo
Pána)
Vánoční „Narodil se Kristus Pán"
(2 smíš.sbory)
Dvě koledy
Koleda z r. 1680
Svatá noc.
Vánoční (2 koledy) „Ježíškovi
miláčkovi", „Radostná novina"
My tři králi

Zelinka, J.Ev.
Zelinka, J.Ev.
Zelinka, Otakar
Žalud, St.
Žalud, St.

Koledy (3)
Adcste Fideles
Malý koledníček (5 čísel); Op. 39
Motetto de Nativ. Domini „Quem
vidisti pastores"
0 Ježíškovi (5 čísel); op. 47
Zpěv vánoční
Vesele zněla
Česká prosba k Ježíškovi
V čarovné noci.

Zídek, K.

Famfáry a hymnus „Narodil se

Vrtal, Fr.
Zelinka, J.Ev.
Zelinka, J.Ev.
Zelinka, J.Ev.
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S sólo, varhany neb smyčc.
orchestr
A, lesní roh a varhany

I. A sólo, II. S, A
III. smíš.sbor a varhany
Pro 2-4 hlasy a varhany
Pro střední hlas s průvodem
varhan
Zpěv a varhany
S, A a varhany
2 hlasy a varhany
S a varhany
A sólo, 3 žen. hlasy a
varhany
S, A, flétna a varhany
Pro dětský přednes a klavír
B, flétna a varhany
Sólo S, A a 3 žen. hlasy
Zpěv, lesní roh a varhany
Smíš.sbor a orchestr
Smíš.sbor

S, žen. sbor a varhany

Sóla, smíš.sbor, orch. a
varhany
S, A a varhany
2 žen. hlasy a varhany
S, A a varhany
2 žen. hlasy a varhany
2 žen. hlasy a varhany
3 žen. hlasy
S, corna a varhany
Mezzosoprán, housle a
varhany

Zídek, K.

Kristus Pán"
Tichá noc; Op. 53
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Smíš.sbor, orch. a varhany

3/ Písně o Panně Marii

Číslo

Autor

Název
Andělský zpěv (balada)

Ambrož
Arcadclt, J.
Basti, Jos.
Bečák, Richard
Bečák, Rudolf

Beethoven, L.v.
Binko, E.

Ave Maria
Ať nezhynem v úzkosti
Ave Maria (As dur)
Ave Maria

Doznělo zvonů
Panenko čistá
Svaté Panně v měsíci kvetoucích
lip

Bendi, K.
Blažek, Zdeněk
Blodek, Vilém
Božanův Kancionál
Božanův Kancionál
Budík, Jaroslav
Budík, Jaroslav

Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria
Matičko Boží (1719)
Zdrávas Panno Maria (1799)
Prosba k B. Srdci Ježíšovu
Prosba k Panně Marii
svatohostýnské
Soumrak - Ave Maria. Dvě písně
pro smíš. sbor a varhany
K nejsv. Srdci Páně „V Tvé srdce,
ó můj Ježíši" (11 slok)
K přijímání dětí „Nechte dítek ke
mně jiti" (3 sloky)
Vexilla Regis
Ave Maria
Ave Maria
Desátek vybraných písní

Budovec, J.
Budovec, J.
Ciariss, V.C.
Czeppel
Cáp, Jan

Zpěv, housle (cello) a
varhany
S, A, Barytón a varhany
Muž.sbor
Smíš.sbor

Ave Maria
Vyšší hlas, housle a varhany
Písně pro S, A, a varhany „U tvého S, A, a varhany
trůnu"
1. Ó Matko všech ctností, 2. Ó
Matko ctného milování, 3. U trůnu
tvého, 4. Zdrávas hvězdo strážná, 5.
Ó dovol mi, 6. Ó hvězdo mořská, 7.
0 Máti vznešená
Ave Maria (Adagio z Patetické
Zpěv sólo
sonáty)
Ave maris Stella (Zdrávas hvězdo
mořská)

Blatný, Jos
Blatný, Jos
Blatný, Jos

Budík, Jaroslav

Obsazení
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•v
Zen.sbor a varhany
2 žen. hlasy a varhany
2 žen. hlasy a varhany
Vyšší hlas a varhany
Zpěv a varhany
Smíš.sbor
4 smíš. hlasy a varhany
Smíš.sbor a varhany
Lid.zpěv a varhany
Lid.zpěv a varhany
Smíš.sbor a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
Smíš.sbor
S, A a varhany
Zpěv a varhany

k mariánské pobožnosti (ze XVII.
A XVIII. věku):
Posypte mne kvítkami (1653)
S, A a varhany

1. A.V.Michna
z Otradovic
2. V. Holan Rovenský Stála matka plesající (1693)
3. Kancionál Božanův Matičko Boží (1719)
4. Kancionál Steyerův 0 přeslavná Paní světa (1712)
Ave Maria
5. J. Arcadelt
Drahorad, Jos.

Dvořák, Ant.
Dvořák, Ant.
Duvivier, A.D.
Fibich, Zdeněk
Fibich, Zdeněk
Fidler, Boh.
Fidler, Boh.
Flotov, F.
Foerster, J.B
Foerster, J.B

Foerster, Karel
Fričaj, Rudolf
Führer, Robert
Gotthard, J.P.

