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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce si klade za úkol zmapovat historii sborového zpěvu v Ústí nad
Orlicí a postihnout její vliv na současné hudební dění ve městě. Objasňuje roli
pěveckých sborů v kulturních dějinách Ústí nad Orlicí a předkládá souhrn pěveckých
sborů a vokálních skupin působících v tomto městě v minulosti i v dnešní době.
Klíčová slova
Ústí nad Orlicí, sborový zpěv, Cecilská hudební jednota, literátské bratrstvo, kantoři,
společenský zpěv, dětský pěvecký sbor.

SUMMARY
This bachelor thesis describes the history of choral singing in Ústí nad Orlicí, focusing
on its influence on the contemporary musical enviroment. The thesis clarifies the role of
choirs in the musical history of Ústí nad Orlicí and lists all choirs and vocal groups that
have worked in the town, including those that are active today.

Key words
Choral singing, Cecilian musical society, teachers, social singing, children’s choir.
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ÚVOD
Ústí nad Orlicí je město s neobyčejně bohatou kulturní tradicí. Vedle ochotnického
divadla, výroby staročeských betlémů a jiných rukodělných činností vyniká dlouhá
historie zpěvu a hudby obecně. Dnes si nejvíce pamatujeme jména dvou rodáků,
virtuózů Jaroslava Kociana a Bohuše Herana. Nejde ale o ojedinělé postavy, a
koneckonců i jejich životy by se velmi pravděpodobně ubíraly jiným směrem, kdyby
nebylo osobností, které jim pomohly najít životní cíl v hudbě.
Téma sborového zpěvu v Ústí nad Orlicí bylo pro mě poměrně jednoduchou volbou.
V Ústí jsem se narodila a chodila do školy, v dětském pěveckém sboru Zlatý klíček
jsem se díky jeho sbormistryni Daně Špindlerové nadchla pro sborový zpěv. Do Ústí
jsem se později vrátila jako učitelka na místním gymnáziu a základní umělecké škole.
Jsem velice ráda, že myšlenka, která považuje hudební výchovu za důležitou součást
vzdělávání mladých lidí, je tam stále živá. Důkazem toho mi bylo, že když jsem se
v prvním ročníku osmiletého gymnázia zeptala, kdo ze studentů chodí do základní
umělecké školy, jen dva ze třiceti nezvedli ruku. I přesto lze v poslední době pozorovat
jistý úpadek amatérské umělecké činnosti, lépe pozorovatelný ve větších městech.
Mladí lidé dávají stále častěji přednost počítači před společným muzicírováním. Je však
především na nás, hudebnících a učitelích, abychom jim ukázali cestu, dokázali je pro
hudbu nadchnout a zajistit tak pokračování hudební tradice města.
Cílem první části předkládané bakalářské práce je obecný přehled hudební historie Ústí
nad Orlicí, včetně profilů osobností, kteří na ni měli největší vliv. Také v ní stručně
zmiňuji hlavní kulturní činitele dnešního města. Hlavní část práce se zaměřuje na vývoj
sborového zpěvu, včetně charakteristiky jednotlivých sborů. Následuje výčet pěveckých
sborů a vokálních skupin, které utvářejí současnou kulturní scénu. Ve výzkumné části
této práce se snažím zkráceně zmapovat znalosti žáků ústeckých škol a srovnat
výsledky těch s rozšířeným hudebním vzděláním (ZUŠ, pěvecké sbory) s těmi, kteří
mají hudební výchovu pouze jako součást výuky ve školách. Ráda bych tím dokázala
vliv rozšířené hudební výchovy na kulturní povědomí žáků.
O problematice sborového zpěvu v Ústí nad Orlicí neexistuje ucelená publikace. Je však
možnost čerpat z dílčích kapitol v obecněji zaměřených studiích. Hlavním pramenem
mi byly Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, vydané na památku
stoletého jejího trvání, které sepsal v roce 1904 člen tohoto hudebního spolku Josef
7

Zábrodský. Cenný zdroj informací představuje také sborník 200 let trvání Cecilské
hudební jednoty v Ústí nad Orlicí – sborník příspěvků z konference „Městská kultura a
hudební tradice v Ústí nad Orlicí“ (2003) a dílčí práce Věry Sekotové vydávané
v regionální odborné literatuře. Nejhodnotnějším zdrojem informací o sborech Lumír a
Lukes se ukázala útlá brožura 100 let pěveckého sboru v Ústí nad Orlicí Jaroslava
Šilara. Velkou pomoc při studiu ústeckých osobností představuje online publikované
Ústecké kalendárium pracovnice místního muzea Jitky Melšové (1999 – 2012). Přehled
současných sborů vychází téměř výhradně z jejich kronik, pouze v případě sboru
Čtyřlístek, jehož kronika se ztratila, představuje náhradní zdroj diplomová práce
Martiny Hanikové Tradice sborového zpěvu v Ústí nad Orlicí, jejíž autorka měla tuto
kroniku k dispozici.
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1 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
1.1 Shrnutí hudební historie
Počátky organizovaných hudebních činností v Ústí nad Orlicí souvisejí se zpěvem na
kůru místního, tehdy ještě dřevěného, kostela. Jeho vývoj vyústil v založení literátského
bratrstva, které bylo prvním pěveckým tělesem na území města. Díky němu se město
může chlubit nejvýznamnější utrakvistickou památkou regionu – bohatě zdobeným
kancionálem. Velký vliv na kulturu v Ústí nad Orlicí měli kantoři na místních školách.
V období klasicismu se v souladu s dobovými zvyky scházeli hudebně založení
měšťané a ve svých bytech pořádali hudební soirée. Z nich následně vzešla Muzická
společnost a Cecilská hudební jednota, jeden z nejstarších fungujících sborů ve střední
Evropě1. Ani oblast světské hudby nezůstala opomenuta – ve druhé polovině
devatenáctého století vzniká pěvecký sbor Lumír, na jehož činnost navázal sbor Lukes.
Těsně po vzniku první republiky zahajuje činnost symfonické Orchestrální sdružení,
které ve spolupráci s pěveckými sbory významně pozvedlo hudební život města.
V devatenáctém a dvacátém století je Ústí známé jako město s výbornou hudební
výchovou a znamenitými zpěváky a hráči na smyčcové nástroje. Pozadu nezůstává ani
dechová hudba.

1.2 Nejvýznamnější osobnosti města
Součastný bohatý kulturní život v Ústí nad Orlicí je výsledkem úsilí mnoha generací
hudebníků, učitelů a organizátorů. Některá jména jsou v paměti obyvatel města stále
živá, jiná neprávem upadla do částečného zapomnění. V této kapitole si připomeneme
lidi, kteří zásadním způsobem ovlivnili minulost a tím i současnost hudby v Ústí nad
Orlicí.
1.2.1 Jan Ludevít Lukes
22. 11. 1824 - 24. 2. 1906
Pokud se zabýváme sborovým zpěvem, nenajdeme v Ústí nad Orlicí důležitější jméno,
než je Jan Ludevít Lukes. Narodil se jako Jan Evangelista Lukesle do chudé rodiny,
která si nemohla dovolit nechat syna studovat. Byl však výjimečně hudebně nadaný a
1

PROKEŠ, Lukáš. Město Ústí nad Orlicí.[online]. 2013-04-04 [cit. 2013-06-10] Dostupné na:
<http://www.ustinadorlici.cz/mesto>.
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již v devíti letech se stal předním sopranistou v augustiniánském klášteře v Brně. Kvůli
svému silnému národnímu cítění měl však problémy při studiu na německé klášterní
škole, které vyvrcholily jeho útěkem do Vídně, kde se vyučil soustružníkem. Když se o
tom dověděl jeho otec, přikázal mu přijet zpět do Ústí a stát se tkalcem. Po hudbě a
vzdělání se však Lukeslovi stýskalo, proto se vrátil na gymnázium do Brna a potom
pokračoval studiem práv ve Vídni. Zároveň bral soukromé lekce zpěvu, herectví a
italštiny. Po ukončení školy si vybral uměleckou dráhu. První vystoupení na scéně
olomoucké opery potvrdilo, že jeho rozhodnutí bylo správné. O rok později mu
kapelník pražského stavovského divadla František Škroup nabídl titulní roli ve své
opeře Dráteník, pro kterou se ukázal Lukeslův měkký, podmanivý hlas jako ideální.
Vyhovoval mu i národně-buditelský ráz opery, sám své vlastenectví prokázal mimo jiné
tím, že si své druhé jméno Evangelista změnil na staročeského Ludevíta a příjmení
Lukesle počeštil na Lukes.
V roce 1860 se oženil s dcerou sládka pražského pivovaru, přerušil divadelní dráhu a po
důkladném studiu chemie začal v pivovaru sám pracovat. Láska k hudbě ho však
neopustila, a už o rok později založil z pěveckého spolku při pivovaru pěvecký sbor
Hlahol a stal se jeho prvním sbormistrem. Po několika letech ho Bedřich Smetana
angažoval do souboru Prozatímního divadla, kde vytvořil hlavní role ve Smetanových
operách (Warnemana v Branibořích v Čechách, titulní roli v Daliborovi a Jeníka v
Prodané nevěstě). Lukes také učil ve Smetanově operní škole, po jejím zániku založil
vlastní, z níž vzešla nová pěvecká generace, mezi jinými například František Broulík.2
Lukesova stopa je v Ústí nad Orlicí stále znatelná. Jeho jméno nesl smíšený pěvecký
sbor, v ulici, pojmenované po slavném pěvci, můžeme najít Lukesův rodný dům
s pamětní deskou. Ústecké muzeum má ve své sbírce pohár, který dostal za ztvárnění
titulní role při premiéře Smetanovy opery Dalibor dne 16. května 1868.

1.2.2 Jan Mazánek
13. 5. 1851 – 29. 12. 1937
Pocházel sice z Hostivic u Dašic, ale po přidělení podučitelského místa v Ústí nad Orlicí
se mu toto město stalo novým domovem. Byl typickým příkladem českého kantora,
2

MELŠOVÁ, Jitka. Ústecké kalendárium [online]. Publikováno v listopadu 1999 [cit. 2012-06-09].
Dostupné z <http://www.usti.cz/kultura/kalendarium/Usti_Kal_99_11.htm>.
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který vedl své žáky k lásce k hudbě. Mazánek měl velmi dobrou hlasovou průpravu a je
autorem příruček o hlasové výchově: „Vyučování zpěvu na školách obecných a
měšťanských“ a „Cvičebnice zpěvu dle not pro žáky škol obecných“. Tyto učebnice se
rychle rozšířily po českých školách a způsobily zásadní změny ve výuce zpěvu.
Z Mazánkova podnětu byl založen zpěvácký spolek Lukes, v němž byl později
jmenován čestným členem a starostou. Jeho zvučný bas dovoloval i sólová vystoupení,
představil se jako žalářník Beneš v opeře Dalibor nebo houslista Mareš ve Fidlovačce.
Nadšeně se věnoval také ochotnickému divadlu. Z jeho popudu byl založen divadelní
soubor Vicena, jehož se stal prvním předsedou a řadu let sepisoval jeho Paměti. Za svou
divadelní činnost si dokonce s přítelem Juliem Kocianem vysloužil udání k zemské
školní radě, protože divadlo se v tehdejší době nezdálo pro učitele důstojnou činností.
Za celoživotní zásluhy bylo Janu Mazánkovi uděleno čestné občanství města Ústí nad
Orlicí.

1.2.3 Julius Kocian
22. 5. 1852 – 31. 10. 1913
Jako výjimečně nadaný sopranista s absolutním sluchem byl Julius Kocian v jedenácti
letech na doporučení Jana Ludevíta Lukese zaměstnán jako vokalista kostela křížovníků
v Praze. Tam se potkal a spřátelil se stejně starým Otakarem Ševčíkem, aniž by mohl
tušit, že tentýž Otakar Ševčík bude jednou jako uznávaný profesor Pražské konzervatoře
vyučovat jeho syna Jaroslava. Po návratu do rodného města se s přítelem Janem
Mazánkem stává hybatelem hudebního a kulturního dění. Není bez zajímavosti, že
věrné přátelství se později stalo příbuzenstvím – Kocian a Mazánek se oženili se
sestrami Korábovými. V roce 1883 se Kocianovi narodil po dvou dcerách syn Jaroslav.
Julius Kocian si k učitelskému platu přivydělával soukromými hodinami hudby a v roce
1888 publikoval houslovou školu „Základové hry na housle“, kterou později vydal
znovu ve spolupráci se synem Jaroslavem.
Krom pedagogické činnosti se aktivně angažoval ve spolku dobrovolných hasičů,
v ochotnickém divadle, byl jedním ze „starších“ Cecilské hudební jednoty.
Jméno Julia Kociana je z dnešního pohledu zastíněno slávou jeho syna, bylo by však
chybou opomenout jeho přínos rodnému městu a houslové pedagogice.
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1.2.4 František Broulík
24. 4. 1853 – listopad 1931
Další pěvecký „objev“ Jana Ludevíta Lukese. Talentovanému Františku Broulíkovi
zařídil místo v kanceláři v Praze a sám se ujal jeho pěvecké výchovy. Po úspěchu
Broulíkovy premiéry na prknech Prozatímního divadla tam získal trvalé angažmá jako
operní tenorista. Finanční problémy ho však donutily k hledání práce v zahraničí.
V německém Štětíně září v roli Arnolda ve Vilému Tellovi, ale až na proslulé operní
scéně ve Vídni dosahuje největšího úspěchu a slávy. Podstatnou část své kariéry (celých
25 let!) strávil jako největší hvězda operní scény uherské Budapešti a spolu
s primadonou Irmou Reichlovou proslavili českou hudbu v Uhrách. Po vypuknutí první
světové války přišel Broulík o téměř všechen majetek. Odmítl nabízené maďarské
občanství a odešel do Vídně, kde pracoval na velvyslanectví nově vzniknuvší
Československé republiky.
Přes mnohé úspěchy v celé Evropě se František rád vracel do rodného Ústí nad Orlicí a
jeho koncerty byly pro celé město hudebním svátkem.

