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Abstrakt:  

Cílem tohoto etnomuzikologického výzkumu je popsat, analyzovat a interpretovat kulturní 

kohortu dětského pěveckého sboru v českých zemích v 80. a 90. letech 20. století v reflexi 

jeho bývalých členek. Základním teoretickým konceptem je koncept Hudba jako kultura 

(music as culture) a třísložkový model k jejímu zkoumání antropologa a etnomuzikologa 

Alana P. Merriama (The Antropology of Music, 1964). Dále jsem pracovala s konceptem 

prezentačního modusu provozování hudby antropologa a etnomuzikologa Thomase Turina 

(Music as Social Life, 2008). Metodologicky je práce ukotvena v kvalitativním výzkumném 

paradigmatu společenských věd, postavena je především na polostrukturovaných rozhovorech 

s šesti členkami, které tento sbor (včetně přípravných oddělení) navštěvovaly v letech 1978 až 

1999. 

 

Klíčová slova:  

etnomuzikologie, kulturní kohorta, český dětský pěvecký sbor, každodennost, 80. a 90. léta 

20. století  

 

Summary:  

The aim of this mainly musical anthropology research is to describe, analyze and to interpret 

the cultural cohort of the children's music choir in the Czech lands through 80th and 90th of 

the 20th century in reflection its former members. The theoretical concept is the concept of 

music as a culture and three-component model of its research from the anthropologist and 

ethnomusicologist Alan P. Merriam (The Antropology of Music, 1964). I have also worked 

with the concept of presentional music from the anthropologist and ethnomusicologist 

Thomas Turino (Music as Social Life, 2008). Methodologically work is grounded in 

qualitative research paradigm of social sciences and is based mainly on semi-structured 

interviews with six choir members (including preparatory department) attending from 1978 to 

1999. 

 

Key words:  

ethnomusicology, cultural cohort, czech children's music choir, everydayness, 80th and 90th 

of the 20th century 
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I. Úvod 

V antropologických a etnomuzikologických výzkumech bývá poměrně běžné odhalit na 

začátku textu pozici výzkumníka – provést tzv. positioning. Doporučuje to také učebnice 

terénního výzkumu FieldWorking autorek Elizabeth Chiseri-Strater a Bonnie Stone Sunstein 

(1997), svoji práci tedy pokusem o odhalení vztahu k tématu své bakalářské práce otevírám:    

Téma kultury dětského pěveckého sboru jsem si vybrala z velmi prostého důvodu. Od svých 

šesti do sedmnácti let jsem navštěvovala jeden dětský pěvecký sbor v nejmenovaném  českém 

krajském městě, od dvanácti let (tzn. od roku 2002) pak čtyřikrát týdně. Pravidelně a skoro 

bez absence. Bylo to moje jediné hudební vzdělání. I když jsem si to v té době, kdy jsem do 

sboru chodila, úplně neuvědomovala, byl sbor tehdy jednou ze zásadních věcí v mém životě. 

Nebyl možná ani tak věcí, jako něčím organickým, co mělo svůj život, svá pravidla a neustále 

tvořilo nějaké akce, na které jsem musela reagovat.  

Na první roky v něm si tolik nepamatuji, ale už přechod do tzv. hlavního sboru, kam jsem se 

dostala v šesté třídě, byl přelomovým. V tuto dobu bylo nemožné pokračovat s jinými koníčky 

nebo kroužky. Vím, že v té době mě bavil i tanec, volejbal a další aktivity, ale jelikož přibylo 

zkoušek a všechno začalo být mnohem vážnější a náročnější, musela jsem se rozhodnout, co 

vlastně chci. To bylo první složitější rozhodování v mém životě. Další taková rozhodování, co 

se sboru týkala, už ale byla jednodušší, protože jsem do tohoto „víru“ vstoupila a chtěla v 

něm zůstat. První důležitou „vlaštovkou“, která mě přenesla přes kritické období přechodu z 

přípravných oddělení do hlavního sboru, byla starší dívka, která mě všechno, co uměla, 

naučila (bylo pravidlem, že když přišly do hlavního sboru děti z přípravných oddělení, vždy se 

každého z nich ujal někdo starší – tzv. patron a předával mu před zkouškami a během nich své 

zkušenosti a pomáhal mu se skladbami). Tehdy začal několikaletý koloběh pravidelných 

zkoušek, soustředění, koncertů a zájezdů. Nebylo to ale jen o těchto viditelných změnách a 

akcích. Prošla jsem si svým osobním vývojem, kdy bylo potřeba se zapřít, často i překonat 

sebe sama. Což bylo asi tím nejdůležitějším pro vývoj vlastní vůle, vůle pracovat, podřizovat 

svůj volný čas sboru, dávat sboru vlastní sílu a energii pro nějaký viditelný výsledek.  

 V naší sborové „generaci“ bylo mnoho lidí, se kterými se dodnes setkávám, většinu bližších 

kamarádek mám ze sboru, přestože v něm už žádná nezpíváme. Naopak je ale možné, že 

spousta přátelství, která mohla vzniknout, nevznikla. To kvůli tomu, že sbor mi vzal velkou 

část volného času a času, který jsem mohla trávit se spolužáky ze školy. Člověk, který si 

sborem totiž jednou projde, jen těžko vysvětluje, co vlastně sbor je někomu dalšímu, kdo tyto 
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zkušenosti nemá. Proto ke sboru nějakým způsobem stále tíhnu, i když už v něm aktivně 

nezpívám. Je to něco, na co člověk vzpomíná (a to nejen v pozitivním, ale i negativním smyslu) 

a neustále se k tomu vrací. Spousta věcí v životě mu sbor připomene a má potřebu se podělit o 

všechny zážitky a o to, co si do života z této éry nese. Chtělo velkou dávku sebehodnocení, 

abych dospěla k závěru, že sbor a sbormistr byli – s lehkou nadsázkou řečeno – jakýmsi mým 

třetím „rodičem“, který mě vychoval a udělal ze mě v mnoha ohledech takového člověka, 

jakým jsem.  

Tento dětský pěvecký sbor, jehož jsem byla členkou, byl založen v 70. letech 20. století v 

krajském městě ještě pod jiným vedením, o několik let později jej převzal sbormistr, který jej 

vede už více než třicet let dodnes. Brožurka o sboru vydaná roku 2013 uvádí, že za dobu od 

založení jím prošlo 2 800 zpěváků, konalo se 24 000 zkoušek a 2 500 koncertů. Sbor na 

mnoha zahraničních turné po Německu, Francii, USA, Japonsku a dalších zemích projel 

dohromady 1 500 000 kilometrů a vyhrál zlato na 24 mezinárodních soutěžích.
1
  

Vzhledem k ohlasům od svých vrstevníků - absolventek stejného pěveckého sboru, které 

kolem sebe slýchávám, když spolu na dobu strávenou ve sboru vzpomínáme, usuzuji, že 

působení v pěveckém sboru nějakým způsobem „poznamenalo“ nejen mne, ale všechny mé 

známé, které jím prošly. S odstupem šesti let, kdy jsem z tohoto sboru odešla, mi připadá 

zajímavé, že nějaká volnočasová, dobrovolná, hudební aktivita mohla mít v našich životech 

takový význam. I s ohledem na to, že to nikoho z nás nepřipravilo a ani nemělo připravit na 

budoucí povolání. (Na rozdíl od základních uměleckých škol, odkud dítě může pokračovat na 

konzervatoři. Z našeho sboru na konzervatoři nepokračoval téměř nikdo a hudbou se dnes živí 

velice málo bývalých členů.) Proto jsem se rozhodla pokusit se kulturu pěveckého sboru 

prozkoumat pomocí některých výzkumných nástrojů současných sociálních věd. Vybrala 

jsem si k tomu obor etnomuzikologie, resp. obor hudební antropologie, na pomezí věd 

sociálních a humanitních (Merriam 1964). Současná etnomuzikologie se totiž vyznačuje 

antropologickým chápáním a zkoumáním hudby jako lidské aktivity. Ve své knize 

s příznačným názvem Music as Social Life (tj. Hudba jako sociální život) říká etnomuzikolog 

Thomas Turino: „Hudební zvuky jsou mocným lidským zdrojem, často v samém centru těch 

nejhlubších společenských událostí a zkušeností. […]  Tvrdím, že hudební participace a 

                                                 
1
 Brožurka o sboru vydaná roku 2013, soukromý archiv autorky. Jméno sboru, sbormistra, města ani přesný rok 

založení z důvodu anonymizace neuvádím.  
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zkušenost jsou cenné pro procesy osobní a sociální integrace, která  nás činí celistvými.“
2
. Jak 

píše v recenzi Turinovy knihy etnomuzikoložka Zuzana Jurková: „Stručně řečeno: hudba není 

„věc“, není to primárně „hudební struktura“, je to činnost, která nejen že zní jinak v různých 

kulturách, ale také má jiný význam a představuje odlišné hodnoty. Jediná věc, která odlišnou 

hudbu spojuje, je fakt, že ji „dělají“ lidé.“ (Jurková 2010, s.p.) 
3
 

Slovo „etnomuzikologie“ může vzbudit představu, že půjde o exotické hudební projevy 

národů mimo západní kulturu, což popisuje ve své knize The Anthropology of Music (1964) i 

antropolog a etnomuzikolog Alan P. Merriam jako obraz etnomuzikologie v dřívějších časech. 

Dnes už je ale běžné zkoumat západní hudbu / hudby ve společenských kontextech, a dokonce 

na to pohlížet jako na jeden ze současných trendů etnomuzikologie. (Nettl 2005, s. 184 - 196) 

Po konzultacích u Mgr. Veroniky Seidlové, která mě s etnomuzikologií poprvé seznámila, 

bylo o tématu práce rozhodnuto. K dalšímu, hlubšímu porozumění problematiky mi pomohl 

hudebně – antropologický seminář doc. PhDr. Zuzany Jurkové, PhD., který se zaměřoval na 

výzkum vybrané hudební subkultury. Tento seminář mi pomohl se zorientovat v hudebně-

antropologických metodách, kterými je možné hudební subkultury zkoumat. I když dětský 

pěvecký sbor nepovažuji přímo za subkulturu
4
, bylo možné tyto metody využít v i mém 

případě. Vhodnější než termín „subkultura“ se mi v případě dětského pěveckého sboru zdá 

termín „kulturní kohorta“ Thomase Turina (2008) a jeho zájem o zvyky jako kulturní praktiky 

(Turino 2008, s. 95). Tyto i některé další Turinovy teoretické koncepty v této práci používám 

a vysvětluji dále v teoretických východiscích.  

Nejběžnější metodou etnomuzikologie je terénní výzkum skládající se z kombinace 

zúčastněného pozorování a neformálních rozhovorů v terénu. Tuto metodu jsem nemohla plně 

využít vzhledem k tomu, že tento dodnes fungující dětský pěvecký sbor je poměrně uzavřená 

skupina, a to nejen věkově (členové většinou odcházejí po maturitě), ale také proto, že 

v Čechách koncertuje poměrně málo. Většina koncertů se realizuje v zahraničí, a to na turné, 

                                                 
2
 „Musical sounds are a powerful human resource, often at the heart of our most profound social occasions and 

experiences. […]  I argue that musical participation and experience are valuable for the processes of personal 

and social integration that make us whole.“ (Turino 2008, s. 1) překlad: M. Paděrová. Thomas Turino je 

profesorem etnomuzikologie na univerzitě v Illinois. Jeho teorie, na kterých pracuje, se spíše blíží společenským 

vědám než klasické muzikologii. To má co dočinění s větším přidružením americké etnomuzikologie (čili 

hudební antropologie) k antropologii.  

(odkaz: http://lidemesta.cz/index.php?id=713 přístup dne 11. 6. 2013)  
3
 Recenze knihy Music as Social Life Thomase Turina od Zuzany Jurkové (2010) : 

http://lidemesta.cz/index.php?id=713 (přístup dne 16. 6. 2013), překlad M. Paděrová. 
4
 Například Jandourek: „Jako subkulturu označujeme dílčí skupinu, která se odlišuje od převládající ‚oficiální‘ 

kultury. Příslušníci skupiny se mohou od většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním, regionem.“ 

(Jandourek 2007, s. 242) 

http://lidemesta.cz/index.php?id=713
http://lidemesta.cz/index.php?id=713
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trvající dva týdny i více. Byla bych tedy teoreticky bývala mohla chodit pravidelně pouze na 

zkoušky (i když by vzhledem k mému věkovému odstupu bylo již těžší „zapadnout“ do 

sborového kolektivu), avšak z mého pohledu opravdu zajímavé kulturní praktiky se dějí právě 

na zahraničních turné. Vzhledem k tomu, že na zahraniční turné nikdy nejezdí nečlenové 

sboru, bylo v rámci bakalářského výzkumu spíše nereálné, abych se o něco takového 

pokoušela. Kulturní pravidla a normy, které budu v práci popisovat, se v tomto pěveckém 

sboru, založeném v 70. letech 20. století, formovaly nejvíce od poloviny 80. do poloviny 90. 

let 20. století, kdy sbor začal jezdit na zahraniční turné, především do zemí západní Evropy, a 

to i před rokem 1989, po roce 1989 ještě mnohem více. (Již v polovině 80. let vzniklo tzv. 

Sborové desatero, kde samy členky sboru kodifikovaly již existující a také nově vznikající 

normy sborového chování.) Rozhodla jsem se tedy, že se pokusím provést rozhovory se 

členkami, které sbor navštěvovaly právě v těchto letech.  Výzkumným problémem je tedy 

kulturní kohorta dětského pěveckého sboru v 80. a 90. letech 20. století v reflexi jeho 

bývalých členek. Empirickou část práce nicméně „otevírám“ doplňujícím hudebně-

etnografickým „snapshotem“ z mého zúčastněného pozorování jedné letošní zkoušky k výročí 

sboru, které se mohli účastnit i absolventi. Snapshot doprovází i popis zvuku jedné hudební 

skladby, která se na této zkoušce zpívala.  

Svoji práci strukturuji klasicky na teoreticko-metodologickou a empirickou část. V první části 

vyjasňuji teoretická východiska práce a použitou metodologii. Osvětluji teoretické koncepty 

etnomuzikologů Alana P. Merriama a Thomase Turina, které v práci využívám, a také se 

snažím nastínit další podstatné koncepty, s kterými jsem během výzkumu pracovala. Dále 

popisuji svou výzkumnou strategii, techniky sběru dat a metody jejich analýzy.  

V empirické části prezentuji, jak jsem naznačila již výše, doplňující hudebně-etnografický 

„snapshot“ a popis zvuku, následované stěžejní částí práce založené na rozhovorech 

s informantkami, v nichž reflektovaly svoje působení ve sboru v 80. a 90. letech 20. století.  

Na základě dat z rozhovorů popisuji sborovou každodennost a zvyky během různých aktivit, 

především zahraničních turné.  V druhé polovině empirické části interpretuji získaná data a 

využívám k tomu některých teoretických konceptů. Na závěr se pokouším své interpretace 

shrnout.  
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II. Teoreticko-metodologická část 

II. 1. Téma práce 

Jako úvod k problematice neprofesionálních pěveckých sborů v českých zemích poslouží 

stručná historie Unie českých pěveckých sborů. Jako první česká sborová organizace byla v 

roce 1868 založena z podnětu Zpěváckého spolku Hlahol v Praze Jednota zpěváckých spolků 

českoslovanských. V roce 1904 pořádala první český hudební festival. Po první světové válce 

začala vydávat sborové partitury soudobých autorů pod vlastním nakladatelstvím. Před 

druhou světovou válkou se tato organizace sloučila se Svazem dělnických pěveckých spolků a 

pokračovala v činnosti pod názvem Pěvecká obec česká až do roku 1951, kdy byla zakázána. 

Organizace Unie českých pěveckých sborů na ni ale v roce 1969 navázala a pod tímto názvem 

pracuje dodnes.
5
 K datu 14. 6. 2013 Unie registruje 1161 pěveckých sborů, které dohromady 

navštěvují až sta tisíce zpěváků.
6
 Organizované neprofesionální pěvecké sbory mají tedy 

v českých zemích více než stopadesátiletou tradici a angažuje se v nich ve svém volném čase 

poměrně významný počet obyvatel České republiky. Mnou zkoumaný pěvecký sbor je v této 

Unii samozřejmě rovněž registrován. Počet dětských pěveckých sborů z celkového počtu 

zatím z databáze bohužel nelze zjistit.  

Pokud mluvíme o neprofesionálních pěveckých sborech, tedy o sborech, jejichž zpěváci 

nejsou za svou činnost individuálně placeni, je však třeba poznamenat, že to neznamená, že 

by tyto sbory neměly žádné finanční příjmy. Jak ukazuje diplomová práce Terezy Pokorné  

„Ekonomické aspekty fungování vícečlenných pěveckých sborů v české republice“ (2012), 

celkové zisky jí zkoumaných neprofesionálních dětských pěveckých sborů dosahovaly 

například v roce 2011 částek v řádu miliónů českých korun, plynoucích především z vlastní 

koncertní činnosti. Zisky z vlastní koncertní činnosti má i mnou zkoumaný pěvecký sbor.    

O zkoumaném dětském pěveckém sboru, který v krajském městě, odkud pocházím, funguje 

více než čtyři dekády, existují vysokoškolské kvalifikační práce, především z oblasti hudební 

pedagogiky a muzikologie, ale z důvodu anonymizace jména sboru jsem s nimi v textu 

nemohla pracovat.  

Publikace na téma českého dětského pěveckého sboru z hudebně-antropologické perspektivy 

jsem zatím nenalezla. Inspirovala jsem se alespoň bakalářskou prací Petry Hlávkové obhájené 

na FHS UK roku 2006 pod názvem Mišpacha: příběh jednoho sboru, z níž vychází odborný 

                                                 
5
 http://www.ucps.cz/portal/cz/08-06-index.php (přístup dne 14. 6. 2013) 

6
 http://www.ucps.cz/portal/cz/02-index.php  (přístup dne 14. 6. 2013) 

http://www.ucps.cz/portal/cz/08-06-index.php
http://www.ucps.cz/portal/cz/02-index.php
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článek Petry Hlávkové a Veroniky Seidlové Mishpaha – Myth of Continuity? (2006). V této 

práci není však předmětem výzkumu dětský pěvecký sbor, ale smíšený sbor dospělých z 

prostředí židovské komunity v Praze. Hlávková k této práci přistupovala z hudebně-

antropologické perspektivy a svůj výzkum postavila rovněž na polostrukturovaných 

rozhovorech, v kterých členové sboru vzpomínali na jeho počátky za totality, v době tzv. 

normalizace.  

II. 2. Teoretické zakotvení práce 

 Základním teoretickým konceptem, s kterým jsem pracovala, je koncept music as culture, 

který definoval významný etnomuzikolog Alan. P. Merriam ve své knize The Antropology of 

Music (1964). Merriam zde uvádí, že hudbu nelze vnímat jen jako zvuk, ale je potřeba ji 

vnímat jako kulturní fenomén, který nelze oddělit od kontextu svého provozování. Hudba je 

součástí kultury a je ovlivňována stejnými kulturními vzorci stejně jako ostatní složky. 

Merriam tvrdí: „Hudební zvuk je výsledkem lidské činnosti, která je ovlivněna hodnotami, 

přístupy a přesvědčeními lidí, kteří tvoří určitou kulturu. Hudba nemůže být vytvořena jinak 

než člověkem pro jiné lidi a i když můžeme pojmově oddělit hudbu od kultury, ani jedna není 

bez druhé kompletní. Lidské chování vytváří hudbu, ale je to proces kontinuální. Samotné 

chování je utvořené k produkci hudby, a tudíž se studium jednoho prolíná se studiem 

druhého.“ (Merriam 1964, studentský překlad M. Boháčka, s. 4). Merriam navrhuje 

třísložkový teoretický model zkoumání hudby, jenž „zahrnuje studii na třech analytických 

úrovních – konceptualizaci hudby, chování ve vztahu k hudbě a samotný hudební zvuk. První 

a třetí úroveň jsou spojené, aby zohledňovaly vytrvale se měnící a dynamickou povahu všech 

hudebních systémů.“ (Merriam 1964, studentský překlad M. Boháčka, s. 27)  

V mém výzkumu se zabývám především druhou částí modelu, tedy hudebním a nehudebním 

chováním. „Aby mohl jedinec v hudebním systému konat, musí nejprve pochopit, jaký druh 

chování vyprodukuje požadovaný zvuk.“ (Merriam 1964, studentský překlad M. Boháčka, s. 

27).  Popis chování v reflexi informantek tvoří hlavní část mé práce. Nicméně neopomíjím ani 

první část modelu (přidávám popis zvukové struktury jedné reprezentativní hudební skladby) 

a třetí část – konceptualizaci hudby v dané skupině. 

Dále pracuji s konceptem prezentačního způsobu provozování hudby, který navrhl antropolog 

a etnomuzikolog Thomas Turino v již zmiňované knize Music as Social Life (2008). Turino 

odmítá vnímat hudbu jako jednotnou uměleckou formu. Navrhuje typologii rozdílných 

způsobů hudby podle způsobů jejího provozování. Dva se týkají vytváření nahrané hudby – 
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high-fidelity music a studio audio art, dva se vztahují k živému vystupování – participační 

způsob provozování hudby (participational music) a prezentační způsob provozování hudby 

(presentational music).  

Turino shrnuje jednotlivé kategorie v tabulce (2008, s. 90) takto: Zatímco cílem 

participačního způsobu provozování hudby je „maximální sonická a kinetická participace 

všech přítomných“, u prezentačního je to „příprava hudby pro maximální zájem druhých“
7
. 

Konceptem participačního způsobu provozování hudby je „muzicírování [music making] jako 

sociální styk a aktivita mezi účastníky tváří v tvář;  důraz je na dělání [doing] mezi všemi 

přítomnými.“  Oproti tomu v hudbě provozované prezentačním způsobem je hudba chápána 

jako „hudba jako aktivita a objekt vytvořený/prezentovaný jednou skupinou (hudebníky) pro 

druhou skupinu (publikum) v situacích tváří v tvář; důraz je na dělání (umělci) a poslouchání 

(publikum)“. Co se týče oddělení umělců od posluchačů, u participačního způsobu 

provozování hudby je „distinkce mezi umělci a publikem malá nebo žádná; [jsou tu] jen 

účastníci a potencionální účastníci; málo nebo žádné fyzické bariéry nebo znaky oddělující od 

sebe účastníky, ačkoli se aktivity (zpěv, tanec, hra na nástroj) mohou mezi účastníky lišit.“ U 

prezentačního způsobu provozování hudby je „v rámci situací tváří v tvář jasné oddělení 

umělců od publika; kontakt mezi umělci a publikem je zprostředkován [mediated by] 

fyzickými znaky jako jsou pódia, světla, mikrofony, video kamery a obrazovky (například na 

koncertech na stadionech).“ Participační způsob provozování hudby prostě není určený pro 

poslouchání mimo její dělání (Turino 2008, s. 52). Jako příklad participačního způsobu uvádí 

muzicírování u Aymarů v Peru a Šonů v Zimbabwe. Na druhou stranu prezentační hudebníci 

musí poskytnout takové představení, které udrží pozornost neparticipujících diváků (a 

posluchači prezentační hudby jsou zodpovědní za to věnovat více nebo méně pozornosti 

performanci – v závislosti na hudebním žánru). „Koncerty evropské klasické hudby jsou 

možná nejzřetelnější formou prezentační performance, kdy publikum sedí nehybně v tiché 

kontemplaci, zatímco se hraje hudba a komentuje ji prostřednictvím potlesku poté, co je 

dohrán hudební kus.“
 8

 (Turino 2008, s. 52). Odlišné cíle a chápání hudby, tedy odlišné 

konceptualizace podmiňují i odlišnou zvukovou strukturu. Všechny tři složky Merriamova 

modelu Hudby jako kultury se zde tedy navzájem ovlivňují. (Zvukovými aspekty 

                                                 
7
 V mém případě pak prezentační model doplňuje tzv. atletické pojetí hudby typické pro současné chápání 

evropské klasické hudby, o kterém mluví etnomuzikolog Bruno Nettl (1992), více se ho pokusím přiblížit 

v kapitole Závěrečná interpretace. 
8
 „European classical music concerts are perhaps the moct pronounced formo f presentational performance, 

where the audience sits still in silent contemplation while the music is being played, only to comment on it 

through applause after a piece has been completed.“ (Turino 2008, s. 52)  překlad  M. Paděrová. 
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prezentačního způsobu provozování hudby se podrobněji zabývám v podkapitole Popis zvuku 

vybrané hudební skladby.)  