Officium Mariae
Družinský zpěvníček. Vydal P.Fr.
Žák TJ.
Ave Maria
0 sanctissima (Máti přesvatá);
Op. 19
Ave Maria; Op. 7
Ave Maria (z Nálad Op.44, řada II,
upr. Dr. Jiří Červený)
„Blažený ten", „Požehnaná jsi"
(upr. Jar. Herle); Op44, č.8
Chudičkou vískou klekání letí
0 nejsvětější
Poutníku milý
Čtyři marián.sbory mužské
Hymnus k Panně Marii „Panenko
Maria". Text Jos.Doležal, Edice
Cyril 1935
Dvě Ave Maria pro smíš.sbor a
varhany
Offert. „Vitas mea"
Chvalozpěv k Panně Marii (Svatá
Boží Rodičko)
Ave Maria; Op. 100

Güttier, Jos.

Ave Maria (F dur), upr. Štěpán
Hlína
Ave Maria (F dur), upr. Pro
smíš.sbor F. Koza
Ave Maria (D dur), text P.
Frýdecký
Ave Maria

Güttier, Jos.
I lába, Emil

Ave Maria
Na skále u lesa (marián.píseň)

Händel, G.F.
Händl, Ign.

Modlitba (Largo z op. Xerxes)
Královna máje

Gounod, Ch.
Gounod, Ch.
Gounod, Ch.
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3 dětské hlasy a varhany
4 smíš. hlasy a varhany
Smíš.sbor a varhany
Smíš.sbor
Duo s pův. varhany neb
harmoniem

2 nestejné hlasy a varhany
(A a barytón)
2 hlasy a varhany

S, housle, smíš.sbor a
varhany
Mezzosopr., corna F a
varhany
S, A a varhany
Zpěv a varhany
Muž.sbor
3 žen. hlasy a varhany

Smíš.sbor a varhany
Smíš.sbor a varhany
S, A a varhany
Zpěv, žen. a smíš.sbor a
varhany
Zpěv (housle obi.) a
varhany
Smíš.sbor
Zpěv a varhany
B, housle, smyčce a
varhany
S, A, smyčce a varhany
S, Barytón, lesní roh a
varhany
Zpěv a varhany
S, A a varhany

Královně míru
Zdrávas Maria, matko má
Písně k Panně Marii:
0 budiž vroucně pozdravena
kurdské Panně Marii „Před sochou
tvou se modlíme"
Panně Marii
0 Paní ze všech nej krásnější
Maria, Maria
Marii Panně o kněžské sobotě
(slova Dr.P. Čeněk Tomíško)
P.Marii lurdské
Mešní k srdci Panny Marie
Píseň o 15ti tajemstvích sv. růžence
Pange lingua - Zapěj duše
Raduj se nebes Královno
Stabat Mater - Stála matka (6 čísel)
Hlavsa, Quido
0 sanctissima
Hlína, Sť. (upr.)
Ave Maria
Horák, V.E.
0 Maria, slyš vzdychání
Horák, V.L.
Salve Regina (upr. J.E.Zelinka)
Horák, V.E.
0 nejsvětější
Horník, 0 .
Ave
Maria; Op. 182
Florský, Fr.
Matko přesvatá
Hromádka, Ant.
Modlitba k Panně Marii „Před tvým
Hruška, Jar.
trůnem)
0 Maria (modlitba pro sólový hlas
Hruška, Jaromír
s průvodem varhan a houslí)
Ave Maria (z opery Zakletý princ)
Plřímalý, Vojtěch
Chléb náš vezdejší
Chmelíček, Jos., Dr.
Ave Maria in G; Op. 21
Ave verum
Chmelíček, Jos., Dr.
Až někdy skončíme
Janda, Ant.
Královně máje „Skřivánek vyletěl"
Janda, Ant.
Obrázek Panny Maric „Na stromě
Janda, Ant.
obrázek"
V Tvé náručí
Janda, Ant.
Graduale a offertorium (16.V.) Qui
Jandera, J.
ambulant, Non duplices
Věnec nej krásnějších písní Matce
Janků, Fr.
Boží. 80 písní, vydáno 1947
Adoro te; Op. 36 a, č. 2
Jochum, Otto
Ave Maria; Op.36b, č.2
Jochum, Otto
0 Matko Páně
Julínek, Jos.
Své písně, Maria
Kami", Jaroslav
Ave maris Stella
Knahl, J.Kř.
Ave Regina
Knahl, J.Kř.
z Kolovrat, Boh. hrabě Ave Maria
König, Václav
Ave Maria
Händl, Ign.
Hartl, Fr.
Havel, F.X.
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S, A (T, B) a varhany
Barytón a varhany
1 hlas, 3 sloky

3 dčt. Hlasy, 3 sloky
Zpěv, housle a varhany
Zpěv, housle a varhany
1 hlas, 3 sloky
3 hlasy, 4 sloky
Lidová píseň
Lidová píseň
Smíš.sbor a varhany
Lidová píseň
Zen. hlasy a varhany
Zpěv, housle a varhany
Smíš.sbor a orch.
Dvojzpěv a varhany
Smíš.sbor
S a varhany
S, A a varhany
Smíš.sbor a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv, housle a varhany

2 hlasy a varhany
3 hlasy a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv a varhany
Smíš.sbor

Smíš.sbor
Smíš.sbor
S, A a varhany
Děts.sbor
Sólo, smíš.sbor a varhany
T a varhany
Vyšší hlas, housle a varhany

Korber
Kothe - Kolísek
Kozánek, B.
Kozánek, B.
Kozánek, B.
Kozánek, B.
Krejčí, Miroslav
Křička, Jaroslav
Křička, Jaroslav
Kubánek, R.
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
Kubát, Norbert
Kuchynka, Vojta

Lexa, Jos.Q.
Limmer
Linek, Jiří Ign.
Macan, K.Em.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.
Mácha, Jar., Dr.