1.2.5 Jaroslav Kocian
22. 2. 1883 – 8. 3. 1950
Bezpochyby nejslavnější ústecký rodák začal s hudbou v útlém věku – již jako čtyřletý
zahrál na výroční schůzi Cecilské hudební jednoty čtyřiadvacet lidových písní za
doprovodu svého otce, který mu byl zároveň prvním učitelem. Ve třinácti letech se
poprvé pokoušel dostat na Pražskou konzervatoř k profesoru Ševčíkovi, zkoušku složil,
ale vzhledem k chatrnému zdraví a křehké tělesné konstituci se na školu nedostal. To se
stalo až o dva roky později. Sám Kocian na zkoušky vzpomíná takto: „Dnes tu byl celý
profesorský sbor, plno lidí mluvilo najednou, pobíhalo a já v tom ruchu stál opuštěn;
tatínek čekal na chodbě. U klavíru seděl pan profesor Ševčík a brzy mě vybídl, abych
zahrál. Ke zkoušce mne pan Zábrodský3 připravil velmi dobře. Věcí jsem měl ,hotových‘
plno a tak jsem v tichu, jež tu teď bylo, spustil VII. koncert G dur Bériota. Sotva jsem

3

Tentýž Josef Zábrodský, který v roce 1904 vydal Paměti Cecilské hudební jednoty.
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přehrál čtyři takty, vztyčila se u piana ruka a pan profesor Ševčík zvolal: ,Ten je můj!‘
A bylo po přijímačce.“4
Kromě houslí Kocian vystudoval i hru na klavír a skladbu u Antonína Dvořáka.
Rukopis jeho učitele je dobře zřetelný například v Kocianových Ženských dvojzpěvech.
Nejlepším dokladem toho, jak výjimečným studentem byl, je způsob jeho absolutoria –
jeden den hrál v Rudolfinu Paganiniho Houslový koncert, druhý den dirigoval svou
Romanci pro housle a orchestr a třetí den se představil jako klavírista v klavírním triu.
Po absolvování konzervatoře a několika koncertech v Čechách odjíždí Kocian do
Vídně, která mu otevřela celý svět. V roce 1902 odjel s klavíristou Františkem
Špindlerem do USA. O schopnostech a hlavně fenomenální paměti obou muzikantů
svědčí fakt, že si s sebou na pětiměsíční turné nevzali ani jedny noty. Po návratu se již
plně oddal kariéře virtuóza. Koncertoval po celém světě, jeho hra je dokonce
zaznamenána na filmových pásech – ve filmech Tonka šibenice5 a Když struny lkají.
Od roku 1922 se Kocian věnoval i pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři. Jeho
nejvýznamějšími žáky jsou Václav Snítil a Josef Suk.
Pozoruhodné je Kocianovo vlastenectví. Když vystupoval za dob monarchie, vždy se
nechal uvádět jako český, nikoliv rakouský umělec. Odvahu a ryzí češství prokázal i
v dobách německé okupace. Roku 1939 v Ústí vznikla hudební škola, která již od
druhého roku své činnosti nese jméno Jaroslava Kociana. Na jeho památku se také
každoročně koná prestižní Kocianova houslová soutěž6.

1.2.6 Josef Jiří Ehl
24. 4. 1903 – 16. 12. 1954
MUDr. Josef Jiří Ehl byl člověk v pravém slova smyslu renesanční. Kromě obětavého
výkonu svého lékařského povolání se stal ve své době nejaktivnějším organizátorem
hudebního života v Ústí nad Orlicí. Společně s prvním ředitelem ústecké hudební školy
Antonínem Šimečkem a s Eduardem Černohorským, kterého za války popravili nacisté,
založil populární „Ústecké hudební pátky“. Jednalo se o koncerty, provedení oper i
melodramů. V době okupace, kdy byly zakázány veškeré české kulturní akce, konala se
4

ŠEFL, Vladimír. O vzájemných vztazích Otakara Ševčíka a Jaroslava Kociana. In Jaroslav Kocian –
soubor statí a vzpomínek. Redigoval Cyrill Sychra. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a
umění, 1953. s. 37.
5
Jedná se o první český zvukový film, premiéra se konala roku 1930.
6
viz kapitolu 2.3.1
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i přes značné riziko hudební setkání u Ehlových doma. Sám byl aktivní muzikant: po
založení ústeckého smyčcového kvarteta přijal pult druhých houslí, zpíval v mužském
oktetu, ženský oktet úspěšně řídil. Působil v pěveckém sboru Lukes i v Cecilské
hudební jednotě. „V živé paměti je i dirigentská práce Dr. Ehla v Orchestrálním
sdružení,

kdy

nacvičoval

svoji

oblíbenou

Serenádu

Es

dur

Josefa

Suka.

Nezapomenutelné bylo provedení celé trilogie Hippodamie od Zdeňka Fibicha, které
Ehl nastudoval s divadelním souborem Vicena. Totéž se dá říci o režii Zeyerovy a
Sukovy pohádky Radúz a Mahulena a operách Bedřicha Smetany Dalibor a Hubička,“ 7
vzpomíná na přítele Antonín Šimeček.
Význam Dr. Ehla pro rodné město je umocněn jeho sklonem vše zajímavé fotografovat.
Díky této zálibě mají budoucí generace doklad nejen o hudebním životě v Ústí nad
Orlicí, ale také například o osvobození města Rudou armádou v květnu 1945.

1.2.7 Bohuš Heran
7. 2. 1907 – 4. 5. 1968
Jako dítě se Bohuš Heran učil hrát nejprve na klavír, a to u své matky, skvělé
muzikantky s absolutním sluchem. K tomuto nástroji v devíti letech přibral ještě housle.
Ani to mu však nestačilo. "Ideálem ústeckých muzikantů bylo ovládat co možná největší
počet hudebních nástrojů. Také mně brzo nestačily housle a klavír a toužil jsem po
nějakém dechovém nástroji. Ale otec o tom nechtěl ani slyšet... Proto s nadšením uvítal,
když můj tehdejší přítel Stanislav Kolář objevil za kamny v saloně violoncello. Standa
vzal cello do ruky, jakžtaž jej naladil a na struně G mi zahrál písničku Kočka leze dírou.
Bylo by směšné tvrdit, že mne písnička nebo přítelova hra okouzlila. Jisté však je, že mi
ty

hluboké

tóny

přece

jen

učarovaly

a

já

jsem

se

od

té

doby

stal

violoncellistou,"8vzpomíná virtuóz na první setkání s nástrojem, který ho mnohem
později proslavil.
Heranovým štěstím bylo, že do nedalekého Brandýsa nad Orlicí odešel na odpočinek
vynikající violoncellista Hanuš Wihan, k němuž dojížděl na hodiny až do jeho smrti.
Poté odešel do Prahy studovat tamní konzervatoř, kterou uzavřel absolvenským
7

ŠEFL, Vladimír, et al. Hudební tradice Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí : Okresní knihovna v Ústí nad
Orlicí, 1983. 4 sv. (39, 15, 47, 16 s.).
8
MELŠOVÁ, Jitka. Ústecké kalendárium [online]. Publikováno v květnu 2007 [cit. 2012-06-09].
Dostupné z < http://www.usti.cz/kultura/kalendarium/2008-05/index.htm >.
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koncertem s Českou filharmonií pod vedením Václava Talicha. Po absolutoriu získal
stipendium na mistrovské kurzy ve Francii, poté dva roky působil jako vedoucí skupiny
violoncell ve švýcarském Winterthuru. Největší část své umělecké kariéry, celých
třiadvacet let, strávil jako koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Českého
rozhlasu. Poté se věnoval hlavně pedagogické činnosti na konzervatořích v Brně a
v Praze. Pro své žáky vydal postupně čtyři sešity „Základních etud pro violoncello“.
Ani v dobách své největší slávy nezapomněl Heran na rodné město. Do Ústí pravidelně
jezdil a s amatérským smyčcovým orchestrem pod vedením Antonína Šimečka nacvičil
odlehčený program, se kterým vystupovali po okolních městech a vesnicích. Bohuš
Heran se také významným způsobem zasloužil o založení Kocianovy houslové soutěže9,
jejímž byl prvním předsedou. V roce 1968 založil tradici soutěže pro mladé
violoncellisty, bohužel však několik dní před zahájením prvního ročníku zemřel. Ostatní
organizátoři se rozhodli soutěž pojmenovat právě po slavném a obětavém rodákovi.
Heranova violoincellová soutěž10 se koná každé dva roky dodnes.
1.2.8 František Uhlíř st.
28. 8. 1920
Skladatel, kapelník a učitel František Uhlíř měl velký vliv na hudební život v Ústí nad
Orlicí. Jako čtrnáctiletý se stal členem Cecilské hudební jednoty, v témže roce byl coby
houslista členem orchestru, který přednesl v ústeckém Katolickém domě Blodkovu
operu V studni. Velice plodná byla jeho spolupráce s divadelním spolkem Vicena,
s nímž jako klavírista nacvičil například hru Osvobozeného divadla Balada z Hadrů.
Více než housle či klavír jej však zaujaly dechové nástroje a z nich především trombon.
Na něj hrál v tanečním orchestru ústeckého divadelního klubu Dancing. Tento orchestr
také provedl jeho první skladatelský pokus – valčík „Ve víru plesu“. V roce 1942 dostal
lákavou nabídku stát se členem orchestru pražské kavárny Vltava. Totální nasazení to
však příležitost znemožnilo a Uhlíř odešel pracovat do choceňské továrny na letadla.
V závodě k jeho radosti pracovalo více hudebníků, sestavili orchestr a Uhlíř se stal jeho
dirigentem. Tento orchestr byl základem budoucího Dechového orchestru města Ústí
nad Orlicí. „Velkým kladem orchestru byla všestrannost jeho členů v ovládání
hudebních nástrojů. Umožňovala přednést i skladby koncertní. V první části jsme
9

viz kapitolu 2.3.1
viz kapitolu 2.3.2
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zahráli Rossiniho předehru k Vilému Tellovi, z Fischerovy suity Jižně od Alp Přístavní
město a Květinové korzo, valčík Josefa Strausse Delirien, směs ze Suppého opery
Boccacio a Trojanovo Passo doble La Lumia. Ve druhé části koncertu zazněly české
swingové skladby a směs melodií z mé dílny,11“ dokazuje skladatel svou fenomenální
paměť v rozhovoru s Milanem Richterem. V roce 1948 se stal učitelem klavíru a
trombonu v ústecké hudební škole. V počátcích Kocianovy houslové soutěže působil
jako korepetitor, na klavír doprovázel například i Václava Hudečka. Slavný
violoncellista Bohuš Heran si ho vybral jako korepetitora svých vystoupení v Ústí a
Brandýse nad Orlicí. Ústecký dechový orchestr si pod Uhlířovým vedením získává
jméno, jako hostující dirigenti přijíždějí do Roškotova divadla Karel Vacek, Jindřich
Praveček i Josef Maršík. František Uhlíř obdržel roku 1970 čestné uznání za
pětadvacetiletou dirigentskou činnost. Jeho skladby pro dechový orchestr se hrály po
celé republice, zazněly i v televizi v pořadu „S písní vítěznou“ v podání Dechového
orchestru města Hradce Králové. V roce 1976 se kvůli pedagogické vytíženosti vzdal
funkce vedoucího orchestru a dál spolupracoval jen jako hostující dirigent svých
skladeb. Se svým synem, kontrabasistou Františkem Uhlířem mladším, založili Swing
kvartet, se kterým jako vokalista vystupoval i sbormistr Dětského pěveckého sboru
Čtyřlístek Josef Novotný.
Uhlířovy skladby tvoří podstatnou část repertoáru dechových orchestrů po celé
republice. Velká část jeho významu však spočívá v organizaci hudebního života a
zejména v pedagogické činnosti. Než v roce 1999 – ve svých devětasedmdesáti letech!
– odešel do důchodu, připravil na konzervatoře a hudebně zaměřené vysoké školy velké
množství studentů. Ve volných chvílích se věnuje svému koníčku, sbírání starých
pohlednic a fotografií.

1.2.9 František Uhlíř ml.
24. 7. 1950
František Uhlíř absolvoval ústeckou LŠU a později Pražskou konzervatoř, obor
kontrabas. Do povědomí ústeckého publika se zapsal těsně po absolutoriu roku 1971
přednesem Kontrabasového koncertu Jana Křtitele Vaňhala společně s Komorním
11

RICHTER, Milan. Kumštýři Podorlicka. 1. vydání. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2002. 328 s., 16 s. barev.
příl. ISBN 80-86042-71-5.
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orchestrem Jaroslava Kociana, který řídil Antonín Šimeček. Už tehdy ale věděl, že víc
než vážná hudba ho láká bigbeat a populární hudba obecně. V sedmdesátých letech hrál
na klávesy v beatové kapele Devils. Při vojenské službě, kterou strávil v Symfonickém
orchestru Armádního uměleckého souboru, se seznámil s velkou muzikantskou
osobností – jazzovým klavíristou Emilem Viklickým. Ten ho přivedl k jazzové hudbě a
s přestávkami spolu hrají dodnes. Stal se členem slavných souborů, jako Linha Singers,
Jazz Q Martina Kratochvíla, Energit Luboše Andršta nebo Barock Jazz Quintet.
Spolupracoval či stále spolupracuje s hvězdami světového formátu, uveďme například
Karla Velebného, Jiřího Stivína, Laca Decziho, Evu Olmerovou, Dave Weckla, Joe
Newmana, či Alfreda Hertricha.12 Na rodné město však nezanevřel, několikrát se svým
projektem Jazzování s Františkem Uhlířem vystoupil na ústeckém náměstí. „V Ústí
cítím daleko víc zodpovědnosti, aby si lidi neřekli, co ten Uhlíř hraje za blbosti. Ve světě
již po letech žádnou trému nemám,“13 řekl při té příležitosti František Uhlíř.
Kromě koncertní činnosti se Uhlíř věnuje skládání jazzových skladeb i pedagogické
práci, na každoroční Jazzové dílně Karla Velebného vzdělává mladé muzikanty.
V rámci edice Jazz na hradě, která vydává záznamy z koncertů na Pražském hradě,
vyšlo v roce 2011 CD s názvem František Uhlíř: 60. Obsahuje z větší části Uhlířovy
autorské skladby a kritika ani veřejnost nešetřila chválou: „Basa tu výrazně a tvrdě
šlape pod ansámblem a sóly, jaká odpovídají mezinárodnímu standardu. Spolehlivé a
dobré. Už to by mohlo stačit k ospravedlnění v bookletu uvedeného citátu anglického
kritika Iana Manna, který řadí Františka Uhlíře k mezinárodně proslulým
představitelům české kontrabasové školy - vedle Miroslava Vitouše a George Mráze.“14