Čí kulturu však budu zkoumat? Jak vyplývá z následujícího textu, zkušenost z mnou 

popisovaného dětského pěveckého sboru se v lecčems liší od zkušenosti z běžnějších 

volnočasových aktivit, například kroužku keramiky probíhajícího jednou týdně. Mnou 

popisovaný dětský pěvecký sbor si za čtyři dekády své existence vytvořil své vlastní zvyky, 

tradice, normy a hodnoty, a dokonce vlastní rituály.
9
 Jak jsem již zmínila v úvodu, chápu 

mnou zkoumaný dětský pěvecký sbor jako specifickou kulturní kohortu (cultural cohort) 

v rámci širší kulturní formace (cultural formation), v mém případě v rámci Československé 

socialistické republiky v 80. letech v době tzv. normalizace nebo pozdního socialismu, dále 

Československé federativní republiky po roce 1989 a od roku 1993 České republiky, tedy 

v období post-socialismu.
10

 Turino svoje pojmy kulturní kohorty a kulturní formace definuje 

v rámci svého pojetí kultury následovně: „To, co se obvykle označuje jako kultura, je zde 

definováno jako zvyky v myšlení a praxi sdílené mezi jedinci. Zvláště se zabývám různými 

způsoby, kterými sdílené zvyky vážou jedince do sociálních skupin podle specifických 

aspektů “já“ (pohlaví, třída, věk, povolání, zájmy, atd.), což nazývám kulturními kohortami a 

také širšími a více pronikajícími (pervasive) vzorci sdílených zvyků
11

, které produkují 

kulturní formace.“
12

 S těmito koncepty pracovala i Alžběta Wolfová ve své bakalářské práci 

                                                 
9
 Při zmínce o sborových rituálech využívám koncept přechodových rituálů Arnolda van Gennepa (Van Gennep 

1909 in: Bowie 2008, s. 156 ff.). 
10

 Rozpadem Sovětského svazu a s ním spojeným pádem socialismu jako politické ideologie byla přerušena 

historická kontinuita. Termínem „post-socialismus“ bývá označována dočasná (přechodná) historická etapa 

navazující na socialismus. Vyjadřuje kvalitativní rysy společností, jež na vlastní kůži zažily ideologii socialismu 

a v současné době procházejí dynamickou transformací. (Kučerová 2009, s. 14). 
11

 S pojmem zvyk (habit) Turino pracuje takto: „Podle C. S. Peirce, myslím zvykem sklon k opakování 

konkrétního jednání, myšlení nebo reagování za podobných okolností nebo v reakci na podobné stimuly 

v přítomnosti a budoucnosti na základě opakování v minulosti. Výsledkem přemýšlení o sobě, identitě a kultuře 

ve vztahu ke zvyku je to, že zvyky jsou relativně stabilní, ale také dynamické a proměnlivé, a tak tento model 

vysvětluje konzistentní a přitom dynamickou povahu jednotlivců a kulturních formací. Užití zvyku jako 

ústředního pojmu nám také pomáhá pochopit, jak se dynamika osobních životů mísí se společenským životem 

prostřednictvím socializace: osvojení zvyků skrze aktivní učení nebo napodobování lidí kolem nás na různé 

úrovni povědomí. A konečně, zvyky ovlivňují praxi (chování), a proto jsou těmi skutečnými silami v osobním 

životě a ve společenském světě.“ „Following C. S. Peirce, by habit I mean a tendency toward the repetition of 

any particular behavior, thought, or reaction in similar circumstances or in reaction to similar stimuli in the 

present and future based of such repetitions in the past. The value of thinking about the self, identity, and culture 

in relation to habit is that habits are both relatively stable and also dynamic and changeable; thus this model 

explains the consestant yet dynamic nature of individuals and cultural formations. The use of habit as a focal 

concept also helps us understand how the dynamics of individual lives are fused with social life through the 

processes of socialization: the attainment of habits that is realized through active learning from, as well as 

through the imitation of, those around us at different levels of focal awareness. Finally, habits influence 

practices and are therefore real forces in individual lives and in the social world.“ (Turino 2008, s. 94-95), 

překlad M. Paděrová. 
12

 „What is usually referred to as culture is defined here as the habits of thought and practice that are shared 

among individuals. Of particular importance, I discuss different ways that shared habits bind people into social 
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Etnografie pražské jazzové scény na příkladu sítě hudebních protagonistů (2012). Podotýká, 

že koncept kulturní kohorty lze „podobně jako např. Maffesoliho nové městské kmeny nebo 

subkultury […] aplikovat na širší společnost, nikoli pouze na sociální subsystémy založené na 

sdílení určitého hudebního stylu. Termín kulturní kohorta (Turino 2008) totiž označuje 

sociální uskupení lidí, které je jistým způsobem vyděleno z většího celku – tzv. kulturní 

formace (širší sociální uskupení lidí, vymezené např. vyrůstáním v určitém státě, době, za 

určité politické a ekonomické situace – tyto poznatky a zkušenosti, které formují naše návyky, 

tvoří základ naší individuální společnosti). Kulturní kohorty vystupují z formací na základě 

specifikovaného uspořádání návyků, které jsou členům kohorty společné.“ (Turino 2008, s. 

111-112 in: Wolfová 2012, s. 12) 

  

Klíčovými pro mou práci jsou rozhovory vedené s informantkami narozenými v letech 1972 – 

1981, z generace tzv. Husákových dětí
13

, které vzpomínají na dobu prožitou ve sboru, 

konkrétně v 80. a 90. letech 20. století. Dětstvím a dospíváním v období socialismu a post-

socialismu se zabývá také například Igor Nosál. Ve své práci České dětství v kontextu 

socialismu a post-socialismu: diskurzy a reprezentace (2002) se především na základě analýzy 

autobiografických rozhovorů věnuje různorodosti sociálních konstruktů dětství v českém 

laickém a odborném diskurzu od 70. let 20. století po současnost. S jeho závěry pracuji v 

závěrečných interpretacích týkajících se otázky konformity.  

II. 3. Výzkumný problém 

Mým cílem je popsat, pochopit a interpretovat kulturní kohortu dětského pěveckého sboru 

v 80. a 90. letech 20. století v reflexi jeho bývalých členek s pomocí výše popsaného 

hudebně-antropologického třísložkového modelu Alana P. Merriama. Výzkumné otázky jsou 

1) hudební a nehudební chování/praktiky (zajímala mě každodennost sboru: sborové zkoušky 

a soustředění, zahraniční turné a (soutěžní) koncerty, tedy především to co se děje „za 

oponou“), 2) zvuková struktura, 3) konceptualizace. 

                                                                                                                                                         

 

groups according tospecific aspects of the self (gender, class, age, occupation, interests, etc.), what I call 

cultural cohorts, as well as the broader more pervasive patterns of shared habits that give rise to cultural 

formations.“ (Turino 2008, s. 95), překlad M. Paděrová. 
13

 „Jako Husákovy děti se někdy zjednodušeně označují lidé narození v Československu v silné populační vlně, 

která začala počátkem 70. let 20. století, v době tzv. normalizace. V té době byl prvním, později generálním 

tajemníkem KSČ a od roku 1975 prezidentem Gustáv Husák.“  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hus%C3%A1kovy_d%C4%9Bti (přístup 20. 6. 2013) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hus%C3%A1kovy_d%C4%9Bti
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II. 4. Výzkumná strategie 

Pro tuto práci jsem zvolila běžnou strategii společenskovědního kvalitativního výzkumu 

(Hendl 2005). V etnomuzikologických a antropologických výzkumech se kvalitativní přístup 

využívá podstatně častěji než přístup kvantitativní, případně smíšený. I vzhledem ke znění 

mého výzkumného problému není možné zvolit kvantitativní přístup, protože mi nejde o 

potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, ale o pochopení problému. Výhodný je i pružný charakter 

tohoto metodologického přístupu. (Surynek, Komárková, Kašparová 2001)  

II. 5. Prostředí výzkumu, techniky konstrukce dat a výběr vzorku 

Jak jsem vysvětlila již v Úvodu, nejběžnější metodou etnomuzikologie je sice terénní výzkum 

skládající se z kombinace zúčastněného pozorování a neformálních rozhovorů v terénu, ale 

tuto metodu jsem nemohla plně využít a svoji práci jsem na ní nepostavila. Kulturní kohortu 

mnou zkoumaného a dodnes fungujícího dětského pěveckého sboru můžeme totiž považovat 

za poměrně velmi uzavřené výzkumné prostředí, do kterého se dá těžko vstoupit z několika 

důvodů. 1) Působení členů ve sboru je věkově omezené od šesti do osmnácti let. Do tzv. 

hlavního sboru se vstupuje v šesté třídě základní školy, tedy mezi jedenácti a dvanácti lety, 

Člen musí projít všemi přípravnými odděleními, aby mohl vstoupit do hlavního sboru (a tak 

bylo téměř nemyslitelné, že by do sboru přišel nový člen například v patnácti letech). 2) 

V Čechách tento sbor koncertuje poměrně málo. Většina koncertů se realizuje v zahraničí, a 

to na turné trvající dva týdny i více. Byla bych tedy teoreticky bývala mohla chodit pravidelně 

pouze na zkoušky (i když by vzhledem k mému věkovému odstupu bylo již těžší „zapadnout“ 

do sborového kolektivu), avšak z mého pohledu opravdu zajímavé kulturní praktiky se dějí 

právě na zahraničních turné. Vzhledem k tomu, že na zahraniční turné nikdy nejezdí 

nečlenové sboru, bylo v rámci bakalářského výzkumu spíše nereálné, abych se o něco 

takového pokoušela. Původně mě tedy napadlo, že bych práci postavila na rozhovorech 

s nynějšími členkami sboru. Na to jsem rezignovala, protože by bylo pro mě jako zatím 

nezkušenou výzkumnici složité a eticky problematické vést rozhovory s dětmi. Navíc jsem si 

uvědomila, že sborové zvyky, normy a pravidla, kterými se sbor více méně řídí do dnešních 

dní, se zde formovaly nejvíce od poloviny 80. do poloviny 90. let 20. století. V polovině 80. 

let totiž vzniklo tzv. Sborové desatero, kde samy členky sboru kodifikovaly již existující a 

také nově vznikající normy sborového chování. Tehdy sbor začal jezdit na zahraniční turné, 

především do zemí západní Evropy, a to i před rokem 1989, po roce 1989 ještě mnohem více. 

Rozhodla jsem se tedy, že se pokusím provést rozhovory se členkami, které sbor navštěvovaly 

právě v těchto letech.  
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Výzkumu se zúčastnilo šest žen ve věku 32 – 41 let, které do zkoumaného sboru chodily, 

jejich jména jsem anonymizovala pod pseudonymy: Anežka, Jana, Klára, Monika, Petra a 

Lucie. Rozhovory pokrývají dění ve sboru včetně přípravných oddělení v letech 1978 až 

1999. Do tzv. hlavního sboru chodily Anežka, Jana, Klára, Monika a Petra v letech 1983 – 

1992, Lucie 1992 – 1999. Mé informantky působily v pěveckém sboru průměrně dvanáct let a 

nepůsobily při tom v žádném jiném pěveckém sboru. Ve vzorku jsou zastoupeny jen ženy, 

protože ve sboru byli chlapci jen výjimečně
14

 (do mutace, do cca třinácti let). Všechny 

zpovídané ženy mají maturitu a všechny kromě jedné vystudovaly vysokou školu. Ani jedna 

ze zpovídaných žen není profesionální hudebnicí. Všechny také zůstaly ve stejném kraji. 

Kromě Lucie jsem je před zahájením výzkumu osobně neznala. Dveřníkem do „terénu“ pro 

mě byla právě ona, která do sboru nastoupila sice o devět až sedm let později než ostatní 

informantky, ale všechny je osobně znala a dala mi na ně kontakt. Na začátku jsem oslovila 

těchto šest žen (s rozhovory souhlasily všechny) a byla připravena vzorek případně rozšířit.  

 

 

Pseudonymy 
Rok 

narození 

Kdy navštěvovala 

zkoumaný 

pěvecký sbor 

(včetně přípravek) 

Hlavní sbor 

navštěvovala 

od roku 

Dosažené 

vzdělání 
Zaměstnání 

Rozhovory 

provedeny 

roku 2013 

dne 

Anežka 1972 1978 – 1992 1984 VŠ kultura 19. 2., 2. 4. 

Jana 1974 1980 – 1995 1985 SŠ zdravotnictví 28. 3 

Klára 1972 1978 – 1989 1983 VŠ školství 26. 2., 9. 4. 

Lucie 1981 1987 – 1999 1992 VŠ školství 
27. 1., 29. 

4. 

Monika 1972 1978 – 1989 1983 VŠ 
veřejná 

správa 
31. 1. 

Petra 1973 1979 – 1991 1984 VŠ 
finanční 

sektor 
18. 2., 8. 4. 

Tabulka 1 Přehled o informantkách a výzkumných rozhovorech 

Jako hlavní techniku sběru dat jsem pro svou práci zvolila polostrukturovaný rozhovor. 

Polostrukturované rozhovory mi pomohly získat přesnější a konkrétnější informace o tom, jak 

                                                 
14

 Ve sboru byli chlapci jen výjimečně, ale přesto jsem v transkripci rozhovorů a během psaní vlastního textu ve 

shodě přísudku s podmětem v případě sboristů a zpěváků psala vždy měkké i. Je to z toho důvodu, že téměř 

v každé generaci vždy alespoň jeden chlapec ve sboru zpíval. 
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informátorky problém vnímají a nebyly tolik svazující jako rozhovory strukturované. Předem 

jsem si připravila okruhy otázek. Důležité ale je, že jsem měla - jako tazatel - možnost se 

doptávat, když byly odpovědi informantek příliš stručné nebo jiným způsobem nevyhovující a 

připravené otázky klást v různém pořadí podle situace. Tazatel je v této situaci hlavním 

pilířem a jen na něm stojí to, zda získá odpovědi na vše, co potřebuje pro zkoumání dané 

problematiky (Hendl 2005). Rozhovory jsem vedla osobně a nahrávala na diktafon. 

Samozřejmě jsem si byla vědoma své povinnosti poprosit informantky o souhlas k nahrávání. 

Před každým rozhovorem jsem se tedy zeptala informantek v rámci tzv. informovaného 

souhlasu (viz podkapitola Etika výzkumu), všechny souhlasily. Ze začátku rozhovoru jsem se 

představila, vysvětlila jsem cíl své práce a důvod, proč jsem si vybrala jako informantku 

právě ji.  

Otázky jsem formulovala s cílem především popsat každodenní rutinu v hudebním a 

nehudebním chování na zkoušce, na soustředěních a především na zájezdě. Začínala jsem 

„zahřívacími" otázkami jako: „povídejte mi o svých začátcích ve sboru“, aby se dotyčné 

uvolnily a aby opadlo napětí z toho, že jsme se viděly poprvé v životě. Dále jsem je poprosila, 

aby mi popsaly modelový den na soustředění a na zájezdě a svoje prožitky reflektovaly, ptala 

jsem se na to, co si myslí, že jim sbor přinesl a co jim naopak vzal. Ve druhém kole otázek 

jsem se ptala na nedořečená témata z minula a pocity se sborem spojené. Otázky jsem se 

snažila pokládat co nejvíce srozumitelně, dostatečně podrobně, ale zároveň ne příliš náročně. 

Dále jsem se snažila zajistit dostatečný prostor pro jejich odpovědi a nijak jsem jejich 

výpovědi nepřerušovala. 

Rozhovory probíhaly od ledna 2013 do května 2013. S většinou informantek jsem se sešla 

dvakrát, protože jsem se potřebovala doptat na otázky, které se v prvním rozhovoru nestihly a 

na další detaily vyplývající z prvních rozhovorů. Nejčastěji jsme se scházely v kavárnách a 

dvakrát mě pozvaly k sobě domů. Měla jsem pocit, že v informantkách vzbuzuji důvěru, a to 

hlavně díky tomu, že jsem stejný sbor také navštěvovala, i když mnohem později. Druhé kolo 

rozhovorů bylo ještě o něco otevřenější. Celkem jsem provedla deset rozhovorů. Dohromady 

jsem přepsala sto padesát sedm normostran. V určitý moment jsem dospěla k názoru, že to je 

pro účely mé bakalářské práce dostačující. 

Přestože jsem svoji práci postavila především na analýze těchto rozhovorů, využila jsem i 

jedné možnosti zúčastněného pozorování. Zkoumaný dětský pěvecký sbor totiž chystal ke 

svému výročí slavnostní koncert všech oddělení v našem městě a sbormistr při té příležitosti 
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pozval i absolventy, kteří si po absolvování několika zkoušek společně se stávajícím hlavním 

sborem mohli zazpívat na koncertě. Možnost zúčastnit se zkoušek jsem chápala i jako 

jedinečnou příležitost získat nové kontakty na další případné informanty. V rámci hudebně – 

antropologického semináře jsem o jedné z těchto zkoušek v únoru 2013 napsala terénní 

poznámky. Domnívám se, že můj etnografický popis přibližuje výzkumnou oblast, proto 

empirickou část práce „otevírám“ doplňujícím hudebně-etnografickým „snapshotem“ neboli 

„momentkou“.  

Jako další doplňující techniky konstrukce dat jsem využila tzv. nevtíravé techniky: 1) 

Hudebně-etnografický snapshot doprovází v rámci teoretického přístupu music as culture 

(Merriam 1964) i popis zvuku jedné reprezentativní hudební skladby, která se na této zkoušce 

zpívala. Nešlo mi o přesnou muzikologickou analýzu, ale o to ukázat na hudebním příkladu 

hodnoty této kulturní kohorty. Do přílohy práce jsem přidala nahrávku analyzované skladby. 

2) analýzu dokumentů, v tomto případě nepublikovaných pramenů týkajících se vybraného 

pěveckého sboru, konkrétně: tzv. Sborové desatero a dokument 4x o docházce, což jsou 

vnitřní dokumenty sboru, se kterými se pravidelně pracuje a každý člen je dobře zná. Dále 

jsem využila jeden plánek zahraniční cesty do Německa a kroniku sboru, která byla 

k nahlédnutí na výročním koncertě.
15

  

Dále je potřeba zmínit, že ve velice omezené a doplňkové formě pracuji i s vlastními 

vzpomínkami. Vlastní vzpomínání na sbor v letech 1996 – 2007 se spíše nedá považovat za 

výzkumnou metodu, ale výjimečně s těmito vzpomínkami pracuji, když porovnávám nebo 

doplňuji  výpovědi informantek.  

II. 6. Analýza dat 

Kvalitativní analýzu dat výzkumu jsem prováděla prakticky nepřetržitě.  Využila jsem přístup 

založený na segmentaci / kódování (Hendl 2005, s. 250). Všechny rozhovory byly 

pasportizovány a doslovně přepsány, což je již první fází analýzy. Text, který takto vznikl, 

nebyl žádným způsobem upravován. Jak jsem zmínila již výše, přepsala jsem sto padesát 

sedm normostran. Souběžně jsem pak prováděla tři analytické postupy: segmentaci, kódování 

a poznámkování. Nejdříve jsem část textu rozčlenila na segmenty, ty jsem okódovala a 

opoznámkovala. Při kódování jsem hledala pravidelnosti v textu a induktivně jim přidělila 

kódy v podobě slov nebo slovních spojení. Pro kódování jsem využila softwarový program 

                                                 
15

 Na tyto hudební a nehudební prameny nemohu však bohužel přesně odkázat z důvodu anonymizace (viz 

podkapitola Etika výzkumu) Problém jsem vyřešila alespoň částečně tím, že jsem většinu z těchto dokumentů 

přidala naskenované přímo do textu nebo do příloh. 
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atlas.ti, který mi usnadnil následnou práci s kódy. Ke kódům jsem připisovala poznámky, 

které jednotlivé kódy komentovaly a tvořily základ interpretace dat. Poslední fází bylo 

samotné vyvozování závěrů, které plynou z těchto postupů. 

Přepsala jsem a do etnografického popisu jsem převedla i terénní poznámky z jednoho 

zúčastněného pozorování a segmentací jsem analyzovala i doplňkové a nepublikované 

prameny. 

II. 7. Hodnocení kvality výzkumu 

Volba kvalitativního výzkumu znamená kvůli slabé standardizaci dat poměrně nízkou 

reliabilitu, nicméně výhodou je však poměrně vysoká validita dat. (Disman 1999, s. 287).  

Abych snížila riziko reaktivity, řekla jsem informantkám včas o anonymizaci, aby například 

neměly potřebu ukazovat se v lepším světle. Pozice výzkumníka hraje v  případě 

kvalitativního výzkumu velkou roli. (Chiseri-Strater, Sunstein 1997, překlad I. Růžičková, s. 

13) Pozor jsem si dávala jak při rozhovoru samotném a jeho pravidlech, tak při pozdější 

interpretaci.  Jsem si vědoma, že mám v tomto tématu perspektivu insidera, což je v 

antropologii méně běžné než perspektiva outsidera, protože insider většinou nemá dostatečný 

odstup od tématu, což vyžaduje velkou a neustálou osobní reflexi. Provedla jsem proto tzv. 

positioning, který mi měl pomoci si svoji pozici uvědomit. Myslím si ale, že u tohoto tématu 

je insider výhoda, protože, jak jsem již uvedla, mnou zkoumaný dětský pěvecký sbor je dosti 

uzavřená kulturní kohorta a zvenku do něj jen tak někdo nepronikne. Má svá psaná i nepsaná 

pravidla, která je nutné znát a sžívat se s nimi delší dobu. Člověk, který v tomto sboru nikdy 

nezpíval, by je nemusel rozeznat. 

   

II. 8. Etika výzkumu 

Během svého výzkumu jsem se obecně řídila etickým kodexem České asociace pro sociální 

antropologii,
16

 především etickým imperativem „neublížit“ informantům. Sdělila jsem proto 

informantkám, že informace, které poskytly, nebudou použity proti nim a já jako výzkumník 

budu dbát na to, aby se citlivé údaje o jejich osobě nedostaly k žádné třetí osobě. Vybrané 

absolventky sboru jsem informovala o tom, za jakým účelem se data sbírají a jak se budou 

využívat, jaké jsou cíle této práce. Přiblížila jsem jim také průběh dotazování. (Guillemin, 

Gillam 2004). Rovněž se dozvěděly, že mohou svou participaci kdykoliv ukončit, což 

                                                 
16

 http://www.casaonline.cz/o-nas/stanovy (přístup dne 9. 6. 2013) 

http://www.casaonline.cz/o-nas/stanovy
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neučinila ani jedna z nich. Také jsem je požádala o svolení s nahráváním. Všechny podepsaly 

písemný informovaný souhlas.
17

 

Již před zahájením výzkumu jsem si jasně uvědomovala, že data, která zkonstruuji, budou 

značně citlivé povahy a nebude jednoduché s nimi nakládat. To se potvrdilo i během 

výzkumu, kdy všechny mé informantky přijímaly nabídku anonymizace.
 
Jména informantek 

tedy nahradily mnou vymyšlené pseudonymy, nijak neodkazující k jejich pravým jménům. Již 

po prvních rozhovorech jsem se pak rozhodla anonymizovat i jméno zkoumaného pěveckého 

sboru, sbormistra a dalších osob i jméno města, kde sbor působí. (Jim jsem však žádný 

pseudonym nepřiřadila, protože ve své práci se zabývám výzkumem pouze jednoho jediného 

pěveckého sboru.) Všechny informantky totiž při vyjednávání možnosti rozhovoru zdůraznily, 

že jsou ochotny se mnou mluvit, ale nechtějí, aby jimi podané informace poškodily pěvecký 

sbor, který je stále aktivní. Některé přímo odkazovaly na kauzu kolem dětského pěveckého 

sboru Bambini di Praga, s tím, že by podobný osud svému sboru v žádném případě nepřály. 

Od roku 2004 totiž probíhal skandál týkající se pohlavního zneužívání nezletilých 

s vyústěním v pět a půlletý trest odnětí svobody s dozorem pro sbormistra Bohumila 

Kulínského ml. a zákaz pedagogické činnosti na deset let, což mělo pro tento sbor fatální 

následky – v roce 2011 ukončil sbor Bambini di Praga po 38 letech svoji činnost.
18

 Jsem 

přesvědčena, že sexuální zneužívání se mnou zkoumaného sboru v žádném případě netýká, 

nicméně tento skandál zasáhl dětské pěvecké sbory jako celek a členové jsou opatrní na 

vynášení informací, které by mohly být překrouceny. Také se na základě vlastní zkušenosti se 

sborem domnívám, že některé informantkami popisované sborové praktiky se po roce 2000 

zjemnily a některé vymizely úplně, nejde mi tedy v žádném případě o skandalizaci věci, ale o 

pochopení určitých kulturních praktik. Kvůli anonymizaci jsem také rezignovala na využití 

fotografií z archivů sboru, které mohly mít ilustrační funkci. Dalším úskalím byla 

problematika odkazování na nepublikované dokumenty jako je sborová kronika, Sborové 

desatero nebo dokument 4x o docházce nebo na nahrávku skladby Hoj, hura, hoj, se kterou 

pracuji v podkapitole popisu zvuku. 

 

                                                 
17

 Jako vzor mi sloužil informovaný souhlas ze Sociologického datového archivu Sociologického ústavu AV ČR 

http://medard.soc.cas.cz/czlegis.htm#vzory%20souhlasu (přístup dne 20. 1. 2013). 
18

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bambini_di_Praga (přístup dne 8. 6. 2013) 

http://medard.soc.cas.cz/czlegis.htm#vzory%20souhlasu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bambini_di_Praga
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III. Empirická část 

III. 1. Hudebně-etnografický „snapshot“ ze sborové zkoušky 17. 2. 2013 

Zkouška pěveckého sboru je zásadní věcí, která zpěváky připravuje na koncerty a soutěže. 