Klekání (Hasne den)
Zdrávas hvězdo mořská
Ave Maria; Op. 28
Dvě písně k sv. Anně
Oceánem pluje loď
Znám obraz nevýslovné krásy
Ave verum
0 sanctissima
Píseň na slova sv. Bernarda „K
hvězdě se dívej"
Ave Maria
Ave Maria s lat.čes. textem
Dvě Pange lingua
0 sanctissima! Máti přesvatá!
Zdrávas Maria
Zdrávas Maria „Ave Maria" As dur
Kytice mariánských písní:
Maria Utěšitelka, Kdo pod Tvou
ochranu, Hlas zvonů v máji, dárek
čes. hošíka Panně Marii, Svatá
Panno Maria, Maria - hvězda
naděje, Večerní zvon, Za
soumraku, kaplička P.Marie, Věnec
z kvítí P. Marii
Hvězda mořská. 5 zpěvů sborových
s průvodem varhan
Offert. „Sancta Maria - Justus ut
palma; Op. 14
Kvíteček májový (svatojanská
píseň)
Offert. Laudate Dominum

S, A a varhany
4 smíš. hlasy
B a varhany

0 Panno lásky; Op. 5
Pod ochranu Tvou; Op. 59
Matičko svatá; Op.68 (upr.pro
smíš.sbor F. Koza)!
Ave, Královno míru; Op. 70

Střední hlas a varhany
S, T, muž.sbor a varhany
S, T, smíš.sbor a varhany

Smíš.sbor a varhany
Nižší hlas a varhany
Smíš.sbor
Nižší hlas a varhany
S a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
Vysoký hlas a varhany

Sbor s průvodem varhan
S, housle a varhany
S, A, dvoje housle a
varhany

S, A, Barytón, smíš.sbor a
varhany
Střední hlas a varhany

Modlitba za vlast k pražskému
Jezulátku; Op. 96
Královně českého máje; Op. 97
Zpěv a varhany
Májové:
Příchod Královny máje, Buď
zdrávas Máti, Matičko spásná, Jak
rád spěchám, Májová večerní píseň,
Na rozloučenou s májem, Ó Matko
všech ctností, 0 Matko ctného
milování
Mariánská píseň: Pozdravena buď Dva hl. a varhany
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Královno, ó Maria
Česká mše k Panně Marii; Op. 1
Marhula, Ed.
Marchessi, Matylda C. Ave Maria
Ave Maria
Martinovský, J.P.
Rozpomeň se
Massenet, Jules
Mazel, V.

Zdráva buď, Královno

Merten, Jan

Dvě Ave Maria

Michálek, Fr.
Michna z Otradovic,
A.V.
Musil, Fr.
Musil, Fr.

Ave Maria
Posypte mne kvítkami (1653)

Musil, Fr.
Němec, Lad.
Novotný, V.J.
Očenášek, Jar.
Očenášek, Jar.
Palát, Boh.
Palát, Boh.
Palát, Boh.
Palát, Boh.
Palát, Boh.
Palát, Boh.
Paukner, Jos.
Paukner, Jos.
Pehel, Jan
Picka, Fr.

Ave Maria
Královně máje: 1/ 5x Zdrávas
Maria, 2/ 2x Pod ochranu Tvou 3/
lx Raduj se nebes Královno
Večerní píseň „Sluníčko zhasíná"
(slova VI. Šťastný, harm. A.Kober)
Ave Maria
Královně nebes. 5 dvojzpěvů na
slova P.Fr. Žáka
Ave Maria; Op.l,č.5
Ave Maria; Op.l,č.5
Maria, pomoz
Maria, slyš
Matko Boží
0 Panno přeblažená
Své písně, Maria
Zdrávas Maria
Ave Maria pro muž.sbor
0 nej světěj ší
Mariánská: Zdrávas, Panno čistá
0 sanctissima, Ave Maria

„Praporec":
1. Kancionál Božanův Zdrávas Panno Maria (1799)
Matko přesvatá
2. Ant. Hromádka
Ave verum
3. Miroslav Krejčí
Jesu dulcis memoria
4. Vittoria
Před marián. obrázkem „Ó
Maria, Ty's obraz lásky"
Příhoda, Miroslav
Ptáček, A. (Kutná
Hora) upr.
1.