12

RICHTER, Milan. Kumštýři Podorlicka. 1. vydání. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2002. 328 s., 16 s. barev.
příl. ISBN 80-86042-71-5.
13
tamtéž, s. 302.
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DORŮŽKA, Lubomír. Album stvrzující, že František Uhlíř je basová extratřída. iDNES.cz [online].
2011-10-11 [cit. 2013-06-04].
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1.3 Současná kulturní situace
Díky bohaté historii se může i dnešní kulturní scéna Ústí nad Orlicí chlubit širokým
spektrem činností a jejich vysokou úrovní. Srovnáme-li společenský život v Ústí se
sousedními městy, jasně vidíme, že má Ústí převahu jak v četnosti aktivit, tak v jejich
prestiži. Tato kapitola se věnuje institucím a akcím, které mají největší vliv na hudební,
respektive kulturní život ve městě.
1.3.1 Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Založení hudební školy v Ústí nad Orlicí bylo logickým vyústěním hudebního vývoje
města. Od roku 1918 v Ústí fungovalo amatérské Orchestrální sdružení, což byl
symfonický orchestr na neobyčejně vysoké úrovni – se sborem Lukes sehrál operu
Dalibor, o několik let později provedl celou Mou vlast. V čele tohoto tělesa byl
František Špindler, později vystřídaný Jaromírem Lahulkem. Ten si uvědomoval, že pro
udržení orchestru je nutné systematicky vzdělávat další generace muzikantů.
S postavením nového divadla architekta Karla Roškota v roce 1936 nastal obrovský
rozmach hudebních aktivit a potřeba hudebního vzdělávání už byla zřejmá. O dva roky
později proto Lahulek podal návrh na zřízení hudební školy. Je pozoruhodné, že v době
mnichovské dohody, která se navíc Ústí týkala téměř bezprostředně – sousední
Libchavy byly částečně sudetské – a kdy měl každý Čech existenční starosti, našla se
v Ústí skupina lidí, kteří napnuli své síly k založení něčeho tak zdánlivě nedůležitého,
jako je hudební škola. Prvním ředitelem se stal teprve čtyřiadvacetiletý Antonín
Šimeček.
Už v prvním školním roce 1939-40 se přihlásilo celkem 74 žáků, většinou pochopitelně
houslisté. Do roku 1947 se vyučovalo v šatnách divadla, poté v hotelu Šebestl. Roku
1943 došlo k citelnému zásahu do tehdejšího skromného pedagogického sboru –
houslista Eduard Černohorský byl zatčen gestapem a později umučen. V tomtéž roce
hudební škole zapůjčil své jméno Jaroslav Kocian. V následujících letech škola
rozšiřuje svou působnost – otvírá pobočky v okolních obcích, zakládá taneční, výtvarné
a literárně dramatické oddělení. Od roku 1959 škola organizuje Kocianovu houslovou
soutěž. Kuriózním způsobem přišla škola k novým prostorám. Počátkem padesátých let
se uvolnila rozlehlá secesní Hernychova vila. Ředitel Šimeček neváhal a tajně za
pomoci učitelů přestěhoval do vily klavíry patřící hudební škole. Protože se už nikomu
nechtělo s těžkými nástroji hýbat, hudební škola získala pronájem luxusní vily. Citelnou
18

ránu Základní umělecké škola Jaroslava Kociana zasadil restituční zákon. V souladu
s ním byla Hernychova vila vrácena původním majitelům a nájem se zvedl téměř
desetinásobně. Z iniciativy ředitele ZUŠ Jiřího Tomáška se roku 2001 začalo se stavbou
nové školy podle návrhu ústeckého architekta Karla Blanka. Druhé pololetí školního
roku 2002-03 už bylo zahájeno v nových prostorách. Jeden ze senátorů přítomných na
slavnostním otevření ZUŠ při té příležitosti poznamenal, že kulturnost města se pozná
podle toho, že má hezčí školu než banku.
Škola se od svého vzniku zaměřovala kromě sólové výuky také souborové hře.
V současné době zde funguje např. swingový orchestr Black Band (řídí Linda
Gregarová), flétnové soubory (Josef Kněžek), soubor bicích nástrojů Co-Bo Drums
(opět Linda Gregarová) nebo smyčcový soubor Kociánek (Daniela Boušková). Jako
jedna z mála základních uměleckých škol má ZUŠ Jaroslava Kociana vlastní
symfonický orchestr s názvem Decapoda (Miluše Barvínková), který se za desetiletou
dobu své existence může pochlubit i první cenou z ústředního kola soutěže základních
uměleckých škol.

1.3.2 Klubcentrum
Oficiálním pořadatelem kulturních akcí v Ústí nad Orlicí je Klubcentrum, které
navázalo na činnost zrušeného Jednotného závodního klubu ROH. Tato organizace
podporuje

rozvoj

profesionálního

i

neprofesionálního

umění,

vzdělávání

a

volnočasových aktivit. Pořádá Kocianovu houslovou i Heranovu violoncellovou soutěž,
festivaly Město v pohybu a Ústecký advent a organizuje provoz Roškotova divadla,
kulturního domu a Hernychovy vily. Ředitelkou Klubcentra je Dana Chládková,
programovou vedoucí Eva Zelinková.

1.3.3 Malá scéna
Alternativní kulturní scénu v Ústí nad Orlicí představuje občanské sdružení Malá scéna
v čele s Lenkou Janyšovou, Kateřinou Sloupenskou a Lenkou Kaplanovou. V nově
zrekonstruované budově Malé scény pořádá divadelní představení, promítání filmů,
výstavy, koncerty, autorská čtení, besedy a přednášky. Součástí budovy je divadelní bar
a zkušebna kapel. Malá scéna si klade za cíl podporu začínajících umělců.
19

Z pravidelných akcí jmenujme přehlídku divadelních souborů Mladá scéna a festival
dokumentárních filmů Jeden svět.

1.3.4 Kocianovo Ústí a Kocianova houslová soutěž
Roku 1959 se z iniciativy Bohuše Herana a učitelů hudební školy konal první ročník
houslové soutěže pojmenované po mistru Jaroslavu Kocianovi. V té době jistě nikdo
netušil, že původně skromná soutěž, jíž se zúčastnili hlavně žáci místní LŠU, se
v budoucnu stane vlajkovou lodí kultury města a udělá z Ústí nad Orlicí cíl
talentovaných houslistů z celého světa. Už od druhého ročníku převzal organizaci od
hudební školy Jednotný závodní klub ROH, později Klubcentrum. Soutěž se
přestěhovala z Hernychovy vily do Roškotova divadla, které zůstalo dějištěm klání až
do postavení nové hudební školy v roce 2003.
Dnešní podoba soutěže se profilovala mnoho let a je výsledkem bezchybné organizace a
obětavé práce pořadatelů. Účastníci z celého světa jsou rozdělení do čtyř věkových
kategorií, přičemž ti nejstarší bývají studenty prvních ročníků středních škol – limit je
šestnáct let. Jako jedna z mála soutěží nemá KHS spodní věkovou hranici a proto už se
několikrát stalo, že se za soutěžícího v první kategorii musel do pamětní knihy podepsat
učitel, protože houslista to zkrátka ještě neuměl. Při procházení historie Kocianovy
houslové soutěže najdeme ve výsledkových listinách jména, která v současnosti známe
z koncertních pódií, hudebních časopisů i jako skvělé učitele na konzervatořích a
akademiích. Za všechny jmenujme Pavla Šporcla, Václava Hudečka, Gabrielu
Demeterovou, Leoše Čepického a Pavla Hůlu. Mnozí z účastníků se pak do Ústí nad
Orlicí na Kocianovu houslovou soutěž vrací jako porotci, učitelé či jen tak na návštěvu.
Od roku 1965 se soutěžícímu s nejvyšším počtem bohů uděluje titul Laureát Kocianovy
houslové soutěže. Stalo se tradicí, že tento vítěz hraje s některým profesionálním
orchestrem slavnostní koncert na příštím ročníku soutěže. Laureát se pochopitelně
nejčastěji rekrutuje z nejstarší čtvrté kategorie, ale stává se, že ohromný talent a
technická vyspělost přiměje porotu k udělení tohoto titulu i soutěžícímu z první
kategorie. To se stalo v historii soutěže zatím jen třikrát: v roce 1984 KHS nastartovala
hvězdnou kariéru fenomenálního srbského houslisty Štefana Milenkoviče, který jako
sedmiletý nejmladší účastník ročníku ohromil porotu i všechny posluchače. Roku 1997
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tento úspěch zopakoval desetiletý Mexičan Francisco Ladrón de Guevara Finck a na
zatím posledním ročníku KHS 2013 stejně stará Belgičanka Alexandra Cooreman.
Od roku 2005 je nedílnou součástí soutěže obnovený festival Kocianovo Ústí, v jehož
rámci probíhají kromě koncertů účastníků soutěže i vystoupení českých i zahraničních
virtuózů a multižánrové performance. Uměleckým ředitelem festivalu a patronem
Kocianovy houslové soutěže je Jaroslav Svěcený. Nejlepší vizitkou pro Ústí nad Orlicí
je fakt, že nejen na večerních koncertech, ale i během soutěžních vystoupení jsou sály
zaplněny do posledního místa.

1.3.5 Heranova violoncellová soutěž
Poté co založil Kocianovu houslovou soutěž, zasloužil se Bohuš Heran o vznik soutěže
pro mladé violoncellisty. Jak je zmíněno výše, tento skvělý cellista a učitel zemřel
pouhých několik dní před prvním soutěžním dnem a z popudu organizátorů převzala
soutěž jeho jméno. Její struktura a organizační tým se prakticky shoduje s Kocianovou
houslovou soutěží, s tím rozdílem, že HVS se nekoná každoročně, ale jen jednou za dva
roky. Její prestiž sice nedosahuje věhlasu Kocianovy houslové soutěže, přesto se řadí
k nejznámějším a nejlépe zorganizovaným soutěžím svého druhu v České republice.

1.3.6 Festival duchovní hudby svaté Cecílie
Cecilské hudební jednota od roku 1996 každoročně pořádá nesoutěžní výběrovou
přehlídku duchovní hudby. Přihlásit se může jakýkoliv chrámový sbor, jehož hlavní
náplní činnosti je liturgický zpěv. Každý z ročníků má své dané téma, kterému se sbory
přizpůsobují, například v roce 2011 to bylo výročí 800 let od narození sv. Anežky
České. Účelem festivalu je kromě přátelského setkání a srovnání úrovně sborů také
burza notového materiálu a výměna zkušeností. Umělecké vedení festivalu mají v rukou
ústecký děkan Vladislav Brokeš a regenschori Cecilské hudební jednoty Cecílie
Pecháčková.

1.3.7 Týden dobré pohody – Město v pohybu a Ústecký advent
Od roku 2000 se v červnu v Ústí nad Orlicí koná festival Město v pohybu. Jde o týdenní
sportovně kulturní akci, v jejímž rámci se konají sportovní soutěže pro školy i veřejnost
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a kulturní vystoupení na Mírovém náměstí. Odpoledne vždy patří místním školám a
zájmovým kroužkům, které se představí s nacvičeným programem reprezentujícím
jejich činnost. Večer je na pódiu vystřídají známější umělci, většinou zástupci české
popové a rockové scény.
Ústecký advent má s Městem v pohybu mnoho shodných rysů – koná se na Mírovém
náměstí, v jeho rámci vystupují místní školy i známí muzikanti. V souvislosti s adventní
tématikou však tato akce nemá svou sportovní složku, některé koncerty probíhají
v místním kostele nebo v divadle. Zahajuje se vždy první adventní neděli rozsvícením
vánočního stromu a sváteční výzdoby ve městě.
Hlavní význam Města v pohybu a Ústeckého adventu spočívá v dostupnosti – naprostá
většina koncertů je zdarma – a v přátelské atmosféře, která město během festivalů
spojuje.

1.3.8 Janouškovo Ústí
Folkový festival spojený se jménem Slávka Janouška15 se letos koná již po
osmadvacáté. Původní podtitul zněl Muzikanti na plovárně, po výstavbě ústeckého
akvaparku se festival přesunul do tábořiště Cakle na severním okraji Ústí nad Orlicí.
Janoušek na něj každoročně zve své přátele folkové muzikanty, mezi nimi například
Pavlínu Jíšovou, kapely Neřež, Rangers či Jablkoň. Prostředí tábořiště zajišťuje
možnost doprovodného programu, jako je dětská Cesta do pohádky nebo sportovní
vyžití v lanovém parku a na umělé horolezecké stěně.

15

Slávek Janoušek je ústecký rodák, folkový zpěvák a kytarista. Spolupracuje s Vlastou Redlem, Karlem
Plíhalem nebo s Jaroslavem Samsonem Lenkem. Vydal šest sólových alb, poslední s názvem Dušičky
vyšlo v roce 2011.
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2 HISTORIE SBOROVÉHO ZPĚVU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2.1 Literáti a literátský kůr
Nejstaršími nositeli hudební tradice v Ústí nad Orlicí byli literáti. Tato bratrstva jsou
českým unikátem, nikde jinde ve světě se s nimi nesetkáme. Založil je ve 14. století
první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když zavedl zpívanou ranní mši a ustanovil
pro ni stálou skupinu zpěváků a hudebníků nazvanou „literatorum sodalitates“. Ústecké
literární bratrstvo vzniklo při rozmachu literátských kůrů v 16. století. Členy byli
významní měšťané, účast v literátském bratrstvu se pokládala za jednu z povinností a
zároveň privilegií představitelů města. Měli několik povinností – před začátkem mše
připravit zpěvníky, jeden ze členů obstarával předzpěvy. Jejich starostí bylo i udržovat
pořádek v kostele. Členové bratrstva se také povinně účastnili pohřbů zemřelých
literátů, jejich manželek i dětí. Za nepřítomnost či pozdní příchod se udělovaly pokuty.
Z nich a z členských příspěvků byla činnost bratrstva financována.
Pokud si položíme otázku, co vedlo významné měšťany k tomu, aby se stali literáty,
musíme si uvědomit kontext doby. Ve středověku a v baroku mělo velký význam být
součástí tak prestižního a elitního spolku – z hlediska světského to s sebou neslo jistou
vážnost. Důležitější však byl duchovní rozměr věci. Členové literátského bratrstva byli
v úzkém kontaktu s farářem, důsledným plněním náboženských povinností se stávali
jakousi morální autoritou. Měli také zajištěnu pobožnost v hodině smrti a i poté byli
připomínáni v prosbách a modlitbách.
Ústecký děkan Jan Leopold Mosbender se zasloužil o přeměnu ústeckých literátů
v řádné bratrstvo s pevnými stanovami a organizačním pořádkem. Sám sepsal
dvaadvacet bodů, z nich měla vycházet literátská činnost: „Bratrstvo počestného kůru
literátského pod titulem neposkvrněného početí Panny Marie v Ústí nad Orlicí se jím
řídit a spravovat má.16“. Podle jeho předpisů byli v bratrstvu čtyři „starší“ – dva určení
děkanem a dva volení. Ti měli na starosti správu literátského majetku a jednali
s děkanem o průběhu mší. Důležitá byla i funkce „mládka“, ten pečoval o knihy,
zpěvníky a stavěl graduál na pulpit. Podle nových stanov se členové bratrstva dělili na
zpěváky neboli členy tzv. „na penách“ – podle latinského poena (pokuta), kteří se dále
dělili na chorální pěvce obstarávající jednohlasé zpěvy, a literáty, jejichž úkolem byl
16

SEKOTOVÁ, Věra. Literáti v Ústí nad Orlicí. In Orlické hory a Podorlicko 2000-10 – sborník
vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 2000. s. 27.
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zpěv vícehlasý. Přispívající členové, kteří na kůru nezpívali, se nazývali
„suchodenskými členy“.
Většina literátských bratrstev byla zlikvidována při josefínských reformách. Zákaz
církevních bratrstev, zabavení a likvidace jejich majetku, včetně hudebních nástrojů a
kancionálů, připravila českou historii o mnoho cenných dokladů hudební činnosti. Díky
novým stanovám a obratnému ukrytí několika účtů však ústecké literátské bratrstvo
návštěvu likvidační komise v roce 1785 přežilo a fungovalo dál. Jen díky tomu je
dodnes zachován bohatě zdobený ústecký kancionál z roku 1588, který je
nejvýznamnější utrakvistickou17 památkou regionu. Autory kancionálu jsou malíř
Ondřej A. Rozemberg a ústecký kantor Jan Humpolecký. Po obsahové stránce je
zajímavý tím, že v něm nalezneme česky psané Závišovo Kyrie, Gloria a Et in terra,
které jsou v jiných kancionálech latinsky. Součástí kancionálu je i Píseň o Janu Husovi.
Z hlediska výzdoby jsou nejvýraznějším prvkem malované iniciály na začátku písní,
které se mnohdy tematicky vztahují k textu. Například u písmene D je vyobrazena scéna
klanění pastýřů, u M najdeme Krista vznášejícího se nad horou.
Nejviditelnější stopou činnosti literátů v Ústí nad Orlicí jsou kapličky křížové cesty na
Andrlův chlum. Roku 1852 bylo postaveno osm kapliček a o rok později dalších šest.
Stavbu financovali literáti, ale podíleli se na ní dobrovolníci z celého města. Ti chodili
odpoledne po práci na Andrlův chlum a pomocí lidského řetězu posílali stavební matriál
a vodu ke staveništím. Krom toho se literáti zasloužili o zvelebení kostela, stavbu
nových varhan a koupi mnoha obrazů.
V době první republiky začala v souvislosti s průmyslovým rozvojem činnost literátů
ochabovat. Kvůli klesajícímu počtu přispívajících členů vydělávalo bratrstvo chozením
na koledu. Vždy na Nový rok obcházeli domácnosti svých příznivců a dostávali
peněžitý dar. Ten byl pak použit na provoz a opravy křížové cesty. Sporadicky se
objevovaly i první rozpory mezi státem a církví, které vykulminovaly po roce 1948.
Roku 1973 bratrstvo podlehlo tlaku státních orgánů a generační obměně a ukončilo
svou činnost.

