
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Filozofická fakulta 

Ústav hudební vědy 

 

Diplomová práce 

 

Luboš Procházka 

 

František Gregora  

Skladatel, pedagog a organizátor hudebního života na jihu Čech 

19. století 

Přílohy 

 

 

František Gregora 

 Composer, teacher and mastermind of the 19-century musical life in South 

Bohemia 

Attachments 

 

 

 

Praha 2014      Vedoucí práce:  

Prof. PhDr. Marta Ottlová 



 

 

Obsah příloh 

 
Přílohy ................................................................................................................................................. 107 

Příloha č. 1  Katalog fondů .......................................................................................................... 107 

Příloha č. 2 Systematický katalog ............................................................................................... 290 

Příloha č. 3 Soupis skladeb problematického a cizího autorství ................................................. 343 

Příloha č. 4 Abecední soupis názvů skladeb................................................................................ 346 

Příloha č. 5  Soupis nenotového materiálu ................................................................................... 364 

 

 



107 

 

Přílohy 

Příloha č. 1  Katalog fondů 

 

Složen z obsahů hudebnin fondů: 

Praha, NM – ČMH, č. př. 83/78, karton č. 737 – 741. 

Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., inv. č. 3, 4. 

Písek, PMP, sign.: 29110 KR 4532, 29106 KR 4528, 29097 KR 4519 - 29100 KR 4522, 

29096 KR 4518, 29101 KR 4523 - 29104 KR 4526, 29105 KR 4527, 29107 

KR 4529, 56 832 KR 7777, 11003 B 2240, 3137 C 1540, 3138 C  1541, 3139 

C 1542, KM B 1498 (KM 2098 B 1498), 28868 KR 3444, 1377 D 444/31, 

2167 C 504, KM B 2871 (KM 3471 B 2871). 

 

Přiřazeny byly i Gregorovy hudebniny z následujících fondů: 

Písek, SOkA, Archiv města Písku, karton č. 1072, sign.: D I 196. 

Písek, SOkA, Sbírka hudebních skladeb 1800 – 1949, balík 2, 4 (nezpracováno). 

 

č. 1/1 Fuga slohu svobodného. Thema: „Tebe Bože chválíme" 
hlas, obsazení: Org 
černobílá fotokopie autografu;  [ante 12. 4. 1866], s. l.;  rozsah: 5 fol., pops. 8 p.;  
rozměry: 250 x 340 mm 
původní číslo SyS:  nemá 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Datace: odhadem před dedikací; dedikováno 12.4.1866 Adolfu Müllerovi, řediteli kůru 
v Přešticích; o originální předloze fotokopie není nic známo. 

 

č. 2/0 Česká mše do F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla záznamu  
autograf, perem – černý inkoust; [1863 - 20. 11. 1864], s. l.; rozsah:  I + 46 + I fol., pops. 
83 p.; rozměry: 360 x 270 q. mm 
původní číslo SyS: 111, 121, 122 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
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Poznámka 
Název převzat z desek; fyzicky více hudebnin (partiino, 2 sady hlasů); datace: odhad 
vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do 
nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. 
Spiess (ed.), Prácheň. Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47.; 
litografické zpěvní hlasy obsahují i podložený latinský text. 

 

č. 2/1 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, Cb, 
Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C 
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 11. 1864], s. l.; rozsah: I + 29 + I fol., pops. 
49 p.; rozměry: 360 x 270 q. mm 
původní číslo SyS: 111 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno podle SyS – zde 
jako Slavnostní mše F dur „Hospodine všemohoucí“; datace: odhad vzniku skladby 
v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího 
zjištěného provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess 
(ed.), Prácheň. Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47.; f.3 recto 
obsahuje nedatovanou a nesignovanou vlepenou ilustraci Františka Gregory o 
rozměrech . . .  s textem: „FRANTIŠEK GREGORA, | ředitel kůru a hudební skladatel. † v 
Písku, 26. ledna 1887.“; pod ilustrací vlepen nedatovaný, nesignovaný novinový 
výstřižek s blíže neoznačeným příspěvkem informujícím o smrti skladatele, stručný 
nekrolog; vnitřní strana desek (pravá) vazby obsahuje nedatovaný a nesignovaný 
vlepený novinový výstřižek z patrně rubriky „Písecký obzor“, patrně podrubriky 
„Kultura“ (patrně z Otavanu nebo jiného regionálního periodika), blíže neoznačený 
příspěvek informuje o průběhu vzpomínkové akce k výročí 50 let úmrtí autora u hrobu 
autora; datace ostatní: 1863 - vznik hudebniny i skladby dle Josefa (Otakara) Gregory, 
je uvedena neautografními přípisy tužkou 1) v titulním listě zapsána pravděpodobně 
Josefem nebo Otakarem Gregorou, 2) předsádka,  tuto dataci uvádí i SyS vypracovaný 
vnukem skladatele Otakarem Gregorou a F.Varvažovský, Frant. Gregora. Životopisný 
náčrtek podává Frant. Varvažovský, in: V. J. Novotný (ed.), Dalibor. Časopis pro všecky 
obory umění hudebního, roč. I, 1879, č. 23, 10. 8., s.183. 