Ave Maria
Nové vložky sólové pro dětské
hlasy s průvodem varhan:
V ochraně Ježíše (Ježíši Spasiteli
můj)
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Smíš.sbor a capella
S a varhany
Smíš.sbor
S, housle, žen.sbor a
varhany
S, A a varhany
Zpěv (T či Barytón) a
varhany
Zpěv a varhany
S, A a varhany
3hl. žen.sbor a varhany
2/ S, A a varhany
3/ Smíš.sbor
S, A a varhany
S, T a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
A, T, housle a varhany
A, viol. a varhany
S, A a varhany
3 hl. a varhany
3hl. žen.sbor a varhany
2 hlasy a varhany
S, T a varhany
Muž.sbor
v
Zen. sbor a varhany
Smíš.sbor a varhany
Muž.sbor
Smíš.sbor a varhany

Zpěv a kl. Klavírní dopr.
napodobuje lid.nápěv
kalabrijských venkovanů
Zpěv, housle a varhany

2. Weiss, L.
3.
4.
5. Zásmucký, Jos.
6. Binko, E.
7. Schubert, Fr.

Domine (Pane náš) ze žalmu 106
V posvátném tichu
Prosbička dítka „Jako holubička
tichá"
Otče náš
Ave maris Stella (Zdrávas hvězdo
mořská)
Ave Maria

Ptáček, Al. (sehnal a
upravil)

Vložky pro smíšený sbor:
1. Sypte palmy „Zazněte struny
milostné",
2. Za obecný mír a blaho „Ó Králi
včkův důstojný"
3. V záliv lásky boží
4. Neskonalá dobrota
5. Důvěra v Boha mocného
6. Nejdražší klenot
7. Svatá Maria (Meyerbeer)
8. Hvězdo jasná

Reimann

Ave Maria

Reimann
Reimann
Rheinberger, Jos.
Rovenský, V.PIolan
Ríhovský,V.
Ríhovský, V.
Ríhovský, Vojtěch
Ríhovský, V.

Ríhovský, V.
Ríhovský, V.
Sauer, Bruno, P., 0 .
Praem.
Sequens, B.

Dva hlasy
Solo

1. a 2. smíš.sbor,
3. a 4. S, A a smíš.sbor
5. a 6. S, A a smíš.sbor
7. A, B a smíš.sbor
8. A, T a smíš.sbor

B, housle, smyčce a
varhany
Ave Maria
S, hoboj, smyčce a varhany
Ave Maria
2 hlasy, smyčce a varhany
Janua coeli (čes.text Boh.Kubů)
Střední hlas a varhany
Stála matka plesající (1693)
3 dětské hlasy a varhany
Ave Maria; Op. 13
S, housle a varhany
Ježíšku milený v Hostii svaté (píseň Lid.zpěv
zC.M. Kane. Č. 169, 3 sloky)
Večerní Ave
Mezzosopr.neb T a varhany
Vložky k mimoliturg. pobožnostem Zpěv, housle a varhany
Ave Maria, 0 salutaris Hostia,
Domine exaudi, Ave maris Stella,
Jesu dulcis memoria, Laudate
Dominum
Zpěvy Mariánské (10); Op. 38
S, A a varhany
Zahrada mariánská (14); Op. 62
1 -3 žen. hlasy a varhany
Zdrávas Královno
Smíš.sbor
Ave Maria

S, smíš.sbor ad libitum a
varhany

Schubert, Fr.

Ave Maria

Skoták, Jos.
Smetana, Bedřich

Mariánské písně (7)
S, A a varhany
Matičko Boží obětuj
Zpěv, housle a varhany
Staroboleslavské Zdrávas Maria
Staroboleslavské Zdrávas Královno
Ave maris Stella
5hl. smíš.sbor

Stecker, Karel
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Šimíček, Fr.
Simíček, Fr.
Škvor, Fr.
Šťastný, Vladimír
Šťastný, Vladimír
Täubel, V.R.
Täubel, V.R.
Tomáš, Flynek
Tosti, F. Paolo
Tregler, Ed.
Tregler, Ed.

0 přeslavná Paní světa (1712)
Tři církevní zpěvy:
1.Spasiteli můj! (Jul. Zeyer)
2. 0 Maria, ty vznešená (-//-)
3. Vzdychám a toužím
Z lesní modlitebny „Když skřivan
ladí"
Modlitba z opery Lešetínský kovář
Krásy Panny Marie. Slova P.Fr.
Žák - 5 písní
Překrásná růžička
Svatohorský zdrávas
Zdrávas Maria; Op. 416
Zdrávas hvězdo mořská
Ave Maria
Buď Matkou mou
0 Máti moje předrahá (Zdrávas
Maria)
Pod Tvoji ochranu
Žádám Tebe ctíti
Modlitba z filmu Advokát chudých
Ave Maria e moll
Ave Maria g moll
0 sanctissima (Matko přesvatá)
Zdrávas Královno
Zdrávas Královno
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria; Op. 21

Tregler, Ed.
Tregler, Ed.

Ave Maria
0 sanctissima

Tregler, Ed.

Sólové vložky k mimoliturg.
pobožnostem: Ave verum Corpus,
0 bone Jesu, Ave maris S t e l l a ;
Op. 15
V míru Páně
Buď zdráva, Panno Maria!

Steyerův Kancionál
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Strébl, AI.
Suda, St.
Suchý, Fr.
Suchý, Fr.
Svoboda, Hanuš
Sychra, J.C.
Sychra, Lumír
Simíéek, Fr.
Simíček, Fr.

Vach, Ferd.
Vaněček, Jos.
Fr. Musil, melodie,
slova VI. Šťastný,
harm. A.Kober
Koukal, Zd.

Verdi, G.