17

V době objednání kancionálu bylo převládajícím náboženstvím v Ústí nad Orlicí utrakvistické vyznání.
Zdroj: tamtéž.
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2.2 Ústečtí kantoři
Kvalitní systematické vzdělání nebylo ve středověku rozšířené a vlastně ani vyžadované
- základní znalosti člověk získal v rodině, ostatní pak vyučením u mistra nebo cestou na
zkušenou. V druhé polovině 16. století však už nastává rozmach škol v českých
městech. Hlavním cílem výuky bylo osvojení vědomostí a dovedností nutných k výkonu
různých povolání, ve větších školách se pak vyučovalo i liturgickému zpěvu a základům
latiny. Kantoři měli velký význam pro hudební výchovu a kulturní život vůbec. Nejinak
tomu bylo i v Ústí nad Orlicí. Prvním doloženým učitelem v Ústí nad Orlicí byl Vaněk
Šneydrle, zmiňovaný roku 1543 jako městský písař a rektor18. Jeho nástupcem byl Jan
Humpolecký, jeden z autorů ústeckého kancionálu, do něhož vepsal „Joanes
Humpolecensis, Rektor existens 158919“. Z toho je patrné, že byl zřejmě i členem
literátského kůru. Velký důraz na hudební výchovu kladl i o sto let později Jan Elefant,
který dokázal dodat svému úřadu takovou vážnost, že si vysloužil zvýšení platu na 16
zlatých ročně20.
Roku 1743 působil jako kantor ve městě Jan Štětina. Byl to skvělý hudebník a člen
literátského kůru. V kronice ústeckého děkanství je vzpomínán jako zakladatel ústecké
instrumentální hudby. Můžeme se oprávněně domnívat, že právě Jan Štětina položil
hudební základy Muzické společnosti a tím i Cecilské hudební jednoty. Štětinovým
nástupcem se stal František Vokurka. Přestože byl také členem literátů, nebyl zřejmě
příliš schopným hudebníkem ani kantorem. K jeho neoblíbenosti u ústecké veřejnosti
přispělo i to, že často rozdmychával malicherné spory, například o palivové dříví21.
V době, kdy bylo na čase jmenovat po Vokurkovi jiného učitele, získal ústecký kostel
nové varhany. Ústečtí měšťané si uvědomovali nutnost vybrat jako budoucího kantora
schopného hudebníka, jenž by pozvedl úroveň chrámové hudby. A právě takového našli
v Janu Jahodovi. Ten, ačkoliv byl občanským povoláním soukeník, angažoval se
v ochotnickém divadle a byl známý jako skvělý houslista. Vlastnil velkou sbírku not a

18

Rektor byl zjednodušeně řečeno ředitelem školy, kantor byl jeho podřízený. Učitelskou úlohu však
vykonávali oba.
19
SEKOTOVÁ, Věra. Měšťanská kultura a hudební tradice v Ústí nad Orlicí. In 200 let trvání Cecilské
hudební jednoty v Ústí nad Orlicí – sborník příspěvků z konference „Městská kultura a hudební tradice
v Ústí nad Orlicí“. Ústí nad Orlicí : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 2003. s. 11.
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SEKOTOVÁ, Věra. Měšťanská kultura a hudební tradice v Ústí nad Orlicí. In 200 let trvání Cecilské
hudební jednoty v Ústí nad Orlicí – sborník příspěvků z konference „Městská kultura a hudební tradice
v Ústí nad Orlicí“. Ústí nad Orlicí : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 2003. s. 12.
21
tamtéž
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často doma pořádal hudební setkání. Jan Jahoda nabídku učitelského místa přijal a roku
1779 se stal ústeckým kantorem. Ukázal se jako výborný pedagog. Mezi jeho žáky patří
obrozenecký lingvista Matěj Josef Sychra, houslový virtuóz Leopold Jansa či skladatel
František Pecháček. Jméno Jana Jahody známe dnes hlavně v souvislosti se založením
Cecilské hudební jednoty, byla by však chyba vytrhovat tento čin z kontextu, kterým je
Jahodova pedagogická činnost.
O kvalitě ústeckého hudebního školství svědčí fakt, že nadaní chlapci se často stávali
zpěváky klášterních kůrů v Praze a Brně.

2.3 Muzická společnost a Cecilská hudební jednota
2.3.1 Muzická společnost
Nelze mluvit o počátcích Cecilské hudební jednoty bez toho, že bychom nejprve
alespoň krátce zmínili Muzickou společnost. Ta totiž připravila Cecilské hudební
jednotě živnou půdu a z ní se jednota vlastně vyprofilovala. Muzická společnost vznikla
v osmdesátých letech osmnáctého století. Jednalo se o neorganizované sdružení
měšťanů, kteří se scházeli ve svých bytech ke společnému muzicírování. Roku 1795 si
změnilo název na „Muzická společnost zdejšího municipálního města“. Rozdílnost
v přístupu však přinášela rozpory. Jedna část společnosti chtěla hrát náročnější skladby,
určit závazné stanovy, zaměřit se na chrámovou hudbu a výchovu hudební mládeže.
Oproti tomu jiní chtěli Muzickou společnost pojmout více jako příležitost k setkávání,
při nacvičování těžších skladeb odmítali chodit na zkoušky.

2.3.2 Založení a počátky Cecilské hudební jednoty
Na 22. listopadu 1803 svolali tři ústečtí měšťané – kantor Jan Jahoda, varhaník Jan
Zizius a houslista Jan Stehno – schůzi přátel muzické společnosti. Sešlo se devětadvacet
zájemců a společně vytvořili muzikantskou jednotu, jež si za hlavní cíl vytkla péči o
chrámovou hudbu a snahu o její oživení. Později si společnost dala do názvu svatou
Cecilii, patronku hudby22. Jeji zakladatelé stanovili soubor podrobných pravidel, jimiž
se jednota lišila od jiných, volně uspořádaných společností. Ve dvaadvaceti stanovách je
22

Sv. Cecílie, Římanka, která svého pohanského manžela obrátila na víru. Zemřeli oba mučednickou
smrtí, byli popraveni za pohřbívání umučených křesťanů. Sv. Cecílie je patronkou hudby, protože při své
svatbě zpívala či slyšela ve svém nitru zpívat anděla (výklady se různí).
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přesně určeno, jakým způsobem a na základě jakých kritérií budou členové do jednoty
přijímáni, jak budou organizovány zkoušky a jak vystoupení na liturgiích v církevním
roce. Za hlavní slavnost si určili výroční den sv. Cecílie, vždy 21. listopadu se měly
konat slavné nešpory a 22. slavnostní mše následovaná hodnotící výroční schůzí
jednoty. Hymnou jednoty se stala píseň Zavzni hudbo v celé kráse, pozdější hymna
celého města. Jednota od svého počátku dělila své členy na tři kategorie – členy
účinkující, kteří byli hudebníky na kůru, členy přispívající – většinou bohatší měšťané,
kteří se aktivně nezapojovali, ale jednotu finančně podporovali, a členy čestné, kterými
se stávaly významné osobnosti, většinou vynikající hudebníci, kteří pro jednotu
vykonali něco výjimečného.
V kontextu doby – počátku 19. století – je zajímavý demokratický systém, který vládl
v Cecilské hudební jednotě. Každý člen platil členské příspěvky podle svých finančních
možností. Bohatství nebo postavení nemělo u účinkujících členů žádný vliv na přijetí do
jednoty. Jednou podmínkou byla schopnost ovládat nástroj či zpívat. Pokud zemřel člen
jednoty, jednota mu vypravila bohatý pohřeb za účasti všech jejích členů, opět bez
ohledu na majetkové poměry zemřelého. O moderních poměrech v jednotě nejlépe
svědčí slova Jana Kormouta, prvního „staršího“ jednoty, z roku 1825: „Žádný rozdíl ať
nepanuje mezi účinkujícími a přispívajícími. Žádného rozdílu ať není mezi chudým a
bohatým, se stejnou vážností ať se vykonává pocta při úmrtí člena chudého i bohatého.
Ať se žádný z nás za chudého nestydí, protože jenom takovéto ctnosti získávají vážnost a
náklonnost.“ 23
Z počátku se pozornost CHJ zaměřovala výhradně na zkoušky a chrámovou hudbu.
Pomalu si budovala jméno a přitahovala další a kvalitnější hudebníky.
Poněkud kuriózním způsobem přišla jednota k „turecké bandě“, dechové kapele složené
z asi třiceti členů. Jan Khunt, kněz a čestný člen jednoty, na své cestě do Prostějova
potkal kapelníka hulánského pluku, který mu nabídl odkup dechových a bicích nástrojů
a velké sbírky not – roku 1820 byly císařským výnosem zrušeny „turecké kapely“ u
jízdních pluků. Khnut jeho nabídku přijal a koupené nástroje a noty vzápětí daroval
Cecilské hudební jednotě.

23

SEKOTOVÁ, Věra. Měšťanská kultura a hudební tradice v Ústí nad Orlicí. In 200 let trvání Cecilské
hudební jednoty v Ústí nad Orlicí – sborník příspěvků z konference „Městská kultura a hudební tradice
v Ústí nad Orlicí“. Ústí nad Orlicí : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 2003. s. 18.
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Také díky rozšíření nástrojového obsazení se mohly konat velkolepé oslavy dvacátého
výročí založení Cecilské hudební jednoty. Hudebníci se odhodlali k provedení
Haydnova oratoria Čtvero ročních dob. Velkou roli ve výběru skladby měl první čestný
člen jednoty Karel Píč. Jak popisuje v Pamětech Cecilské hudební jednoty jejich autor
Josef Zábrodský: „Byv sám očitým svědkem častého vzorného provedení ,Čtyř ročních
časů ve Vídni‘, působil asi při častých svých návštěvách v Ústí k tomu, aby Jednota
rovněž se odhodlala k provedení slavného oratoria Haydnova. Skladba zmíněná
provedena byla 10. října 1823 u velikém shromáždění městských a okolních hostů
k všeobecnému potěšení a ne s malou spokojeností a veřejnou pochvalou v domě
ústeckého lékárníka Jana Andresa, který zdarma místa a světla k tomu popřál.“24
Jednalo se o první vystoupení CHJ mimo kostel a obrovský úspěch, obdiv spoluobčanů
a jistě i radost z nemalého finančního zisku25 podnítily další provádění Haydnových
oratorií – následovaly Sedm slov Kristových a Stvoření světa.

2.3.3 Padesátá a šedesátá léta
V roce 1855 se objevila úvaha, zda nerozšířit činnost Cecilské hudební jednoty i o
provádění světské hudby. Základem byla myšlenka, že svatá Cecílie nebyla jen
patronkou kostelní hudby, ale také zpěvu a veselého života. Přední členové proto
vypůjčili z Prahy nový notový materiál, v němž nechyběly skladby světské i taneční. Na
výroční schůzi roku 1859 pak nový repertoár předvedlo Sexteto složené z členů CHJ.
Jednalo se o první představení jednoty s ryze společenskou funkcí – zněly taneční
skladby, dokonce přišla řada i na veselé výstupy. Na tuto zábavu členové jednoty
poprvé přivedli své manželky.
Jako každý jiný hudební spolek, i Cecilská hudební jednota měla roky úspěšné i slabší.
Nejtěžší zkoušku v prvním století fungování sboru představovala průmyslová revoluce.
S rozmachem textilního strojírenství téměř zmizelo tradiční ústecké soukenictví a
s rostoucí existenční nejistotou klesal zájem o hudbu a zpěv. V letech 1868 – 1880 se
jednota vzdala koncertů pro veřejnost a věnovala se ryze chrámové hudbě. Kvůli dané
pracovní době nebylo možné účastnit se všech liturgií a zkoušek, počet členů se
24
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snižoval, hráči na dechové nástroje si hledali přivýdělek mimo jednotu. Při provádění
rozměrnějších skladeb bylo proto nutné oslovit zpěváky i muzikanty z okolí. Potupou
pro houslově zaměřené Ústí bylo zejména angažování cizích hráčů na smyčcové
nástroje.

2.3.4 Druhé století činnosti
Velkou vzpruhou se staly oslavy stoletého výročí založení Cecilské hudební jednoty. Na
schůzi o rok dříve bylo rozhodnuto, že se výročí oslaví veřejným koncertem v létě,
slavnostní členskou schůzí a vydáním Pamětí od Josefa Zábrodského26. Program
koncertu byl složený ze skladeb ústeckých rodáků, například Aloise Hniličky, Josefa
Cyrila Sychry, Františka Martina Pecháčka či Františka Špindlera. Cecilskou hudební
jednotu tehdy řídil dvacetiletý Jaroslav Kocian27. Pro velký zájem publika o koncert 29.
srpna v sále hotelu Friml se 30. srpna přidalo ještě jedno provedení tamtéž. Do příprav
se zapojilo téměř celé město a Cecilská hudební jednota se tak připomněla jako výrazný
jednotící prvek a významná městská instituce.
I přes tento úspěch v prvních desetiletích dvacátého století činnost CHJ spíše
stagnovala. Změna nastala roku 1933, kdy na ústeckou faru nastoupil jako nový děkan
páter Václav Boštík. Hudba na kůru pro něho byla velmi důležitou součástí liturgie a
svým nesmlouvavým a zároveň vřele lidským přístupem motivoval hudební jednotu
k intenzivní práci. Důkazem vděku za pozvednutí úrovně je fakt, že mnoho skladeb
z archívu Cecilské hudební jednoty je věnováno právě páteru Boštíkovi.
Roku 1935 nastoupil na místo regenschoriho Norbert Fišer. Díky jeho úzké spolupráci
s Antonínem Malátkem a Jaromírem Lahulkem, kteří byli sbormistry zpěváckého
spolku Lukes a po roce 1939 prvními učiteli nově vzniklé hudební školy, se podařilo
výrazným způsobem zlepšit hlasovou kvalitu hudební jednoty. Po roce 1948 však došlo
k politickému útlaku církve, což mělo samozřejmě neblahý vliv i na CHJ. Václav Boštík
čelil stále většímu omezování pravomocí, které vyvrcholilo roku 1961 odnětím státního
souhlasu k výkonu bohoslužeb, a páter byl poslán do důchodu. Jeho místo převzal
František Tesař, který neměl kvůli oblíbenosti svého předchůdce jednoduchou roli.
26
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Přesto na svém místě vydržel až do roku 1978, kdy ho vystřídal Josef Kajnek 28. Ten
zvelebil kostel i jeho okolí četnými opravami a pro svůj pracovní i náboženský zápal
byl mezi farníky velmi oblíben. Za jeho působení, roku 1983, se začalo v duchu II.
vatikánského koncilu s obnovou liturgie, kterou zpívá Cecilská hudební jednota vždy
v neděli a v církevní svátek dodnes.