Abych ji mohla lépe přiblížit, přikládám popis na základě svých terénních zápisků ze zkoušky 

sboru, které se účastnili i absolventi. 

Sbor letos slaví výročí. K této příležitosti se sbormistr rozhodl uskutečnit v dubnu koncert na 

oslavu tohoto výročí, kde mimo dětí, které aktuálně sbor navštěvují, vystoupí i absolventi 

sboru. Z tohoto důvodu sbormistr pozval absolventy, kteří by se koncertu chtěli zúčastnit na 

tři nedělní zkoušky, kde se repertoár, který zazní na koncertě, bude nacvičovat. Příprava 

začíná už doma, kde bylo nutné si stáhnout noty, které budou na zkoušce potřeba a vytisknout 

si je a celkově se připravit na zkoušku. V neděli odpoledne totiž běžně nikam nechodím a 

člověk se musí trochu zkulturnit a naladit. 

Jedna taková zkouška proběhla už 17. 2. 2013. Zkouší se ve „sborovém domečku“, jak se 

familiárně budova sboru nazývá, od 17:00. Sbor sídlí ve zrekonstruovaném klasicistním domě 

z 19. století v místě bývalých kasáren. Před budovou je i malé náměstíčko a kolem jsou 

zasazeny velké plastiky symbolizující hrající si děti. Sborový domeček by se dal přirovnat 

k takové malé ZUŠce.  

Na zkoušku je třeba přijít trochu dřív. Děti přicházejí alespoň o půl hodinky dříve, absolventi 

pár minut před zkouškou. Už při vstupu dovnitř je patrné, že brzy bude zkouška. Některé děti 

se už navzájem svolávají a jdou do patra, kde je hlavní sborová zkušebna. V pracovně 

sbormistra a vedení zrovna probíhá přezkoušení, kdy sbormistr přezkušuje čtyřhlasou skladbu 

Hoj, hura, hoj od Otmara Máchy. 

Hoj, hura, hoj se tedy přezkušuje u sbormistra po kvartetech (ve složení 1. soprán, 2. soprán, 

1. alt, 2. alt), která skladbu zazpívají celou a zpaměti a sbormistr tyto zpěváky ohodnotí podle 

předvedeného výkonu, k čemuž využívá škálu od 0 do 10 bodů. Tyto body z přezkoušení se 

sčítají a tvoří tzv. sborový žebříček, který se pravidelně vyvěšuje na nástěnce. Po skončení děti 

odejdou a jsou na řadě další, které stojí za dveřmi v řadě. V šatně jsou ještě děti u stolu a na 

gauči a povídají si před zkouškou nebo řeší věci týkající se sboru, docházku – kdo kdy chyběl 

a zda si už zkoušku nahradil (pokud chybíte na zkoušce, musíte si ji ve svém volnu ve 
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sborovém domečku nahradit sám nebo se svým kvartetem, popřípadě někým, kdo má také 

absenci), rozdělení sól v různých skladbách a pořadí v hlase v již zmíněném žebříčku. 

Za deset minut pět musí už všichni být na místě. I my absolventi se tedy vydáváme na zkoušku. 

Sborová zkušebna je cca sto m² velká místnost (dalo by se i říct, že spíše připomíná menší 

sál), kde je několik řad s lavicemi, které jsou bez opěradla, aby se děti nemohly opřít a tím 

pádem neztratily správné držení těla. Tyto lavice jsou velmi nepohodlné – úzké (cca deset – 

patnáct cm) a nízké, člověk tedy musí mít i v sedě narovnané tělo - jako kdyby stál. Není to ale 

jen proto, aby se dětem lépe zpívalo, tyto nepohodlné lavice udržují děti pozorné a také se 

z nich dá rychleji vstát, což je pro sbor důležitá věc, která uspoří čas vzhledem k tomu, 

kolikrát za zkoušku si zpěvák sedá a zas vstává.  Dále sborové stupínky simulují realitu, která 

zpěváky čeká na pódiích v koncertních sálech. Jsou mírně zaoblené na koncích a zpěváci se 

tak dobře vzájemně slyší. Další výhodou je, že na lavici si sedne velký počet dětí, místa nejsou 

nijak ohraničená, vždy se tedy dá nějakým způsobem „smrsknout“ a usadit další. Lavice i 

podlaha jsou potaženy hnědým kobercem, který pohlcuje akustiku, což slouží k tomu, aby děti 

na zkoušce musely více dřít a koncerty pro ně byly potom snazší. Vystihuje to klasické: „Těžko 

na cvičišti, lehko na bojišti.“ Určitá „posvátnost“ koberce zakazuje nosit na zkoušku jídlo a 

pití. Děti sedí podle čtyř hlasů, ve kterých zpívají a většinou na přeskáčku mladší – starší. 

Každý má své místo, na kterém vždy sedí. Často vedle sebe sedí mladší zpěvák a jeho 

patronka. Patronka je starší dívka, která se o konkrétního mladšího stará, učí ho nové skladby 

a pomáhá mu. Naproti sboru je naleštěné koncertní křídlo, na něj se nesmí bez dovolení hrát, 

aby se nerozladilo.  V rámci zkušebny trochu připomíná oltář. Vedle stojí sbormistrův stojan 

na noty, za ním a křídlem jsou cvičné stupínky a nástěnka s důležitými dokumenty. Mezi ty 

patří již zmíněné pořadí sboru v hlasech, rozdělené jasnou demarkační čárou, která určuje, 

kdo patří do zájezdové skupiny a kdo ne. Dále na nástěnce visí harmonogram roku nebo různé 

články z tisku. Nad nástěnkou je notová osnova a všude po místnosti jsou sborové nahrávky, 

diplomy a ocenění z nejrůznějších soutěží, kterých se sbor zúčastnil. Zkušebna je uzpůsobená 

tak, že sbormistr díky stupínkům vidí na všechny a všichni vidí na něj i na ostatní. Probíhá 

tedy neustálá vzájemná kontrola. 

Před zkouškou se zvedá dívka a ohlašuje, že jí bolí v krku po nemoci, čili nemůže zpívat a poté 

si opět sedá. Dále se zvedá další dívka a oznamuje, že také nemůže dnes zpívat. Opět si sedá. 

Poté se přečte seznam lidí, kteří ještě nebyli na přezkoušení u sbormistra. 
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Obrázek 1 Plánek sborové zkušebny (M. Paděrová)

Ve sboru je jen málo dívek s barvenými vlasy, nikdo z nich nemá viditelné piercingy, tetování 

nebo tunely v uších. Dalo by se říci, že mají spíše „slušňáckou“ vizáž a nijak extra výrazné 

oblečení. Ve sboru také zpívá jeden chlapec. 

Než přijde sbormistr, tak si dvě z děvčat sednou za klavír a zpívají z tzv. brožurky. Brožurka je 

takový sešit plný různých cvičení na správnou intonaci. Jedna z dvojice děvčat tedy tleská 

rytmus a druhá kontroluje pomocí klavíru, zda sbor správně intonuje (zpívá se na stupně). 

Často oslovují pouze některé skupiny jako například „devítky a starší“ – děti v deváté třídě a 

starší nebo ty mladší, aby vyzkoušely, která skupina dané cvičení jak zvládá. Pokud cvičení 

sboru nejde, stále se opakuje, dokud výsledek není lepší. Potom přichází sbormistr.   

Sbormistr je vysoký, štíhlý, starší muž. Má malé, modré oči, našedivělé vlasy a hlavu má 

neustále v mírném záklonu. Na sobě má košili, modrý svetr, džíny a bačkory. V ruce si nese 

kufřík s notami, které dnes budeme potřebovat. Vypadá nadšeně a překvapeně (nečekal, že 

přijde tolik absolventů hned na první zkoušku) a vítá všechny, kdo se dostavili. Následuje 

velmi krátké rozezpívání, kdy všichni stojíme, sbormistr sedí za klavírem a pár minut 

provádíme rutinní rozezpívání, abychom se připravili na samotný zpěv skladeb, které budeme 

nacvičovat. Rozezpívání se skládá z postupů v dur, které modulují vždy o kousek výš – v určité 

chvíli sbormistr řekne: „Alty dole.“, což znamená, že alty mohou skočit o oktávu níž a výš 

pokračují už jen soprány. Dostáváme se až k A2, což je o něco výš než budeme při zkoušce 

potřebovat. Rozezpívává se na brumendo a později se v melodických úryvcích střídají slabiky, 

které jdou těžko vyslovovat – např. JUTRO.  
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Potom sbormistr začne vypadat trochu nervózní, zdá se, že řeší dilema, zda cvičit, nebo 

vyprávět o absolventech, kteří přišli a zavzpomínat na určitý „zlatý věk“. Věnuje tedy nějaký 

čas tomu, aby zavzpomínal na některé generace absolventů. Vzpomíná na to, co sboru tyto 

generace daly. Ptá se nás, v jakých letech jsme zpívali, a vybavuje si konkrétní zážitky 

s jednotlivými absolventy a vypráví nám i dětem ve sboru, co spolu všechno zažili a barvitě 

líčí jednotlivé příběhy. Hraje různé scénky z těchto prožitků. Vypráví také příběh o tom, jak 

jednou musel vzbudit sbor v 4:45 ráno před soutěží, protože v jedenáct se mělo už soutěžit a 

že to by teď už nebylo možné, protože děti jsou  už moc zhýčkané. 

Po tomto úvodním slovu se začíná zpívat. Přichází náš sborový klavírista a začínáme se 

skladbou Gloria od Vivaldiho. Cvičíme také úpravy lidovek Ty bysterský zvony a Tancuj, 

tancuj, vykrúcaj. Nejvíce se zkouší Otvírání studánek od Bohuslava Martinů a Hoj, hura, hoj 

od Otmara Máchy. Kromě Otvírání studánek to jsou skladby, které se zpívaly napříč všemi 

generacemi a tak je každý, kdo sborem prošel, zná. 

Na Otvírání studánek jsem si zapomněla noty. Jak ve sboru bývá zvykem, často si někdo 

všimne, že vám a vašemu sousedovi noty chybí a hned vám je půjčí. Sám se potom dívá do not 

se svým sousedem. Nikdo se nemusí o nic prosit. Ve sboru funguje spousta procesů a aktivit, 

které nikdo nemusí vyžadovat a které se přesto samy od sebe dějí a dědí se dál ze 

sborové generace na generaci. 

Některé pasáže Otvírání studánek se zkouší hned několikrát, problematická místa se snaží 

sbormistr rozebrat a vysvětlit, jak bychom se na ně měli připravit a jak by měla znít. Vypíchne 

to, co je na skladbě důležité. Často sám určitou část zkouší přezpívat a naznačit náš cíl. 

Během zkoušení se ale občas zastaví a slovy: „Já už to nemůžu vydržet, když tady vidím tuhle 

absolventku,“ začíná další příběhy, které ho napadají. Občas se zapojuje i klavírista a 

prohodí nějakou hlášku, která příběh ironizuje. Sbormistr se ho s úsměvem snaží utišit a 

pokračovat ve vlastním příběhu. Snaží se nám také přiblížit, proč chce tento koncert 

uskutečnit a vzpomíná na doby, kdy se ke sboru dostal. Tento příběh zná každý zpěvák, který 

si sborem prošel. Je to příběh o tom, jak sbormistr jako mladý převzal sbor od jiného, 

staršího sbormistra, který zemřel. Tento sbor byl plný nezodpovědných dětí, pro které bylo 

zpívání a houževnatá práce tím posledním, co je zajímalo. Vysvětluje, jak chodily pozdě na 

zkoušky, protože jinak by tam byly moc brzy, nebo naopak jak chodily ze zkoušky dříve, 

protože by jinak musely čekat dlouho na další autobus. Takový sbor pro něj byl nepřijatelný, a 
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proto raději nabral nová „děcka“ – sbormistrovo klasické označení dětí zpívajících ve sboru. 

S těmi začal nanovo a naplno. Sbormistr popisuje i další příběhy z počátků sboru.  

Do toho vchází sbormistrova manželka, usměvavá, malá, starší žena, která se stará o velkou 

část praktického chodu sboru a fotí si absolventy na památku a do kroniky, kam sbírá už od 

počátků sboru fotky a vzpomínky z cest a akcí.  

Sbormistr pokračuje v Otvírání studánek a dále zkoušíme. V jeden okamžik vyzve „osmičku“ 

sboru – osm nejlepších dětí ze sboru podle pořadí výsledků z přezkoušení, z každého hlasu 

dva – aby daný kousek skladby zazpívala. Myslím si, že je ve sboru oproti dobám, kdy jsme 

zpívali my, velmi málo dětí. Přesto mě překvapuje a osobně mi přijde, že je tato osmička 

nejlepších opravdu silná a zpívá velmi přesvědčivě. V tuto chvíli, kdy mi došlo, jak málo dětí 

ve sboru je, jsem nahlédla přes rameno jedné ze zpěvaček do docházkového papíru druhého 

hlasu, kde mě opravdu zaskočilo, jak prořídlé řady má. Třetí ročník střední školy – dvě dívky, 

druhý ročník – nikdo, první ročník – tři dívky. V porovnání s tím, když jsem chodila do sboru 

já, měli jsme v ročníku minimálně pět nebo šest dětí. Samozřejmě čím nižší ročník/třída to 

byla, tím bylo dětí více. Je také vidět, že se stále lpí na řazení po ročnících, což může značit 

jakousi hierarchii. Přesto mám ale z této první zkoušky pocit, že kvalita se rozhodně nijak 

rapidně nesnížila a sbor si stále vede dobře, jak je tomu u něj zvykem. 

Nutno dodat, že po celou zkoušku bylo naprosté ticho, v jednu chvíli si ale začaly povídat dvě 

dívky z altu, sbormistr nic nemusel říct, podíval se jejich směrem a dívky ztichly. Sbormistr 

má zvláštní schopnost vyvolat pocit, že se dívá jen konkrétně na jednoho člověka a ten má 

špatné svědomí, i když ví, že nic neprovedl. V jedné chvíli také jedné dívce, která seděla blízko 

mě, začal zvonit mobil, všichni ztuhli, ale sbormistr dělal, že ho neslyší, a i přes zvonění 

(dotyčné se nedařilo zvonění ztišit) pokračoval ve svém příběhu. Sbor ke sbormistrovi nikdy 

nepromlouvá nebo se ho nesnaží nijak „kontaktovat“ jako to dělá sbormistr vůči sboru, dá se 

říct, že sbor je vůči němu němý. 

Když jsme nacvičili vše, co jsme potřebovali, sbormistr se s námi, absolventy, rozloučil a 

propustil nás ze zkoušky. Zkoušeli jsme cca jednu hodinu, samotný sbor pak ještě další hodinu 

ve zkoušce pokračoval. 

Když jsme vyšli, šli jsme se převléct do šatny a ještě si pár minut povídali se sbormistrovou 

manželkou. Ptala se nás, co je u nás nového a jak se nám daří. Potom jsme se rozloučili i mezi 

sebou a šli domů. 
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III. 2. Popis zvuku vybrané hudební skladby 

K popisu zvuku jsem si ze sborového repertoáru vybrala skladbu Hoj, hura, hoj od Otmara 

Máchy. Je součástí cyklu Lašské helekačky, mezi něž patří i skladby Ej hoja hoja, Helo helo 

Anička, Ja helo a Hojaja hojaja. Hoj, hura, hoj je čtyřhlas (1. soprán, 2. soprán, 1. alt, 2. alt), 

který v průběhu skladby doplňují sólisté. Skladba byla nahraná na albu, které vyšlo v roce 

1999. Myslím, že účelu této práce poslouží velmi dobře, protože díky své složitosti ji musí 

interpreti opravdu dobře ovládnout a intenzivně cvičit, aby bylo možné ji zazpívat tak, že se 

kompletně nerozpadne, a přitom paradoxně má působit jako lidová polo-improvizace. Tento 

typ skladby poukazuje na to, jak je sborová disciplína důležitá. Přestože na první poslech tak 

působí jako poloimprovizovaná lidová halekačka, kdy na sebe volají pasáčci z kopců, ve 

skutečnosti je založena na neustálé „dřině“ - nacvičování souzpěvu a vzájemné 

synchronizace. 

 

První část skladby otvírá ( A1) halekavým a silným „Hoj, hura, hoj!“ třetí hlas, stejně rázně se 

přidává druhý, čtvrtý a nakonec první hlas, jakoby na sebe nekoordinovaně z dálky volali 

čtyři pasáčci. Ve forte a se stejnou rázností se slova „Hoj, hura, hoj“ opakují ještě 3 takty, kdy 

ke konci všechny hlasy drží svůj poslední tón a po čtyři doby ještě přidávají na síle až do 

mohutného forte.  

 

Po pomlce začínají nyní všechny hlasy ve stejnou dobu a stejné mírné hlasitosti zpívat 

laššským nářečím text: „Chasa zas kravičky vyhaňá, kravaře z dědiny zvolavá“ a „halekají“. 

Jednotlivé hlasy se vzájemně proplétají a tvoří na první poslech možná zmatený, jakoby 

impresionisticky zamlžený, ale při podrobnějším studiu znatelně náročný úsek, který je velmi 

důležité rytmicky správně natrénovat, aby byl „halekací“ efekt patrný. Sbormistr vždy říkával, 

že v tomto momentu má skladba plynout „jako dokonale namazaný stroj“, což je metafora 

stojící v naprostém protikladu k představě neformální, lidové halekačky. 
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Po této části přichází opět část podobající se té úvodní, kdy každý hlas na jinou dobu začíná 

svůj part. Ke konci ovšem všechny hlasy nezesílí jako na začátku, ale naopak se utiší, aby 

jakoby otevřely „oponu“ sólistce, která svým čistým a průzračným hlasem odpoutá od 

ostatních pozornost. Tím začíná část se sólistkou – část B.  

 

 

Notový příklad 1 Úvodní část A1 – vlastní archiv 

 

 Po první bouřlivé části A tedy přichází jiná, naprosto odlišná, klidná část B, navozující 

atmosféru „klidné venkovské idyly“. Sólistka je zde jakoby pátým hlasem nad ostatními 

čtyřmi a doprovází sbor svým „Hoj, hura, hoj“. Sbor zpívá: „Babulenky vy moje, pastě se vy 

v kole, až odzvoní klekání, půjdu já domů s vámi. Půjdu za kopečky, pastě se ovečky, půjdu 

já k Marušce, svojí galánečce.“ Zní jako lidová píseň a vytváří umírněnou náladu. Nad 

sborem se začínají ozývat další sólisté – 1. soprán. 2. soprán a alt a vzniká iluze povídajících 

si hlasů v údolí, hlasů, co se svolávají domů. Halekací efekt tvoří nyní sólisté, jakoby se na 

kopcích zapomněli. Závěrečným dlouhým akordem tato část zakončí a nastupuje dramatický 

závěr A2, který se velmi podobá úvodu. 
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Notový příklad 2 část B – vlastní archiv 

A2 je prakticky stejná jako první část A1, je jen ke konci více propletená a bouřlivější, 

skladba se blíží ke svému vrcholu. Ve čtyřdobém taktu začíná hlasitým forte třetí hlas, po 

třech osminových dobách se přidává druhý, na druhou polovinu třetí doby čtvrtý a na konec 

na poslední dvě šestnáctiny taktu hlas první. Opět „rozjíždí“ velmi bouřlivé a silné prolínání 

hlasů. Zde jsou zpěváci naprosto závislí na sbormistrově dirigování a soustředěně „visí na 

jeho rukách“. Sbor je mu úplně podřízen, je vidět, jak disciplinovaně mají zpěváci skladbu 

naučenou. Skladba před úplným koncem lehce ustoupí z forte a ztiší a hned vzápětí opět 

nabírají na síle a končí  záměrně ohromujícím a plným „Hura, hoj!“. 
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Notový příklad 3  „Halekací efekt“ v části A2 – vlastní archiv 

Tato skladba patří do repertoáru velmi dlouho, ne-li od počátků sboru. Je stálou složkou 

repertoáru sboru, s emblematickou funkcí, je jakousi „vlajkovou lodí“, kterou se sbor všude 

prezentuje. Naučil se ji každý, kdo sborem prošel. Je také součástí skladeb, které se musely 

tzv. splnit (nechat se v kvartetu přezkoušet od sbormistra nebo staršího člena, zda skladbu umí 

perfektně a zpaměti), aby zpěvák získal koncertní kroj a mohl tak jezdit na zájezdy. Typická 

je i proto, že sbor často uvádí skladby moderních českých skladatelů, kteří pro sbor dokonce 

někdy přímo skládali. Hoj, hura, hoj se zpívá snad na každém koncertě. Má vždy velký 

úspěch a patří k těm největším hitům. Možná i z toho důvodu ji sbormistr zařadil mezi pár 

písní, které se budou zpívat na výročním koncertě. Skladba na mě osobně působí ohromně, 

velkolepě a v šestnácti letech, když jsem jezdila na zahraniční sborová turné, jsem byla hrdá, 

že ji můžu v cizině zpívat a chlubit se tak tím, jaké skladby tu máme.  

Vzhledem k tomu, že sbor tuto skladbu zpívá prakticky nepřetržitě čtyřicet let, váže se k ní 

mnoho narativů. Například sbormistr při výroční zkoušce připomínal, že se na ní „často 

zachycují různé, „sborové nešvary“ a je třeba na ní po nějaké době koukat znovu jinýma 

očima a poslouchat ji jinýma ušima, aby zůstala stále stejná. Zdůrazňoval přesnost, preciznost 

a „dokonalost“ vypracování, smyslem neustálého cvičení bylo dotáhnout skladbu do 

„perfektní“ předem naplánované podoby. Cílem byla dokonalá intonační čistota a dokonalá 

časová souhra. Dopředu naplánováno bylo i to, kdy mají zpěváci dýchat a ve slovu 

„galanečce“ museli všichni najednou vyslovit hlásky „čc“ na zlomek vteřiny stejně. Plánování 

výkonu a důraz na co nejúplnější synchronizaci, ve smyslu sbormistrovy metafory „aby to 

šlapalo jako dokonale namazaný stroj“ byla typická. 
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Jak jsem již psala v teoretickém zakotvení práce, Thomas Turino definuje dva různé způsoby 

provozování živé hudby: participační a prezentační (Turino 2008). Tyto dvě kategorie jsem 

základním způsobem od sebe odlišila již v teoretickém zakotvení práce. Mnou zkoumaný sbor 

provozuje hudbu způsobem prezentačním, což ukazuje i předchozí příklad. Jasně se zde 

v jejím provozování ukazuje oddělenost umělců od posluchačů s projevem orientovaným na 

posluchače, na rozdíl od hudby provozované participačním způsobem, která není primárně 

určena pro poslouchání mimo její dělání (příkladem by mohlo v českém prostředí být třeba 

společné zpívání u táborového ohně). V mé ukázce prezentačního způsobu provozování 

hudby je vidět předepsanost a uzavřenost tohoto způsobu i naprostá organizace. Pro sbor bylo 

typické dopředu vše precizně nazkoušet a koncerty probíhaly bez jakékoli improvizace, 

zatímco v participačním modelu provozování hudby se téměř nebo vůbec nezkouší a hodně 

improvizuje.  

Nyní se pokusím odlišit tyto dva způsoby z hlediska zvukové struktury ještě podrobněji. 

Zatímco participační způsob provozování hudby má „krátké, otevřené redundantně opakované 

formy“, prezentační způsob má „uzavřené, předepsané formy“. Dalším rozlišujícím znakem 

jsou počátky a konce skladeb nebo performance. Zatímco participační způsob je má 

„roztřepené“, prezentační způsob je má „organizované“ (Turino 2008, s. 59). Přesné 

„nástupy“ a konce skladeb byly ve sborové praxi mimořádně důležité a dopředu se pečlivě 

zkoušely. Ukazoval je samozřejmě sbormistr, zásadní povinností sboristů bylo přesně číst 

jeho gesta rukou. Dirigenta (jako absolutní autoritu v udávání hudebního tempa, ačkoliv je to 

člověk, který sám žádné zvuky nevydává) u participačního způsobu provozování hudby 

nenalezneme, přestože jeden z hudebníků může udávat tempo. 

Co se individuální virtuozity týče, u participačního způsobu provozování hudby není důležitá, 

naopak tomu je u prezentačního způsobu. Za individuální virtuosy bychom u sboru mohli 

považovat dopředu pečlivě vybrané sólistky, které zpívají vždy stejná sóla i několik let. Dále 

je participační způsob „velmi repetitivní“, aby se mohli všichni během mnoha opakování 

(například refrénů) zapojit, kdežto u prezentačního způsobu musí být „opakování v rovnováze 

s kontrastem“, aby se obecenstvo nenudilo. Právě ze stejného důvodu v participačním 

způsobu nalezneme „málo dramatických kontrastů“, u prezentačního je „kontrastů mnoho 

typů“ dle hudebního žánru. „Rytmus/metrum/groove [je] konstantní“ u participačního 

způsobu provozování hudby, kdežto u prezentačního je variabilní. Turino to vysvětluje na 

příkladu taneční hudby, kdy primárním cílem je roztančit publikum (například na rodinných 

oslavách), a proto tanečníci potřebují stále stejné tempo beze změn. Naopak prezentační 
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hudba tempovou variabilitu vyžaduje. Příkladem je právě mnou analyzovaná skladba, kde 

jsou vidět výrazné změny tempa.  