 

č. 2/1 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, Cb, 
Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C 
autograf, perem - černý inkoust;  [1863 - 20. 11. 1864], s. l.;  rozsah: I + 29 + I fol., pops. 
49 p.; rozměry: 360 x 270 q. mm 
původní číslo SyS: 121 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno podle SyS – zde 
jako Graduale d-moll „Blahoslavený Bože náš“; datace: odhad vzniku skladby v období 
od vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího zjištěného 
provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. 
Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47.; f.3 recto obsahuje 
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nedatovanou a nesignovanou vlepenou ilustraci Františka Gregory o rozměrech . . .  s 
textem: „FRANTIŠEK GREGORA, | ředitel kůru a hudební skladatel. † v Písku, 26. ledna 
1887.“; pod ilustrací vlepen nedatovaný, nesignovaný novinový výstřižek s blíže 
neoznačeným příspěvkem informujícím o smrti skladatele, stručný nekrolog; vnitřní 
strana desek (pravá) vazby obsahuje nedatovaný a nesignovaný vlepený novinový 
výstřižek z patrně rubriky „Písecký obzor“, patrně podrubriky „Kultura“ (patrně z 
Otavanu nebo jiného regionálního periodika), blíže neoznačený příspěvek informuje o 
průběhu vzpomínkové akce k výročí 50 let úmrtí autora u hrobu autora; datace ostatní: 
1863 -  vznik hudebniny i skladby dle Josefa (Otakara) Gregory, je uvedena 
neautografními přípisy tužkou 1) v titulním listě zapsána pravděpodobně Josefem nebo 
Otakarem Gregorou, 2) předsádka,  tuto dataci uvádí i SyS vypracovaný vnukem 
skladatele Otakarem Gregorou a F.Varvažovský, Frant. Gregora. Životopisný náčrtek 
podává Frant. Varvažovský, in: V. J. Novotný (ed.), Dalibor. Časopis pro všecky obory 
umění hudebního, roč. I, 1879, č. 23, 10. 8., s.183. 

 

č. 2/1 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, Cb, 
Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C 
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 11. 1864], s. l.; rozsah: I + 29 + I fol., pops. 
49 p.; rozměry: 360 x 270 q. mm 
původní číslo SyS: 122 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium F-dur „Vzácná oběť se Ti chystá“; datace: odhad vzniku skladby v období od 
vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího zjištěného 
provedení, viz: an, Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. Časopis 
zábavno-poučný,(Feuilleton), roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47.; f.3 recto obsahuje vlepený 
portrét Františka Gregory (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 6); pod ilustrací 
novinový výstřižek (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č.10); vnitřní strana 
desek (pravá) vazby obsahuje vlepený novinový výstřižek (Příloha č. 5: Soupis 
nenotového materiálu, č. 16); datace ostatní: 1863 - vznik hudebniny i skladby dle 
Josefa (Otakara) Gregory, je uvedena neautografními přípisy tužkou 1) v titulním listě 
zapsána pravděpodobně Josefem nebo Otakarem Gregorou, 2) předsádka,  tuto dataci 
uvádí i SyS vypracovaný vnukem skladatele Otakarem Gregorou a F.Varvažovský, Frant. 
Gregora. Životopisný náčrtek podává Frant. Varvažovský, in: V. J. Novotný (ed.), Dalibor. 
Časopis pro všecky obory umění hudebního, roč. I, 1879, č. 23, 10. 8., s.183. 

 

č. 2/2 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
tisk – [O. Pokoj]; [1863 - 20. 11. 1864], [Brno]; rozsah: 16 fol., pops. 32 p.; rozměry: 205 
x 295 mm 
původní číslo SyS: 111 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno podle SyS – zde 
jako Slavnostní mše F dur „Hospodine všemohoucí“; datace: odhad vzniku skladby 
v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího 
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zjištěného provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess 
(ed.), Prácheň. Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47; datace ostatní: 
7. 10. 1943 - vznik hlasu S. 

 

č. 2/2 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
tisk - [O. Pokoj]; [1863 - 20. 11. 1864], [Brno]; rozsah: 16 fol., pops. 32 p.; rozměry: 205 
x 295 mm 
původní číslo SyS: 121 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno podle SyS – zde 
jako Graduale d-moll „Blahoslavený Bože náš“; datace: odhad vzniku skladby v období 
od vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího zjištěného 
provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. 
Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47; datace ostatní: 7. 10. 1943 - 
vznik hlasu S. 

 

č. 2/2 Missa in F 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
tisk – [O. Pokoj]; [1863 - 20. 11. 1864], [Brno]; rozsah: 16 fol., pops. 32 p.; rozměry: 205 
x 295 mm 
původní číslo SyS: 122 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla – rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium F-dur „Vzácná oběť se Ti chystá“; datace: odhad vzniku skladby v období od 
vydání Svatojanského kancionálu (textové předlohy) do nejstaršího zjištěného 
provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté Cecilie, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. 
Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., s. 47; datace ostatní: 7. 10. 1943 - 
vznik hlasu S. 

 

č. 2/3 [Missa in F] 
části: Gloria, Credo, Sanctus 
hlas, obsazení: Fl Es 
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 11. 1864], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 235 x 300 mm 
původní číslo SyS: 111 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym, Feuilleton. Slavnost svaté 
Cecilie, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 3, 15. 11., 
s. 47. 

 

č. 3/0 Mše E 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus [Dei - uvedeno pouze v 
hlasech] 



111 

 

partitino, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1866], s. l.;  rozsah:  I + 107 + 2 
+ I fol., pops. 200 p.; rozměry: 345 x 265 q. mm 
původní číslo SyS: 112 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
Poznámka 
Název převzat z desek; fyzicky 2 hudebniny (hlasy x partitino, v deskách hlasy); datace: 
Prusko-rakouská válka viz autografní přípisy na obalu hlasů viz 3/1. 