2.3.5 Současná Cecilská hudební jednota
Cecilská hudební jednota je v této práci zařazena v kapitole Historie sborového zpěvu
poněkud neprávem. Nejde totiž jako v případě ostatních zde uvedených sborů o těleso
zaniklé, naopak je aktivní a neustále se rozvíjí. Jeho historická hodnota je však pro
město Ústí nad Orlicí natolik významná, že si bez zmínky o něm nelze shrnutí hudební
minulosti města představit.
V současnosti CHJ organizačně vedou první „starší“ Pavel Chasák a druhý „starší“
František Hordějčuk. V letech 1983 – 2007 se o umělecké vedení starali manželé
Heylovi, během jejichž působení prošlo scholou 91 zpěváků a zpěvaček29. Na den sv.
Cecílie roku 2007 pak byla jmenována nová varhanice a regenschori Cecílie
Pecháčková, která jednotu dosud vede. Téhož roku se podařilo založit přípravný sbor
určený pro nejmenší děti. Cecilská hudební jednota je pořadatelem Festivalu duchovní
hudby svaté Cecílie30, který se pravidelně koná od roku 1996. Sbor má průměrně
osmdesát vystoupení ročně, z toho asi patnáct mino Ústí nad Orlicí.
O velkém vlivu Cecilské hudební jednoty na kulturní život v celém městě i jeho okolí
nemůže být pochyb. Zjednodušeně můžeme říci, že kdo od osmnáctého století v ústecké
hudbě něco znamenal, spolupracoval i s Cecilskou hudební jednotou. Protože i přes
nepřízeň doby, války a totalitní režimy vytrvala a nikdy nepřerušila činnost, bývá
nazývaná nejstarším dosud existujícím sborem ve střední Evropě.
Repertoár
V souvislosti se zpívaným repertoárem je třeba zmínit rozsáhlý archiv sboru. Jeho
základ tvoří pochopitelně skladby zpívané na kůru, dále jsou zastoupeny instrumentální
28
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skladby z dob Muzické společnosti. Velkou část archivu tvoří dar jednoho ze
zakladatelů, Jana Jahody. Ten veškerý notový materiál, který za svého života
nashromáždil, odkázal právě Cecilské hudební jednotě. Jedná se převážně o církevní
skladby, nechybí díla Jana Křitele Vaňhala, Pavla Vranického, Františka Xavera
Brixiho či Ignáce Nitsche. Za hodnotnou sbírku žádal jen to, aby jeho dědicům jednota
vyplatila 50 zlatých. Na rozšiřování notového archivu se podíleli všichni členové sboru.
Majetnější noty kupovali nebo za poplatky vypůjčovali, ti méně majetní je opisovali a
následně opisy darovali. Další díla jednotě darovali či k opsání zapůjčili její čestní
členové, nejštědřejší v tomto smyslu byli novicmistr benediktinského řádu v Břevnově
František Fortunát Khunt, ústecký děkan Antonín Nývlt, libchavský učitel Lauretinus
Kroupa a kníže Lichtenštejn. V souhrnu má archiv Cecilské hudební jednoty okolo 2500
partitur.
Repertoár současné Cecilské hudební jednoty obsahuje na dvě stě skladeb, od
renesančních až po soudobé. K nejčastěji zpívaným autorům patří Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Adam Michna z Otradovic a Petr Eben.

2.4 Pěvecký sbor Lumír
S pádem Bachova absolutismu, potvrzeného říjnovým diplomem z roku 1860, nastává
v našich zemích rozkvět spolkové vlastenecké činnosti. Jedním z nejlepších příkladů je
roku 1861 založení pražského pěveckého sboru Hlahol ústeckým rodákem, pěvcem
Janem Ludevítem Lukesem. Je evidentní, že pokud Lukes pomáhal při zakládání
venkovských pěveckých spolků, zasloužil se i o vznik sboru ve svém rodném městě.
Ačkoliv tou dobou v Ústí nad Orlicí již téměř šedesát let fungovala Cecilská hudební
jednota, zvyšovala se potřeba sboru zaměřeného na společenskou funkci – hlavně
národní buditelství a zpěv českých světských písní. Ustavující schůze se konala 1.
června 1862. Byl na ní vytvořen prozatímní výbor pro přípravu činnosti mužského
sboru a vypracovány stanovy budoucího spolku. Ty prošly na pražském místodržitelství
schválením až po úpravách, podmínka zněla, že dozor nad činností spolku budou mít
státní orgány a jim je také třeba hlásit všechny akce. Úřední obstrukce však činnost
sboru nezdržely. Jak jinak si vysvětlit, že zatímco oficiálně byl spolek schválen až
v prosinci roku 1962, už 12. června téhož roku se konal první veřejný koncert sboru, na
kterém se Lumír představil s bohatým programem? I přes výjimečnou muzikalitu
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ústeckých pěvců, jejich průpravu v Cecilské hudební jednotě a vlastenecké nadšení je
pravděpodobnější, že zkoušky začaly již několik měsíců před ustavující schůzí. 10.
srpna 1862 pořádal spolek veřejnou akademii, na níž Jan Ludevít Lukes jako patron
sboru přednesl několik národních písní. Na ní také Cecilská hudební jednota
premiérovala ouverturu Táborita Aloise Hniličky, prvního sbormistra Lumíra. Toho po
jeho odchodu do Chrudimi vystřídali na sbormistrovském postu Josef Špindler a Josef
Zábrodský.
O koncertech v pozdějších letech existuje velmi málo pramenů. Víme, že se sbor
opakovaně účastnil cyrilometodějských slavností v Brně. Roku 1864 měl Lumír 35
činných a 43 přispívajících členů. Téhož roku slavnostně vysvětil svůj spolkový
prapor.31
Do činnosti sboru výrazně zasáhla prusko-rakouská válka. Společně s hospodářskou
krizí vyvolanou strojovou výrobou v sedmdesátých letech způsobila zánik sboru. Ten
však i přes relativně krátkou dobu své činnosti dokázal pozvednout národní cítění ve
městě a v neposlední řadě také zvýšit zájem o světský sborový zpěv. Na tuto tradici
navázal o několik desetiletí později pěvecký soubor Lukes.

2.5 Smíšený zpěvácký spolek Lukes
Roku 1909 vznikl v Ústí nad Orlicí první smíšený sbor – zpěvácký spolek Lukes. Od
začátku své existence kladl velký důraz na spolupráci s istrumentálními soubory,
především s ústeckým Orchestrálním sdružením. S tím sbor nacvičil například
Fibichovu baladu Meluzína, na oslavu patnáctého výročí založení sboru pak uvedli
Smetanovu operu Dalibor. Následovalo Dvořákovo oratorium Stabat Mater a balada
Svatební košile.

Při příležitosti čtvrtstoletí od zahájení činnosti provedl Lukes

s Orchestrálním sdružením Haydnovo oratorium Stvoření, které má v Ústí nad Orlicí
tradici již od dob provedení Cecilskou hudební jednotou. V roce 1937 přišla skvělá
příležitost – koncert k slavnostnímu otevření nového ústeckého divadla. Lukes a
Orchestrální sdružení ji dokonale využili, když společně nacvičili Smetanovu operu
Tajemství. Tento koncert dokonce živě vysílal pražský rozhlas.
Přestože výčet prováděných skladem je impozantní, nelze tvrdit, že činnost smíšeného
sboru probíhala bez problémů. Ani Lukesovi se totiž nevyhnuly komplikace finančního
31
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a technického rázu, nejvážnější problémy však způsobovala nedbalá docházka členů
mužského sboru. Dokonce se v období mezi válkami uvažovalo, že sbor bude
pokračovat jako výlučně ženský. Obětavou a nezištnou prací sbormistrů se však
podařilo těžké období překonat. Paradoxně tomu dopomohla mnichovská krize a druhá
světová válka. V těžkých dobách fašistické okupace plnil Lukes úlohu národně –
buditelskou. Prováděním sborových skladeb od Smetany, Dvořáka nebo Křížkovského
probouzel v posluchačích vlastenecké cítění a pozdvihoval jejich morálku. Soubor se
natolik rozšířil, že se z něho oddělil dětský sbor a mužské a ženské okteto. Konec války
oslavil Lukes uvedením Smetanovy opery Hubička, o rok později Dalibor.
Roku 1949 byla zásluhou zpěváckého spolku odhalena pamětní deska na rodném
domku Jana Ludevíta Lukese. V té době se však znovu objevila krize spojená
s generační obměnou a jistě i s poklesem vlasteneckého nadšení po roce 1948 – to se
ovšem v dobových pramenech nedočteme. Ta vedla až k několikaleté přestávce
v činnosti. Roku 1957 došlo k znovuobnovení spolku, původně jen iniciativou ženské
části sboru. Záhy se přidali i mužští zpěváci a mohlo se přikročit k nácviku větších děl.
Prvním takovým byla Blodkova opera V studni, kterou následovala v roce 1962 opera
Šelma sedlák od Antonína Dvořáka. Ta se však stala definitivní tečkou za existencí
smíšeného zpěváckého spolku Lukes. Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že sbor
doplatil na příliš benevolentní pravidla, která jsou často prubířským kamenem sborů
s primárně společenskou funkcí. Na rozdíl od sborů církevních nemívají pevné stanovy
a při nepravidelné docházce zpěváků je úloha sbormistrů nezáviděníhodná.
Více než padesát let působil pěvecký sbor Lukes jako světská protiváha Cecilské
hudební jednotě. Dal první příležitost ženám – zpěvačkám, které nenechaly tradici
společenského sborového padnout a necelých deset let po zániku Lukese založily
Ženský komorní sbor. Nesmíme také opomenout úlohu sboru Lukes coby organizátora
hudebního života v Ústí nad Orlicí. Kromě vystoupení slavných virtuózů, hlavně
Jaroslava Kociana, pořádal sbor v Ústí nad Orlicí i koncerty vynikajících hudebních
těles, například České filharmonie, pražského sboru Smetana nebo Pěveckého sboru
moravských učitelů.
Jako sbormistři smíšeného zpěváckého spolku Lukes se vystřídaly velké osobnosti
hudebního života v Ústí nad Orlicí, nezřídka spjaté s jinou organizací – buď s Cecilskou
hudební jednotou nebo s Hudební školou Jaroslava Kociana. Prvním sbormistrem byl
Norbert Fišer, následovali František Špindler, Petr Kocian, Jaromír Lahulek, František
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Holas, Antonín Malátek, Antonín Šimeček a Josef Kněžek. Ženské okteto vedl Josef Jiří
Ehl, mužské Antonín Šimeček.

2.6 Komorní ženský sbor
Komorní ženský sbor vznikl jako Pěvecký soubor učitelek v roce 1971. Jeho
uměleckým vedoucím byl ředitel Lidové školy umění Antonín Šimeček a dirigentem
Josef Novotný, učitel na Základní škole ve Třebovské ulici a sbormistr Dětského
pěveckého sboru Čtyřlístek. Jak vyplývá z kronikových záznamů, vedoucí sboru chtěli
navázat na tradici pěveckých sborů, kterou zahájil sbor Lumír a jejíž štafetu převzal
sbor Lukes. Po rozpadu těchto sborů v Ústí nad Orlicí fungovaly pouze sbory dětské.
V souladu s původním názvem se sbor skládal z učitelek místních základních i středních
škol. Na prvním vystoupení v květnu 1971 na slavnostním zasedání OVKSČ zazněly
hlavně lidové písně. I další vystoupení se nesla v podobném duchu, na repertoáru
přibývaly budovatelské písně. V přístím roce se sbor poprvé zúčastnil ústecké přehlídky
sborového zpěvu Ústí zpívá. S dětským sborem Větrníček nacvičil ženský sbor pásmo
lidových písní Od léta do jara v úpravě Josefa Kněžka. S touto skladbou vystoupil sbor
na několika festivalech dětských sborů – není pochyb o tom, že se díky tomu mladý
sbor dostal do povědomí sborového publika v regionu. Roku 1974 se PSU zúčastnil
festivalu Smetanova Litomyšl, kde společně s pěveckými soubory z okolí provedl
slavné sbory ze Smetanových oper. O rok později sbor natáčí v Hradci Králové tři
písně pro Československý rozhlas a na přehlídce Ústí zpívá krátký vstup pro televizi
Praha. V souvislosti se získáváním věhlasu rostl i počet zpěvaček, kromě učitelek
přibývaly i ženy jiných profesí. Proto od roku 1975 používal označení Ženský pěvecký
sbor. Pod tímto názvem také v témže roce vystoupil na přehlídce ženských a dívčích
sborů východočeského kraje Malátův Bydžov. Z kapacitních důvodů dochází ke změně
zkušebny, z Mateřské školky v Gottwaldově ulici (dnes T. G. Masaryka) se sbor stěhuje
do hudebny místního gymnázia, posléze do Základní školy v ulici Dr. Nejedlého (dnes
Bratří Čapků). Rok 1977 znamená počátek spolupráce s mužským pěveckým sborem
z německého Anderbecku, kam v září téhož roku ženský sbor vyjel na dvoudenní
zájezd. Mužský sbor přijal na oplátku pozvání na přehlídku Ústí zpívá a z této výměny
se stala tradice. V dalších letech sbor vystupoval na soutěžních festivalech Písně
přátelství, okresním festivalu pěveckých sborů v rámci Roku české hudby, uspořádal
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zájezd do maďarského Füzesabony či vystoupil na koncertě Muziky, muziky s ústeckým
dechovým orchestrem.
V osmdesátých letech prožíval sbor vleklou krizi, starší členky dávaly přednost
vnoučatům a zahrádce před zpěvem, mladší zase starosti o děti. Nedostatečný zájem a
klesající úroveň vedla roku 1988 až k odchodu Antonína Šimečka ze sboru. Protože
však sbor očekával návštěvu svých německých přátel z Anderbecku, dohodly se členky
s manželi Novotnými, že až do příjezdu německého sboru ženský sbor povedou. Sbor se
podařilo udržet až do příští návštěvy Německa – již v květnu roku 1990. Po pohnutém
zájezdu, kdy si členky při prohlídce Berlína uvědomily, že vše je jinak a že kdoví, co
bude zítra, nezdál se náhle sborový zpěv důležitý a sbor se rozpadl.
Už po dvou letech však začaly cítit, že jim společné zpívání chybí a začaly se scházet –
nejdříve jen po bytech, na návštěvách. Nová éra sboru přichází s novou sbormistryní –
Danou Špindlerovou ze Základní školy Komenského. Komorní ženský sbor obnovil
tradici zájezdů do Německa, vystoupil na vzpomínkové slavnosti ke stoletému výročí
narození spisovatelky Marie Rollerové. Spolupracoval s pěveckými sbory z okolí –
s brandýským Žerotínem, dobroučskou Campanulou a také s dětským pěveckým
sborem Zlatý klíček, s nímž sdílel dirigentku.
Ani po znovuobnovení sboru generační problémy neustávaly, kvalita klesala a v roce
2001 jej dirigentka rozpustila. Nástupcem ženského sborového zpěvu se stalo vokální
okteto Generace.
Repertoár
Stejně jako historii sboru, mohli bychom i jeho repertoár rozdělit na dvě části. V té
první dominovaly v souvislosti s požadavky doby budovatelské písně (Holubička, Polka
míru, Svět patří nám), které doplňovaly úpravy lidových písní (Prijdi Janík premilený,
Pole). Sbor se však věnoval i klasickému repertoáru pro ženský sbor (B. Smetana: Tři
ženské sbory, A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy). V druhé fázi fungování sboru kromě
režimu nepodléhajících lidových písní sbor nacvičoval anglicky zpívané renesanční
skladby (T. Morley: Now Is the Month of Maying) a spirituály (Standing in the Need of
Prayer)
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3 PĚVECKÉ SBORY PŮSOBÍCÍ V SOUČASNOSTI V ÚSTÍ NAD
ORLICÍ
Pěvecké sbory vždy tvořily důležitou součást hudebního života v Ústí nad Orlicí a
v současnosti tomu není jinak. Vedle Cecilské hudební jednoty, která má svou
nezastupitelnou roli hlavně v duchovní hudbě, fungují ve městě dva smíšené a čtyři
dětské sbory a ženské vokální okteto. Tato kapitola nabízí jejich ucelený přehled včetně
vývoje a zpívaného repertoáru.