Smíš.sbor a varhany
Vyšší hlas a varhany
Vyšší hlas, housle a varhany
S a varhany
Smíš.sbor
4 sóla a smíš.sbor
Střední hlas a varhany
Zpěv a varhany
Sóla, sbor lidu a varhany
2 nestejné hlasy a varhany
Vyšší hlas a varhany
Smíš.sbor
S, A a varhany
Smíš.sbor
S, A, housle a varhany
S či T a varhany
S či T a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv, housle a varhany
Zpěv, (corna, harfa) a
varhany
2 hlasy a varhany
Zpěv, (corna, harfa) a
varhany
Zpěv, housle ad lib. a
varhany

Zdrávas Královno (upr.F. Koza!!)
Večerní píseň:
1. „Sluníčko zhasíná"

Muž.sbor; Pro smíš.sbor
upr. F.Koza!!!
1-2 (i 4)hlasy a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany

2. Maria, ty's celá krásná
3. 0 Maria, ty Paní květů
4. Pomni ó Máti
Ave Maria (z Othella)

S, A a varhany
S, A a varhany
S, A a varhany
Zpěv a varhany
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Vícha, Leopold
Vícha, Leopold
Vitásek, J.N.
Vitásek, J.N.
Vittoria
Vrbík, Stan.
Vymetal, Al.L.
Vymetal, Al.L.

Sest mariánských písní
Pange lingva
Ave Maria
Zdrávas Maria
Jesu dulcis memoria
Květy nejkrásnější
Matko spásy
0 salutaris Hostia

Vymetal, Al.L.

Wolf, Jos.

Prosba k Panně Marii „Zdrávas
nebeská královno"
Offert. Na růžencovou slavnost „In
me gratia"
Ave Maria; Op. 20

York, Emil

Ave Maria; Op. 2

Wendl, Karel

1. K. Bendi
2. Ant. Dvořák
3. Ed.Tregler
4. R. Kubánek
5. Ant. Janda
6. Ant. Janda
7. Fr. Suchý
8. Jaromír Hruška
9. Norbert Kubát
10. Bedřich Smetana
11. Al.L. Vymetal
12. Jos. Paukner
13. J.Kř. Knahl
14. J.Kř. Knahl
15. J.N. Vitásek
16. V.E. Horák
17. Harm. Fr. Picka
18.
Záhorský, Fr.
Zák - Voves

Zídek, Karel

Zpěvy mariánské (18). Edice
Katol. Charity.
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria
V Tvé náručí
Až někdy skončíme
Překrásná růžička
0 Maria (modlitba pro sólový hlas
s průvodem varhan a houslí)
Zdrávas Maria
Matičko boží, obětuj (harmonie
Boh. Wiedermann)
Prosba k Panně Marii
0 nejsvětější
Ave maris Stella
Ave Regina
Zdrávas Maria
Salve Regina (upr. J.E.Zelinka)
0 sanctissima, Ave Maria
Svatohorský zdrávas

S, A a varhany
S, A a varhany
Smíš.sbor B dur
S, A (2-4 hlasy) a varhany
Smíš.sbor
A (či mezzosopr.) a varhany
Zen.sbor
Zpěv, viola neb cello a
varhany
S, A a varhany
Zpěv a varhany
Barytón, smyčc.kvarteto a
varhany
Smíš.sbor, orch. a varhany

Vyšší hlas a varhany
Vyšší hlas, housle a varhany
Nižší hlas a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv a varhany
Zpěv, housle a varhany
S, A a varhany

S, A a varhany
Zen. sbor a varhany
Solo, smíš.sbor a varhany

Smíš.sbor
Muž.sbor

U potoka na lučinách
Ty Matko čarovná
Buď zdráva, Panno Maria
Krásná jsi Maria
0 Maria lásky plná
Mou poslední slyš prosbu
Královně máje. 4 zpěvy k májovým Vyšší hlas, viola, zvonk.hra
pobožnostem
obi. a varhany
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4/ Písně k Božskému Srdci Páně

Blíž pojďte křesťané
Hlas Srdce Páně rozechvívá
Jáť víru pevnou mám
Nás k Srdci svému přiviň
Nechte dítek ke mně jiti
Růže štěstí, srdce lásky Tvojí
Srdce Páně, zdroj všech ctností
Za noci nám svítí
Zněj chvála Srdci Ježíšovu
Zněj píseň naše

5/ Písně ke svatým:

Píseň
Píseň
Píseň
Píseň
Píseň
Píseň
Píseň

ke sv. Anně
ke sv. Antonínu: „K Tvé cti, svatý Antoníne"
ke sv. Cyrilu a Metoději: „Vzácné perly naší vlasti drahé"
ke sv. Janu Nepomuckému
k sv. Josefu: „Pozdraven buď od nás vřele"
ke sv. Petru a Pavlu
ke sv. Václavu

6/ Písně svatební

Žák - Trumpus

Dej vám Bůh své požehnání
Pod Tvojí ochranu
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2 hlasy