 

č. 3/1 Mše z E moll 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar solo (v Benedictus), B+B solo, Vno I II, 
Vla, Cb, Cl A/B I II, Cor E/G I + Tr D I, Cor E/G II + Tr D II, bFlic, aHorn B, tTrbn, bTrbn, 
Timp D+A, Org 
autograf, perem - černý inkoust; [1866], s. l.; rozsah: 75 + 2 fol., pops. 136 p.; rozměry: 
250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 112 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 737 
Poznámka 
Datace: Prusko-rakouská válka viz autografní přípisy na obalu hlasů viz 3/1; hudebnina 
opatřena obalem z tvrdých papírových desek - levá vnitřní stěna papírových desek 
obsahuje vlepený novinový výstřižek (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 11); 
obal f.1 recto - autografní dedikace: "Na poděkování vyklizení se Prušáků z Čech. 
Beránku Kriste! Ty jsi zajisté Kníže pokoje: prosíme všickni, nyní i vždycky, vyveď nás z 
boje."; autografní poznámka z titulního listu k obsazení: "Obsadíli se však 3 Tromboni, 
odpadnou Corni."; chyba v titulním listu, 2x uvedena první Cor - místo jedné má být 
druhá Cor; možná chybí part Fl, nebo si ho Otakar Gregora domyslel, není ani 
předepsán mezi hlasy (viz níž 3/2); datace ostatní: přípisy na uvedených hlasech: [15? 
8?] 1866 (Vno II), [8? x 1?] 11. 1883, 5. 4. 1885 (Vla), 1878, 1885 (Cb), 1872, 1873 
(bTrbn); přípisy v S, A, T, Vno I II, Vla : "V čase návštěvy Prušáka/Prušáků v Čechách 
napsána od/sepsal Frt. Gregora.1866". 

 

č. 3/2 Mše z e mol 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: S+S Solo + A, T+T solo + B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl A/B I II, Cor D/E/G I 
II, Tr D I II, Trbn I II III, Timp D+A, Org 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1866], s. l.; rozsah: I + 32 + I fol., pops. 
64 p.; rozměry: 345 x 265 q. mm 
původní číslo SyS: 112 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 737 
Poznámka 
Datace: Prusko-rakouská válka viz autografní přípisy na obalu hlasů viz 3/1; nezřejmá 
předloha hlasu Fl; datace ostatní: 1942 – pravděpodobný vznik opisu. 

 

č. 4/0 IV Mše (z G moll) 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, perem - černý inkoust; [1866], s. l.,; rozsah: 82 fol., pops. 135 p.;  rozměry: 
320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 113 
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uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 737 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: VI-b-296 (hlasy + partitino), tisk – Otakar Pokoj, Brno. 
Poznámka 
Název převzat z desek; fyzicky 2 hudebniny (hlasy x partitino, v deskách obojí původně); 
datace: dle informací titulního listu viz 4/1 a SyS; obalové desky levá vnitřní strana (f.1 
recto) dedikace: "Mému upřímnému a drahému příteli Jozefu Martinovskému /: učitel v 
Blatné :/ zasvětil Frt: Gregora spisovatel. V Písku dne 18. dubna 1867"; litograficky 
vydáno - Otakar Pokoj, Brno,  (blíže viz 1. Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4,  2. tamtéž, inv. č. 7). 

 

č. 4/1 Mše z G toniny 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino (pravděpodobně čistopis), obsazení: S+S solo + A, T+T solo, B, Vno I II, Vla, Cb, 
Cl B I II, Cor F/G/B I II, Tr B I II, Timp B+F, Trbn I II III 
autograf, perem - černý inkoust; [1866], s. l.; rozsah: 15 fol., pops. 28 p.;  rozměry: 320 
x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 113 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: VI-b-296 (hlasy + partitino), tisk – Otakar Pokoj, Brno. 
Poznámka 
Datace: viz titulní list; Trbn dodatečně dokomponovány, napsány spolu na 
předposledním f. verso partitury; Cor G I II v Agnus fragmentárně tužkou v osnově Cor B 
I II - na jiném místě se Cor G I II jinak nevyskytuje; f.1 recto - vlepený novinový výstřižek 
(Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 12); f. 14 recto přeškrtaný fragment skicy 
(42 taktů) v čtyřhlasé instrumentální sazbě; datace ostatní: 1866 - dedikace z titulního 
listu, pravděpodobně i datací vzniku rukopisu. 

 

č. 4/2 IV Mše (z G moll) 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
hlasy (zřejmě neúplná sada - chybí Trbn II III, místo Trbn I je Tr B v podobě aTrbn), 
obsazení: 2 S+S solo, 3 A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno I II, Vla obligata,  Cb, Cl B I II, 
Cor F/G/B I + Tr B I, Cor F/G/B II + Tr B II, Tr B (místo aTrbn), Timp B+F, Org 
autograf, perem - černý inkoust; [1866], [Písek, podle dedikačního přípisu desek]; 
rozsah: 67 fol., pops. 107 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 113 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 737 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: VI-b-296 (hlasy + partitino), tisk – Otakar Pokoj, Brno. 
Poznámka 
název převzat z desek; datace: dle informací titulního listu viz 4/1 a SyS; chybí hlasy 
Trbn II a III, místo hlasu Trbn I je další Tr B nadepsána "místo aTrbn" -  hlas je 
transponován o oktávu výš; datace ostatní: 18. 4. 1867 - dedikační přípis desek. 

 

č. 5/0 Requiem 
části: Requiem, Dies Irae, Offertorium, Sanktus, Benedictus, Agnus [+Requiem znovu 
Da Capo předepsáno, ale už nevypsáno] 
partitura, hlas B v deskách, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, [opis – 1-2 DS];  [ante 1. 8. 1868], s. l.; rozsah: 14 fol., pops. 27 p.;  rozměry: 
320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 114 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
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další výskyt: 1) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg Leipzig (hlasy post 1900), 
sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. Urbánek Praha (?hlasy?), 
sign.: VIII-F-183, d)  litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-53; 2) SOkA Písek, František 
Gregora, inv. č. fondu 1355, nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 170/0-2 - hlasy, 
partitura], 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
019 024. 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny v deskách - partitura a hlas B; datace: před nejstarším zjištěným 
provedením, viz: anonym, Zprávy domácí a z okolí. Slavné rekviem, in: V. V. Janota (ed.), 
Písek, roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23; requiem komponováno na český text. 