Podstatným rozdílem mezi oběma způsoby je chápání toho, co je hudební „kus“ (musical 

piece). U participačního způsobu provozování hudby je hudební kus chápán jako „sbírka 

zdrojů znovu přetvářená (refashioned anew) s každou novou performancí“, hudební kus se 

chápe spíše jako „praktikovaná pravidla hry“, kdežto u prezentačního způsobu je „hudební 

kus jako daná sestavená věc (piece as set item)“, tedy komponovaná neměnná skladba (ačkoli 

existují výjimky jako malý jazzový soubor nebo klasická hudba Indiánů, Turino 2008, s. 59). 

Na mém případě je jasně vidět toto chápání hudebního kusu, kdy skladba Hoj, hura, hoj – 

složená skladatelem – se musí interpretovat přesně tak, jak ji napsal a provádět změny je 

nemožné. Zpěváci se v prezentačním modelu musí přizpůsobit skladbě, ne naopak. Tudíž se 

musí vybavit takovou hlasovou technikou a dalšími hudebními schopnostmi, aby ji byli 

schopni zazpívat. Jak uvidíme dále, sbormistr k tomu vyvinul kromě u prezentačního způsobu 

běžného nacvičování i další prostředky, jak ochránit hlasy zpěváků, které byly jejich jediným 

hudebním nástrojem a nesměly se tedy „porouchat“. 

III. 3. Každodennost sboru v 80. a 90. letech 20. století v reflexi absolventek 

III. 3. 1. Zkouška a zkušebna před a po roce 1989 

„Ty úplný začátky jsem nevnímala, ale postupem času se objevuje ten pocit, že někdy se 

zkoušelo dostkrát, až přehnaně, aniž by to bylo třeba. Pak se vybíraly části skladby, 

nevyhovující, to se storkát opakovalo, takže to tam tak převládalo, že se šlo po kvalitě.“ 

(Monika, 31. 1. 2013) 

Dlouhé, časté a důkladné zkoušky byly pro sbor podstatné, což jasně zapadá do Turinova 

konceptu prezentačního provozování hudby hudby. Účast na všech zkouškách byla pro 

všechny členy povinná, sboristky vedly důkladný přehled o docházce a pro uvolnění ze 

zkoušky existovala přísná pravidla. Existovala psaná pravidla Čtyřikrát o docházce, která si 

sboristi napsali sami, a každý nováček si je povinně opsal.
19

 Zkoušky neprobíhaly vždy ve 

sborovém domě, kde se zkouší nyní. Proběhl složitý proces, kdy se zkoušelo na různých 

místech a hledalo se takové, které by potřebám sboru vyhovovalo. V 80. letech se zkoušelo 

v tzv. Zkušebně, což byla zasedací místnost městského kulturního domu ROH: 

                                                 
19

 Viz příloha č. 2 
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 „[Zkušebna…] byla naprosto příšerná, nevyhovující, stará, kapacitně nedostačující na ten 

počet dětí, nás tam bylo, já nevím, 70, 80. No prostě hrozně malinkatá místnost. […] No to 

bylo ještě v [zasedací místnosti kulturního domu ROH]. Takže ta zkouška probíhala za 

určitých podmínek, dopředu daných […] že bylo časově daný od kdy do kdy, nesmělo se tam 

nebejt přesně, ale teď se tam muselo být ještě půl hodiny předem, muselo se zkoušet v 

návlekách samozřejmě, který hlídala služba, my jsme jim říkali KGB [smích].“ (Monika, 31. 

1. 2013)
20

 

Ze  vzpomínky Moniky je patrné, že podmínky pro zkoušky nepovažovala za vhodné a 

podobně o bývalých zkušebnách mluvily i ostatní informantky. Do začátku devadesátých let 

sbormistr vedl zkoušky především zde, roku 1993 se ale dostavělo nové kongresové centrum 

a zkoušky se přesunuly tam. Nájem zkušebny byl však prý pro sbor vysoký, a tak zpěváci o 

nedělích zkoušeli v budově gymnázia. V polovině 90. let sbormistr získal starý dům, který mu 

město pronajalo za symbolickou částku. Bylo však nutno budovu zásadně rekonstruovat a 

úplně vybavit. To však bylo finančně náročné, a proto sbor podle informantek začal jezdit na 

turné po Evropě „ve velkém“:  

„Ale jezdilo se pak, když se potřebovaly vydělat peníze na domeček, tak vždycky sbormistr 

zavolal pár starším holkám a jely jsme pomoct, aby mohly jet dvě čtyřicítky, jedna do Francie 

a jedna do Německa a vydělávaly se peníze na ten domeček, to bylo taky drsný, no. To jsme 

byly opravdu jako ... třeba za sedm dní patnáct koncertů, aby se vydělalo na ten dům, ve 

kterým se teď zpívá. Tak se prostě vydělávalo. […] No, byl to stres. Jakože nic nevidíš vůbec 

a jen seš nájemní síla a jedeš. To bylo zaměřený jen na tohle. To se mi nelíbilo, nebylo to to 

krásný. Když máš těch zájezdů tolik a je to takováhle štvanice, že jedeš koncert za koncertem, 

tak to bylo hrozný. Ale on to tak dovedl říct, že šetříme na ten domek. To bylo fakt dřív 

hrozný ty podmínky, narvaný v jedný místnosti, teď je to paráda, nádhera, že to děláš pro 

budoucí generace, tak to bereš.“ (Jana, 28. 3. 2013) 

                                                 
20

 Aby se pohlídalo plnění úkolů a dodržování všech pravidel ve sboru, probíhala neustálá kontrola. Ta 

prostupovala všechny sborové akce. Byla zajišťovaná jak sbormistrem, tak staršími děvčaty, která se toho 

automaticky ujímala: „Na mě pak stresově působily ty pojetí desatera, ty aktivní holky, co to dodržovaly do 

poslední mrtě, to už pak člověka ani tak nestresovalo, jako to v něm vyvolávalo nechuť. […] Co vytvářely za 

stresový situace? Že se přehnaně kontrolovaly tužky, každej musel vytáhnout svou tužku nebo návleky. Když se 

přišlo do tý zasedačky, tak tam byly služby a dělaly se čárky, kdo nemá návlek, jo. [smích] To bylo takový 

divný, že si někdo přendával věci z tašky do tašky a zapomněl návleky, tak byl hned za největšího vyvrhela.“ 

(Anežka, 2. 4. 2013) Kontrolu na zkouškách měla na starosti, ve většině případů, starší děvčata, fungoval tu 

systém tzv. „čárek“, kdy se zapisovaly prohřešky zpěváků (zapomenutí návleků, not, brožurky na intonaci, tužek 

pro zapisování do not, zrcátek pro kontrolu artikulace při zpívání, neomluvení ze zkoušky, pozdní příchod na 

zkoušku), pokud zpěvák měl zapsány tři čárky, musel stát na zkoušce. Snaživé dívky, které se této kontroly 

ujímaly, dostávaly různé přezdívky, viz KGB v Moničině vzpomínce výše. 
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Informantky často vzpomínají na to, že tyto výdělečné zájezdy byly jiné než zájezdy před 

nimi. Nebylo zde tolik volných dní, které se využívaly k poznávání míst, kde se konal 

koncert, což informantky postrádaly ze všeho nejvíce. Také fakt, že se konalo více koncertů 

v jeden den, byl podstatný, protože to je pro zpěváky, čili děti a dospívající, fyzicky velmi 

náročné. Zpěvačky za svou činnost individuálně zaplaceno nedostávaly a sbor se nadále 

prezentoval jako sbor amatérský.
21

 Přestože informantky interpretují zásadní obrat v počtu 

transnacionálních turné ekonomickou potřebou, tj. získat prostředky na rekonstrukci, já se 

však domnívám, že zvýšený počet zahraničních turné souvisel také s tím, jak říká informantka 

Petra: „že prostě se nám dařilo a otevřely se nám víc dveře do světa“
22

, tedy že se otevřely 

hranice a že sbor neustále vylepšoval kvalitu vystoupení a navíc mohl využít své „novosti“ 

pro západní publikum – tím, že sboristé pocházeli z bývalé země za „železnou oponou“, z 

„druhého světa“, z „východu“, byli pro „západ“ zajímaví, exotičtí. 

Jak je vidět, politické změny po roce 1989 se sboru dotkly přímo v ohledu fyzického prostoru 

zkušebny, kterou do roku 1989 garantoval stát, zatímco poté sbor musel a mohl začít vyvíjet 

vlastní ekonomickou činnost prostřednictvím koncertních turné po západní Evropě, což 

každodennost jeho členů ovlivnilo (v zahraničí koncertoval i před rokem 1989, a to i 

v západní Evropě, ale zdaleka ne v takové míře. Více viz podkapitola Zahraniční koncertní 

turné neboli zájezd).   

III. 3. 2. Sborové soustředění na letním táboře jako iniciace nováčků 

Na zahraniční turné se museli sboristi odpovídajícím způsobem připravit, k čemuž nesloužily 

jen zkoušky, ale i soustředění. Byly to zaprvé víkendy, kdy se sbor sešel jednou až dvakrát do 

měsíce, aby zkoušel víc než je běžné, což bylo hlavně před zájezdy a soutěžemi, případně 

před důležitými koncerty nebo před natáčením, kdy sbormistr nejproblematičtější skladby 

přezkušoval, aby zpěváci celý repertoár dobře ovládli.  

Dále tu byly dva týdny na konci letních prázdnin, kdy probíhalo soustředění na táboře, které 

mělo za cíl jak přípravu na turné či natáčení, tak především přijmout nováčky, kteří přecházeli 

z přípravky do hlavního sboru v jedenácti až dvanácti letech, zpravidla po páté třídě základní 

školy. Tento přechod spočíval v enkulturaci
23

 nováčků do sborové kultury, což konkrétně 

probíhalo na několika úrovních. Dítě se muselo seznámit a ovládnout jak hudební, tak 

                                                 
21

 K tomuto problematickému tématu nemám podrobnější data, protože mé informantky k tomuto další 

informace neměly. Tehdy jako děti nebyly do ekonomického fungování sboru „zasvěcovány“.  
22

 Rozhovor ze dne 18. 2. 2013 
23

 “Proces včlenění jedince do kultury, který zahrnuje osvojení artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí 

sdílených členy dané společnosti.“ (Soukup 2004, s. 637) 
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nehudební sborové normy. Na hudební úrovni se muselo naučit základní sborový repertoár a 

sborovou pěveckou techniku (způsob tvoření tónu, ovládnutí dechu, tělesný postoj apod.); na 

úrovni nehudební se muselo naučit ovládnout normy sborového chování, ke kterým se 

dostanu později.  

Co se tedy ovládnutí hudebního repertoáru týče, nováček se během „tábora“ musel začít učit 

skladby, které musel tzv. „splnit na kroj“. Vzhledem k tomu, že informantky přikládaly 

tomuto procesu význam, tuto povinnost nováčka zde podrobněji vysvětlím, protože odráží 

poměrně komplikovaná vnitřní pravidla zkoumané kulturní kohorty:   

Aby zpěvák mohl vystupovat, musel si zasloužit, nebo tzv. „vybojovat“ sborový kroj.  Ten 

získal tak, že se úspěšně nechal přezkoušet ze všech povinných skladeb, kterých bylo cca 

třicet (pravidla se často měnila). Sehnal si vrstevníky z ostatních hlasů, aby vytvořil duo, trio 

nebo kvarteto a každý z nich si k sobě musel sehnat tzv. „staršího“ ze svého hlasu, který je 

přezkoušel (méně často probíhalo přezkoušení u sbormistra). Starší sboristky zahrály všem 

první tóny, udaly tempo a nechaly je skladbu zpívat zpaměti a a capella
24

. Pokud ji zazpívali 

bez větších chyb až do konce a zůstali přitom intonačně relativně v tónině, skladba jim byla 

uznána. Některé informantky vzpomínaly, jak pro ně byl přechod do hlavního sboru náročný: 

 „Prostě nás hodili do vody, najednou, že jo, byly zkoušky, najednou jsme zpívaly čtyřhlasy, 

rozdělili nás do hlasů a měly jsme zpívat čtyřhlasý věci, těžký. Už si nepamatuju, co se tam 

nacvičovalo tehdy, ale cvičilo se na nějakej zájezd, všechno bylo nový. Sbormistr, dneska 

bych úplně řekla takovej guru náš, to jsme z něj byly úplně vyplesklý. To nám dával na 

začátku tý zkoušky takový přednášky a my jsme seděly po těch hlasech a dostaly jsme toho 

patrona, co na nás měl jako dohlížet […] a vlastně předtím jsme zpívaly ty písničky 

maximálně dvojhlasý, tak jako nebyl problém se to naučit, protože to byly lidovky, ale tohle to 

byly takový fláky, současná hudba, to vím, že jsme tehdy zpívaly nějaký estonský moderní 

věci, takže ještě jako cizí jazyky, ta estonština, čtyřhlasý, disonance, no prostě pro mě [v 

jedenácti letech] úplný psycho, já si neuměla vůbec poradit, jako jak se to naučit, no prostě to 

bylo hrozně těžký pro mě […] jsem byla prostě úplně ztracená.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Den na táboře byl pevně strukturovaný, začínal jako každý pionýrský tábor budíčkem 

s rozcvičkou, přes hygienu, snídani, nástup, dopolední činnost - zkoušku, oběd, polední klid, 

svačinu, odpolední činnost - zkoušku, večeři a večerní program a večerku. Na zkouškách 

                                                 
24

 Bez doprovodu hudebních nástrojů, v případě sborového reperotáru až na výjimky klavíru. Vzhledem k tomu, 

že většina sborových skladeb byla s doprovodem klavíru, který také poskytoval harmonickou a rytmickou oporu, 

bylo samozřejmě zpívat bez jeho doprovodu o mnoho těžší. 
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(stejně jako u běžných zkoušek) probíhala stálá kontrola, podobně jako na pionýrských 

táborech: hodnotil se úklid chatek a vyvěšovalo se jeho pořadí, kontrolovaly se také přezůvky, 

zda všichni chodí do místnosti, kde se zkoušelo v přezůvkách a zda boty, které si zuli, mají 

srovnané u zdi. Také se však kontrolovalo, zda je o poledním klidu na chatkách opravdu klid 

a nikdo nemluví.
25

 Specifická pravidla panovala o poledním klidu: 

„A po obědě byl polední klid. To začínalo tím ... jako normálně, ale pak byly roky, kdy jsme z 

tý chatičky nemohli jít se ani vyčůrat. [smích] […] To měli dobrý ty v těch chatách osmičkách 

[u lesa; někteří se totiž tak báli, že lezli ven zadním okýnkem chatky a konali toaletu rovnou 

za ní, pozn. aut.], ale ty chudáci v těch chatkách uprostřed. [smích] A pamatuju si, že jsme se 

jednou plížili kolem plotu, tam za tu umývárnu [na toaletu] ... to byl ten poledňák no a to mi 

pak přišlo teda drsný no. Tam byly i holky, co třeba měly problémy s močákem, jo. To bylo 

takový dost hloupý, no.“ (Anežka, 19. 2. 2013) 

O poledním klidu nebylo dovoleno se na chatkách bavit a vůbec z nich vycházet. Bylo tedy 

nutné si dojít na toaletu před poledním klidem, nebo po něm. Někteří ale měli potřebu jít i 

během poledního klidu a tak se plížili buď do lesa, pokud jejich chatka byla blíže lesu, nebo 

do umývárny, pokud byla blíže jí. Pokud se na někoho takového přišlo, mluvilo se o něm při 

nástupu, aby se situace již neopakovala.  

Enkulturace nováčka probíhala jednak tím, že se účastnil každodenní rutiny a napodoboval 

ostatní, za druhé neformálními příkazy starších členů sboru, za třetí formálními příkazy 

vedení, tedy především sbormistra při zkouškách a nástupech a pak také za čtvrté, a to tím, že, 

si musel nastudovat jakýsi kánon sborového chování, tzv. Sborové desatero. 

Desatero je sborník určitých mravních zásad sepsaný zhruba v polovině osmdesátých let
26

, se 

kterým se musel každý člen hlavního sboru seznámit. Měli jej na starosti vždy dva zpěváci z 

každého hlasu (velmi opatrní a spolehliví) a jako svátost ho půjčovali nováčkům v prvních 

týdnech v hlavním sboru, nejčastěji již na táboře. Důležité na Desateru je, že jej nenapsal 

sbormistr, ale sepsaly jej samy členky sboru. Explicitně kodifikovaly sborová pravidla a 

                                                 
25

 „ … a taky to pak bylo takový, že se chodilo poslouchat okolí a chatky, už ty poslední roky, jestli všichni spěj 

a nekecaj, nedělaj bugr nebo tak. Takže když jsme vyvolávali duchy ... [smích]. Nebo jsme si četli a tak no. Pak 

mi to dost vadilo, že i tohle bylo špatně a muselo se to striktně dodržovat. Takový ty zážitky, co bejvalo někdy 

na táborech, že někdo přešel z chatky do chatky, tak to nebylo možný no [smích].“ (Anežka, 19. 2. 2013) 
26

 Není datováno. 
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tradice s cílem předat je dalším sborovým generacím. Desatero především klade členkám na 

srdce, aby cítily zodpovědnost za sborový kolektiv, a to samy od sebe, bez pobídek vedení.
 27

 

Dalšími důležitými sborovými dokumenty byly pak také Čtyřikrát o docházce, což byl 

dokument týkající se pravidel docházky a dále pěvecká pedagogická příručka Jiřího Bara, ze 

které sbormistr na začátku každé zkoušky diktoval a zpěváci si do sešitů doslovně zapisovali 

poznatky o správném pěveckém postoji, roli bránice při dýchání, o rezonančních dutinách a 

zvedání měkkého patra v ústech apod. (Osobně si vzpomínám, jak jsem tomu jako 

dvanáctileté dítě příliš nerozuměla a slova různě komolila.)  

Přes náročný každodenní pracovní program a poměrně tvrdou disciplínu vzpomínají 

informantky na soustředění ve většině případů rády: 

„A je fakt, že mně se tam líbily i ty večerní programy, že na rozdíl od těch jinejch táborů, 

který jsem absolvovala, byl celkem na úrovni. A bylo to celý nějak hudebně ... ne že by to byla 

nějaká vysoká hudba, ale bylo to celý nějakým způsobem strukturovaný, hudebně 

tematizovaný. Jednou nám tam sbormistr se svou manželkou a klavíristou předvedli Labutí 

jezero, nám tam tancovali. A my jsme se ohromně bavili. A já si vzpomínám na klavíristu jako 

na tu labuť.“ (Klára, 26. 2. 2013) 

Večerní programy vedení nebo různých hlasů patří mezi ty, o kterých mnou oslovené 

absolventky nejraději mluví. Tábory byly později různě tematizované a každý hlas si připravil 

scénku nebo program na určené téma. Atmosféru popisovaly jako uvolněnou, ve scénkách si 

zpěváci prý dokonce dovolili sbormistra a zbytek vedení parodovat. Večerní programy tak 

představovaly uvolnění, „upuštění páry“ po náročném pracovním dni a poskytly prostor pro 

hravost a dokonce i možnost jindy spíše nepředstavitelného parodování sborového vedení. 

Celkově informantky o táboru mluvily jako o jakési přechodové záležitosti, kdy se z dítěte 

v přípravném oddělení po absolvování táboru stane právoplatný člen hlavního sboru. Na 

pobyt na táboře by se z hlediska antropologických teorií dalo pohlížet jako na jakýsi iniciační 

rituál, který náleží k přechodovým rituálům (Vann Gennep 1909: in Bowie 2008, s. 158).  

Rituál přechodu souvisí se změnou stavu v životě jednotlivců a celých skupin. Vykazuje 

typický trojfázový model: odloučení, pomezí a přijetí či opětovného začlenění (Vann Gennep 

                                                 
27

 „Buďte ostražití, případného škůdce včas odhalte a potrestejte.“ (Sborové desatero, s. 1) „Dalším okamžikem, 

„zkouškou odvahy“, je odhalit „ulejváka“ během zkoušky. Když někdo napolo sedí a napolo leží na židličce, 

nemá před sebou noty a nedává pozor, nejdřív ho sami napomeňte. Jestliže se nenapraví a ještě vám odsekne, 

klidně se přihlaste a oznamte sboru, že ten a ten dnes nepracuje, jak by měl a pošlete ho domů.“ (Sborové 

desatero, s. 26) 
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1909: in Bowie 2008, s. 158), které korespondují s odjezdem od rodiny na odlehlé místo na 

českém venkově, kam za zpěvákem nesměly jezdit návštěvy a odkud rozhodně nebylo možné 

odjet dříve (pokud dítě neonemocnělo). Následuje druhá, prahová fáze (neboli také liminální 

fáze) v podobě zatěžkávacích zkoušek na samotném táboře ve formě účastnění se sborových 

zkoušek i přezkoušení a podřizování se mnoha přísným pravidlům organizace celého dne. 

Mezi vrstevníky, kteří tábor společně absolvují jako nováčci, se tvoří pevná pouta, která 

přetrvávají i dlouho po odchodu ze sboru. Sboristi velice dobře vědí, kdo je z „jejich“ ročníku, 

ačkoli ostatní ročníky už tak přesně odlišit nedokáží.
28

 Třetí fází je opětovné začlenění, kdy 

nováček odjíždí po skončení soustředění domů, ale v již změněném stavu – tedy s novým 

statusem právoplatného člena hlavního sboru. (De facto však tento přechod byl završen až 

obléknutím koncertního kroje a vystoupením na prvním koncertě.) Letní tábor fungoval i jako 

jakési „síto“. Některé děti totiž po této zkušenosti už v září na sborové zkoušky nepřišly.
29

 

Z rozhovorů vyplynulo, že náročnost „iniciace“ se zvyšovala současně se zvyšujícím se 

počtem zahraničních turné. Petra, která nastoupila do sboru v první polovině osmdesátých let, 

kdy se do zahraničí tolik nejezdilo, vzpomíná na svoji „iniciaci“ poněkud odlišně než Lucie:  

„P:  [Ten první tábor] mi vůbec nějakým způsobem nevadil. Já jsem v tom věku deset, 

jedenáct roků to tak nějak jakoby nevnímala a myslím si, že to ještě nebyla taková ... jak bych 

to řekla ... nebyla tam taková ta přísnost, jako byla v pozdějších letech. Jo, bylo to tam takový 

                                                 
28

 Viz teoretický koncept communitas antropologa Victora Turnera, s kterým však v této práci nepracuji (Bowie 

2008, s. 163) 
29

 Sbor měl i další přechodový rituál a tím byl odchod ze sboru, tedy jakási sborová „smrt“. Člen měl správně 

končit v osmnácti letech a ne dříve, jen poté mu byl dopřán tzv. „důstojný odchod“. Ten spočíval v nastoupení 

celého maturitního ročníku před sbor, většinou před maturitou nebo až po letním zájezdě. Sbormistr jim 

slavnostně poděkoval, někdy i jednotlivě zhodnotil jejich „přínos sboru“ a popřál štěstí do budoucnosti. Poté 

všichni sboristi společně zazpívali skladbu Kočár v oblacích Miroslava Raichla v pomalém a vážném tempu, 

mnozí již při zpěvu plakali. Poté propukl hromadný pláč, nastalo hromadné objímání a maturitní ročník za 

potlesku ve stoje odešel ze zkušebny. Problém však byl, když někdo chtěl skončit dříve: „A vzpomínám si 

například na Simonu, […] Patřila k těm vzornejm, spolehlivejm lidem. […] jenomže potom najednou ona chtěla 

skončit v tom sboru, v těch patnácti šestnácti […] sbormistr tohle nepochopil. A ona byla vystavená ohromnýmu 

tlaku a proběhl s ní jako proces úplně. […] No a vy ste to už asi nezažili, ale u nás jednou z těch motivací bylo, 

že se dalo jednou za dva roky vyjet na západ, to bylo hodně důležitý a myslim, že to byla jedna z věcí, kterou nás 

dokázal sbormistr hodně motivovat, aby se člověk snažil při tom přezkoušení a hodně pracoval v tý sestavě. 