3.1 Dětský pěvecký sbor Větrníček
Přelom šedesátých a sedmdesátých let byl pro sborový zpěv v Ústí nad Orlicí
významným obdobím. Tehdy vznikly dva sbory při základních školách, Zlatý klíček a
Čtyřlístek a Komorní ženský pěvecký sbor. Pro pěveckou výchovu nejmladších byl pak
roku 1969 založen Dětský pěvecký soubor Větrníček. S nápadem na sbor sdružující děti
z několika mateřských škol přišla Dobromila Raimanová, ředitelka tehdejší MŠ
v Gottwaldově ulici. Protože však většina učitelek v mateřských školkách neměla
náležitou hlasovou průpravu, stal se zanedlouho Větrníček výhradní záležitostí MŠ Na
výsluní, kde působí pod vedením Boženy Jedličkové dodnes. Vzhledem k věku
zpěváčků nespočívá význam sboru ani tak v umělecké či reprezentativní činnosti, jako
spíše ve výchově ke kvalitnímu hlasovému projevu a k lásce k hudbě jako takové.

Repertoár

Soubor zpívá skladby téměř výhradně jednohlasé, a to buď lidové, nebo z pera Pavla
Jurkoviče, Petra Jistela, Stanislava Chudoby nebo Emila Hradeckého.32

3.2 Dětský pěvecký sbor Pohoda
Hudba, zpěv a tanec jsou obvyklým prostředkem ke kulturní výchově problémových
dětí. Na mnoha speciálních a praktických školách proto fungují pěvecké sbory.
Výjimkou není ani Speciální základní škola v Ústí nad Orlicí, na které od roku 1997
32

České-sbory.cz : Větrníček [online]. 2008-09-28 [cit. 2013-06-02]. Text v češtině. Dostupný z:
<http://www.ucps.cz/portal/cz/02-01-detail.php?id=729>.
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funguje Dětský pěvecký sbor Pohoda. Vznikl z pěveckého kroužku, který pod vedením
učitelek Libuše Musilové, Jany Kovářové a Heleny Bartoňové nacvičil několik koled na
vánoční besídku. Po úspěchu svého vystoupení se zúčastnění shodli, že by mohli
v tomto obsazení fungovat i nadále. Sbor zpívá nejen na akcích školy, jako je
každoroční akademie nebo poslední zvonění, ale účastní se i tématických festivalů, jako
je Plumovská přehrada, mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním
postižením. Pravidelně vystupuje na ústeckých slavnostech Město v pohybu nebo na
brněnském festivalu Mosty mezi městy. Stejně jako u předchozího sboru je umělecká
stránka podřízená účelnosti. V případě sboru Pohoda je hlavním úkolem společného
zpěvu prevence psychopatologických a sociopatologických jevů.

Repertoár

Sbor se zaměřuje na jednohlasé a dvouhlasé písně, a to jak lidové (A vy páni muzikanti,
Kdybys měla, má panenko, sto ovec) tak umělé (Rovnou, Mongtomery). 33

3.3 Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek
Pro většinu obyvatel Ústí nad Orlicí je Čtyřlístek synonymem sborového zpěvu, a to
hlavně zásluhou manželů Novotných, kteří tento sbor založili a společně téměř čtyřicet
let vedli. Zatímco Josef Novotný učil na Základní škole Třebovská v Hylvátech, jeho
manželka Stanislava na Základní škole Gottwaldova Ústí nad Orlicí. Počátek sboru byl
proto poněkud neobvyklý – oba založili při svých školách pěvecké kroužky, které
nacvičovaly jednou za týden shodný repertoár. Jednou do měsíce se pak konala secvičná
zkouška v prostorách ZŠ Gottwaldova, kterou vedli Novotní společně. Z dnešního
pohledu je úctyhodný počet členů nově vzniklého sboru – čtyřiašedesát zpěváků!
První vystoupení se uskutečnilo 17. prosince 1969 na vánoční besídce pro zaměstnance
textilního podniku Perla a zazněly na něm převážně koledy. O rok později na
soustředění v Čenkovicích přijal sbor název Čtyřlístek. Na jednom z koncertů v témže
roce se poprvé publiku představilo Sluníčko – přípravný sbor o sedmdesáti členech,
z nichž se rekrutovali budoucí zpěváci Čtyřlístku.

33

Kronika. Ústí nad Orlicí : Pěvecký sbor Pohoda, 1997 – 2004.
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Rok 1972 byl pro Čtyřlístek důležitý ze tří důvodů. Předně vyjel sbor poprvé na
Slovensko – do Tatranské Lomnice na Festival podtatranských speváčkov. Tento výlet
se ukázal dlouhodobého hlediska jako významný, protože umožnil navázání spolupráce
s pěveckým sborem z Popradu. Tato družba mezi sbory funguje dodnes. Zmíněný rok
znamená také začátek pravidelné účasti Čtyřlístku na sborovém festivalu Ústí zpívá.
Nejdůležitějším krokem je však přesunutí zkoušek hylvátské části sboru na ZŠ
Gottwaldova. Všech 92 zpěváků konečně nacvičovalo svůj repertoár od začátku
společně.
Cestování bylo a je jedním z největších lákadel zpěvu ve sboru. Přestože doba
zahraničním zájezdům moc nepřála, podařilo se Novotným zorganizovat výlety do
maďarského Tanabanye, Görlitzu v Německé demokratické republice nebo do
bulharské Vrecy. Po listopadu 1989 využil Čtyřlístek nových možností a vyjel kromě
sousedního Polska a Německa například i do Itálie, Švýcarska, Chorvatska, Litvy,
Švédska i Dánska.
Vzhledem k rostoucímu počtu dětí došlo v devadesátých letech k rozšíření přípravného
oddělení: kromě Sluníčka začaly fungovat i Berušky, Pomněnky a Čekanky. Každý sbor
měl vlastní barevně odlišené stejnokroje. Na koncertech Čtyřlístku tak vystupovalo pod
vedením dvou sbormistrů okolo sto čtyřiceti zpěváků.
Ve velkém stylu proběhlo třicáté výročí založení sboru. Novotní pozvali do Ústí své
spřátelené sbory a uspořádali tak 22. října 1998 několik vystoupení pod souhrnným
názvem Vokální podzim. Na večerním koncertě pak sbormistři přijali od představitelů
města Medaili města Ústí nad Orlicí za dlouholetou práci s pěveckým sborem.
Díky postavení nové budovy Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí získal
Čtyřlístek v roce 2004 nejen záštitu nad svou činností, ale hlavně profesionálně
zařízenou stupňovitou zkušebnu. Přesto však zájem dětí o sborový zpěv upadal.
V přípravných sborech se toho roku našlo jen deset dětí se zájmem pokračovat do sboru
hlavního. To se spolu s pokročilejším věkem sbormistrů stalo impulzem k předání
pomyslné dirigentské taktovky mladé absolventce ZUŠ a vystudované sbormistryni
Lence Lipenské.34 Poslední koncert pod vedením manželů Novotných se konal 16.
května 2006 a zazněly na něm skladby, se kterými slavil Čtyřlístek za dobu své
existence největší úspěchy. Překvapením pro samotné sbormistry pak bylo vystoupení
34

Lenka Lipenská vystudovala sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Hradec Králové. Od roku
2006 je zároveň sbormistryní Pěveckého sboru Smetana v Hradci Králové.
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dvaceti nejstarších zpěváků a zpěvaček, kteří jim přetextováním známé písně
poděkovali za jejich obětavou a nezištnou práci. Novotní se však se sbormistrovskou
praxí nerozloučili úplně, neboť nadále pracovali se smíšeným sborem Alou Vivat.
Nejlepším důkazem oddanosti a vděčnosti bývalých členů Čtyřlístku je fakt, že po smrti
Stanislavy Novotné spontánně sestavili sbor, aby jí zpěvem doprovodili na poslední
cestě. Toto seskupení pak pod názvem Rozkvetlý Čtyřlístek ještě nějaký čas
pokračovalo v koncertní činnosti. „Ta iniciativa vznikla těsně po smrti Stáni - k uctění
její památky. Společně s Věrou Milerovou a Jiřinou Minářovou jsem byl jedním z těch,
kdo to zpunktovali, ale šířilo se jako lavina - zapojilo se do toho cca 25 bývalých
zpěváků Čtyřlístku - a těžko říct, že by to někdo vedl. Spíš jsme měli s Věrou nějakou
zkušenost s dirigováním, tak jsme se tak nějak ocitli "v čele". Odzpívali jsme takhle
jeden koncert v ZUŠ, kde jsme vystoupili s několika písničkami, které měly připomenout
Stáňu,“ říká Petr Brzokoupil, jeden z iniciátorů Rozkvetlého čtyřlístku.
Předáním nové dirigentce se začíná psát nová kapitola sboru Čtyřlístek. Vydává CD,
natáčí do místí kabelové i do České televize i pro Český rozhlas. Sbor se účastní soutěží
i festivalů, pokračuje ve výměnných pobytech se slovenským Popradem, pořádá
pravidelné adventní a jarní koncerty.
Za dobu své existence se sbor zúčastnil velkého množství soutěží, odkud přivezl
všechny druhy ocenění včetně mnoha zlatých pásem. Za největší úspěch pak Josef
Novotný považuje druhé místo na prestižní soutěži v italské Riva de Garde.
Zajímavým dokladem o činnosti sboru je pečlivá statistika, kterou Josef Novotný
zapisoval do sborové kroniky. Během jeho řízení Čtyřlístek odzpíval 1163 vystoupení.
Na nich zaznělo celkem 21085 písní pro více než půl milionu posluchačů.35
Repertoár
Čtyřlístek se od začátku své činnosti zaměřoval na klasický repertoár pro dětské sbory.
Jsou to hlavně úpravy lidových písní (Ty bysterské zvony, Měsíček svítí), díla starých
mistrů (W. A. Mozart: Ave verum corpus, C. Franck: Panis angelicus, J. Campanus
Vodňanský: Rorando coeli), autorské skladby pro dětský sbor (Brusič mráz, Truvérská
mše), ale i spirituály (Deep River, Swing Low, Sweet Chariot). Velkým počinem pak
bylo nacvičení Příbramských koled, pásma koled pro dětský sbor a big band v aranžmá
35

HANIKOVÁ, Martina. Tradice sborového zpěvu v Ústí nad Orlicí. Hradec Králové : Pedagogická
fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008, 117 s. Diplomová práce.
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Kamila Hály, které Čtyřlístek provedl na vánočním koncertě roku 2012 spolu se
swingovým orchestrem Black Band pod vedením Lindy Gregarové.