 

č. 5/1 Requiem 
části: Requiem, Dies Irae, Offertorium, Sanktus, Benedictus, Agnus [+Requiem ještě 
jednou Da Capo předepsáno, ale už nevypsáno] 
nečistopisná partitura s tužkou připsanými hlasy (Vla I II a Vcl), obsazení: S+S solo, A, 
T+T solo, B, Cl B I II, Cor Es I II, Trbn, Vno I II, Vla I II, Vcl, Cb, Org 
[autograf + 1-2 DS], perem - černý inkoust + tužkou;  [ante 1. 8. 1868], s. l.;  rozsah: 12 
fol., pops. 23 p.; rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 114 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 738 
další výskyt: 1) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg Leipzig (hlasy post 1900), 
sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. Urbánek Praha (?hlasy?), 
sign.: VIII-F-183, d)  litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-53; 2) SOkA Písek, František 
Gregora, inv. č. fondu 1355, nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 170/0-2 - hlasy, 
partitura], 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
019 024. 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Zprávy domácí a z okolí. 
Slavné rekviem, in: V. V. Janota (ed.), Písek, roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23; přípis titulního 
listu "(Uvnitř rukopis náčrtku partitury)"  psán pravděpodobně rukou Otakara Gregory, 
hlavní vrstva titulního listu také rukou Josefa nebo Františka Gregory mladšího nebo 
A. Kodla; veškerý notový materiál bez ohledu na náčiní psán jednou rukou, 
pravděpodobně skladatele - není však  ve všech parametrech zcela typický (čtvrťové 
pomlky). 

 

č. 5/2 [Requiem] 
části: Requiem, Dies Irae, Offertorium, Sanktus, Benedictus, Agnus [+Requiem ještě 
jednou Da Capo předepsáno, ale už nevypsáno] 
hlas (pouze jediný ze sady), obsazení: B 
autograf, perem - černý inkoust;  [ante 1. 8. 1868], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.;  
rozměry: 240 x 305 mm 
původní číslo SyS: 114 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: 1) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg Leipzig (hlasy post 1900), 
sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. Urbánek Praha (?hlasy?), 
sign.: VIII-F-183, d)  litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-53; 2) SOkA Písek, František 
Gregora, inv. č. fondu 1355, nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 170/0-2 - hlasy, 
partitura], 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
019 024. 
Poznámka 
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Datace: před nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Zprávy domácí a z okolí. 
Slavné rekviem, in: V. V. Janota (ed.), Písek, roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23; chybí všechny 
hlasy kromě hlasu B; datace ostatní: [2. 10.? nebo 11.?] 1880 přípis tužkou na konci 
hlasu ve znění: "Henri 18 2/11 80" by mohl být autografní - měsíc může být 2/10 - 
nejasně čitelné. 

 

č. 6/1 Česká vánoční mše A dur 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus [vše fragmentárně] 
partitino neúplné - (fragmentární) skica, obsazení: S[+S solo] + A[+A solo], T[+T solo] +  
B, Vno I II, Vla, Cb, Cl A I II, Cor A I II, Tr D 
autograf, perem - černý inkoust + tužkou; [in x post 1863], s. l.; rozsah: 4 (2x2) fol., 
pops. 8 p.; rozměry: 315 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 115 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: 1) PMP, sign.: 29110 KR 4532 [katalog č.184/1], 2) NM - ČMH, sign.: a) IX E 
134, b) XLIII B 8, c) VI b 293, 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny 
Marie v Písku, sign.: 011 004. 
Poznámka 
Název doplněn tužkou rukou Otakara Gregory ("Náčrtek partitury České vánoční mše | 
A dur"); datace: vznik skladby po vydání textové předlohy (V. Bradáč, Kancionál čili 
kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, Podíl údů 
Svatojánského Dědictví na rok 1863, 1863, s.280-282. - dále jen Svatojánský kancionál), 
M. Gajdoš uvádí rok 1866 (bez udání zdroje - M. Gajdoš, Základní životopisná data 
Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, s.38, Písek, ve vlastnictví L. Procházky); 
obsazení tužkou nadepsal Otakar Gregora, skladatel pouze nadepsal na začátku Gloria 
Cl A, Tr D, Timp; obsahuje tužkou psané poznámky (+ paginace a korektury) Otakara 
Gregory; obsahuje neúplné ordinarium. 

 

č. 7/0 Přijmi oběť srdcí, Pane! 
partitino, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis - [Gregora Otakar] [bifoliový obal přivázaný k autografní partituře], 
perem - černý inkoust;  [ante x in 1881], s. l.;  rozsah: 16 + 4 fol., pops. 31 p.;  rozměry: 
320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 123 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 132/1]. 
Poznámka 
název z přivázaného bifoliového obalu Otakara Gregory; datace: odhadem v souvislosti 
s informacemi z autografního titulního listu 7/2. 

 

č. 7/1 Offertorium pro čas každý 
partitino - skica úplná, obsazení: S + A, T + B, Vno Solo, Vno I II, Cb, Cor Es I II 
autograf, perem - černý inkoust + fialovou pastelkou + tužkou [všechny vrstvy 
autograf];  [ante x in 1881], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 8 p.; rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 123 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č.132/1]. 
Poznámka 
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Fyzicky jedna hudebnina s výskytem skladby záznamu téhož podčísla; datace: v 
souvislosti s informacemi z autografního titulního listu 7/2; f. 1 + f. 2 verso partitury 
obsahují podle přípisu Otakara Gregory úpravu cizí skladby (fragment skicy partitury. 