Simona teda s náma odjela do Španělska, potom odjela do Řecka a vlastně potom v těch šestnácti, sedmnácti, 

přestala chodit. A sbormistr nám to předestřel, že jednak teda lže [důraz], že si vymejšlí, [a] že si odjede na 

zájezd a potom to nevrátí zpátky. […] A já mám pocit, že on z toho udělal takovej ten případovej proces. […] 

Jenže tehdy mně to přišlo nezvládnutý psychologicky, jako z hlediska sbormistra, já si myslim, že tam udělal 

pedagogickou chybu a ona byla ze tří sourozenců a Simona a její mladší sestra chodily do sboru a sbormistr v 

podstatě přede všema se zeptal tý mladší sestry, která tehdy byla úplně nová v hlavním sboru, co si jako o tom 

myslí. Poté co jako její sestru naprosto očernil a prohlásil ji za lháře. A Katka tehdy přede všema řekla, že tohle 

[svoji sestru] odsuzuje. Jo, v podstatě. Sbormistr jako nedocenil, jakej má na ty děti vliv a že tohle s dětma prostě 

nesmí, nesmí dělat. […] Je to právě taková ta falešná transparentnost, že on se zeptá sestry, která je nucená ke 

lži. […] Mně to přišlo jako taková paralela s tou společností v [komunismu], v tý veřejný sféře.“ (Klára, 26. 2. 

2013) 
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přátelský, takový v pohodě. Bylo tam třeba sranda odpoledne, dělali jsme takový různý 

soutěže, hrály se hry večerní, jako byl to opravdu jenom tábor. Dopoledne se zpívalo a 

odpoledne to byla jenom [důraz] zábava. […] Ne že by byly zkoušky odpoledne nebo nějaký 

přezkušování, brožurky nebo podobně, bylo to opravdu odpoledne jenom [důraz] tábor. Večer 

hraní, kytary a atmosféra výborná, táborová.  

M: A to se pak teda změnilo […]? 

P: No, změnilo. Nároky se zvýšily na ty zpěváky, už jenom z toho důvodu, že prostě se nám 

dařilo a otevřely se nám víc dveře do světa. Protože na konci tý pátý třídy jsem vlastně jela na 

první zájezd do Řecka a jak jsme se dostali do toho světa, tak jsme se přihlašovali na další a 

další soutěže a už to vyžadovalo ... nebo alespoň se to bude vyžadovat. Nevědělo se, jaká bude 

konkurence asi a ty nároky se zvyšovaly.“ (Petra, 18. 2. 2013) 

Informantky tedy letní soustředění dělí na jakési dvě kategorie „před změnou“ podoby tábora 

a „po změně“ podoby tábora. Onou změnou bylo navýšení počtu zahraničních turné sboru 

v druhé polovině osmdesátých let, které bylo ještě více navýšeno v letech devadesátých.  

Tehdy se podle informantek přístup sbormistra změnil a po zpěvácích požadoval lepší 

výsledky. Změnila se tedy skladba celého dne, ubylo volného času a času na zábavu a přibyly 

zkoušky. Zároveň s tím se také zvýšily nároky na disciplínu. 

III. 3. 3. Zahraniční koncertní turné neboli zájezd 

Dalším „přechodovým rituálem“ ve „sborovém životě“ (jak se ve sboru říkalo) bylo 

zpěvákovo první zahraniční koncertní turné, kterému se ve sboru říkalo „zájezd“. Toto slovo 

může leckomu navodit představu zábavy a odpočinku, odměny za celoroční práci. Jako 

odměna byl zájezd opravdu chápán. Ve Sborovém desateru se píše, že:   

„[…] zájezd je odměnou pro dobrého zpěváka, tedy si ho musí každý zasloužit. Vybraný 

zpěvák by si měl uvědomit, že na zájezdě, pokud jde o zájezd zahraniční, reprezentuje kulturu 

našeho státu. Pokud jde o zájezd spojený se soutěží, měli by se ho zúčastnit především nejlepší 

zpěváci s nejlepší výrazem na pódiu a také ‚správná děcka“ (Sborové desatero, s. 10)
30

     

Co to znamená, že si zájezd musel člen sboru zasloužit? Výše jsem zmínila systém plnění 

skladeb tzv. „na kroj“, pokud tedy zpěvák kroj získal, mohl vystoupit na koncertě. Odcestovat 

na turné mohl pak v případě, že se umístil dostatečně vysoko ve sborovém žebříčku, tedy 

dostal se do výběrové skupiny. Pořadí zpěváků v jednotlivých hlasech se určovalo podle 

                                                 
30

 Sborové desatero, polovina 80. let 20. století, nedatováno, autoři anonymizováni, soukromý archív autorky,  

viz příloha č.1. 
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pravidelného přezkoušení u sbormistra v daných kvartetech. Na nástěnce se vyvěšovalo nové 

pořadí s připočítanými body z minulých přezkoušení, a každý se tak hned dozvěděl, kdo je na 

kterém místě. Pořadí bylo pro sbor totiž velmi důležité a určovalo, kdo pojede na jaký zájezd. 

Z více než stočlenného hlavního sboru jezdila do Ameriky a Japonska nejlepší pětadvacítka, 

po Evropě jezdila čtyřicítka, o Vánocích do Německa někdy jezdily i čtyřicítky dvě. Právě 

vánoční zájezd tedy představoval pro nováčka největší šanci dostat se zájezd, pokud tedy 

splnil určené skladby na sborový kroj a umístil se na dostačujícím místě v žebříčku.  

V polovině 90. let se mu většinou povedlo dostat do osmdesátky až druhý, někdy až třetí rok 

od nástupu do sboru, některým se to povedlo i později. V praxi to znamenalo, že mladší 

členové chodili někdy i několik let čtyřikrát týdně na zkoušky a absolvovali veškerá 

soustředění, aniž by vyjeli na jediný zájezd.  

S účastí na zájezdu se spojovala velká zodpovědnost, kdy bylo potřeba, aby mladší člen přijal 

další pravidla – tentokrát specificky svázaná se zájezdovou praxí, kde mu jednou z opor bylo 

opět Sborové desatero. Často byl také posazen na sedadlo k staršímu členovi, který na něj měl 

dohlížet, případně seděl na sedadle se svým vrstevníkem před dohlížející dvojicí starších. 

Osazenstvo zájezdu tvořily samozřejmě nejen děti, ale i dospělí, tzv. vedení. To byl 

samozřejmě sbormistr a také jeho manželka. Ta dělala především administrativu a byla 

nepostradatelnou asistentkou ve všech představitelných věcech včetně zdravotnice vybavené 

léky, dále například vybírala od sboristů na začátku zájezdu cestovní pasy a také s sebou 

vozila jeden záložní kroj. O koncertních pauzách se starala o prodej nahrávek. Bývala navíc 

ve vedení jedinou ženou, takže s ní dívky mohly řešit různé problémy intimnějšího rázu. 

Zbytek vedení na zájezdě tvořil klavírista, dále pak případně překladatel/ka, řidič/i autobusu, 

v osmdesátých letech pak ještě i další člověk, který byl dosazen ze strany státu, aby obstaral 

politický „dohled“ (o tom se podrobněji zmíním později).  

Sbor vyjel na první zahraniční zájezd roku 1980 do Bulharska, o patnáct let později již 

„křižoval“ západní Evropu a Spojené státy. Sborové zájezdy se konaly několikrát do roka, 

vánoční zájezdy se konávaly dva paralelně, také byly letní zájezdy a zájezdy spojené se 

soutěží. Lišily se i délkou od několikadenních po více než třicetidenní, jezdilo se do různých 

destinací – od první poloviny 90. let to byla nejčastěji Francie a Německo, Švýcarsko, 

Spojené státy, několikrát i Japonsko. Je však také potřeba zdůraznit, že sbor vyjížděl mimo 

země bývalého „socialistického bloku“ i před rokem 1989. Pro ilustraci uvádím rok 1984 ze 
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sborové kroniky
31

, kdy zpěváci odjeli na turné do Francie a Španělska. V porovnání s tím je tu 

rok 1996, kdy se ve sborové kronice uvádí, že se vyjelo 11x do Německa, 4x do Francie, 3x 

do Dánska, 2x do Rakouska, 2x do Belgie a jednou do USA. Tehdy strávil člen koncertní 

skupiny na zájezdech přibližně třetinu roku. Do zemí bývalého socialistického bloku po roce 

1989 už sbor nejezdil. 

Z výpovědí informantek vyplývá, že v dobách před rokem 1989, kdy se jezdilo na koncertní 

turné spíše na východ, v rámci bývalého sovětského bloku, jezdilo na zájezdy více zpěváků, 

někdy až dva autobusy, až teprve v devadesátých letech jezdily na západ již zmíněné více 

výběrové skupiny a utvářely se tzv. „čtyřicítky“
32

 a další skupiny, např. pětadvacítka, která 

jezdila do USA a Japonska. 

Pro představu přikládám plánek zimního - vánočního zájezdu z roku 1995, kterého se 

zúčastnila informantka Lucie. Z analýzy plánku vyplývá, že tento konkrétní zájezd trval 

sedmnáct dnů, během zájezdu zpěváci odzpívali dvacet jedna koncertů, neměli ani jeden 

volný den, z šestnácti nocí spali šestkrát v tělocvičnách, jednou na sedačce autobusu a devět 

nocí byli ubytovaní v rodinách. Autobus při tomto turné ujel téměř 2800 km, kdy přejezdy 

mezi městy, kde se konaly koncerty, byly průměrně 200 km dlouhé. Z těchto čísel je tedy 

patrné, jak byly zájezdy pro všechny zúčastněné náročné. 

                                                 
31

 Údaje ze sborové kroniky, která byla k nahlédnutí na výročním koncertě na jaře 2013.  
32

 Sborová čtyřicítka znamenala čtyřicet nejlepších zpěváku podle sborového žebříčku – ten se utvářel na základě 

přezkoušení. 
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Obrázek 2  Plánek cesty koncertního turné do Německa v roce 1995, osobní archiv jedné z informantek. 
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Co se zahraničních turné během socialismu týče, sbor se nevyhnul řízení i kontrole ze strany 

státu: 

„Akorát jednou v Rusku  jsem byla v rodině sama, jsem byla malá, jsem byla v sedmý třídě, to 

bylo, když bouchnul Černobyl, tak čtrnáct dní na to jsme jeli do Ruska, tam jsme museli 

všichni, protože jsme to dostali příkazem od ÚVKSČ, že pokavad nepojedem, tak nepojedem 

v létě na festival do Řecka. Proto jsme tam museli jet kolem toho Černobylu. A tam, jsme jeli 

asi tři dny tim vlakem a byli jsme na nějakém zdejším festivalu.“ (Petra, 18. 2. 2013)  

Informantka také zmínila další situaci, kdy sbormistr prý musel splnit příkaz Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa a vyjet do SSSR, aby sbor mohl poté na 

„západ“. Za socialismu se sborem na turné jezdili vždy i externí „dohlížeči“ - lidé pověření 

komunistickou stranou, kteří průběh zájezdu kontrolovali a na vše dohlíželi.  

Co mají ale zájezdy v době před rokem a po roce 1989 společné, jsou jisté vzorce chování, 

které výpovědi informantek postupně odhalovaly: 

„Teď se tomu smějem, to k tomu patřilo, no […] když jsme nemohli celý dny mluvit, tak jsme 

si dopisovali všichni papírkama. Nebo všichni jak na sluníčku nosili stejný čepice. Když jsme 

jeli prvně do Japonska, mně bylo už 19, to jsem už vlastně končila, to končil totáč, to bylo 89, 

takže to bylo na takovým rozhraní a v Japonsku mezitim byli jen Bambini di Praga a měli 

jsme Japonskou píseň a českou tu jsme se učili až na místě a to bylo ... to bylo taky peklo, 

protože jsme měli zkoušku ráno a přišla tam operní pěvkyně a to si dovedeš představit, jak to 

vypadalo, to jsme dostali ty noty s tím rozsypaným čajem a měli jsme zapisovat, co ona zpívá, 

takže hned první takt ... prostě nevíš, nerozumíš, neodposlechneš to. A [sbormistr] nám říkal: 

„Tak si pište, né!“, pak nám to zazpívala slovo po slově, tak jsme si to zapsali. Ale to byly 

hrozný stresy a měli jsme to napsaný na rukách a podobně. A na zádech jsme měli nálepky, 

abysme to nezkazili a tak, žejo. Tak to byly takový stresy, ale pěkný stresy.“ (Jana, 28. 3. 

2013) 

 Stejné normy, jak se má sbor chovat, platily při cestách na západ jak v dobách pozdního 

socialismu, tak i v dobách post-socialismu. Platily vždy a všude a dědily se z jedné 

sborové „generace“ na „generaci“. Zájezdy měly rutinní průběh a jakési fáze, které vyplynuly 

z jednotlivých rozhovorů. Následující podkapitoly jsem rozdělila právě podle nich.  
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III. 3. 3. 1. Příprava na zahraniční koncertní turné 

Aby mohl sbor vycestovat na zájezd, musel projít odpovídající přípravou. Probíhala příprava 

jak hlasová, tak fyzická. Petra popisuje přípravu na soutěž a srovnává ji s přípravou 

klasického zájezdu: 

„ A tak byla asi jiná a intenzivnější, ale protože jsme se na tu soutěž těšili a chtěli jsme uspět, 

tak mně osobně to nevadilo. To je stejný, jako když se sportovec připravuje na olympiádu, než 

na nějakej meeting atletickej, to jsme prostě cejtili tu důlěžitost a nevadilo nám, že těch 

zkoušek je víc. Připravovali jsme si nějakou skladbu tý země, kde soutěžíme, což mělo milion 

slok, ale věděli jsme, že to je potřeba a že když předvedem tu jejich národní, že za to budou 

nějaký plusový body, takže to jsme tak vnímaly. Ani nám nevadilo, že bylo víc přezkoušení. A 

tohle jsme vnímali všichni. Většina lidí je soutěživej typ a nikdo nejede na soutěž s tim, že 

prohraje, to tam radši nejede. Takže když jsme se rozhodli, že pojedem, tak to nám nevadilo.“ 

(Petra, 8. 4. 2013) 

Podle provedených rozhovorů byly soutěže jednou z největších motivací, proto byli zpěváci 

schopni se na takové akce řádně připravovat a snášet velmi náročné zkoušky a soustředění. 

Jak už jsem ale zmínila, nebyly dlouhé a náročné zkoušky to jediné, co zpěváci podstoupili: 

„To bylo drsný, no. To jsme chodili běhat, abychom to vydrželi. Protože když jsme jeli na 

zájezd kvůli soutěži, tak to nebyla jen soutěž, ale byl každej den koncert nebo i dva. Za zájezd 

jsme jich měli třeba 36. Takže hlasovej klid, hlasový výchovy, vitamíny, běhání, zavíraní do 

místností když v létě a v zimě jsme zas nemohli chodit jinam, abychom nenastydli, 

neexistovalo nic jinýho než ten sbor. Každej den zkoušky, ne všichni, ale v kvartetu. 

Neexistovalo, že bychom řekli, že nejdem. Třeba jsme byly čtyři výborný kamarádky a nestalo 

se, že bychom řekly: „Hele to nikdo nezjistí, když nepůjdem na tu zkoušku.“ To by nikoho ani 

nenapadlo podvádět, když to tak řeknu. To mi zůstalo do dneška.“ (Jana, 28. 3. 2013) 

Na běhání a cvičení vzpomínala většina informantek: 

„Tak zájezd probíhal ... záleží pochopitelně, kam se jelo. Když vezmu Evropu, jak jsme se 

připravovali na Řecko a na Anglii, tak jsme chodili běhat do Žižkových sadů, to nevim, jestli 

vám děvčata říkaly. Nikdo se nezmínil o běhu každej tejden v pátek [smích]? To jsme se 

museli v pět hodin sejít a běhali jsme kolečka, abychom měli kondici. Některá děvčata - 

hlavně sopranistky - které byly vesměs korpulentnější než altistky, to je prostě holt daný 

proporcema, tak ty se trápily, takže soprány byly hodně vzadu [smích]. Ne ale tak to je ze 

srandy. Ale třeba vím, že do toho Řecka jsme se připravovali i do tý Anglie jako tímhletím, že 

jsme jednu dobu chodili takhle běhat před tím zájezdem.“ (Petra, 18. 2. 2013) 
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Fyzická příprava se neskládala ze společného běhání, ale zahrnula i další práci s tělem: 

„Třeba před Řeckem jsme chodili zpívat na sluníčko, abychom si zvykli, teďka jak já jsem 

světloplachá, tak jsem tam bulila, tekly mi slzy a ještě jsem dostala sprďáka [smích]. Nebo nás 

zavírali v zasedačce, zavřený okna, všechno a: „Tak děcka, takhle bude v Řecku!“ (Anežka, 2. 

4. 2013) 

Příprava na zájezd v Řecku zahrnovala tedy sice expozici na slunci jako přípravu na 

mimořádné podmínky jako např. koncert na plném poledním slunci, ale běžně byly sboristky 

nabádány, aby se slunci vyhýbaly, protože sbormistr tvrdil, že hlas tzv. „zešedne“ a sboristky 

z tohoto názoru udělaly normu chování, kterou kodifikovali ve Sborovém desateru: 

„Mluvit by se mělo co nejméně, aby hlasivky byly odpočaté. Jde tedy o nasbírání co nejvíce 

sil. Není to nic hezkého, když vběhnete udýchaní a zpocení na pódium. Než se zklidníte a 

pořádně soustředíte, je půlka koncertu odsípaná a prožitek je pryč. Něco podobného se stalo 

našemu souboru v roce 1984 při zájezdu do Španělska v podhůří Alp. Členové sboru byli 

dlouho na sluníčku, brodili se ve studeném potoku a na koncertě jich ten večer několik 

omdlévalo. Jaký byl celkový výraz sboru, to si jistě domyslíte. V létě není dobré se vystavovat 

před koncertem dlouho na sluníčku a máčet se zbytečně ve vodě. I tímto náš hlas trpí. Je 

našedlý a nejasný.“ (Sborové desatero, s. 8- 9) 

Jak je vidět, v e Sborovém desateru se normy vysvětlovaly na příkladech z praxe sboru na 

různých zájezdech a posléze se z těchto příkladů z minulosti stávaly až jakési sborové mýty, 

které fungovaly jako vodítko pro řešení každodenních situací. Zásadní povinností zpěváka 

bylo snažit se neonemocnět, a to samozřejmě jak před, tak především během zájezdu. Proto 

existovaly různé zásady chování, např. jak se správně oblékat: „vždy je lepší mít jednu vrstvu 

oblečení navíc“ apod. 

Do přípravy bylo ale nutné zahrnout i další věci praktického rázu. Každý zpěvák si musel na 

každý i sebekratší zájezd zabalit spoustu věcí. Některé věci byly důležitější než ostatní a 

nesměly se zapomenout v žádném případě. Tyto základní věci, na které musel každý myslet – 

nejen při odjezdu, ale i během zájezdu, aby je neztratil, byly následující: pas, kroj (košile, 

vesta, sukně, silonky boty a vázačka nebo fiží) a noty.  I já si vzpomínám, jak jsem si podobně 

jako ostatní při balení neustále opakovala sborovou říkanku: „kroj, noty, boty, pas, kroj, noty, 

boty, pas…“: 

„My měli další i věci, který jsme museli neustále hlídat, abychom je neztratili. Jednou z nich 

byl samozřejmě pas, kroj a všechny jeho součásti, kterejch bylo hodně - boty, který jsme měly 
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jen dvě, takže kdybychom ztratily jednu botu, tak bychom byly úplně v prdeli, protože nebyly 

náhradní, prostě nikdo ... to bychom byly úplně v prdeli, to nešlo, žejo, nebo bez toho fiží, co 

jsme měli. Nebo na starých krojích, jak jsme měly ty vázačky jo, to bylo prostě všechno 

zásadní někde něco nenechat, to bychom byly fakt úplně v hajzlu.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Informantky si vzpomínaly na strach související s možností zapomenutí nebo ztráty těchto důležitých 

věcí. Často na ně vzpomínají v souvislosti se sny, které se jim o sboru zdály nebo které se jim čas od 

času zdají dodnes: 

„No zdává se mi hodně […] že třeba jsem si zapomněla kroj a boty v rodině a tak. To se mi 

zdá, že se vždycky vzbudím a říkám si, že jsem doma, je mi čtyřicet. [smích] To byly taky 

strachy vždycky, jestli mám všechno. Noty, boty, kroj!“(Jana, 28. 3. 2013) 

Anežka vzpomíná i na svoji kamarádku, která si jednu z těchto věcí opravdu zapomněla: 

„Mně se nedávno zdálo, že jsme někdy nedávno byli na zájezdu se sborem, že to bylo takové 

... že si vybavuju ty myšlenky: ájejda, dril, spěch, nesmím přijít pozdě, prostě to, co tam 

člověk měl zažité, že nesměl zapomenout tohle a tohle - pas třeba. To se mi zdálo asi v 

horizontu půl roku, takže občas ... občas jo. Moc ne ale. Mám kamarádku, ta má noční můry 

do dneška, to je ta expertka, co zapomněla v letadle pas [smích].“(Anežka, 2. 4. 2013) 

Tento příběh, jak si jedna z dívek zapomněla pas v letadle, se ve sboru tradoval ještě deset let 

poté a fungoval jako odstrašující příklad. Byl to jeden z dalších sborových mýtů, ve smyslu 

příběhu z minulosti jako normy pro jednání v přítomnosti. Postava dotyčné členky, která prý 

měla na svém „kontě“ více podobných „průšvihů“ byla až téměř démonizována, mluvilo se o 

ní jako o záporné postavě, sborovým slangem tzv. „černé ovci“ nebo „škůdci“. 

III.3.3.2. Každodennost v autobusu 

Pro sbor bylo typické na zájezdy a turné po Evropě (případně do Ruska) jezdit autobusy. 

Zpěvák v autobuse strávil poměrně velkou část dne, přejezdy byly často velmi dlouhé – 

odhadem v průměru 250 km. Aby toto sbor několik dní, nebo dokonce týdnů, zvládl – jak 

pěvecky, tak fyzicky, musela platit určitá pravidla, jasný harmonogram a zásady. V autobuse 

platil dopředu daný zasedací pořádek.
33

 Informantky mluvily o věcech, které bylo nutné 

v autobuse mít, aby měly vše potřebné po ruce a také o tom, kde tyto věci měly: 

                                                 
33

 „List se zasedacím pořádkem putoval postupně buď před zkouškou, nebo po zkoušce mezi skupinou, která 

odjížděla na zájezd, aby se každý mohl zapsat, kde chce sedět: I jsme vlastně měly, většinou jsme seděly s tou 

samou holkou, s tou kamarádkou, na tom sedadle a měly jsme zasedací pořádek, ten byl jasně danej a už před 

zájezdem se dělal, tzv. zasedák. A už před zájezdem se dělal a většinou jsme měly už svý sedadla.“ (Lucie, 27. 1. 

2013) 
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„No takže jsme se narvaly do toho autobusu no a teď jsme, to bylo jako docela zajímavý, vono 

když už jako člověk, když na ty zájezdy jezdí pravidelně a jako dost často, v podstatě by se 

dalo říct tak nějak třetinu roku jsem vlastně strávila na zájezdě, určitý léta, tak už jsme měli 

takovou nějakou rutinu, kam dát věci, jo, jakože jsme to měli nacvičený jako automaticky, 

hlavně narvali jsme dospod tu velkou tašku s věcma. Jako nejsložitější bylo vždycky 

logisticky vymyslet, co člověk potřebuje s sebou nahoře v autobuse a co může nechat dole v 

tašce, takže jsme narvali tam ty spacáky, dolů tu velkou tašku a pak nahoře jsme měli žrádelní 

tašku takzvanou a tu jako tašku na ty věci jako potřeby, jakože jsme musely mít kroj nahoře, 

kvůli tomu koncertu. Noty jsme musely mít a pak něco, co budem potřebovat, knížku, 

cédéčka, něco. No a hlavně teda to jídlo a teda ten polštářek a pak už jsme to měly fakt 

zmáklý, jako co kde je, jo […] a prostě jsem měla i svý polohy, jak se tam nacpat. Teda né že 

bych byla tlustá, to jsem jako nebyla, i když vobčas jsme teda na těch zájezdech docela 

ztloustly, ale člověk měl prostě na sebe ten půlmetr čtvereční a tam musel prostě všechno 

narvat, ten veškerej svůj život, svůj domeček takovej […] tak jsem tam byla položená jak 

nějaký embryo [smích] no takže takhle jsem teda byla zakuklená a jenom jsem šahala do tý 

žrádelní tašky [velký smích].“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Na cestách zpěváci strávili hodně času a bylo pro ně tedy nutné se zařídit tak, aby byli 

schopni v autobuse tolik dní vydržet. Osobně vzpomínám na to, že pro mě bylo velmi těžké, 

vzhledem k mé výšce si na dlouhé přejezdy dobře sednout, vždy jsem měla otlačená kolena 

od sedačky přede mnou a pokud jsem neměla možnost sedět na sedadle, které bylo blíž 

uličky, byla jsem další den rozlámaná. Spaní v autobuse bylo také velmi náročné, člověk se 

ale musel vždy nějakým způsobem uskromnit a vymyslet pozici, ve které pro něj bude vůbec 

možné na chvíli usnout. I v tomto případě bylo třeba se naučit pracovat se svým tělem a 

„okoukat“, jak to dělají ostatní. 