3.4

Dětský pěvecký sbor Zlatý klíček

Aktuálně největším sborovým tělesem působícím v Ústí nad Orlicí je Dětský pěvecký
sbor Zlatý klíček. Vznikl v šedesátých letech jako kroužek při výuce hudební výchovy
v Základní škole Komenského a jeho hlavní náplní bylo vystupování na školních
akcích. Zakladatelkou sboru byla Marie Biedermanová, učitelka hudební výchovy na
ZŠ Komenského. Protože se počet zájemců o sborové zpívání stále zvyšoval, na
přelomu let 1967 a 1968 vznikl ze zmíněného pěveckého kroužku dětský pěvecký sbor
Zlatý klíček určený pro žáky druhého stupně ZŠ Komenského. Marie Biedermanová
vedla sbor až do roku 1992. Více než pětadvacetileté řízení sboru Zlatý klíček mělo
velký podíl na ocenění za celoživotní práci ve školství a kultuře, které přijala z rukou
starosty města roku 2006.
Marii Biedermanovou vystřídala za sbormistrovským pultem Dana Špindlerová, také
učitelka hudební výchovy na ZŠ Komenského a dřívější klavírní korepetitorka sboru.
S hlasovou výchovou a kytarovými doprovody jí ze začátku pomáhala Jitka Kučerová,
která vyučuje hudební výchovu na Základní škole Bratří Čapků taktéž v Ústí nad Orlicí.
Tu později vystřídala Jana Šmétková z Gymnázia Ústí nad Orlicí, která několik let
zastávala funkci korepetitorky a pomocné dirigentky.
Zlatý klíček byl vždy poměrně soběstačný, co se týče instrumentálních doprovodů. Díky
velkému procentu členů, kteří zároveň navštěvovali ústeckou základní uměleckou školu,
měl sbor doprovodnou kapelu ve střídavém obsazení, v závislosti na tom, jak se měnily
generace zpěváků. Téměř vždy byl zastoupen klavír, kontrabas, kytara, perkuse a
několik zobcových fléten. Podle potřeby repertoáru nebyl problém zařadit příčnou
flétnu, housle, violoncello, klarinet či saxofon.
Sbor má v současné době okolo padesáti členů, naprostou většinu tvoří žáci druhého
stupně ZŠ Komenského, ale nezřídka je do sboru přijat i talentovaný žák páté třídy.
Velmi často přicházejí vypomoci i bývalí členové, kteří se se sborem nechtějí rozloučit
ani poté, co ZŠ absolvovali a studují střední školu. Součástí sboru je Dívčí komorní
sbor, tvořený z nejstarších a nejzkušenějších zpěvaček. Počet členek se pohybuje okolo
dvanácti a zpívají vyzrálejší repertoár určený ženským sborům.
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Jako každý větší sbor má i Zlatý klíček své přípravné oddělení. Ještě před několika lety
fungoval pro nejmenší děti z prvních tříd sbor Notičky, který vedla Jana Ďopanová. Od
doby, kdy ústecká ZUŠ v rámci nového školního vzdělávacího plánu zavedla povinný
pěvecký sbor pro všechny přípravné ročníky v rámci hudební nauky, nepodařilo se
Notičky v dostatečném počtu sestavit. Pro zájemce z řad prvního stupně ZŠ
Komenského je určen sbor Písnička, který vedou Martina Drymlová a Martina
Vinzensová. V tomto přípravném sboru se zpívají pochopitelně jednodušší skladby,
nejčastěji dvouhlasé úpravy lidových a umělých dětských písní.
Zatímco přípravná oddělení vystupují hlavně pro rodiče a ústeckou veřejnost, hlavní
sbor je hudebně aktivní v celém ústeckém regionu. ZŠ Komenského pořádá každoročně
školní akademii, na které vystupují jednotlivé třídy s nacvičeným programem, a Zlatý
klíček vždy představuje umělecky nejhodnotnější část programu. Tradiční je jeho
vystupování na městských slavnostech Město v pohybu v první půli června a Ústecký
advent v prosinci. Jeho koncert má vždy úspěch u širokého posluchačského spektra,
které tvoří lidé přilákaní na ústecké náměstí atraktivní hudbou a kteří by si jinak cestu
do divadla nebo na koncert stěží našli. Zlatý klíček vystoupil například na Hudebních
slavnostech v Brandýse nad Orlicí, na Putování za studánkami ve Vlčkově, na 1.
olympijských hrách dětí a mládeže v Litomyšli. Pravidelně se účastní i sborových
soutěží, například regionální přehlídky dětských sborů v Hradci Králové, kde se umístil
několikrát ve stříbrném i zlatém pásmu, nebo Přehlídky dětských sborů Ústecka a
Rychnovska, kterou vyhrál. Výjimkou nejsou ani vystoupení na pěveckých festivalech,
jako například roku 1999 na Festivalu pěveckých sborů nebo Regionální přehlídky
dětských sborů v rámci festivalu Kocianovo Ústí. Roku 2000, při příležitosti výročí 125
let od založení školy, natočil Zlatý klíček své první CD. Kromě hlavního sboru se na
něm podílely a přípravná Písnička a Dívčí komorní sbor. V červnu 2001 se pak sbor
vydal na zájezd do francouzského Tarare, kde byli zpěváci ubytováni v rodinách členů
místního dětského sboru a vystupovali pod názvem La Clé d‘ or v místním kostele, na
radnici a v domově důchodců. Přes značnou jazykovou bariéru (francouzština se na ZŠ
Komenského vůbec nevyučuje) se zájezd vydařil.
Zatím nejdéle trvající tradicí je spolupráce s dětským sborem Muzika ze Základní školy
Josefa Valčíka v Ostravě Porubě a jeho sbormistryněmi Lenkou Roupovou a Pavlou
Dědičovou. Se sborem Muzika spojuje Zlatý klíček nejen věk, obsazení a podobný
repertoár, ale hlavně léta budované přátelství. To umožňuje každoroční výměnné
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pobyty a společné koncerty. Jednou za rok jezdí sbor na pracovní soustředění, nejčastěji
před jarní školní akademií.
Stejně jako Marie Biedermanová, obdržela i Dana Špindlerová ocenění starosty města, a
to za prezentaci města v oblasti sborového zpěvu.Sbor Zlatý klíček je po pětačtyřiceti
letech činnosti jedním z nejaktivnějších a nejvšestrannějších sborů, které v Ústí nad
Orlicí a jeho okolí působí.
Repertoár
Většinu skladeb, které Zlatý klíček zpívá, zaranžovala jeho sbormistryně Dana
Špindlerová. Jedná se zejména o úpravy folkových písní (Rána v trávě, Divoký horský
tymián, Starý dráty). Sbor se věnuje také úpravám lidových písní (Klobucký háj,
Synečku, synečku, z cizojazyčných Kakva moma, Syiahamba), skladbám z oblasti vážné
hudby (Truvérská mše, Haleluja, Začněte panny zpívati) nebo populárním písním pro
dětský sbor (To jsem já, Zase už nám pusy jedou).

3.5 Smíšený sbor Gymnázia Ústí nad Orlicí
Stejně jako všechny školy ve městě se i místní gymnázium se snažilo z reprezentačních
důvodů zorganizovat alespoň jedno hudební vystoupení ročně – nejčastěji to bylo na
festivalu Město v pohybu nebo Ústecký advent. Pro tyto potřeby vznikl malý pěvecký
kroužek (cca patnáct lidí) a nacvičil krátký program za doprovodu instrumentální
kapely. Až v roce 2011 se podařilo zavést pěvecký sbor jako volitelný předmět pro
všechny studenty gymnázia. Přihlásilo se okolo třiceti žáků, z čehož asi třetinu tvořili
chlapci s přemutovanými hlasy, takže bylo možné nacvičovat repertoár určený pro
smíšený sbor.
Pod vedením autorky předkládané bakalářské práce vystoupil nově vzniklý sbor na
vánočním koncertě v prosinci 2011 spolu se swingovým orchestrem Black Band a
zaznamenal velký úspěch jak u rodičů a učitelů, tak u hudebně poučeného publika.
Obecenstvo, které do posledního místa zaplnilo sál ZUŠ Jaroslava Kociana, očekávalo
spíše subtilnější zvuk dětského sboru a bylo překvapeno vyzrálými mužskými a
intonačně jistými ženskými hlasy. Již na tomto prvním koncertě se ukázala jako slibná
spolupráce s většími tělesy – jak se zmíněným Black Bandem, s nímž zazpíval
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gymnaziální sbor vánoční píseň Tichá noc, tak s komorní sestavou symfonického
orchestru Decapoda, který sbor doprovodil v části Sanctus z Missy brevis Jiřího Pavlici.
Následovala vystoupení na koncertě gymnázia, na Městě v pohybu 2012 a na Večeru
odměn a díků, což je každoročně pořádaný galavečer pro úspěšné reprezentanty
gymnázia na soutěžích a olympiádách. Další školní rok sbor zahájil opět nácvikem
vánočních písní, protože přijal pozvání Dětského sboru Čtyřlístek a Black Bandu na
společný adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. I ve srovnání se sborem
s více než čtyřicetiletou tradicí mladý sbor uspěl a dostal se do širšího povědomí
ústeckého publika. Na jaře 2013 se konal druhý Koncert gymnázia, jehož cílem bylo
představit umělecky nadané studenty z jiného úhlu, než ze kterého na ně pohlížejí jejich
učitelé ve škole. V první půlce vystoupil divadelní kroužek a komorní soubory studentů
gymnázia, v té druhé přednesl zhruba půlhodinový program pěvecký sbor. Toto
vystoupení bylo zároveň mým bakalářským koncertem v rámci závěru studia na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Součástí koncertu byla i výstava výtvarných
prací studentů. Za zmínku stojí také fakt, že celý výtěžek z koncertu byl věnován
Dětskému domovu v Horní Čermné.
V současné době se sbor připravuje na vystoupení na festivalu Město v pohybu 2013 a
navazujícím Večeru odměn a díků. Pro příští rok se mi podařilo s vedením gymnázia
dojednat prodloužení zkoušek ze současné jedné hodiny týdně na dvě, od čehož
očekávám větší prostor pro práci na hlasové kultuře a rozšíření repertoáru. Naplánována
je i spolupráce s orchestrem Decapoda a společný předvánoční koncert.
Pěvecký sbor gymnázia je jediným středoškolským hudebním souborem v Ústí nad
Orlicí a v poslední době se předvedl jako těleso s velkým potenciálem, se kterým je
třeba na ústecké kulturní scéně počítat.
Repertoár
Sbor se od začátku snaží obsáhnout co nejširší spektrum zpívaných žánrů. Oblíbené jsou
čtyřhlasé úpravy tradicionálů (Deep River, An Irish Blessing, Hear My Prayer),
lidových písní různých národů (Široký, hluboký, Syiahamba, Margot), skladby
z klasického sborového repertoáru (W. A. Mozart: Ave verum corpus, E. Suchoň: Aká si
mi krásná, D. Bortnianski: Tebe poem, G. Young: Alleluja) a zejména filmová hudba (J.
Williams: Double Trouble, H. Arlen: Over the Rainbow).
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3.6 Smíšený sbor Alou Vivat
Více než čtyřicet let trvalo, než se po zániku pěveckého sdružení Lukes v Ústí objevil
smíšený sbor nebo obecně sbor dospělých, samozřejmě pomineme-li Cecilskou hudební
jednotu, která se zaměřuje na duchovní hudbu.
Počátky sboru Alou Vivat byly poměrně kuriózní. Nestává se totiž, aby tak velký sbor
vznikl náhodou. V roce 2000 Josef Novotný, sbormistr dětského pěveckého sboru
Čtyřlístek, oslovil několik mužů převážně z řad otců členů Čtyřlístku s prosbou o
pěveckou výpomoc na tradičním vánočním koncertě dětského sboru. Po úspěšném
koncertě se členové tohoto původně jednorázově složeného sboru shodli na tom, že by
byla škoda přestat v tomto obsazení zpívat. Manželé Novotní proto domluvili ustavující
schůzi nového mužského sboru v učebně hudební výchovy Základní školy Bratří
Čapků. Množství odhodlaných žen převážně z řad manželek a učitelek, které tam na ně
již čekalo, je však přesvědčilo o výhodách zpěvu ve smíšeném sboru. Zpěváci i
sbormistři nakonec s tímto návrhem rádi souhlasili. Jako první cíl si stanovili
vystoupení na jarním koncertě Ústí zpívá, kde se poprvé představili veřejnosti. V roce
2002 pak sbor potvrdil svou existenci na prvním samostatném recitálu. Zahájil skladbou
Alou Vivat, která dala sboru jméno.
Sbor Alou Vivat si budoval stále větší obec posluchačů a právě tato sílící popularita
byla impulzem k natočení prvního hudebního nosiče. Stalo se tak roku 2005 a křest CD
Neformální portrét v listopadu téhož roku se stal významnou událostí v kulturním
životě v Ústí. Ve zcela zaplněném sále ZUŠ Jaroslava Kociana nechyběli ani nejvyšší
představitelé města. Další CD s prostým názvem Alou Vivat 2008 vyšlo o tři roky
později.
Sbor od roku 2007 pořádá v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní
koncerty, na nichž kromě Alou Vivat vystupují i jejich hosté – DPS Čtyřlístek, varhaník
Pavel Čapek nebo houslistka Petra Kleislová. Velké možnosti se před sborem otevřely
roku 2008 spoluprací s dětským symfonickým orchestrem Decapoda. S tímto tělesem
nacvičili Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby a spolu se sólisty Hanou Bauerovou,
Lenkou Barvínkovou, Janem Pokorným a Tomášem Hubeným každoročně pořádají
několik provedení této populární mše. Předvánoční období je tak pro členy sboru
spojeno s cestováním po vesnicích v okolí Ústí, které disponují alespoň malým
kostelíkem či sálem. Tyto koncerty přes vysokou uměleckou úroveň zachovávají
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amatérský ráz, pro který byla „Rybovka“ napsaná: v orchestru jsou děti, ve sboru
většinou neškolení nadšenci a sólisté – kromě Hany Bauerové, která vyučuje zpěv na
ústecké ZUŠ – také nemají hlubší pěveckou průpravu. Neopakovatelná atmosféra a
vděčnost posluchačů, kteří často hostí symfonický orchestr ve své obci poprvé, jsou pro
ústeckou hudbu a sborový zpěv tím nejlepším oceněním.
Ačkoliv se Alou Vivat pravidelně účastní různých regionálních sborových přehlídek a
festivalů (namátkou jmenujme např. Festival pěveckých sborů Vysoké Mýto nebo
Přehlídku smíšených pěveckých sborů ve Dvoře Králové nad Labem), těžiště jeho
významu stále leží v domovském městě. Každoročně zve spřátelené sbory a pořádá tak
v Ústí nad Orlicí vlastní sborový festival – letos se bude konat jubilejní desátý ročník.
Účastní se také městských slavností Město v pohybu a Ústecký advent, zpívá na
vernisážích a tříkrálových koncertech pro oblastní charitu. V roce 2007 vystoupil na
oslavách 550. výročí založení Jednoty bratrské v Ústí.
Se sborem Alou Vivat spolupracovalo během let několik korepetitorů – Eva Felgrová,
Mirek Němec, Jaroslav Skalický a Marta Mikulecká, vesměs učitelé klavíru na ZUŠ
Jaroslava Kociana. Po nečekaném úmrtí Stanislavy Novotné převzal sbormistrovské
otěže Josef Novotný, sbor mu pomáhá vést i dirigovat jeho dcera Kamila Pavlíková.
Repertoár
V souladu s převážně společenskou funkcí sboru v repertoáru dominují čtyřhlasé úpravy
populárních písní (Mrholí, Říkej mi to potichoučku, Všichni tancovat jdou), písní
z Osvobozeného divadla a sborových skladeb ústeckého rodáka Františka Uhlíře, dále
spirituály a tradicionály i skladby z klasického sborového repertoáru (G. F. Händel –
Canticorum jubilo, W. A. Mozart – Ave verum corpus).