 

č. 7/1 Offertorium [Kristus Bůh všemohoucí] 
partitino - skica neúplná, obsazení: [neidentifikovatelné] 
opis [František Gregora], perem - černý inkoust + fialovou pastelkou + tužkou [všechny 
vrstvy stejný kopista]; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS:  nemá 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem skladby záznamu téhož podčísla; název podle 
textového incipitu; podle Otakara Gregory cizí skladba - neidentifikována - 57 taktů, 
obsažený text - incipit: Kristus Bůh všemohoucí vstal z mrtvých svou mocí, chvalme Jeho 
dnes i vždycky srdcem, ústy i skutky), zjevně k offertoriu nepatří, titulní list psán s 
koncem fragmentu, neidentifikováno, rukopis Gregorův; datace: odhadem - podle 
většiny datovaných skladeb F. Gregory (i v pozůstalosti) - spadají do tohoto období. 

 

č. 7/2 Offertorium Přijmi obět srdcí Pane 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Vno Solo, Vno I II, Vla, Cb, Cor Es I + II, Org 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 1881], s. l.; rozsah: 12 + 2 fol., pops. 23 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 123 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 132/1]. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s informacemi z autografního titulního listu 7/2; dodatečně 
skladatel připsal do titulního listu tužkou "Corni Es", podle papíru užitého pro party Cor 
se zdá, že vznikly ve stejné době jako ostatní hlasy; Datace ostatní: 1881(TL) - datace 
vzniku hudebniny, podle SyS i o dataci vzniku skladby,1885 (Cb) - pravděpodobně 
datace provedení. 

 

č. 8/0 Kyrie a Graduale pastýřské 
části:  Kyrie, Graduale 
partitino (spartované), hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis – Otakar Gregora, perem – černý inkoust + tužkou; [ante 27. 1. 1884], s. 
l.;  rozsah: 29 + 2 fol., pops. 58 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 124, 125 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Název vytvořen podle názvů Otakara Gregory na partituře i titulním listě hlasů; fyzicky 2 
hudebniny; datace:odhad vznikuskladby v souvislosti s přípisem týkajícím se nejstaršího 
zjištěného provedení - viz přípis v 8/1. 

 

č. 8/1 Kyrie a Graduale pastýřské 
části: Kyrie, Graduale 
hlasy, obsazení: 3S+S solo, 2A, 2T+T solo, 2B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
autograf, perem - černý inkoust + tužkou (Fl - Kyrie); [ante 27. 1. 1884], s. l.; rozsah: 19 
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+ 2 fol., pops. 38 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 124 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem stejného podčísla; datace: v souvislosti s přípisem 
týkajícím se nejstaršího zjištěného provedení - viz přípis v 8/1; hlas flétny v Kyrie psán 
tužkou; datace ostatní: přípisy související pravděpodobně s provedním skladby - 27. 1. 
1884 (Vla), 4. 1. 1885 (Vla - JG), 18. 1. 1885 (Vla, Fl - Kyrie), 6. 1. 1886 (Fl). 

 

č. 8/1 Kyrie a Graduale pastýřské 
části:  Kyrie, Graduale 
hlasy, obsazení: 3S+S solo, 2A, 2T+T solo, 2B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
autograf, perem - černý inkoust + tužkou (Fl - Kyrie);  [ante 27. 1. 1884], s. l.;  rozsah: 19 
+ 2 fol., pops. 38 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 125 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem stejného podčísla; datace: v souvislosti s přípisem 
týkajícím se nejstaršího zjištěného provedení - viz přípis v 8/1; hlas flétny v Kyrie psán 
tužkou; datace ostatní: přípisy související pravděpodobně s provedním skladby - 27. 1. 
1884 (Vla), 4. 1. 1885 (Vla - JG), 18. 1. 1885 (Vla, Fl - Kyrie), 6. 1. 1886 (Fl). 

 

č. 8/2 Kyrie a Graduale pastýřské 
části: Kyrie, Graduale 
partitino (spartované Otakarem Gregorou), obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl + Cb, 
Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 27. 1. 1884], s. l.; rozsah: 10 fol., 
pops. 20 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 124 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem stejného podčísla; datace: v souvislosti s přípisem 
týkajícím se nejstaršího zjištěného provedení - viz přípis v 8/1; datace ostatní: vznik 
rukopisu; f. 10 recto přípis kopisty: "Z rukopisných partů spartoval | Ing. O. Gregora | 
1973"; Otakar Gregora předepisuje part Vcl, nemá oporu v souvisejících pramenech; 
původní číslovaný bas v hlase Org rozepsán. 

 

č. 8/2 Kyrie a Graduale pastýřské 
části: Kyrie, Graduale 
partitino (spartované Otakarem Gregorou), obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl + Cb, 
Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 27. 1. 1884], s. l.; rozsah: 10 fol., 
pops. 20 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 125 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem stejného podčísla; datace: v souvislosti s přípisem 
týkajícím se nejstaršího zjištěného provedení - viz přípis v 8/1; datace ostatní: vznik 
rukopisu; f. 10 recto přípis kopisty: "Z rukopisných partů spartoval | Ing. O. Gregora | 
1973"; Otakar Gregora předepisuje part Vcl, nemá oporu v souvisejících pramenech; 
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původní číslovaný bas v hlase Org rozepsán. 
 

č. 9/0 Latinské Veni Sancte  
viz též Veni Sancte Spiritus - 9/1, Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr - 9/2 
partitino (spartované), hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis – Gregora Otakar, perem – černý inkoust; [1850], s. l.; rozsah: I + 43 + I 
fol., pops. 71 p.;  rozměry: 285 x 350  mm 
původní číslo SyS: 131 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Datace: podle SyS; fyzicky 2 hudebniny ve společných deskách - partitino a hlasy. 