Mezi informantkami se ale našla i jedna, která na cestování autobusem vzpomíná velmi ráda: 

„To jsem milovala! Já to měla tak ráda. My jsme byli malý ještě a hubený a to se člověk tak 

hezky zabalil do toho klubíčka. A nejvíc se mi líbilo, když jsme jeli v noci. A do toho 

Španělska. To jsme seděly jako malý, dvanáctiletý holčičky vepředu a že jsem si občas lehla 

vedle řidiče, abych se natáhla do tý chodbičky. Nebo když jsme jeli do Francie a já si lehla 

hezky a příjemně vzadu a psala nějakou práci do školy. […] Jsme i brali i knížku a tak. Nebo 

když jsme jeli do Řecka, tak kamarádka, ona byla takovej zvídavej typ, měla s sebou 

průvodce. Ten autobus byl takovej fajn, my jsme moc nelítali.“(Klára, 26. 2. 2013) 
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Jak zmínila Klára, bylo běžnou rutinou se v autobuse učit, pokud šlo o delší zájezdy, zpěvák 

ve škole hodně hodin zameškal a sbormistr sbor vedl k tomu, aby si zameškanou látku během 

dlouhých přejezdů prostudoval a přijel připravený. 

Velká součást zpěvákovy přípravy bylo ticho, být v klidu a nechat odpočinout hlasivky, aby 

byly připravené na náročný koncertní výkon. Hlasové klidy prostupovaly celé zájezdy a bylo 

třeba je, pod hrozbou trestů, dodržovat: 

„No a pak se jelo dál. Po dálnici. No a bylo to většinou tak, že tam to nebylo, že by sis 

představila, že jedou děcka na vejlet, jako žádný povídání, natož ňáký zpívání, hraní na kytaru 

nebo tak, to vůbec. My jsme měly většinou hlasovej klid. Hlasovej klid proto, že jsme se 

nesměly umluvit, jo, před koncertem, že jsme si ty hlasivky měly nechat odpočinout, jo, a 

hlavně bejt pak hlasově odpočinutý. No a já jsem to nejdřív považovala za takový znásilňující 

příkoří, že jsem nesměla mluvit, jo. Ale čím jsem byla starší a čím víc jsem jezdila na zájezdy, 

tím víc jsem to oceňovala, jo. Protože člověk si odpočne, jo. Protože kolem vlastně lidi 

nekecali, tím pádem ho nerušili. Člověk mohl spát, mohl si číst, hmmm, měl důvod proč 

nekomunikovat s tím vedle, jo. [...] Ale tehdy jsem to brala jako hrozný příkoří, že si nemůžu 

povídat s kámoškou vedle, natož chodit po autobuse a povídat si, to vůbec nešlo. No prostě to 

bylo tzv. hlasovej klid, absolutní úplně. My jsme to pak měli ... to bylo zajímavý, měly jsme 

vyvinutou znakovou řeč, jo. Protože při porušení hlasovýho klidu byly postihy, takže jsem to 

vnímala hodně jako represivně, jakože zase se po nás ty starší vozej. Von sbormistr ty hlasový 

klidy nevyhlašoval tak často, ale ty holky se každá předháněly prostě, kdo dřív řekne: „Tak 

téď bude hlasovéj klid!“ To mě hrozně sraly ty holky jako.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Celkem častá situace je, když po sobě holky pokřikují: „Holky, nekecejte!“ nebo odsuzující 

výrok „Ona se ukecala, vyřvala“. Starší děvčata si vyhlašování hlasových klidů vzala na 

starosti a byly to většinou ony, kdo je vyhlašoval, kontroloval a rušil. Hlasový klid trval až 

několik hodin, sboristky si tedy vyvinuly jakousi znakovou řeč, kterou se ve chvílích, kdy 

nikdo nemohl mluvit, domlouvaly. Všichni zpěváci tuto řeč dokonale ovládali. Jedna 

z příhod, která se tradovala, zmiňuje, že kvůli hrobovému tichu a posunkům, kterými se 

sboristky domlouvaly, když vystoupily z autobusu, byli organizátoři jednoho koncertu 

zmatení, jestli místo objednaného dětského pěveckého sboru nepřijeli hluchoněmí.  

S hlasovým klidem souvisí i studium not a skladeb, které zpěvák musí perfektně znát. Takové 

studium not začalo ve chvíli, kdy někdo prohlásil: „Tak teď se od dvou do tří budou studovat 

noty.“ Často bylo ale náročné udržet se v dlouhodobé pozornosti při studování not, proto 

vznikaly spíše situace, kdy zpěváci průběžně usínali a podobně: 



43 

 

 „No a často ten hlasovej klid souvisel s tim, že se řeklo „budem v notách“, takzvaně bejt v 

notách. A to jako znamenalo, že jsme měly studovat teda ty skladby, podle těch not a to mělo 

jako vlastně za účel jako si ty skladby neustále vrejvat do paměti. Protože my jsme zpívali ty 

koncerty, co měly hodinu a půl ... viceméně. Bejvalo to tak, dvě hodiny s přestávkou no, měli 

jsme tam já nevím třeba 20 skladeb jsme tam zpívali nebo 23, jo tak ňák. Kolem ... jestli si to 

pamatuju. A všechny ty skladby jsme zpívali zpaměti. Absolutně zpaměti. A nesměly jsme se 

splíst. A nešlo o to naučit se ty slova, ale fakt se naučit tu skladbu jako zpaměti celou, včetně 

pomlk, nástupů a dynamiky, jakože ten sbor, sbormistr jasně trval na těhle věcech a bylo jasně 

daný, že jako kdy je jaká dynamika a to jsme se pak fakt musely naučit nazpamět. A von jako 

ukazoval ... ukazoval nástupy, zesílení, zeslabení a tak, ale stejně člověk si to furt musel 

připomínat, aby tam nějak nevlítl, aby to nezkazil, aby tam nezařval, jo, prostě vlastně to bylo 

hodně těžký, jakože i přesto, že jsme ty skladby znaly hodně, hodně dobře [...] A mě to 

[studium not] hrozně unavovalo, protože to je o dost těžší si něco představovat než reálně 

zpívat. Takže to jsem moc dlouho nevydržela, pozornost mi utíkala, myšlenky utíkaly, každej 

trochu bloumal, o něčem si přemejšlel a dělal, že do toho čučí. A [smích] samozřejmě tam byli 

občas nějaký bonzáci, který koukali, kdo co dělá, občas u toho člověk usnul a to byl průšvih, 

to byl průšvih ... „[Lucie], co to jako jéééé?“ Blbý, no. Průšvih. To jsem do toho usla, to se mi 

stalo párkrát a to se pak řešilo jako.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Vzhledem k tomu, že byla cesta autobusem často dlouhá, muselo být dobře promyšlené, 

kolikrát, kdy a kde se bude stavět na jídlo a na toaletu. Na místo koncertu se podle smlouvy 

muselo dojet včas, a tak byly pauzy podrobně zorganizované s cílem co nejvyšší efektivity. 

Organizované byly i samotné výstupy a nástupy z autobusů:  

„A nastoupit do autobusu taky byla věda, žejo. Protože my jsme museli nastupovat odzadu, 

abychom ... no my jsme měli tu rutinu natolik zefektivnit, to bylo jako nejdůležitější, jako co 

nejvíc rychle dělat ty věci. Takže jsme museli umět nastoupit a vystoupit z autobusu v 

extrémní rychlosti, žejo. Protože prostě čtyřicet dospívajících holek, to je jak pytel blech a 

každá něco řeší, jo, povídaj si. To prostě nebylo myslitelný bejt jako na výletě, vůbec. Jo, my 

jsme pak byly jako vojenská rota, úplně přesně logisticky to bylo naplánovaný. I jak jsme se 

řadily do autobusu, jak jsme nastupovaly, některý starší holky to měly jako trošku na povel, 

jakože začaly řvát: „Nastupujeme, nastupovat, nastupovat. A vodzadu, vodzadu.“ A už jsme se 

hnaly, žejo, kdo seděl vzadu, musel teda jako první, což teda proto moje strategie byla nesedět 

moc vzadu, protože já jsem nikdy nic nestíhala, všude to bylo jako tip top na poslední chvíli 

nebo pozdě, což byl jako problém. Prostě já jsem na ty věci pomalá, já ty věci neuměla rychle, 

proto to taky byla moje strategie sedět spíš vepředu, ale ne zas tak moc vepředu, abych nebyla 
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zas tolik pod dohledem, aby právě vedení nevědělo, že si jako trošku povídáme, žejo.“ (Lucie, 

27. 1. 2013) 

Sboristky se musely disciplinovat nejen při fyzických přesunech, ale i co se tělesných potřeb 

týče: 

„A pití samozřejmě. To byl další problém. Všichni, žejo, furt pijte, pijte, ať nejste 

dehydratovaný, ale pak byl prostě problém zastavit na záchod. Vždycky ráno, že když byly ty 

[dopravní] zácpy, na těch německejch dálnicích byly zácpy a my jsme měli podle smlouvy bejt 

vždycky na čas někde na nějakej koncert, žejo, což bylo hodně stresující, my jsme za to ani 

nemohli, žejo, to je prostě těžký plánovat, jako cesty po dálnici, nikdy neví člověk, kdy se to 

zasekne. No ale někdy šlo fakt do tuhýho, protože jsme prostě čekali v tý zácpě a prostě fakt 

jako nebyl čas na [pauzu], a ještě teda než se nastoupilo do autobusu, tak já jsem prostě běžela 

na záchod třeba třikrát, jo, jen pro jistotu tý prevence […] No a já jsem se pak snažila pít málo, 

abych to vydržela a hlavně to pak už bylo prostě psychicky, jo, jakože jsem se bála, že jsem to 

špatně odhadla, že jsem se napila hodně a to jsem pak teda dost trpěla. […] No takže vedení se 

snažilo stavět, na druhou stranu prostě sbormistr byl chlap a chlapi nepotřebujou tak moc, 

takže pro to neměl tolik pochopení. A hlavně když si vezmeš, že na benzínku přijede prostě 40 

holek a vyvalej se a je tam jeden dámskej záchod, tak co to je prostě. Takže jsme měly jako 

naučený, že [velký smích] jsme si sundávaly kalhoty ještě předtím , než tam vlezu, žejo, 

strašně rychle se prostřídat, takže vlastně docela legrační. Takže bylo fakt důležitý prostě jako 

umět jako nakládat  se svým tělem jako tímhle způsobem. […] Takže pak byly takový legrační 

ty ... právě třeba v Paříži se takhle v zácpě čekalo na koncert a vím, že právě teda Jana, už jako 

nemohla, prostě nemohla. A to byl další problém, že […] nebylo kde [zastavit]. No a vím, že 

jsme jeli kolem Vítěznýho oblouku kolem Champs-Élysées prostě tam jsme stáli kolem toho 

oblouku a ona už začala bejt úplně hysterická a pak už jen zařvala:„Aaaaaa, pusťte mě ven.“ A 

normálně vyběhla mezi ty auta, aby se tam vyčůrala, jo. [smích] To se zdá jako maličkost, ale 

tvořilo to docela podstatnou část téma ve sboru před zájezdem, jo, prostě jak to udělat. A 

sbormistr tomu taky věnoval dost řečí, jakože nám vždycky dělal nalejvárnu, protože 

samozřejmě jako říkal:„Vy ste tak učůraný a furt chcete stavět a kdybychom stavěli furt, tak 

nikdy nikam nedojedem, musíte si to naplánovat, jako je vás tady čtyřicet, to prostě není 

možný.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Sbormistr tuto disciplinaci chození na toaletu odůvodňoval  také tím, že během koncertu přeci 

také není možné jen tak odejít, a tak je nutné trénovat.   
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III.3.3.3. Pravidla spjatá se stravováním na turné  

Součástí disciplinace tělesných potřeb byla i organizace stravování. Na zájezdech bylo 

zvykem si obědy nebo snídaně vařit většinou sami, k tomu zpěvákům sloužily tzv. liháky:  

„Každej jsme si měli ve dvojicích, s kým jsme seděli, udělat jídlo. To probíhalo tak, že jsme 

měli lihové vařiče. Takový ty liháčky, s těma lihovejma kapslema, který prostě nehořely. A 

pak jsme měli ty zapalovače a sirky. A teď jsme prostě ... největší úkol byl, že jsme přijeli k 

benzínce (velký důraz) k benzínce. Tam, kde by se nemělo pracovat s ohněm, žejo ... jsme 

stáli ale na parkovišti, jako daleko a ještě za autobusem, aby jako nebylo vidět, že takhle 

sockujem. Taky zároveň ten autobus byl jako větrolam [smích]. Ale abychom zas nebyli moc 

blízko u nádrže a tak no. No a prostě za tím autobusem jsme byli zalezlí a tam jsme se snažili 

zprovoznit ty liháčky a uvařit si tam tu vodu, což trvalo než ten liháček uvařil tu vodu a pak 

jako do toho dát nějakou instantní polívku. [důraz] […] A pak třeba kolem dvanáctý hodiny se 

zahlásilo, že budeme na nejbližším parkovišti stavět na třicet minut, abychom si připravili 

veškeré věci a budeme vařit oběd, takže v tu ránu všichni začali hrabat pod nohama v těch 

taškách, vytahovat zběsile polívky Vitana, ešusy, lihové kostky, kanystry s vodou, utěrky, 

někdo i lžíce, když je nezapomněl doma a čekali jsme už nastartovaný v uličkách, protože 

třicet minut na uvaření polévky v ešusu bylo hodně, hodně časově náročný, takže jsme pak 

čekali opravdu v těch uličkách až zastaví autobus a vyběhli jsme po zastavení.“ (Lucie, 27. 1. 

2013) 

Lihové vařiče často neumožňovaly připravit oběd tak, aby byl úplně teplý během času 

vyhrazeného na jeho přípravu, zpěváci museli improvizovat. Buď přípravou, kdy spolu 

dvojice až čtveřice vymýšleli strategie, jak proces co nejvíce urychlit, nebo výběrem potravin 

a surovin, které nebyly na vaření časově tolik náročné – což ovšem bylo možné až s postupem 

doby, kdy se k nám na trh dostávaly výrobky vhodné pro takovou úpravu:  

„My jsme v té dvojici byly s tou kamarádkou natolik už zběhlý, že jsme přesně věděly, kdo co 

bude dělat [důraz], takže když jsme si našly to svý místečko, tak jedna rozdělávala lihový 

vařič, druhá lila vodu do ešusu a roztrhávala pytlík od Vitany, jakmile se to 

sesynchronizovalo, že ten ešus se dostal na lihový vařič, tak jedna začala míchat a kontrolovat 

a druhá si došla na záchod do keře nebo do lesa, přišla ze záchoda, vylila si vodu na ruce, aby 

se umyla, kontrolovala polívku a druhá šla na záchod. Vařily jsme, vařily jsme a když se to 

podařilo, tak se ta polévka i dovařila. Po prvním zájezdu evropském, kdy jsme jedli nepřetržitě 

hnusné studené polívky, tak jsme to měli už vychytaný, že nám maminky koupily v Esu 

takový kaše, co se dělaj miminkám a vozili jsme si z Esa ty kaše koupený za draho a vařili 
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jsme si je, protože byly energeticky hodnotný a byly hned hotový, rychleji než ty polívky. 

Takže jsme to měli takhle vychytaný.“ (Petra, 18. 2. 2013) 

Téma lihových vařičů a vaření jako takového na zájezdech je velmi oblíbené a všechny 

informantky na to velmi dlouze a podrobně vzpomínají. Skoro všechny spojuje názor, že jídlo 

se v lihovém vařiči velmi dlouho vařilo a často si tedy polévku během půlhodinové pauzy na 

jídlo nestihly uvařit. Klára ovšem říká, že s tím problém neměla: 

„ Já  chodila do vodáku a mám rodiče takový turisty, tak jsem to brala jako normálně. Uvařit si 

polívku v táborovým stylu. Ale vím, že pro spoustu lidí to byl problém.“ (Klára, (26. 2. 2013) 

Organizované vaření mělo další úskalí, zpěváci nemohli používat lepší vybavení, na kterém 

by si uvařili oběd dříve, protože všichni ostatní vařili na lihových vařičích. Sboristé byli 

vedeni k tomu, aby všichni měli stejné podmínky.
34

 

Mimo vaření po cestě autobusem se sbor musel samozřejmě i navečeřet a to buď v rodinách, 

které členy ubytovaly, nebo na jiných místech, kde bylo možné přespat. Byly to hlavně různé 

ubytovny, tělocvičny, zřídka hotely. V hotelích na zámořských turné bylo stravování na 

začátku 90. let problematické, na lihových vařičích se tu opravdu vařit nedalo. Jana vypráví 

příběh z luxusního hotelu v Japonosku:  

„Vůbec nikdo třeba taky nevěděl, kolik byl Jen, známí, nikdo tam [v Japonsku] nebyl. Takže 

jsme [od rodičů všichni] dostali 600 Jenů a zjistili jsme, že si za to koupíme dvě známky na 

pohled a nějaký pečivo, takže to bylo strašně málo. Hlavně jsme bydleli v nějakým apartmánu 

a měli jsme tam jen snídani, a tak jsme si všichni vezli müsli a kudrnatý polívky s sebou. A 

teď se v tom hotelu linul jen ten smrad, jak rychlovarný konvice zalejvaj ty polívky […] 

dodneška ty polívky nesnášim, stejně tak müsli [smích]. No takže takhle jsme se stravovali. 

No a pak klavírista se sbormistrovou manželkou šli shánět. No prostě se vybralo [těch] 600 

Jenů od každýho člena sboru a že nám koupěj nějaký jídlo, tak šli do parku pro bezdomáče 

vlastně a tam nám koupili, v nějaký mariongotce, rybu, takovej malej kousek, k tomu kopec 

rejže a na tom byla ta řasa zelená, v takový krabičce. A aby to nebylo nápadný, že nás tam je 

takhle hodně, tak jsme chodili po deseti a různě jsme se museli podělit o tu krabičku, což byl 

příděl na celej den pro dva členy sboru. No a pak když už jsme to jedli čtyři až pět dní takhle a 

                                                 
34

 „No já mám jeden zážitek, to jsme jeli do Anglie, to byl osmdesátejosmej rok. Holčina přišla s tim, že má, to 

tenkrát moc nebylo, ona měla bráchu, což byl takovej outdoorovej nadšenec a on ji sehnal toho kraba, to byla 

taková pumpička, našroubovalo se to takovýho stojánku a to byl jako takovej plynovej vařiček a bylo to i hrozně 

rychle. A sbormistr ji tehdy sjel, že ona si dovolila vzít takovej vařič, když všichni mají ten obyč. […] Mohla si 

uvařit a půjčit to někomu dalšímu, jo. Ale né, jakmile vyčuhovala, tak bylo zle. Takže všichni museli mít stejný 

podmínky, takže ty možnosti moc nebyly no.“ (Anežka, 19. 2. 2013) 
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večer jsme měli ty polívky, tak objevili nějakou polívku, tak jsme jedli zas ve dvojici tuhle 

polívku.“ (Jana, 28. 3. 2013) 

Velký rozdíl je vidět na popisech ubytování a stravování v Rusku a na západě. Na zážitek 

z rodiny v Rusku vzpomínala Petra, která s kamarádkou v šestnácti letech odhadla sociální 

situaci a rodině se snažila pomoci: 

„Já jsem měla s kamarádkou to štěstí, že jsme bydlely ve velmi chudý rodině, která bydlela v 

tzv. komunálním bytě. Komunální byt to znamenalo, že to máte tří-pokojovej byt a v každý tý 

místnosti bydlí jedna rodina a mají společnej záchod, koupelnu a kuchyň. Ty pokoje byly větší 

než maj dnešní paneláky. Ty pokoje byly třeba velký jako dva panelákový pokoje, ale byla v 

tom celá ta rodina a všechno, co je  jako jejich zázemí, takže tam jsme spaly na spartakiádních 

lehátkách a ta rodina na nás dostávala příděl - kuře. Takže já jsem s kamarádkou měla kuře. 

Každá jsme měly půlku kuřete. No a když na nás ty děti koukaly, tak jsme si vzaly s 

kamarádkou jednu čtvrtku a všechno jsme nechaly tý rodině. A taky jsme věděly, že to je naše 

poslední rodina a že pak jedeme rovnou domů, tak jsme si vypočítaly každej den, kolik nám 

bude stačit jídla a všechno ostatní jsme tam nechaly. Od toaletního papíru, přes hygienické 

potřeby, zubní pastu, májky, knöckenbroty, to jsme tam všechno nechaly.“ (Petra, 18. 2. 2013) 

Je ale potřeba říci, že člověk se do podobné rodiny, jakou popisuje Petra, často nedostal. 

Většinou byly rodiny velmi vstřícné a schopné dát zpěvákovi večeři, následně ráno snídani i 

svačinu na cestu. Pro pobyt v rodinách se zpěváci učili způsobnému chování a reprezentování. 

Například jednou ze sborových tradic, která se dodržovala, bylo dávání darů hostitelům:  

„Dárek by měl být volen tak, aby reprezentoval stát nebo město. Nejčastěji to bývají 

popelníčky, skleničky, lžičky, talířky se znakem města. […] Velmi hezké přivítání [hostů] je 

s květinami.“ (Sborové desatero, s. 34) 

Znamenalo to tedy mít před odjezdem přesně připravený počet dárků. Proto bylo po vyhlášení 

zájezdu jednou z prvních otázek: „Kolik bude rodin?“ Potraviny, možnosti stravování, večeře 

v rodinách, příhody z rautů na radnicích různých měst, kde se vystupovalo a zkušenosti 

s lihovými vařiči byly nejvíce zastoupenou skupinou témat, o kterém se informantky mluvily. 

Každá z nich na tyto zkušenosti velmi dlouze a podrobně vzpomíná. 

III.3.3.4. Koncertní rutina a její pravidla 

Potom, co se přijelo na místo určení, kde měl probíhat koncert, nastala, nehledě na místo a 

podmínky, pokaždé skoro totožná rutina, která představovala zkoušku před koncertem (pokud 

sbor přijel včas a měl možnost si nástupy skladeb nebo náročná místa zkusit), převlečení, klid 
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před samotným vystoupením a následně koncert jako takový. Běžný koncert trval přibližně 

hodinu a půl až dvě s přestávkou v polovině. Vystoupení byla nejčastěji v městských 

kulturních domech a kostelích, na vesnicích v kostelích. Poprosila jsem informantky, aby mi 

popsaly rutinu běžného zahraničního koncertu, tj. jak probíhal a na jaké věci nejčastěji 

vzpomínají: 

„A pak jsme teda přijely na koncert. Musely jsme rychle vystoupit, kroj, noty. Noty jsme 

možná ani nebraly, a musely jsme rychle. Byla vlastně nejdřív zkouška - generálka. Takže 

jsme tam naklusaly, něco se tam samozřejmě zkoušelo. Ne samozřejmě celej koncert, to vůbec 

ne, jenom nějaký nástupy jsme zkoušeli, kdo kde a kam půjde na sólo, spíš akusticky aby to 

sedělo. Sbormistr nás často jako sepsul [smích], že jako blbý. To byla asi nějaká motivační … 

nebo nevim, jestli motivační, ale asi jo ... strategie, že nás vždycky hrozně vyjebal, [smích] 

abychom ze sebe dostali to nejlepší, abychom se nepřeceňovali, moc si o sobě nemysleli. Což 

bylo taky zajímavý, protože když nás nesepsul sbormistr, tak vždycky byla nějaká ochotná 

starší holka, která jako nás sepsula po zkoušce, před koncertem. […] No a většinou do tohohle 

ty dospělí nevstupovali. A jenom klavírista, kterej od toho měl takovej odstup, myslim docela 

zdravej a když to občas poslouchal, tak říkal: „No, to je takovej sbor samoser!“ [velký smích], 

takhle jsme se vždycky, když už nás nesepsulo vedení, tak jsme se sepsuly navzájem samy. 

Takže většinou byla, před koncertem byla, taková pohřební, stresová nálada.“ (Lucie, 27. 1. 