Píseň o založení města
(Kristián Hermann, 1615)
Když čítalo se 799 let,
co Kristus přišel spasit svět,
tu město postaveno
a věřte, Jihlava mu dáno jméno.
Kol staré hory býval, věz,
v těch dobách samý hustý les.
V něm malý domek z hlíny stál,
tam chudý hrnčíř přebýval,
ten v práci trávil tu své žití
a ubohé měl živobytí.
Zde měl i onu jámu svou,
z níž bral si hlínu hrnčířskou.
Své hrnce točil výborně,
však sotva je dal do ohně,
hned rozpadly se v samé kusy;
jen k zkáze takto dojít musí.
Jel tudy jezdec, kupec z Vídně,
a v černém lese zbloudil bídně,
až přijel k malé chaloupce
a zaklepal tam lehounce,
zda cesta vede tudy dál
snad ku Praze, se otázal.
Ten hrnčíř s radou nelenil
Pán v našem lese zabloudil;
než do vsi k lidem dojedete
les celý ještě projedete.
Tu kupec hrnčířovi děl,
zda nocleh pro něho by měl.
A hrnčíř pravil z duše rád:
Kůň může se k mé krávě dát,
víc o vás mi tu věru jde,
že jídla, pití nemám zde;
dát mohu vejce, libo-li.
Dí kupec, chleba se solí
mi podej, víc se nestarej
a klidně o sebe jen dbej.
Pak s koně ruče seskočil
a ke krávě jej ustájil.
Už k jídlu kupec usedá
a hrnčíře se vlídně ptá:
Ach, příteli, jak živíte se
v tom vašem přehlubokém lese?

Dí hrnčíř, je to chudoba,
neb ani jedna nádoba
se nevypálila mi v peci;
všecky mi nějak začnou téci.
Tu kupec ihned hrnčíři děl,
že rád by aspoň střípeček měl.
Ipřines mu prostý brach
tři střepy a sám smál se, ach,
že ležíjich tam víc než dost
a chce-lije snad vzácný host,
by nabrat si jich neváhal.
Tu pomyslel si kupec dál:
Ač střepy jsou to, dejme tomu,
přec vezmu šije sebou domů
a ukáži je bratříčkovi:
co skrývají, on lépe poví.
Hned zrána kupec spěchal dál,
však brzy sem zas zavítal,
vzal sebou bratra potají,
by zjistil, co střepy skrývají.
Ten poznal, že ze střepů a z těch jam
kov stříbrný může být dobýván.
Prosili hrnčíře, jenž tam stál,
by starou pec jim přenechal,
že dají zřídit na tom místě
pec novou, mnohem lepšíjistě.
S tím hrnčíř snadno souhlasil,
pec ihned s nimi rozbořil.
Když rovnali pec se 2emí,
tu kusy stříbra, věřte mi,
jak paže silné našli v zdech
a hlavně v jejich koutech všech.
1 řekli sobě v mysli své:
zde nebude to věru zlé,
slůj horní kopat začali
a v celém hvozdu hledali,
kam město dá se postavit;
tu poradil jim jejich cit,
by na pahorek Jánský spěli,
tam kostelíček vystavěli,
pak město nové založili,
jež stojí zde po tuto chvíli.

JAROŠ, ZD. Jihlavští mistři pěvci. In: DVOŘÁK, P. a kol. Vlastivědný sborník Vysočiny
XI, oddíl věd společenských, Jihlava 1998, s. 95-96
Z knihy: MAREK, FR. Jihlava ve verších staletí. Havlíčkův Brod 1960, s. 56-59

Das Gedicht über die Gründune der Stadt Iplau
(Christian Hermann.

1615)

Als man zeit 799jähr
nach Christi geburt, nehmet war;
ist dieser Stadt ihr anfang erbaut,
lglau ist ihr nahmen, das glabt.
Soll um den Alten Berg, ich meld,
gewesen sein ein lauter wald,
darinnen stund ein häuslein klein,
da wonnt ein töpper ingemein.
Der trib alda sein handwerg eben,
mit armut must er sich ernchren,
der alda eine gruben hätt,
den tagt darauß nemen thet.
Er dohrte seine töpf gantz wohl,
und wen ers eben brennen sol,
zerfielen sie ihm all zu Scherben,
und war als zu sein verderben.
Von Wien ein Kauffman alda riet
und sich im Wald verirren thet,
da kam er zu den häuslein klein,
klopt an und fragt ingemein,
ob da die rechte straße wer,
auf Prag zu komen ohngewehr.
Der töpper antwort ihm gar bald:
„ Der Herr hat sich verirrt im wald,
ihr must gar lang herumreiten,
eh ir kommt ins dorff zu leuten."
Der kauffman zu den töpper sprach:
„ Kans t mich beherbergen die nacht? "
Der töpper sprach: „ Von hertzen gern
euer roß zu meine kuh einstellen.
Es ist aber um euch zu than,
daß wir nicht essen und trinken han.
Wolt ihr eyer in dent schmaltz? "
Der Kauffman sagt: „ Gebt her das saltz
Gebt euch zufriedt, mein lieber man,
ihr solt euch unbekiimert lahn. "
Er stieg alsbald vom rosse sein,
der töpper fürst in stall hinein
und tragt dem kauffman essen für.
Der kauffman hebt an mit begier:
„ Mein freind, wie erhalt ir euch
alhier im finster n wald,dergleich? "