 

č. 9/1 Veni Sancte Spiritus  
viz též Latinské Veni Sancte - 9/0, Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr - 9/2 
hlasy, obsazení: 3S, 2A, T, B, 2Vno I, Vno II, Vla, Vlne, Fl, Ob I II, Cl A I II, Clno D I II, 
bTrbn, Timp D+A, 2Org 
autograf + opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1850], s. l.; rozsah: 31 fol., 
pops. 47 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 131 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Datace: podle SyS; titulní list na nově napsaném hlasu Org od Otakara Gregory, ostatní 
hlasy autografní, autografní hlasy vloženy v hlase 2Org s krátkým uvedením názvu a): 
"Veni", b): "Veni Ste Spiritus od Frant: Gregory." - nemají-li vlastní titulní list; datace 
ostatní: 12. 5. 1940 - přípis u hlasu Org Otakara Gregory. 

 

č. 9/2 Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr 
viz též Latinské Veni Sancte - 9/0, Veni Sancte Spiritus - 9/1 
partitino (spartované), obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl+Cb, Fl, Ob I II, Cl A I II, 
Clno (Tr) D I II, Trbn, Timp D+A, Org 
opis - Gregora Otakar (spartace), perem - černý inkoust; [1850], Praha; rozsah: I + 12 + I 
fol., pops. 24 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 131 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Datace: podle SyS; datace ostatní: vznik hudebniny, dle přípisu Otakara Gregory na 12. 
f. recto; f. 12 recto: "Partituru sestavil podle rukopisného materiálu | orchestrálního, 
vokálního a číslovaného basu | Ing. O. Gregora. | V Praze dne 12. května 1940. (vnuk)"; 
pro předpis hlasu Vcl nenalezezno pramenná opora. 

 

č. 10/0 České Te Deum laudamus  
viz též České Te Deum - 10/2 
hlasy, particell, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
autograf, opis – Gregora Otakar, perem – černý inkoust; [inter 1849 - 1851], s. l.; 
rozsah: 51 + 2 fol., pops. 91 p.; rozměry: 335 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 132 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny ve společných deskách - particell (spartovaný) a hlasy; datace: 
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vznik skladby dle informací přípisu titulního listu hlasů a porovnáním Gregorových 
životopisných dat (Gregora byl regenschorim ve Vodňanech mezi lety 1849-1851). 

 

č. 10/1 České Te Deum laudamus  
viz též České Te Deum - 10/2 
hlasy, obsazení: C+C solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, 2Vno I II, Vla, Vlne, Fl I II, Cl C I 
II, Cor D I+II, Tr D I II, Bomb, Timp D+A, Org 
autograf, perem - černý inkoust; [inter 1849 - 1851], s. l.; rozsah: 43 + 2 fol., pops. 76 
p.; rozměry: 260 x 315 mm 
původní číslo SyS: 132 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Datace: vznik skladby dle informací přípisu titulního listu hlasů a porovnáním 
Gregorových životopisných dat (Gregora byl regenschorim ve Vodňanech mezi lety 
1849-1851); Vlne v titulním listě nazván Contrabass, C v titulním listě nazván S; titulní 
list pravý dolní roh přípis (tužkou?): "r. 1850". 

 

č. 10/2 České Te Deum  
viz též České Te Deum laudamus - 10/0-1 
particell (spartovaný), obsazení: S, A, T, B, Org 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [inter 1849 - 1851], s. l.; rozsah: 8 fol., 
pops. 15 p.; rozměry: 335 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 132 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
Poznámka 
Datace: vznik skladby dle informací přípisu titulního listu hlasů a porovnáním 
Gregorových životopisných dat (Gregora byl regenschorim ve Vodňanech mezi lety 
1849-1851); Bombardon z autografních hlasů spartuje a předepisuje Otakar Gregora 
jako tubu; titulní list pravý dolní roh obsahuje zápis v základní vrstvě zápisu: "Z 
rukopisných partů zpracoval | Ing. O. Gregora (vnuk) | 19 15./I. 72". 

 

č. 11/0 Večerní hodinky čili nešpory na slova žalmů Davidových  
viz též Žalmy Davidovy - a) 11/2,4, b) 136/0-2 
části: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Magnificat (někde nazýváno jako "Číslo 
6", případně souběžně oba názvy) 
hlasy (2 "sady" - autografní rozšířená o hlas Josefa Gregory), partitura, particell, 
obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis – Gregora Josef, perem – černý inkoust; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: 
II + 171 + II (+ 3 vlepená) fol., pops. 310 p. ; rozměry: 345 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č.1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
Fyzicky 5 hudebnin - 3 "sady" hlasů - minimálně autografní neúplná, výtah, autografní 
partitura; datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu 
(textové předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym, Písecké zprávy, in: 
V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34., za 
neliturgickou skladbu označeno dle povahy nejstaršího zjištěného provedení za života 
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skladatele. 
 

č. 11/1 Večerní hodinky čili nešpory na slova žalmů Davidových  
viz též Žalmy Davidovy - a) 11/2,4, b) 136/0-2 
části: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Magnificat (někde nazýváno jako "Číslo 
6", případně souběžně oba názvy) 
hlasy - neúplná sada, obsazení: S+S solo, T+T solo, 2Vno I, Vno II, Vla, Cb, Fl Es, Cl B I II, 
Tr B/F I II, Tr B (chromatická) místo aTrbn, tTrbn, bTrbn, Timp B+C+F, Org 
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: 100 fol., pops. 169 p.; 
rozměry: 245 x 305 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog, č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym: Písecké zprávy, in: V. V. 
Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34; chybí 
hlasy A, B, zpěvní hlasy vyznačeny v sobě sóla; zbylé autografní hlasy do sady - viz: SOkA 
Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č.1, nesign., inv. č. 4 (katalog č. 
108/1). 