2013) 

Jako u hlasového klidu v autobuse, byla i před koncertem chvíle, kdy se některá ze starších 

dívek do sboru „pustila“ a vysvětlovala, co se udělalo špatně a proč a jak by bylo lepší příště 

situaci řešit. Dále Lucie pokračuje tím, jak klidná musela atmosféra před koncertem být, 

každý se soustředil už jen sám na sebe: 

„No a pak jsme vlastně už museli dávat pozor před koncertem, to muselo bejt hrobový ticho, 

jako hrobová [důraz], opravdu hrobová atmosféra. Jakože všichni stáli, nikdo už nesměl sedět, 

aby nebyl malátnej, zas se napil, ale ne moc, aby se nepřepil. No a koukal do not nebo se tzv. 

soustředil nebo jsme se rozezpívávali. […] No ale abych neodbočovala, no tak prostě byl 

koncert, žejo, přesně jsme byli seřazený v řadách, jak jsme měli nastupovat. Probíhal koncert, 

že jo, jsme museli zpívat zpaměti. No pak [někdo] ty koncerty moderoval buď překladatel, 

nebo samotné členky. Museli vylízt před každou skladbou, co bude. […] No a bejvala pauza, 

kde se prodávaly cédéčka sborový […] tak chodily sbormistrově manželce pomoct […] holky 

prodávat. No a pak byla druhá půlka, ta už byla odpočinkovější. Tam v tý první půlce se 

zpívaly ty tzv. klády- ty těžší věci, mnohohlasý, moderní a takový různý, ty jakože vážný a v 

tý druhý půlce byly třeba úpravy různejch lidovek, třeba Dvořák a ták. A takový místní 
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lidovky, protože jsme se snažili zavděčit těm lidem, tomu publiku. Jako ňákou místní lidovkou 

a vobčas to bylo [smích] dost trapný, že jsme se jako sekli, v době, kdy nebyl internet, jo. Tak 

prostě sbormistr taky nemohl vědět, jakej je kontext tý písničky, že jako lidi jí nesnášej, jo. Že 

třeba něco je úplně mimo, že jsme si mysleli, jak se jim bůhví nezavděčíme a spíš to bylo jako 

úsměvný. Ale asi si myslím, že většinou jsme se trefili dobře, jo, že měli ty lidi ve vočích slzy, 

že je to jako dojalo na závěr, že to byl jako doják a teď aplaus ve stoje a ty přídavky.“ (Lucie, 

27. 1. 2013) 

Na závěr se u popisu koncertové rutiny dostává Lucie k dramaturgické stránce, kdy 

vysvětluje, jak bylo nutné, aby zpěvák znal, kdy jaká skladba přijde na řadu a jak zvládal 

atmosféru v publiku vnímat sbormistr a podle toho odhadnout, zda plán pozměnit, popřípadě 

jak: 

„No to bylo přesně všechno naplánovaný vlastně. Každá minuta toho koncertu byla 

naplánovaná dramaturgicky. Jakože těch odchylek bylo relativně málo, jo. Jakože málokdy 

reagoval třeba na to publikum, že by to zkrátil nebo tak, jako stalo se, on velmi dobře vnímal, 

jak to publikum reaguje a když občas cejtil, že nereaguje, tak to upravil. Ale spíš to bylo tak, 

že jsme přidávali, že se to lidem líbilo, prostě ten program byl dost dobře promyšlenej, jo. 

Proto se taky skoro neměnil […], prostě to byla taková směska všeho, která byla nadávkovaná 

a v podstatě my jsme ten program znali zpaměti, my jsme se nesměli na koncertě bavit a dělat 

posunky. […] Jako věděli jsme to zpaměti, co bude. Jako jo, jakože jsme neměli žádný 

papírky jako playlist, to vůbec ne, jen jsme prostě věděli nazpaměť, co přijde.“ (Lucie, 27. 1. 

2013) 

Jednou z věcí, která neodmyslitelně patřila ke koncertu, byl požadavek po tzv. „živém 

výrazu“ zpěváků, který se před koncertem neustále opakoval:  

„Tvařme se přirozeně a nenuceně. Mezi skladbami buď dožíváme skladbu minulou nebo se již 

v myšlenkách obíráme skladbou, která má přijít. […] Při dodržování těchto pravidel by měl 

sbor vypadat na pódiu odpočatě, být plný elánu a skutečného zájmu o hudbu, kterou 

provozuje. Mělo by to vypadat, jako když po ránu vyjde svěží zářící sluníčko.“ (Sborové 

desatero, s. 9) 

Aby skladba působila v takovém duchu, jaký sbormistr chtěl, museli tedy mít zpěváci 

v obličeji „správný výraz“ neboli „živý obličej“. Museli také dostatečně výrazně artikulovat. 

Někdy si pomáhali tělesnými pohyby, konkrétně velice jemným pohybem těla jako kývání ze 

strany na stranu, které rovněž napomáhalo uvolnit ztuhlé svaly. Při koncertě sboristé totiž 

celou dobu téměř nehybně stáli (kromě sólistů, kteří na svá sóla vystupovali před sbor). Výraz 
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ke skladbám byl daný dopředu, pokud sbor nerozuměl danému textu cizojazyčné písně 

(například skladby latinské) – a tudíž nikdo nechápal smysl skladeb, bylo určeno, jaké písně 

mají spíše „bolestný“ výraz, jaké spíše „smutný“. Sbormistr se proto často snažil sboru 

vysvětlit, o čem skladba je. Po koncertě se pak onen výraz hodnotil, někdy u každého zpěváka 

zvlášť. Člověk byl vystaven neustálé (sebe)kontrole, často bylo třeba například výraz cvičit 

doma před zrcadlem. V některých hlasově vypjatých pasážích však bylo těžké sjednotit 

představy o správném rozjásaném výrazu s požadavky na hlasovou techniku, především 

rezonanci, tedy aby hlas dostatečně zvučně zněl (zpívalo se jako při všech koncertech 

evropské klasické hudby bez mikrofonu, kromě mimořádných vystoupení venku). Ke 

správnému výrazu patřilo i to, že se zpěvačky na koncert nemohly namalovat, bylo žádoucí 

vytvořit dojem „dětského sboru“: 

„My jsme se nesměly malovat nikde no. Jako malý holčičky jsme byly. Olomouc. 89 rok? To 

jsme se musely všechny učesat na debily, mít dva culíky, já jsem ještě byla krátkovlasá, tak se 

mnou nic nevyváděli, ale holky, co měly dlouhý vlasy, tak teda to těžce nesly ... některý, což 

se jim nelze v tom kritickym věku divit. Ale pamatuju si jeden zážitek z Řecka, taky nějakej 

85, 86 rok? Tak holky si daly takovou tu vodovou trvalou, ale sbormistr strašně nadával, že je 

na zájezd nevezme, že vypadaj jako když si namočej vlasy nebo že se sto let nečesaly, takže já 

už nevim no ... teda samozřejmě pak jely. Ale tehdy když je viděl a viděl, že maj naušnice do 

toho, tak to musely sundat, jo. Odlíčit se.“ (Anežka, 19. 2. 2013) 

U dětí, kterým bylo dvanáct, nebyl problém vytvořit dojem dítěte, ale u starších, například u 

maturantek, to bylo složitější. Nešlo jen o zákaz líčení na koncertech, nebyla možnost si 

výrazně barvit vlasy, mít nápadné účesy, oblečení, doplňky, tetování nebo piercingy. Bylo 

také znát, že sóla většinou zpívaly drobnější dívky a zmíněná dětskost se projevovala i 

v hudební stránce věci. Sbormistr často mluvil o dětských, úzkých a rovných hláscích jako o 

žádaném ideálu.  

Pokud informantky někdy v rozhovorech zmiňovaly, co se běžných koncertních zájezdů se 

stále stejným programem týče, únavnou rutinu, tak na co vzpomínaly naopak velmi rády, byly 

koncerty soutěžní. Každá z informantek je považovala za jednu z největších motivací: 

„Ty zájezdy […] mě nějak jako nenabíjely, že to bylo super poznávat jiný země. Tam to 

nebylo většinou o tom poznávání jinejch zemí, tam šlo o to, jakoby vydělat peníze nebo něco 

někde splnit. Když byly zájezdy jakoby k soutěži, tak to se nám jako líbilo, protože tam byl 

jasnej cíl: „Děcka, jedeme soutěžit!“, jo, to bylo bezvadný.“ (Monika, 31. 1. 2013) 
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Další informantka, ocenila to, jak se sbor během soutěže dokázal semknout a vytvořit 

přátelské prostředí: 

„Tak my se na tu soutěž těšili, panovalo tam takový zvláštní napětí v tom směru, že jsem asi 

nejvíc pocítila týmovost ve sboru, všichni jsme se strašně podporovali, i ty co spolu 

nekamarádili, i takový ty rádoby sokyně, tak všichni si podali ruce, všichni na sebe mrkali, 

byla tam ohromná [důraz] sounáležitost a podpora od dospělejch. Všichni jsme mačkali 

plyšáky a talismany a [manželka sbormistra] držela plnou náruč všech talismanů a všichni na 

to šahali a drželi nám pěsti, byla to úžasná jakoby atmosféra a musím říct, že i ten dirigent byl 

tou soutěží, no že nás neznervózňoval. Tu nervozitu nechal v sobě. […] Že se choval stejně tak 

před soutěží jako před koncertem. Což jako bylo pro nás dobrý. Ale ta sounáležitost, my stáli 

do půlkruhu a viděli ty soprány. A když jsme viděli, že ten těžkej úsek ty soprány daly, tak 

jsme v altech na ně jako mrkali: „Jo, super holky, daly jste to!“, to bylo ohromný (důraz). Ta 

týmovost tam byla úžasná, úžasná. [důraz] Nikdy jsme s tim nepočítali. Vždycky jsme si 

říkali, že tam určitě budou lepší, ale věděli jsme, že jsme pro to udělali maximum a že ta 

příprava byla prostě dobrá, ale nikdy jsme nejeli na soutěž jako jo, tady vyhrajem. To by si 

nikdo nedovolil. Ba naopak, když jsme tam slyšeli nějakej sbor, tak jsme si říkali, tyjo, ty jsou 

tak dobrý. Ale nikdy nás dirigent nevedl k tomu, že to určitě vyhrajem, nikdy, nikdy, nikdy. 

Držel nás v tomhle při zemi. Podáme nejlepší výkon a uvidíme. Jsou to subjektivní soutěže 

stejně jako krasobruslení třeba, i kdybychom zazpívali jak pánbůh, tak se to někomu nebude 

líbit a nemusíme vyhrát. Šli jsme tam s pokorou, že uvidíme.“ (Petra, 8. 4. 2013) 

V prostředí, kdy zpěváci a zpěvačky museli bojovat o cenné body během přezkoušení a 

kontrolovali nástěnku, kde bylo vyvěšené pořadí, byla soutěž místem, kde veškerá rivalita 

odpadla a zpěváci se soustředili na co nejlepší výkon. 

III.3.3.5. Ubytování na turné a s ním spjaté zvyky 

Po koncertě bylo zvykem, že si zpěváky rozebraly rodiny, u kterých se pak noc nebo dvě 

spalo, nebo se spalo v tělocvičnách přilehlých škol. Méně často se stávalo, že sbor přespal 

v hotelu nebo ubytovně, ale i takové možnosti se občas naskytly. Každá z variant měla opět 

svoje zásady a svou rutinní podobu. 

Do tělocvičen se sbor dostával po koncertě a bylo pravidlem se co nejrychleji umýt a jít spát. 

Spalo se ve spacácích na karimatkách po obvodu tělocvičny. Bylo zvykem, že pokud se 

naskytl čas před spaním nebo ráno po probuzení nebylo třeba nikam spěchat a byl tzv. „volný 

den“, sbor se sešel, aby spolu vyřešil věci, které bylo třeba si říct mezi všemi. Buď se tzv. 

„řešilo“ nebo „hodnotilo“ anebo obojí: 
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„A vůbec jako říkat, že „se to jako bude řešit“ to asi byla nejvýhružnější věc, co se mohla stát, 

protože ono se to pak bude řešit [důraz] ono se to pak řešilo no. To probíhalo třeba po 

koncertě, nebo když jsme byli společně, když jsme byli v těch tělocvičnách, když jsme nebyli 

v rodině, tak v tělocvičnách a to se řešilo.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Pokud se něco „řešilo“, bylo to z důvodu toho, že se někdo ze zpěváků provinil proti 

zaběhlému řádu, který fungoval řadu let, vlastně po celé sborové „generace“.  Co se pak 

„hodnocení“ týče, podle sbormistra nebylo potřeba řešit věci, které se povedly, jen kritika 

může sbor posunout dál, proto probíhaly v rámci zájezdů a po důležitých koncertech setkání, 

kdy každý musel před ostatními říci, jak hodnotí svůj výkon a co mohl udělat lépe:  

„Takže vždycky po každym zájezdu následovalo hodnocení, že se vyhradil nějakej čas, kde se 

hodnotilo, jakože i fyzicky se musel ten člověk postavit a nějak před tim davem ... no všichni 

na něj koukali, jak kdyby to byl největší vyvrhel, že něco udělal nebo neudělal, že to byla ta 

kolektivní vina a nekamarádění se.  […] Co jsme ještě nesnášeli, bylo to, jak jsem o tom 

mluvila, takový to hodnocení, jak se ten zájezd poved, co jsem mohla udělat lépe, jestli jsem 

zpívala na koncertě na 150%. Jestli jsem zpívala na tolik procent je prostě absolutně 

irelevantní, když jsem byla dítě, co na koncertě ... no čtyři nebo pět nás bylo v jednom hlase, 

jo. Nás třeba jelo 23 do Ameriky, takže si představte, když zpíváte Kyrie nebo Hoj, hura, hoj 

ve čtyřech nebo pěti lidech v sopránech, tak jak asi odvedete výkon na 20%. To prostě nejde, 

no.“ (Monika, 31. 3. 2013) 

Sbormistr se těchto setkání většinou osobně neúčastnil, pouze řekl: „Děcka, vyřešte si to, 

zhodnoťte si koncert, kdo na kolik procent pracoval.“ Ve Sborovém desateru najdeme 

kapitolu, kde se ospravedlňuje i vzájemné donášení, pokud tím je napomoženo k tomu najít 

„flákače“, kteří svým nedostatečným výkonem kazí práci ostatním: 

„Proto si povšimněte kamarádů kolem sebe a nenechte je ubírat cenná zrníčka ze sborového 

„pytle“. Mohla by nám později velmi chybět, třeba na soutěžích. Tento příklad se zrníčky 

často používala první sborová parta. Po několika zkouškách mezi sebou hodnotili, kdo svou 

pílí dodal všechny „zrníčka“ a kdo je naopak ubíral nebo vůbec nedonášel.“ (Sborové 

desatero, s. 19.)  

Hodnocením zrníček, která každý donesl do společného sborového „pytle“ tedy začalo toto 

jakési sebehodnocení, které mělo více forem – např. psaní anonymních hodnocení jinými 

anebo podepsaných sebehodnocení, veřejné ústní sebehodnocení před sborem anebo 

v mikrofonu v autobuse. Měly většinou formu prohlášení „na sto procent jsem asi 
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nepracovala, ale opravdu se snažím“, někdy následované zdrcují kritikou od jiných členek 

sboru, většinou starších nebo stejně starých. Anežka vzpomíná, jak se jednou vzbouřila:  

„Já už jsem pak taky řekla něco v tom smyslu, že o svejch chybách vím a že s některýma nic 

nenadělám, no. Že jako nevím. Jestli to někomu vadí, tak si nebudu sypat popel na hlavu, 

některý věci zkrátka líp neudělám, no. Na kěterých děckách bylo vidět, že nevědí, která bije. 

Tam přišli s tím, že chtěj zpívat a že zpívaj rádi a nechtěj řešit takovýhle vyjádření, což pro ně 

muselo bejt naprosto šílený.“ (Anežka, 19. 2. 2013) 

Když se však tzv. „bylo v rodinách“, sebehodnocení nehrozilo. Hlavní věc, na kterou si 

většina informantek v rozhovoru vzpomněla mezi prvními, když se začalo mluvit o rodinách, 

bylo to, jak je cizí rodiny vnímaly a o čem spolu nejčastěji hovořili: 

„V Americe to bylo takový docela ... nevim, jestli jsem to úplně vnímala, třeba v takovým 

Španělsku ne, ale myslim, že řada lidí si nás vzala, protože jsme byli z toho východu. 

Vypadali jsme jako exoti, no. Ale v Americe jo, no. Tam se nás i ty děcka začaly ptát: „A 

znáte řízek? A znáte žvýkačky? A vy prý nemáte v zimě čerstvé ovoce?“ No teď už máme, to 

bylo zas před řadou let, někdy v padesátých letech, jo. Teď to čerstvý ovoce, jo. To máme. Že 

nemáme to jižní ovoce, to oni nemaj taky, jo, protože to dovážej. Takže oni pak kladli docela 

jako zajímavý dotazy, to mě fakt překvapilo. Překvapila mě z jejich strany spíš jako 

nevědomost geografická, protože jednak se nás ptali, zda jsme pod Ruskem, často. A pak nás 

třeba hledali v Asii a my si říkali ajaj. Spíš jako byli hodně překvapený, že my známe 

americký reálie, americký prezidenty a já jsem dokonce jako, teď už to neumim, ale uměla 

jsem vyjmenovat ty americký státy a jejich hlavní města, což teda jsem je dojala. No a voni 

jako v podstatě ani neuměli najít Evropu, když to tak řeknu, jo. A Evropa je kde? A ukazovali 

na Austrálii pomalu, jo. Ne všude teda, ale v řadě rodin ano. Tenkrát na první Americe třeba, 

tak tam měl Havel inauguraci v Bílým domě, takovýto přijetí. No, tak jsme si říkali, to asi 

budou vědět a vím, že v nějakým městě měli obrázek Havla jako nějakou placku. A někdo to 

tam měl na klopě a pak tam někdo přišel a: „To je tvůj boyfriend?“ a my: „Ne, to je náš 

prezident.“ [smích] to bylo takový úsměvný, no. A tohle mě docela překvapilo, jo. Že řada 

těch rodin na nás tak koukala: „Jé, vy nejste opice, co lezou po stromech, vy jste kultivovaný, 

mladý lidi, jo?“ To bylo zjištění, že opravdu my na tom východě opravdu nelezem po 

stromech. Takové docela legrační zážitky, no.“  (Anežka, 19. 2. 2013) 

Každý člen sboru se minimálně jednou setkal s tím, že se rodina, ve které byl ubytovaný, 

vyptávala na Českou republiku ve smyslu, který výše popisuje Anežka. Rodiny (tedy hlavně 

ty mimoevropské) často žily v mylných představách, že Česko leží úplně jinde, než opravdu 

leží, těžko věřily tomu, že se u nás dají sehnat podobné produkty jako v jejich zemi a 
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podobně. Pro sboristy o to úsměvnější bylo, že se tyto „přešlapy“ děly i po roce 1989, a 

dokonce i deset let po roce 1989: 

„No a po tom koncertě si nás teda většinou rozebrali do rodin a tam jsme dostali večeři, 

většinou jsme byly teda po dvou a většinou byly stejný otázky, jako prostě, v podstatě, jaký to 

bylo, jak se u vás žilo za komunismu? To bylo skoro v každý rodině [smích] to byl třeba rok 

97, 96 a stejně prostě ... jak se u vás žilo za komunismu, jaký to bylo za komunismu. Myslim, 

že jsme hodně těžili z toho exotickýho, my jsme prostě ... my jsme prostě byli exoti, jo. 

Exotickej dálnej východ. Jo, že fakt to bylo, vopravdu jsme se necejtili jako součást západu. 

Opravdu západ bylo něco úplně jinýho, než jsme my. My jsme byly východ. A často to bylo 

tak, že v rodinách to hrozně naznačovali, jako ne že by nás uráželi, to vůbec ne, to chraň bůh, 

ale třeba nám hodně ukazovali věci, co si mysleli, že u nás nejsou. Třeba hodně legrační bylo 

jako, že nám ukazovali, jak se splachuje záchod [smích]. To je televize. A tak no. Nebo že se 

nás ptali, jestli máme auto. Jestli jsme viděli video. „To je video, víte? To je mikrovlnka, 

víte?“ No to bylo takový legrační. To bylo ... taková směs jako zahanbení a jak na to reagovat, 

jo. A zároveň už nás to jako štvalo, jako sakra, co si o nás jako myslej. Ale zároveň jsme jim 

musely bejt vděčný. To my jsme dostávali hroznou nalejvárnu, jak se k těm lidem máme 

chovat, jo. To dělali zadarmo, ze svý vlastní vůle.  Jako dobrovolně, že si vzali domů dvě cizí 

děti, že jim poskytli večeři, nocleh, snídani a ještě jim dali na cestu svačinu a nějakejch pár 

drobnejch, který jsme nikdy nepřiznali, žejo. […] hlavně my jsme prostě chtěly hlavně co 

nejrychleji se najíst, vůbec si s nima nejlépe nepovídat. To dneska si prostě klepu na hlavu, mě 

by hrozně zajímalo, jak žijou, ale v tý době mě to prostě vůbec nezajímalo. Já jsem byla 

zvědavá vocaď pocaď. Jako já jsem hlavně myslela na sebe, chtěla jsem se hlavně jít brzy 

vyspat. Rychle najíst a rychle do pokoje, umejt se a do postele a povídat si s tou kámoškou o 

ňákejch klukách nebo o sboru právě, pomlouvat … dost často jsme drbaly, žejo. Prostě musely 

jsme ze sebe dostat nějakou ... no prostě jsme asi byly často dost frustrovaný, jo, jako chtěly 

… potřebovaly jsme si zandávat. To drbání byl takovej jako mechanismus prostě, jak vypustit 

páru, no. Takže jsme drbaly hodně, no. [smích]“ (Lucie, 27. 1. 2013) 

Monika zmiňuje i to, jak některá děvčata dostala příležitost na západě zůstat: 

„Vim, že pár kamarádek takhle po tom devadesátym, protože revoluce byla 89 a my jsme tam 

byli v 91 roce a dostali jsme nabídku, ať tam zůstaneme a studujeme. Takže ty holky se tam 

třeba za několik měsíců vrátily, odmaturovaly a vím, že už tam zůstaly a maj tam rodiny 

dneska, jo. Já jsem ale nebyla tak silná nebo měla takový rodinný pouta, že jsem to neudělala, 

no. Takže těžko hodnotit. To byla váha tý doby, kdy jsme tam mohli, to nám bylo takovejch 

osmnáct, devatenáct tady v tom socialismu a přilítli jsme rovnou do Ameriky, jo. Takže si to 

dokážete představit, že to byla strašná výzva, strašná, obrovská změna do toho big [důraz] 
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státu, všechno tam je big a super a tady se vrátíte zpátky do šedě, příšernost, žádný nabídky, 

služby nefungujou, trh nefunguje, prostě nic, takže ty holky to udělaly a vím, že to tak mají, 

protože jezdí občas do Česka, mají tu svoje babičky, takže ... mají už i děti ve věku, co mám 

já, no a jsou spokojený, no.“ (Monika, 31. 1. 2013) 

Podle výpovědí, ale ne po všechny zpěváky byly zážitky z rodin jen příjemné a zábavné. Petra 

rozhovoru popisuje způsob, jakým byly děti rozdělovány do rodin: 

„Akorát jednou v Rusku  jsem byla v rodině sama, jsem byla malá, jsem byla v sedmý třídě, to 

bylo, když bouchnul Černobyl, tak čtrnáct dní na to jsme jeli do Ruska […] A tam jsem byla v 

tý rodině taky sama. Mně se třeba nelíbilo, že si to vedení nepohlídalo, že třeba dvanáctiletá 

holka šla sama do rodiny a pak dvě šestnáctiletý šly do rodiny ve dvojici, to nebylo dobře 

udělaný, jo. To si měli prostě pohlídat tohle. Oni jeli podle abecedy, trapně, jo a ne podle toho 

kolik je tý holce let. A tam třeba se mi stalo v tý rodině, že my byli tak vykázněný, že nám 

nesmí to letadlo uletět, tak prostě já celou noc nespala, měla jsem nařízenej budík na svejch 

hodinkách, který jsem měla půl roku, digitálky, to mi tatínek ukázal, jak se nařizuje budík. A 

prostě ta rodina opravdu zaspala a já se styděla jim zabouchat v ložnici, že chci jet. A věděla 

jsem, že jim strašně hlučně splachuje záchod, tak jsem šla na záchod a splachovala jsem pořád 

až se teda vzbudili a ani jsme nesnídali a odvezli mě teda na to místo, kam měli.“ (Petra, 18. 2. 

2013) 

To, že byl někdo v rodině sám, se stávalo velmi málo. Ne všechny děti ovládaly jazyk dané 

země, a proto i pro ně bylo lepší jít do rodiny ve dvojici s někým, kdo jazykem dané země 

alespoň trochu mluvil, tedy především německy, francouzsky, anglicky nebo za socialismu 

rusky. Přesto, že se občas stalo, že rodina dovezla zpěváka na místo srazu později nebo mu 

dala najíst méně, než byl zvyklý, stále se všechny informantky shodují v tom, že se jim nikdy 

nestalo, že by je rodina vyloženě zanedbala a nepostarala se o ně. Naopak mluví o pobytu v 

rodinách s nostalgií.   

III.3.3.6. Příjezd domů 

Jelikož zpěváci na zájezdě spoustu hodin ve škole promeškali, bylo nutné toto číslo zbytečně 

nezvyšovat a hned následující den (i když se přijelo pozdě v noci) do školy jít. Jak už jsem 

zmínila, bylo zvykem se v autobuse na turné učit, aby člověk mohl vše co nejdříve dohnat. Ne 

všichni učitelé ale fakt, že žák odjel na delší dobu na turné, tolerovali: 

„Když jsme nebyly v notách, tak jsme si četli. Většinou do školy no. Protože toho času je 

relativně málo. Protože když jsme chyběli ve škole, museli jsme se učit a to byla taky otrava, 

jo.  To mě taky ... jako já jsem se  ráda učila děják, češtinu, literaturu, prostě věci, který jako 
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jsem si mohla sama přečíst. Ale věci jako matematika, předměty, který bych potřebovala, aby 

mi ten učitel vysvětlil a pak si to prakticky zkusila, pro to tam na tom zájezdě nebyl prostor 

no. A číst si to z učebnice - matematický poučky - to pro mě bylo úplně teda nepřekonatelný. 