Der tapper klagt ihm sein noth,
weil er im halben jähr kein topf
kan brennen und kan genüssen,
sonder in ofen all zerßiissen.
Der kauffman sprach zum töpper behebend:
„Mein, zeigt mir ein klein Scherben gebrent. "
Der einfältig töpper bracht
drey scherben hinein und lacht:
„ Es liegen drauß ein gantzer hauffen. "
Ob er sie mußt zu nutz gebrauchen,
„Ihr mecht sie nehmen imerhien "
Der kauffman dacht in seinen sin:
,. Die scherben sehen gar schön auß,
ich will sie führen mit zuhauß,
und wills zeigen dem bruder mein,
der sich weiß beßer finden drein. "
Der kaujfmann ritt morgens hinweg,
und kam bald wieder, mich versteht
bracht sienen bruder in der still
mit, dem die sach auch wohlgefiehl,
sahen, daß in scherben und gruben frey
gut silber zu bekommen sey,
baten der töpper auch darneben,
er wöll inen den allen offen geben,
sie wollen lassen machen fein
ein neuen an die stelle sein.
Der töpper,der bewilligt drein
und ließ brechen den offen ein.
Da sie brachen den offen weg,
groß klumpen silber, mich versteht,
in alle winkel geflossen gar
so dick als menschenarme
war.
Da dachten sie in ihrem rulh:
„ Die sach wird wohl hier werden gut, "
fingen da ein berggruben an,
und suchten im wald ferner dann,
wo sie eine stadt sollen bauen hin.
Da kam es alsbald in ihren sinn,
auf Johanneshügel das kirchelein
erstlich zu bauen insgemein.
Darnach die Stadt baueten sie eben
an dem ort, da sie noch thut stehen.

JAROŠ, ZD. Jihlavští mistři pěvci. In: DVOŘÁK, P. a kol. Vlastivědný sborník Vysočiny
XI, oddíl věd společenských, Jihlava 1998, s. 97-98
Z knihy: STREINZ, FR. Die Singerschule in Iglcnt unii ihre Beziehungen zum
allgemeinen deutschen Meistergesang. München 1958,
s. 1 8 2 - 1 8 4
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Ave Maria
Bohumil Bouda
Moderato
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SEZNAM SKLADEB MGR. PETRA ŠANDERY

Duchovní skladby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lidové vánoční zpívání pro sóla, smíš.sbor a varhany
Missa brevis (gaudea) pro dětský (ženský) sbor a kvarteto
zobe. fléten
„Chvála" pro dva dětské (ženské) sbory a varhany (klávesy)
„Narodil se Kristus Pán" pro dětský (ženský) sbor a varhany
(klávesy)
Malá vánoční mše pro dětský sbor, rytmické nástroje a
varhany (klavír)
Agnus Dei pro sólo, smíš. sbor, varhany a triangl
„Radostné zpívání" A.D. 2000 pro soprán, smíš. sbor a
varhany
Salve Regina (pastorální) pro dětský (žen.) sbor a klavír
(varhany)
Pater noster pro smíš. sbor a capclla
Biblické popěvky pro hlas a klavír (varhany)
Čtyři vánoční písně k liturgii pro smíš. sbor a varhany
Dva velikonoční zpěvy pro smíš. sbor a varhany
Missa brevis a capella pro dětský (ženský) sbor
Pastorela pro dětský sbor a varhany (klavír)
„Gloria" s reminiscencí na 11. září 2001 pro soprán, echo
hlas, sbor, varhany a altovou zobcovou flétnu
„Spasitel světa narodil se nám" pro smíš. sbor a varhany
(instrumentoval P. Bohdan Sroka)
Lovecká vánoční mše (tříhlasé proprium pro smíš. sbor a
varhany)
Te Deum pro dětský (ženský) sbor, sólový tercet, klavír
(varhany), bonga a triangl
Gloria Patri pro smíš. sbor a capella
Ave Maria pro smíš. sbor a capella
Missa brevis pro dva hlasy (sólo nebo sbor), klavír
(varhany)

Proprium

1993
1995
1995
1996
1997
1998
1998

1999
2000
2001
2001
2001
2001
2002
Proprium

2003

Proprium

2003
2003
2003
2003
2004

Další skladby pro sbor

1.
2.

Invence pro smíšený sbor a capella
Dvě lidové miniatury pro dětský (ženský) sbor a klavír

1999
1999

Varhanní skladby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Musica triptycha
Meditace o J. Palachovi
Malá varhanní knížka (6 skladbiček)
„ 0 stromech" 3 meditace podle J.S. Baara
Postludium - A.D. 1995
Toccata - Rondo
Postludium

1968
1969
1984
1986
1995
1997
2004

Skladby pro různé nástroje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dětská sonatina pro zobcovou flétnu C
Reminiscence pro flétnu a varhany (klávesy) I.
Čtyřlístek pro 3 zobcové llétny C
Dialog pro varhany a dvoje housle
Toccatina pro klarinet B a klavír
Reminiscence pro flétnu a varhany (klávesy) 11.
Masopust (Masky 1-3) pro flétnu a klavír
Pastorále pro tři flétny
Adagio colorito pro flétnu a klavír
Andante pro klarinet B a klavír
Hudba pro dva (C nástroj a klavír)
Invence pro flétnu, lesní roh a klavír
Hry pro flétnu a klavír (3 skladby)
Rondo pro flétnu, lesní roh, violoncello a klávesy
Ciaccona pro altovou zobcovou flétnu a klavír (Hammage L.C.
D'Aqninx aj. Pachelbel)
Adagio a menuet pro flétnu, lesní roh, violoncello a klávesy
Appassionato pro violoncello a klavír
Modlitba pro housle a varhany (klavír)

1978
1985
1993
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1998
1998
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003

Skladby pro smyčcový orchestr

1.
2.