 

č. 11/2 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory - a) 11/0,1,3,4, b) 108/1 
části: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Číslo 6 (Magnificat) 
hlas, obsazení: Trbn 
opis [Gregora Josef], perem - černý inkoust; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 8 p.; rozměry: 235 x 300 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym: Písecké zprávy, in: V. V. 
Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34.; datace 
ostatní: 1932 - vznik hlasu; dodatečný hlas - nepatří do žádné sady. 

 

č. 11/3 Večerní hodinky  
viz též Žalmy Davidovy - a) 11/2,4, b) 136/0-2 
části: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Číslo 6 
hlasy, obsazení: 2S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
tisk – [O. Pokoj]; [1863 - 20. 7. 1864], [Brno]; rozsah: 16 fol., pops. 32 p.; rozměry: 210 x 
295 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
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Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym: Písecké zprávy, in: V. V. 
Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34.; datace 
ostatní: [1942] - pravděpodobný vznik hudebniny - podle informací SyS (odpovídá i 
srovnáním se vznikem hlasů viz 2/2). 

 

č. 11/4 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory - a)11/0,1,3,4, b) 108/1 
části:  [č. I], č: II., č: III., č: IV., č: V., č: VI. 
particell, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Pf 
opis - Gregora Josef, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: I + 19 + I 
(+ 3 vlepené) fol., pops. 37 p.; rozměry: 245 x 310 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym: Písecké zprávy, in: V. V. 
Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34; vnitřní 
strany desek vazby obsahují vlepené novinové články - přední desky vazby obsahují 
novinový výstřižek (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 9), zadní desky vazby 
obsahují novinový výstřižek s příspěvkem "Odhalení pamětní desky Gregorovy v 
Netolicích" signovaný "F.B." (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 13); v závěru 
vlepeno bifolio - program "Oslav Gregorových" z 4. - 5. 6. 1927 v Netolicích  (Příloha č. 
5: Soupis nenotového materiálu, č. 20), dále vlepené folio s programem "Duchovního 
koncertu" z Písku z 9. 4. 1933 (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 18). 

 

č. 11/5 Večerní hodinky čili nešpory  
viz též Žalmy Davidovy - a) 11/2,4, b) 136/0-2 
části: Allegro, Číslo 2hé, Číslo 3tí, Číslo 4., Číslo 5té Fuga, Magnificat 
partitura, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, Cb, Fl Es, Cl B 
I+II, Tr B/F I+II, aTrbn (Číslo 1), Tr B (chromatická - od Čísla 2), tTrbn, bTrbn, Timp B+F+C 
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: I + 32 + I fol., pops. 
64 p.; rozměry: 345 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 738 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 108/1, 136/0-2]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání Svatojanského kancionálu (textové 
předlohy) do nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym: Písecké zprávy, in: V. V. 
Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34; datace 
ostatní: 1864 - vznik hudebniny (patrně i skladby); vnitřní strany obou předsádek 
obsahují vlepené nedatované novinové výstřižky, přední předsádka - nesignovaný 
příspěvek informuje o díle Františka Gregory - Večerní hodinky člili nešpory (SyS č. 133) 
(Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 17), zadní předsádka - nedatovaný 
výstřižek (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 14). 

 

č. 12/0 Skladby církevní 
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části: konvolut mší, sborů (včetně unisono zpěvů s varhanami), 10 titulů (podle dělení 
SyS 21 - 421 a 228 obsažené v 216 SyS vyčleňuje) 
partitino, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - Kodl Alois, Gregora Frt: [František] - syn, Krejcar Fr.[antišek], Gregora Otakar, 
perem - černý inkoust; datace – viz jednotlivá podčísla, s. l., Písek; rozsah: I + 53 + I fol., 
pops. 95 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 211, 212, 213, 216 , 421, 228,  442, 215, 217, 231, 441, 422,  
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Obsahuje 10 skladeb, které jsou odděleny (12/1-10) a označeny původními čísly podle 
Sys vypracovaného Ing. Otakarem Gregorou a názvy skladeb, v následujícím pořadí: 211 
- První chorální mše, 212 - Druhá chorální mše, 213 - Třetí mše chorální, 216 (obsahující 
i 421 a 228) - Chorální mše slavnostní, 442 - Jen si nezoufej, 215 - Mše česká pro 
realisty, 217 - VII. chorální mše, 231 - Vzlétni na perutích orla, 441 - Te Deum laudamus, 
422 - Žalm. 

 

č. 12/1 První chorální mše 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona (samostatné vyčlenění 
posledního verše z Agnus) 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
opis [Kodl Alois], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 6 fol., 
pops. 12 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 211 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 131/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní:[ante x in 1887] - vznik opisu - 
odhad proveden na základě vzájemného srovnání a vymezené datací datovaného 
pozdějšího zápisu, srovnáním použitého papíru, původní vrstva papíru, pravděpodobně 
nejstarší část; obsazení dle informace strojopisného štítku Otakara Gregory na deskách 
hudebniny. 

 

č. 12/2 Druhá chorální mše 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
opis [Kodl Alois], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 6 fol., 
pops. 11 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 212 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 131/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: [ante x in 1887] - vznik opisu - 
odhad proveden na základě vzájemného srovnání a vymezené datací datovaného 
pozdějšího zápisu, srovnáním použitého papíru, původní vrstva papíru, pravděpodobně 
nejstarší část; obsazení dle informace strojopisného štítku Otakara Gregory na deskách 
hudebniny. 
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č. 12/3 Třetí mše chorální 
části: Kyrie, Gloria, Kredo, Sanktus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, Bar solo (Sanktus),  T+T solo + B+B solo, Org] 
opis [Kodl Alois], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 7 fol., 
pops. 13 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 213 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 131/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: [ante x in 1887] -  vznik opisu - 
odhad proveden na základě vzájemného srovnání a vymezené datací datovaného 
pozdějšího zápisu, srovnáním použitého papíru, původní vrstva papíru, pravděpodobně 
nejstarší část; obsazení dle informace strojopisného štítku Otakara Gregory na deskách 
hudebniny. 