3.7 Vokální okteto Generace
V důsledku generačních problémů Ženského komorního sboru, které později vedly až
k jeho rozpadu, hledala jeho sbormistryně Dana Špindlerová nový způsob, jak dát
dohromady pěvecké těleso schopné koncertování a interpretace i obtížnějších skladeb a
aranží. Jako ideální seskupení se ukázalo okteto, jehož starší členky působily
v zaniklém Ženském komorním sboru a mladší v dětském pěveckém sboru Zlatý klíček.
Vokální okteto začalo fungovat v roce 1999 a přijalo název Generace jako vyjádření
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přání společně zpívat a trávit čas i přes generační rozdíl mezi členkami. Původní sestava
Generace byla: v prvním sopránu Markéta Justová, Lenka Špindlerová a Jana Pešková,
v druhém Pavla Macáková a Marta Haniková. První alt obstarávaly Petra Žilová a
Pavlína Kovaříková a v druhém altu byla sama sbormistryně Dana Špindlerová.
Premiérové koncerty okteta se uskutečnily ještě společně s Ženským komorním sborem.
První vystoupení se konalo v ZUŠ Jaroslava Kociana v rámci koncertu sboru Zlatý
klíček a jeho hostů z Francie, kde se Generace představila se třemi skladbami.
Následoval festival Valentův podzim v Bělotíně, drobnější vystoupení na vernisážích a
na akci Ústecký advent. S rozsáhlejším programem Generace vystoupila v kerhartickém
Domě pokojného stáří, kde ovšem podle sborové kroniky zpěvačky „...nemohly
konkurovat v televizi běžícímu seriálu, proto byly nad svým publikem téměř v přesile“.36
Vděčná reakce od vedoucí Domu pokojného stáří, která vyšla v místním zpravodaji,
představovala pro sbor jistou satisfakci.
Generace od roku 2001 vystupuje každoročně na festivalu Město v pohybu, který
probíhá na ústeckém Mírovém náměstí. Komornímu sboru vždy více sluší sálová
akustika a zpívání ve stanu na mikrofony výsledný dojem pokazilo jak zpěvačkám, tak
publiku, které bylo zvyklé na vyšší standard.
V prosinci 2001 vzniká tradice „generačního“ Předvánočního ladění – prosincových
koncertů, které využívají dvojznačnosti slova ladění – jak ve smyslu hudebním, tak
zejména jako navozování předvánoční atmosféry. Generace si na svůj první samostatný
koncert zve hosty – instrumentální Collegium Bucinatorum ze Zábřehu na Moravě. Do
sálu Hernychovy vily – tehdejšího sídla místí ZUŠ – přišlo sice méně lidí, než
účinkující očekávali, ale to se mělo v příštích letech změnit. Následujícího roku se
Generace přihlásila poprvé a nikoliv naposled na festival Svátky písní Olomouc, v jehož
rámci se zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže Mundi cantant a přivezla si z ní
stříbrnou medaili.
Další zajímavou zkušeností bylo natáčení nahrávky pro pořad Toulavé boty z produkce
Českého rozhlasu 2. V souvislosti s rozšiřováním repertoáru požádala Generace o
spolupráci i instrumentalisty – v některých písních hrál na kontrabas Robert Šmétka, na
kytaru Ludvík Vinzens a skupina studentů ústeckého gymnázia InstruMentálka.
Klavírní doprovody obstarala Jitka Eliášová, která příležitostně zaskakuje v různých

36

Kronika. Ústí nad Orlicí : Vokální okteto Generace, 1999 – 2013.
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hlasových skupinách a která později nahradila Markétu Justovou. Roku 2004 okteto
natáčí své první CD – Říkej mi to... Křest CD se uskutečnil v červnu 2004 a byl spojen
s velkým koncertem a diaprojekcí. O rok později Generace obhájila stříbrné pásmo na
soutěži Mundi cantant. Další CD na sebe nenechalo dlouho čekat, jmenuje se ...a píseň
vzniká a jeho křest se uskutečnil v prosinci 2006.
Následovaly zájezdy a vystoupení na vánočních trzích v Berlíně, v Ambergu nebo
Bystrici Klodské. Kromě každoročního „ladění“ Generace vystupuje i na drobnějších
akcích, jako je benefiční koncert za záchranu parku ve Vamberku, výstava klobouků
v Hernychově vile nebo vernisáž keramiky. Nadále jezdí na Valentův festival
v Bělotíně. Třetí CD s názvem Sny vyšlo v roce 2009, o rok později došlo k další
personální změně, kdy Pavlu Macákovou vystřídala Kateřina Motáková. Generace
navázala spolupráci s mužským vokálním kvintetem Hlasoplet, který vhodně doplnil jak
předvánoční ladění, tak koncert z 20. února 2012 Hlasoplet a Generace jedním tahem.
Dalším úspěchem pak bylo vystoupení v rytířském sále hradu Karlštejn. Zatím poslední
novinkou je vystřídání Lenky Pivoňkové, které se narodil třetí potomek, Barborou
Čápovou.
Generace se díky profesionální přípravě, intonační jistotě, přívětivosti repertoáru a
hlavně schopnosti empaticky se naladit a zaujmout publikum stala jednou
z nejúspěšnějších hudebních skupin současné ústecké kulturní scény.
Repertoár
Jádro repertoáru tvoří spirituály (Soudný den, I´am a poor wayfaring stranger, Deep
River, Joshua, Kdo svalil kámen náhrobní), při jejichž úpravě členky využívají zejména
aranží Jiřího Tichoty pro Spirituál kvintet. Další důležitou součástí jsou písně folkové, a
to hlavně od Zuzany Navarové (Taši-Dele, Andělská) a Jaromíra Nohavici (Macešky,
Ondřej a Bartoloměj). Generace zpívá i úpravy lidových (Dolino, dolino, Trávnice,
Medzi horami, V javorových horách) a umělých písní (Only you, I feel pretty,
Somewhere). Několik písní napsala přímo pro Generaci Pavla Dědičová (Hráč, Dýňový
nákyp).
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST
Výzkumná část této práce spočívá ve vyhodnocení testu, který je součástí příloh 37.
Tento test vyplňovali členové sboru Zlatý klíček a Pěveckého sboru gymnázia, pro
srovnání také jedna z osmých tříd ZŠ Komenského, jejíž žáci do sboru nechodí.
V úvodu dotazníku respondenti vyplňovali informace o sobě, a to pouze dvě: zda chodí
či v minulosti chodili do základní umělecké školy a zda jsou členy nějakého pěveckého
sboru, případně jakého. Celkem dotazník vyplnilo osmdesát lidí.
Otázky jsou stavěny jako otevřené, aby tipování z nabízených odpovědí neovlivnilo
výsledky průzkumu. Za správnou považuji tu odpověď obsahující alespoň polovinu
požadovaných informací. U otázky č. 2, vyjmenuj všechny sbory působící v Ústí nad
Orlicí, a č. 3, jaké hudební události probíhají každý rok v Ústí nad Orlicí, beru za
správnou odpověď uvedení alespoň dvou. Hodnocení otázky č. 6, myslíš si, že je
důležité znát kulturu svého města, probíhá součtem kladných odpovědí.
Cílem bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že žáci a studenti, kteří aktivně vystupují
s pěveckým sborem, mají větší přehled o kultuře města, v němž studují. Rovněž
zkoumáme vliv docházky do ZUŠ na vědomosti žáků.

4.1 Vyhodnocení testů
V tabulkách přílohové části38 je zveřejněn přehled dosažených výsledků v jednotlivých
testovaných skupinách s diferenciací podle toho, zda respondent byl či nebyl žákem
ZUŠ. Není překvapením, že nejlepších výsledků dosáhli členové sboru gymnázia,
v jejichž prospěch hraje jak největší podíl žáků ZUŠ – celkem 74%, tak nejvyšší
průměrný věk ze všech skupin – zhruba o dva roky vyšší. Na pomyslném druhém místě
je DPS Zlatý klíček, za nímž je v těsném závěsu 8.A ZŠ Komenského. Opět se
prokazuje souvislost s počtem žáků navštěvujících ZUŠ, ačkoliv v tabulce Zlatého
klíčku vidíme, že tři otázky zvládly děti bez vzdělání na ZUŠ lépe.
Srovnejme si nyní výsledky u jednotlivých otázek:
č. 1: Otázka, v níž se ptáme na sbor působící už 200 let ve městě, dopadla nejhůře.
Odpověď na ni znalo jen několik členů gymnázia, v ostatních skupinách nebyla ani
jedna správná odpověď.
37
38

příloha č. 12
příloha č. 13
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č. 2: Vyjmenovávání sborů bylo jednou z nejúspěšnějších otázek, téměř všichni členové
Zlatého klíčku i sboru gymnázia dokázali správně odpovědět. Ve vzorku nezpěváků
v 8.A se projevil značný vliv hudební školy – zatímco všichni žáci ZUŠ dokázali
alespoň dva sbory jmenovat, z ostatních to bylo jen 38%. Nejčastěji samozřejmě
jmenovali sbory pracující na jejich školách, ale často se objevoval i název vokálního
okteta Generace, DPS Čtyřlístek nebo smíšeného sboru Alou Vivat.
č. 3: Dotaz na každoročně se opakující hudební událostí byl zřejmě o něco obtížnější.
Opět je nutné si povšimnout vlivu hudební školy, například ve Zlatém klíčku byl počet
správných odpovědí u žáků ZUŠ proti těm, kteří do hudební školy nechodili, více než
trojnásobný. Obvyklou odpovědí byl festival Město v pohybu, Ústecký advent a
Kocianova houslová soutěž, ta je ovšem zmiňovaná v následující otázce, kterou
můžeme brát jako nápovědu k otázce č. 3.
č. 4: Právě Kocianova houslová soutěž se studentům poměrně vryla do paměti. Ačkoliv
v uváděných podrobnostech dělali chyby (počet kategorií, návštěvníci z EU místo
z celého světa, pochopitelné omyly jako „zakladatel je Kocian“) a jejich znalosti nejsou
nijak hluboké, alespoň něco dovedl uvést téměř každý.
č. 5: Otázka na osobnosti nedopadla nejlépe. U Jaroslava Kociana byla úspěšnost, jistě i
díky soutěži, poměrně vysoká, Bohuše Herana si s violoncellem spojilo jen necelých
20% respondentů. Nejhůře z trojice pak dopadl Slávek Janoušek. Jeho jméno něco říká
pouhým šesti studentům, všem z gymnázia.
č. 6: Otázka nevyžadující vědomosti, jen shrnující názory na důležitost znalosti kultury
svého města nepřinesla žádné překvapení. Žáci si uvědomují, že jde o důležitou součást
vzdělání i života a mnohdy sebekriticky uznávají, že zatím trochu zaostávají. Jen
několik respondentů odpovědělo převážně negativně.

4.2 Shrnutí výsledků testu
Pokud bylo cílem výzkumu potvrdit vliv aktivní účasti ve sboru na kulturní přehled,
můžeme konstatovat, že výsledky dotazníků tento vliv potvrzují. Zároveň se projevil lví
podíl základní umělecké školy na kulturní vzdělanosti žáků. U zpěváků ve sborech není
překvapivé, že zároveň navštěvují ZUŠ. Že však v „obyčejné“ osmé třídě mají dvě
třetiny žáků zkušenost s docházkou do hudební školy, je poněkud nestandardní, alespoň
ve srovnání se školami v jiných městech. V Ústí nad Orlicí to jen potvrzuje úlohu hudby
v životě jeho obyvatel.
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Celkově se projevil poměrně dostačující přehled o současné kulturní situaci ve městě,
slabší je to však se znalostí hudební historie. Nejmarkantnějším příkladem je téměř
nulová úspěšnost otázky na Cecilskou hudební jednotu, i neznalost Bohuše Herana jako
virtuózního violoncellisty. Cecilskou hudební jednotu znaly převážně děti z nábožensky
založených rodin, to se z testu nedozvíme, ale jako učitelka rozpoznám písmo svých
žáků a znám jejich rodinné poměry.
Projevil se i vliv měnícího se vkusu dnešních dětí. V průběhu několika let znatelně klesl
zájem o folkovou hudbu, v dotazníku je to podepřeno minimální znalostí Slávka
Janouška, i přes každoročně pořádaný festival Janouškovo Ústí si jeho jméno s folkovou
kytarou spojil málokdo.

50

5 ZÁVĚR
Tato práce měla za úkol shrnout hudební a především sborovou minulost města Ústí nad
Orlicí a porovnat ji se současnou situací.
Z hlediska historie sborového zpěvu má jistě největší jméno Cecilská hudební jednota.
Jako nejstarší fungující sbor ve Střední Evropě proslavila Ústí nad Orlicí jako kolébku
tohoto pěveckého útvaru, podle jejího vzoru byly Cecilské jednoty zakládány i v jiných
městech. Sbory Lumír, Lukes a Komorní ženský sbor ovlivňovaly světskou veřejnost a
neocenitelným způsobem pozvedly kulturní úroveň města.
V současné době fungují v Ústí nad Orlicí čtyři dětské sbory, tři sbory smíšené (v to
počítáme pochopitelně i Cecilskou hudební jednotu) a vokální okteto. Úroveň sborů,
potvrzovaná na mnoha národních i mezinárodních soutěžích, navazuje na bohatou
tradici sborového zpěvu v tomto městě.
Tato bakalářská práce se zabývá primárně sborovým zpěvem, o němž ovšem nelze
hovořit odděleně od ostatních hudebních aktivit. Staré pořekadlo praví, že „V Ústí umí
každý housti.“ Nemůžeme ho pochopitelně brát doslova, jisté však je, že smyčcové
nástroje mají ve městě i nyní mezi jinými převahu. Je to jistě zásluha virtuózů Jaroslava
Kociana a Bohuše Herana, ale nesmíme zapomínat na celou řadu dalších lidí, kteří se
zasloužili o vysokou úroveň hudebního povědomí ve městě. Těmto lidem vděčíme za
to, že v Ústí nad Orlicí není hudební aktivita výsadou nějaké elitní skupiny, ale
přirozenou součástí života města. Můžeme tedy ono pořekadlo doplnit:
„A kdo neumí housti, umí zpívat.“
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Příloha č. 11.: Vokální okteto Generace
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Příloha č. 12.: Znění dotazníku pro výzkumnou část
Dobrý den,
ráda bych tě poprosila o pár minut času. Jde o dotazník k mé bakalářské práci, kterou
píšu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy o sborové tradici a současnosti v Ústí
nad Orlicí. Dotazník je anonymní a slouží pouze pro mou potřebu. Nejde o test, ale o
statistiku, proto pokud neznáš správnou odpověď, neptej se kamaráda ani chytrého
telefonu, ale napiš „nevím“.
Děkuji. Lenka Barvínková
a) Chodil jsem/chodím do základní umělecké školy

Ano

Ne

b) Zpívám ve sboru

Ano

Ne

ad b) pokud ano, uveď název .....................................................
1. Jak se jmenuje sbor, který v Ústí funguje už 200 let?
2. Vyjmenuj všechny sbory a vokální skupiny, které v Ústí působí:
3. Jaké hudební události probíhají každý rok v Ústí nad Orlicí?
4. Jistě znáš Kocianovu houslovou soutěž. Co o ní víš?
5. Uveď, čím se proslavily tyto osobnosti:
Bohuš Heran –
Slávek Janoušek –
Jaroslav Kocian –
6. Myslíš si, že je důležité znát kulturu svého města?

VII

Příloha č. 13.: Tabulka výsledků
Zlatý klíček
pozn.: do ZUŠ chodilo či chodí 67% respondentů
Číslo

1

2

3

4

5

6

ZUŠ ano

0%

86%

63%

86%

25%

86%

ZUŠ ne

0%

100%

20%

100%

0%

100%

otázky

Sbor gymnázia: do ZUŠ chodilo či chodí 74% respondentů
Číslo

1

2

3

4

5

6

ZUŠ ano

13%

100%

82%

100%

64%

96%

ZUŠ ne

10%

92%

63%

88%

26%

83%

otázky

8.A ZŠ Komenského
pozn.: do ZUŠ chodilo či chodí 66% respondentů
Číslo

1

2

3

4

5

6

ZUŠ ano

0%

100%

60%

100%

40%

80%

ZUŠ ne

0%

38%

38%

82%

18%

100%

otázky
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