Malá školní hudba
Postludium pro flétnu a smyčce

2001
2002

Skladby pro sólový zpěv

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tři písničky pro děti, zobe. flétny, klávesy a lehkoovladatelnč
nástroje
Rozpočitadla - dětský zpěv, zobcová flétna, klavír a
lehkoovladatelné nástroje
„Rok" 4 písničky pro děti a lehkoovladatelnč nástroje
Od svatého Jiří do Vánoc - 16 miniatur pro dětský hlas a klavír
Čtyři písně na latinské texty (pro dospělé)
Loucké písničky (na dětské texty)

1975
1975
1976
1998
2003
2005

Klavírní skladby pro děti a mládež

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Suita pro Moniku
Knoflíková válka - 3 skladby
„Úsměvy" - 6 skladbiček
Dva disco - 7 skladeb pro 4 ruce (vydáno v hud. nakladatelství
Nela Brno)
Kolotoč - 10 invencí pro klavír (levá ruka ostinato)
Pět písní beze slov
Sváteční zvony a Sváteční píseň
Bagately
Solenne
Dětská sonatina
Toccata rustica
Etudy pro radost (1-7)
Obrázky pro klavír
Bořkova ukolébavka
Boříkova romance
Modlitba pro Liborka

1970
1980
1981
1983
1995
1998
1998
1998
1999
2002
2002
2002
2003

2005
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VÝBĚR Z TVORBY MGA. FRANTIŠKA FIALY

Komorní hudba
Meditace pro sólovou flétnu
O radosti a smutku (dechové trio)
Hudba pro klarinet, fagot a klavír
Sonáta Da chiesa pro violoncello a klavír
Epigramy pro smyčcový kvartet
Dialogy pro flétnu a vibrafon
Chorální partita pro varhany
V dění času (klavírní cyklus)
Chorální fantazie pro violu a smyčce
Chorální fantazie pro flétnu a klavír (varhany)

Duchovní hudba
Missa brevis pro soprán, tenor, barytón a violoncello
Salve Regina pro komorní sbor, flétnu a varhany
Pater noster pro sbor a capella
Jako laň dychtí po bystré vodě (tři starozákonní zpěvy pro komorní sbor a vibrafon)
Psalmus pro tenor, flétnu a vibrafon
Biblické písně pro tenor a varhany
Missa In modo gregoriano pro tenor sólo, komorní sbor, smyčcový kvintet, bicí a varhany)
Dulcis et rectus Dominus ( kantáta pro sóla, sbor, varhany a orchestr)

Autorizované hudební úpravy, aranžérská činnost
Tři lidové písně pro čtyři mužské hlasy
Půjdem spolu do Betléma (nejznámější české koledy pro vyšší hlas a klavír)
Cestičko blódivá (úpravy Horáckých písní pro sóla, sbor, flétnu,klarinet, fagot, klavír a
smyčce)
5 písní pro dětský sbor na texty Jiřího Žáčka (v pop stylu)

Vydaná CD
CD
CD
CD
CD
CD

Splnilo se Písmo svaté (komorní sbor Nadate turbe - vyd. Rosa, Praha)
Dej Bůh štěstí (dětský sbor Motýli - vyd. Rosa, Praha)
Vánoce v českých kancionálech (vokální soubor Canticum novum - vyd. Rosa, Praha)
Tebe, Bože, chválíme (Canticum novum - vyd. Rosa, Praha)
Tengo sed de ti (Hermana Glenda - vyd. De la raiz, Barcelona)
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Já jsem pro tebe stihal ranami Egypt a pobil jeho JKvorozené, a tys m ě za to zbičoval a vydal na smrt.
Lide mil), co jsem ti učinili Řekni, čím jsem tě zarmoutili
'
Já jsem tě vyrval z rukou faraónových a vysvobodj] tě
Z Egypta, a tys m ě vydal do rukou velerady.
Lide můi, co jsem ti učinil1 Řekni, čím jsem té zarmoutili'
Já jsem ti otevřel cestu morem, a tys otevřel kopím
rnou hrud
Lide můj, co jsem ti učinili Řekni, cim jsem tě zarmoutill
Já jsem tě v oblakovém sloupu vedl poušti, a tys mě
vlekl před Pilátův soud.
Lide tmij.cfTjsem
ti učinili Řekni, čím jsem tě Za-

~
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—

—

Já jsem tě v o d i l jako pastýř a sytil tě manou, a tys
tloukl a nasytil potupou.
.
Lide můj, co jsem ti ucmil1 Rekm, am jsem te
rmoutili
Já jsem ti v e skále otevřel pramen vody živé, a tys
sil mou žízeň žluči a octem.
Lide můj, co jsem ti učinil1 Řekni, čím jsem tě
rmoutili
v vr
„
J* i « m k v u h tobě rozdrt.l krále zeme Kanaán, a
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t[> Lide můj, co jsem ti učinili Řekni, cim jsem tě zarmoutil!
Já jsem tě povýšil na lid královský, a tys mě korunoval korunou z trn(.

"

Lide můj,
rmoutili

co jsem

ti učinili

Řekni,

čím jsem

tě

za-

Já jsem tě proslavil svými velikými skutky, a tys mě
"
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za to gřibil na kříž.
Lide můj, co jsem
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1'vo piangendo

Andrea Gabrieli (circa 1525-1586)

Source Text: Petrách
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