Takže proto právě matika, fyzika, chemie, to šlo mimo mě, protože to se mi z těch učebnic 

četlo úplně nejhůř, no. […] ale nikdy jsem neměla jedničky, no. Že jsem měla nejlíp dvojku. 

Ale zas jako na jazyky, to mě nikdo ve třídě nemohl trumfnout, protože tos musela mluvit, 

žejo, v Německu německy, ve Francii francouzsky, tak k tomu jsem měla vztah, díky těm 

zájezdům, no. K angličtině jsem měla taky vztah, no. Že třeba v Americe jsme mluvily 

anglicky, jo. No prostě v jazycích jsem měla opravdu obrovskej náskok. Což byl třeba 

problém, protože ty zeměpisářky třeba nikdy na těch místech nebyly no a já jsem opravdu 

chtěla tu zkušenost sdílet, nějak se podělit. No ale teda to se spíš setkávalo s nepochopením, že 

se předvádím a že se ukazuju, jak jsem chytrá. Všude jsem byla, nejlépe dvakrát. A tak no. 

Tak jsem pak se naučila o tom mlčet. A tím víc mě to asi vydělovalo od mejch spolužáků. 

Byla jsem prostě jinde než oni. A to nemyslím, že bych musela bejt vejš nebo níž, ale prostě 

jinde. Prostě jsem neměla stejný zkušenosti jako oni. Neposlouchala jsem stejnou hudbu, jo. 

Vlastně jsem měla s nima málo co společnýho a tohle mě od nich vzdalovalo.“ (Lucie, 27. 1. 

2013) 

O nepochopení učitelů a spolužáků mluví i Jana. Na otázku, zda kvůli zájezdům ve škole 

někdy pocítila závist, odpověděla: 

„Ano. Ne třeba na základní škole, to ne, tam byl dobrej sbor, tam jsem to nepociťovala, ale na 

střední škole, to byla hrozná závist od spolužaček, to jsem cejtila. Tam to bylo špatný i s 

učitelama, na tý zdrávce, protože to už se víceméně začalo jezdit do zahraničí a tam už ta 

závist byla velká, ale nikdo tu dřinu prostě neviděl, že holky šly na diskotéku, šly na zábavu a 

my měli zkoušky, před zájezdem čtyřikrát až pětkrát týdně. A to samozřejmě nikdo neviděl..“ 

(Jana, 28. 3. 2013) 

Sbor byl od 80. let ve svém městě velmi prestižním uměleckým tělesem. Ze své zkušenosti 

vím, že jsme s odjezdy na zájezdy a dlouhou absencí neměly ve třídě nikdy problémy. Bylo 

nás na gymnáziu ve třídě pět sboristek, a pokud jsme si vše dopředu zařídily s každým 

vyučujícím, třídní učitel nás vždy pyšně pustil. Některým vyučujícím to ale vadilo. Dobrou 

zkušenost s kolektivem a učiteli měla i Klára: 

„No já jsem se dobře učila, takže jsem neměla problémy. Ale je fakt, že když jsme jeli na tý 

základce do Španělska, tak jsem byla ráda, že mi všichni záviděj. […] A většina učitelů, na 

základce vůbec, ale i na tom gymplu, neměli problém to brát. A dokonce jsme nemuseli díky 

tomu na chmelovou brigádu, to jsem byla ráda, což nemyslím kvůli tý práci, ale když člověk 
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neměl bůhví jakej kolektiv, tak proč by měl někde být tři týdny trávit je tam na nějakym poli, 

to bylo fajn. A oni i viděli, že se profiluju na ty jazyky a že tohle ohromně pomáhá. Že jsme si 

i psali a vím, že jedna holčina z Drážďan mě naučila tím, že mě donutila něco sepsat, nějakou 

pohlednici a tak. Nebo jsme v tom Rusku byli, tak že měl člověk možnost hodně mluvit, to 

bylo důležitý. Nebo i angličtina v Německu, takový ty fráze. A myslím, že možná i díky tomu 

nám tam trochu vycházeli vstříc v tý škole.“ (Klára, 26. 2. 2013) 

Dalším, koho „postihly“ dlouhé sborové zájezdy, byla zpěvákova rodina. Většina informantek 

se shoduje v tom, že rodina musela plánovat dovolené a výlety podle harmonogramu sboru a 

podle toho, kdy měl zpěvák čas (nebo odjeli bez něj): 

„To mi teda určitě vzalo svůj soukromej čas, svůj soukromej čas s rodinou. Když třeba rodiče 

jeli někam a já byla jinde třeba. To mi vadilo tedy. A hlavně zpočátku, když jsem byla malá, 

že jsme měli strašně málo času rodina na sebe. Jako třeba i jak jsem říkala na začátku, že jsme 

hodně zkoušeli ty víkendy, takže tohle neexistovalo, že by si rodina žila vlastním životem. 

Takže svátky, oslavy, chcete jet na lyže, na dovolenou, tam prostě neexistovalo, že by vás 

omluvili ze zkoušky, že s rodičema plánujete dovolenou, to neexistovalo. To se prostě muselo 

všechno podřídit tomu, že sbor je číslo jedna a tamto si nějak udělejte.“ (Monika, 31. 1. 2013) 

Zpěvákovy rodiny se v tomto případě dostávaly do těžké situace, kdy si musely zvyknout 

volný čas plánovat podle dítěte.
35

 

 

IV. Závěrečné interpretace 

Jak je z předešlých podkapitol patrné, mnou zkoumaný dětský pěvecký sbor měl svoje 

specifické zvyky, pravidla, normy, hodnoty, rituály a dokonce, jak částečně vysvítá 

z rozhovrů, i svůj slang. Měl tedy svoji vlastní kulturu, kterou se nováček musel naučit 

v procesu enkulturace. Tento sbor můžeme považovat za specifickou kulturní kohortu, tak jak 

ji definuje Thomas Turino (2008). Tato kulturní kohorta měla i svoji vlastní hierarchii 

společenských statusů jejích členů: 

                                                 
35

 „[…] on [sbomistr] pro nás byl fakt jako otec. On pro mě byl určitou dobu jako důležitější než moji rodiče, jo 

prostě. Co řekl, to platilo a moji rodiče se s tím nějak museli vyrovnat. Mě nezajímalo co oni. Já jsem jim to 

přinesla jako absolutní danost a oni se s tím museli nějak popasovat.  Mě vůbec nezajímalo, co si myslej oni. Až 

teď z odstupu si říkám wow.“ (Lucie, 27. 1. 2013) 
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„Ale je fakt, že jsem tam jako cítila právě tu určitou strukturu, kde jsem cítila, že když jsem 

třeba přišla do oho hlavního sboru, tak tam byly takový ty osobnosti v tom našem hlase, který 

jsem věděla, že bych měla poslouchat.“ (Klára, 26. 2. 2013) 

Hierarchie společenských statusů ve sboru byla, podle výpovědí, patrná. Na nejvyšší příčce 

stál samozřejmě sbormistr, který měl poslední slovo. Pod ním stál na další příčce zbytek 

dospělých, tedy tzv. vedení. Pod nimi byly děti – členové sboru. Mezi nimi se i přes 

vyžadovanou konformitu a rovnostářství (k čemuž se dostanu později) vytvořila hierarchie 

podle 1) věku 2) hudebních schopností a 3) míry oddanosti sborovým pravidlům a ideálům.  

Hierarchie věková se ukazuje v pojmech tzv. „mladší“ a „starší“ člen. Další hierarchii lze 

usuzovat podle sborového „žebříčku“, který promítal hudební schopnosti jednotlivých členů. 

Větší slovo měl ve sboru ten, kdo byl vysoko ve sborovém žebříčku, než ten, kdo se například 

nedostal ani do sborové čtyřicítky. Společenský status ve sboru dále ovlivnila míra oddanosti 

sborovým pravidlům a ideálům: informantky totiž na téma vztahů uvnitř sboru nejčastěji 

zmiňovaly dvě typická sborová označení, a to „škůdci“ a „odborářky“: 

„[…] ti škůdci uměli dobře zpívat, na rozdíl od těch lidí, kterým jsme říkali odboráři nebo 

nevim ještě jak jsme jim říkali, kteří ale tu pěveckou stránku nahrazovali tím druhým, tím 

jakoby přehnaným ambiciózním přístupem a výrazem a možná donášením, nevím. […] bylo to 

tam přesně polarizovaný, já si uvědomuju, že tam snad ani nebyl nějakej střed … nebo byl tam 

střed nějakých holek, kterým to bylo asi trošku jedno, ale myslím, že asi nebyl střed, že taková 

byla ... prostě seš dobrej [hudebně], skvělý, ale seš prostě škůdce. A většinou ti, co byli hodně 

dobrý, tak ti byli škůdci a pak tam byli tyhlencty [odborářky], co se snažily to „víst“ nebo řídit 

tim směrem a ty právě tu svoji hudební a pěveckou stránku nahrazovaly touhletou stránkou. 

Takhle to tam fungovalo. Jakože většinou přešly do tý role toho diktátora.“ (Monika, 31. 1. 

2013) 

Zajímavé je, že polovina informantek (Monika, Petra a Anežka) tvrdila, že patřila ve sboru 

mezi „škůdce“ a že jim vadilo chování „odborářek“. Tzv. „škůdce“ nikdy nemohl být v 

hierarchickém uspořádání na samém vrcholu. Tyto tři faktory tvořily dohromady výslednici 

pozice jedince ve sboru. Společenský status zvýšila i funkce v tzv. sborovém výboru: 

„My jsme tam měli takovou samosprávu takovou, kdy se ustanovil výbor […] No to byla 

taková prodloužená ruka toho sbormistra, kdy každej hlas měl předsedu toho hlasu, 

místopředsedu hlasu a oni měli na starosti různý věci. Třeba když byly samostatný zkoušky, 

tak i jako třeba ten předseda hlasu zodpovídal za to, že je rozdělí do různejch místností. Nebo 

potom když potom bylo organizačně něco potřeba dojednat. Ten výbor i jako byl takovým 
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prostředníkem toho sbormistra, vůbec tý ideologie, ono možná pak to bylo zrušený, protože on 

se ten výbor často pak vymknul kontrole, tomu sbormistrovi. Já jsem třeba v tom výboru byla, 

jako časem, to jsme se scházeli u něj doma a bylo to takový jako částečně přátelský. Ale já 

jsem cejtila, že to bylo něco, já nevím, jako kdyby člověk vstoupil do komunistický strany. 

Najednou se začíná podílet na moci. Přebírat zodpovědnost tu mocenskou a je fakt, že tam 

jsem viděla na tom sboru, že samozřejmě byly typy, kterejm to dělalo dobře - to vlastnictví 

moci. Pak jsme ale řešili, kdy nějaká ta osobnost, někdo kdo tu moc má rád, že už má pocit, že 

může víst, tak začali vymýšlet něco, co se tomu sbormistrovi už nelíbilo. Tak tam začalo 

takový pnutí, i ze strany toho výboru. Ale já jsem nikdy neměla pocit, že by to bylo něco, co 

by zastupovalo jako vůli těch lidí, co v tom výboru nebyli. Spíš to bylo něco jako nápady, 

mocenský trošku, od lidí, kteří si tu moc nějakým způsobem užívali.“ (Klára, 26. 2. 2013) 

Přes viditelnou hierarchii mezi členy (a možná právě proto) bylo ve sboru neustále 

zdůrazňováno rovnostářství jako pozitivní hodnota a také stejnost. Stejnost se ve sboru 

vyžadovala jak v hudebním, tak v nehudebním chování: 

„Dycky se na mě někdo obořil jako: „Neřvi!“, protože jsem měla jako takovej hodně zvučnej 

hlas, jo. A byla jsem fakt slyšet. A furt jako mě někdo usměrňoval: „Seš nad, seš pod, neřvi a 

co děláš.“ A tak jako, bylo to takový, že se člověk musel furt kontrolovat, že tam bylo takový 

napětí.“ (Lucie, 27. 1. 2013)  

„To se těžko vysvětluje, ale  prostě mít něco extra nebo mít něco jinýho, lepšího než ostatní, to 

byl problém, fakt [důraz] velkej problém.“ (Lucie, 27. 1. 2013)   

Často se zdůrazňovalo, že je potřeba, aby se všichni nejen stejně chovali, ale i stejně mysleli. 

Zastřešujícím pojmem pro stejné myšlení byl tzv. smysl pro kolektiv nebo kolektivismus. Ten 

měl přispět nejen k dobrým vztahům, ale i k zvýšení výkonnosti: 

„Nejdříve si povězme, co je kolektivismus. Týká se vnitřní, duševní stránky sboru, soudržnosti 

mezi členy sboru, vzájemných vztahů, podřizování se jeden druhému navzájem. […] Dobré a 

správné vztahy mezi členy sboru – tedy jeho parta – je nesmírně důležitá nejen pro udržování 

přátelských a kamarádských vztahů, ale také pro zvýšení výkonnosti sboru.“ (Sborové 

desatero, s. 19)  

Tato pravidla dokládají nejen vzpomínky informantek, ale i Sborové desatero, kde je velká 

část kapitoly nazvaná Hlavní základy naší věže – party sboru (prosazování myšlenek pro 

dobro sboru) věnována tzv. „brblání“, jako škodlivému projevu individualismu: 
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„Vždycky se objeví někdo, kdo „brble“ proti sborovým zásadám, kdo pomlouvá kamarády, 

kteří tyto otázky prosazují. Přesto by ve sboru měla převažovat většina dětí, které tyto škůdce 

poučí a správnost myšlenek mu vysvětlí a nedopustí, aby se někdo z mladších členů sboru 

naučil „brblat“ po vzoru těchto škůdců.“ (Sborové desatero, s. 24)  

Sbormistr často zpěváky také poučoval o zhoubném americkém individualismu, se kterým 

není možné v hudbě dosáhnout takových výsledků jako kolektivním přístupem.
36

 To je 

potřeba chápat v širším kontextu: Nosál tvrdí, že „socialistické dětství“ obecně je spojeno se 

vzpomínkami na závislost, manipulovatelnost a nevědomost. Podle Nosála je dětství v 

socialismu ale často spojováno i s dalšími pojmy jako je kolektivní život, intenzivní sociální 

kontakty, s autoritou, se vzory, kolektivismem, malým individuálním sebevědomým, 

strachem a traumaty, trestáním, stejností a malými či žádnými možnostmi volby (Nosál 2002, 

s. 72). Pokud se objevuje obraz individualismu ve vyprávěních o socialistickém a post-

socialistickém dětství, má negativní konotaci. Individualismus je tak spojován s něčím 

nenormálním. (Nosál 2002, s. 62).  

Na druhou stranu stejnost je zřejmě podstata klasického evropského pěveckého sboru a 

hodnota stejnosti se projevuje i například v americkém chlapeckém internátním sboru 

American Boychoir.
37

 Cílem koncertu mnou zkoumaného sboru byl „dokonalý výkon“, čímž 

se myslelo takový, který byl chápán jako co nejstejnější možný, tedy co nejvíce 

zesynchronizovaný - „jako kdyby zpíval jeden“. Cílem tedy byla intonační a časová přesnost. 

Koncert sboru měl působit jako „dokonale namazaný stroj“. Jakýkoliv individualismus nebo 

vlastní kreativita členů – ať hlasová nebo interpretační – nebyla žádána, ba právě naopak.  

Stejnost v tomto pojetí byla chápána jako dosažitelná skrze disciplínu. Jak jsme viděli, nejen 

koncertování, ale veškeré aktivity sboru na zájezdě jako stravování, spaní nebo přesuny byly 

důkladně a do detailu centrálně organizované. I když tato organizace prostupovala celým 

dnem i na táboře, hlavně se projevovala na zájezdech. Zpěvák byl tedy touto institucí jaksi 

sevřený a určený.
38

 Tento důraz na disciplínu souvisel s ambicí sbormistra/sboru, být tzv. 

                                                 
36

 „Individualita je pro kolektiv [v socialismu] potenciálním nebezpečím a narušuje jej.“ (Strathern 1992: In 

Holý, 2001, s. 63) Tato netolerance k individuálním odlišnostem pramení z ideálu jednoty v homogenitě. (Holý 

2001, s.63) 
37

 http://www.americanboychoir.org/community/index.php (přístup dne 22. 6. 2013) 
38

 Organizace veškerého života členů sboru na koncertním turné může připomínat koncept Totální instituce 

Ervinga Goffmana. Charakterizuje ji to, že veškerý každodenní život chovance je podřízen pravidlům instituce a 

je pod neustálým dohledem autority, chovanec nemá soukromí, protože všechny činnosti vykonávají chovanci 

společně (Goffman 1961) http://cs.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%A1ln%C3%AD_instituce (přístup dne 8. 6. 

2013) 

http://www.americanboychoir.org/community/index.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%A1ln%C3%AD_instituce
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„špičkovým sborem.
39

 Sbormistr stále zdůrazňoval, že je potřeba podat na koncertě „špičkový 

výkon“. Jak jsme viděli výše, výkon se kvantifikoval v procentech, kdy po koncertech měli 

zpěváci hodnotit, na kolik procent pracovali. 

Takové chápání hudby jasně zapadá do konceptu prezentačního způsobu provozování hudby 

Thomase Turina, protože u ní jde právě o „podání výkonu“, který má co nejvíce zaujmout a 

ohromit posluchače, na rozdíl od participačního provozování hudby, kde jde primárně o 

společný zážitek. Hodnota disciplíny není u participačního modelu relevantní. V mém případě 

pak prezentační model doplňuje tzv. atletické pojetí hudby typické pro současné chápání 

evropské klasické hudby, o kterém mluví etnomuzikolog Bruno Nettl: „Vypadá to, že na 

hudbu máme tak trochu atletický pohled: Jsme ohromeni, pokud něco trvá mnoho hodin, nebo 

když někdo dokáže udělat důležitou práci rychle nebo když někdo, skladatel nebo performer, 

může zvládnout extrémně náročný úkol.“ (Nettl 1992, s. 3)
40

 Dále pokračuje: “Je-li v kultuře 

přítomna představa mistrovských děl, může její kusy charakterizovat technická náročnost a 

stylistická jedinečnost. Pokud je důležitá idea konformity, pak je možné, aby došlo k velmi 

disciplinovaným orchestrálním performancím; pokud je ale důležitý individualismus, mohou 

být hudebním protipólem sólové performance nebo improvizované muzicírování [jam 

sessions].“ (Nettl 1992, s. 6) 
41

 

Právě snaha kvantifikovat výkon zpěváků na procenta s tímto atletickým pojetím souvisí (i 

když v něm také zaznívá zvyk za socialismu hodnotit práci dělníků na procenta). 

Kvantifikovatelnost se projevovala také v pořizování výčtu vyhraných soutěží, absolvovaných 

koncertních turné (čím dále a déle, tím lépe) a počtu zpěváků. Těmito čísly se sbor 

prezentoval na veřejnosti, tedy v rámci Turinovy kulturní formace, která však tato čísla 

zároveň žádala. Také se zde projevuje hodnota soutěživosti – vyhrát nad ostatními sbory, být 

nejlepší, což je podstatou atletického pojetí. Naopak v participačním modelu by tyto hodnoty 

postrádaly smysl.  

                                                 
39

 Viz například sborový dokument Čtyřikrát o docházce: „Vzorná docházka je základní podmínkou členství ve 

špičkovém sboru.“ (viz příloha 2) 
40

 „We have, it seems, a kind of athletic view of music: We are impressed when something takes many hours, or 

when someone can do important work quickly, or when someone, composer or performer, can carry out an 

extremely difficult task.“ (Nettl 1992, s. 3) přeložila M. Paděrová 
41

„If the notion of masterworks is present in the culture, then great technical complexity and stylistic uniqueness 

may characterize its pieces. If the idea of conformity is important, then well-diciplined orchestral performances 

may result; but if individualism is important, then solo performances or imporvised jam sessions may be the 

musical counterpart. (Nettl 1992, s. 6) přeložila M. Paděrová 
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Jak už jsem zmínila v úvodních kapitolách, Alan P. Merriam uvádí jako důležité složky 

etnomuzikologického výzkumu hudební i nehudební chování a považuje je za vzájemně 

propojené společně s konceptualizací a vlastní zvukovou strukturou. Platí to tedy i v tomto 

případě, kdy hodnoty zkoumané kulturní kohorty ovlivňují veškeré (hudební i nehudební) 

chování a tedy i výsledný zvuk. 

V. Závěr 

Doufám, že se mi alespoň částečně podařilo zprostředkovat pohled do celkem uzavřeného a 

málo známého světa „za oponou“ zahraničních koncertních pódií jednoho českého dětského 

pěveckého sboru. Snažila jsem se tento specifický „svět“ nebo kulturní kohortu (slovy 

Thomase Turina) nejen popsat, ale i „tlumočit“. Přestože mnohé věci se v něm na první 

pohled zdají iracionální, tak pokud se do něj ponoříme s cílem „pochopit“, zjistíme, že mají 

svoji vnitřní logiku. Tato logika je daná nejen hodnotami vlastní kulturní kohorty, ale i 

hodnotami širší kulturní formace, v jejímž rámci vznikla. Mým cílem nebylo kritizovat nebo 

hodnotit, ale pochopit. Slovy Bruno Nettla: „Chceme porozumět každé hudbě jako aspektu 

její kultury a poznat, že každá kultura vytváří ten druh hudby, který potřebuje, aby sloužil 

jejím potřebám a reflektoval její základní hodnoty.“ (Nettl 1992, s. 5) 
42

 Mým cílem bylo 

popsat, pochopit a interpretovat data, konstruovaná především z vyprávění jeho šesti 

absolventek. Bývalé členky v polostrukturovaných rozhovorech reflektovaly každodennost 

kulturní kohorty dětského pěveckého sboru, tj. zkoušky, soustředění, tábor a zahraniční 

koncertní turné. Svoji práci jsem strukturovala podle této osy. Data jsem interpretovala s 

pomocí výše popsaného hudebně-antropologického třísložkového modelu Alana P. Merriama 

a také s pomocí teoretických konceptů Thomase Turina.  

V práci vysvítají různé sborové zvyky, normy, hodnoty, ideály, hierarchie a rituály, které jsou 

velice kompaktní. To může být také důsledek toho, že se ve sboru nestřídalo více sbormistrů. 

Osobnost sbormistra zde byla vždy podstatná, působí ve sboru již tři dekády a určuje jeho 

kulturu. V této práci bohužel nebylo místo na rozhovory s ním, a to z metodologických 

důvodů (snažila jsem se o co nejhomogennější výzkumný vzorek; i anonymizace, na které 

trvaly mé informantky, by mohla být problém. Také jsem chtěla dát slovo především 

samotným sboristkám, šlo mi hlavně o pohled „zezdola“). Z rozhovorů zbylo vůbec ještě 

mnoho dat, která by zasluhovala další analýzu vyžadující hlubší antropologické a 

                                                 
42

 „We want to understand each music as an aspect of its culture and recognize that each culture creates the 

kind of music it needs to serve its purposes and reflect its principal values.“ (Nettl 1992, s. 5) 
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etnomuzikologické znalosti. Proto doufám, že v budoucnu budu mít příležitost se tomuto 

tématu nadále věnovat.  

Na úplný závěr přikládám i svoji osobní reflexi po dopsání této práce: 

Tato práce byla mým prvním seznámením s etnomuzikologií. Zároveň mi ukázala hudbu ve 

světle, ve kterém jsem ji zatím neměla možnost poznat, i přesto, že jsem se ji věnovala od 

svých šesti let.  

Bylo nesmírně zajímavé o „svém“ sboru slyšet od žen, které ho navštěvovaly o dvacet let 

dříve než já a probírat ho nahlas, se všemi jeho klady a zápory, probírat ho s nimi do takové 

hloubky, jako dosud s nikým. Vzhledem k podobným pocitům a zážitkům, které jsme si 

sdělovaly, mi neunikl pocit, že to nemohou být úplně cizí ženy. Ony byly tou generací, o které 

jsme slýchávali pravidelně na zkouškách. Tou generací, která sbor tou nejhouževnatější prací 

dostala tam, kde je dnes. A já jsem s nimi mohla vést rozhovory a ptát se jich na to, kolik to 

„budování“ stálo sil. 

Působení ve sboru bylo jedenáct let pravidelnou součástí mého života a mám pocit, že až nyní, 

zpětně, jsem porozuměla spoustě principů, které jsem do té doby nevnímala. Dalo by se říci, 

že jsem sama sobě splatila určitý dluh, který jsem si ze sboru nevědomky nesla a nejspíš bych 

si ho bez této zkušenosti nesla i dál. 
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