 

č. 12/4 Chorální mše slavnostní 
viz též Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 14/2, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Gradual, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], A solo (Gradual) [T+T solo + B+B solo, Org] 
opis - Kodl Alois, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], další datace],  s. l.;  
rozsah: 8 fol., pops. 15 p.;  rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 216 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 a) 128/1 - část materiálu - neobsahuje skladbu SyS 
421, b) 130/1, c) 145/1 (skladba SyS 421 - částečná shoda, jiné obsazení). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebniny s výskyty stejného podčísla – rozděleno dle Sys – zde jako 
Slavnostní chorální mše „Tobě Pane na výsosti“; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; datace ostatní: [ante x in 1887] - vznik opisu - odhad proveden na základě 
vzájemného srovnání a vymezené datací datovaného pozdějšího zápisu, srovnáním 
použitého papíru, původní vrstva papíru, pravděpodobně nejstarší část; obsazení dle 
informace strojopisného štítku Otakara Gregory na deskách hudebniny. 

 

č. 12/4 Chorální mše slavnostní  
viz též Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 14/2, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Gradual, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], A solo (Gradual) [T+T solo + B+B solo, Org] 
opis - Kodl Alois, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 
15 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 228 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
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1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1 - část materiálu - neobsahuje 
skladbu SyS 421, b) 130/1, c) 145/1 (skladba SyS 421 - částečná shoda, jiné obsazení)]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium „Přijmi dary sluhy svého“; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; datace 
ostatní: [ante x in 1887] - vznik opisu - odhad proveden na základě vzájemného srovnání 
a vymezené datací datovaného pozdějšího zápisu, srovnáním použitého papíru, původní 
vrstva papíru, pravděpodobně nejstarší část; obsazení dle informace strojopisného 
štítku Otakara Gregory na deskách hudebniny. 

 

č. 12/4 Chorální mše slavnostní  
viz též Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 14/2, Vokální mše Es dur -  128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Gradual, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], A solo (Gradual) [T+T solo + B+B solo, Org] 
opis - Kodl Alois, perem - černý inkoust; [post 1852], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 15 p.; 
rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 421 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 130/1, b) 145/1 (skladba SyS 421 - 
částečná shoda, jiné obsazení)]; 3) NM - ČMH a) sign.: XXX C 80, b) sign.: VI b 296. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako Graduál 
„Ty, jenž dáváš klasům zráti“; datace: po napsání textové předlohy (Kancionál. Společný 
zpěvník českých a moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380); datace 
ostatní: [ante x in 1887] - vznik opisu - odhad proveden na základě vzájemného srovnání 
a vymezené datací datovaného pozdějšího zápisu, srovnáním použitého papíru, původní 
vrstva papíru, pravděpodobně nejstarší část; obsazení dle informace strojopisného 
štítku Otakara Gregory na deskách hudebniny. 

 

č. 12/5 Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 - 162/1 
hlas (doprovodný s uvedeným textem), obsazení: [S, Pf x Harm] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1866], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 442 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/25; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 162/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad na základě přípisu Otakara Gregory a informací kopisty pramene 
uloženého v SOkA Písek - 162/1; datace ostatní: 15. I. 1977 -  vznik opisu; obsazení dle 
dalších výskytů - mohl být i sbor unisono. 

 

č. 12/6 Mše česká pro realisty  
viz též Mše pro realisty v roku 1871 - 176/1 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
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partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
opis [Kodl Alois], perem - černý inkoust; 1871, s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 13 p.;  rozměry: 
255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 215 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800-1949, balík 2 (nezpracováno 
[katalog č. 176/1]). 
Poznámka 
Datace: vznik skladby dle informace titulního listu a pramene dalšího výskytu; datace 
ostatní: [1887] - odhad vzniku opisu na základě použitého papíru srovnáním s 
datovaným 12/8; obsazení dle informace strojopisného štítku Otakara Gregory na 
deskách hudebniny. 

 

č. 12/7 VII. chorální mše 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Trbn I+II+III, Harm 
(Benedictus), [Harm] 
opis - Gregora Frt: [František ml. - syn podle přípisu Otakara Gregory, odpovídá i 
srovnáním s 12/8], Gregora Otakar (titulní list), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 
- 3/4], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 15 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 217 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Název podle Otakara Gregory; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - 
spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 
[1887] - odhad vzniku opisu srovnáním s 12/8 - dle užitého papíru a stejného kopisty; 
obsazení dle informace strojopisného štítku Otakara Gregory na deskách hudebniny a 
údajů v hudebnině; doprovod Trbn fakultativní dle přípisu Otakara Gregory. 

 

č. 12/8 Vzlétni na perutích orla 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis - Gregora Frt: [František] - syn, perem - černý inkoust; [ante 20. 2.? x 11.? 1874], s. 
l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 231 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 19/1, b) 38/5; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 138/1]. 
Poznámka 
Datace: 20.2.? x 11.? 1874 - pravděpodobně vznik opisu hlasu B skladby v SOkA Písek, 
František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 - 138/1; datace 
ostatní: 21. - 22. 9. 1887 - vznik opisu. 

 

č. 12/9 Te Deum laudamus  
viz též Starožitné Te Deum - 37/1, 38/24, Te Deum - 133/1 
hlas - doprovodný se sólovou linkou, obsazení: S+A+T+B, Org [doprovodný hlas - SATB 
unisono - dle dalších výskytů a informací titulního listu] 
opis - Gregora Frt: [František ml.], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; 
rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 441 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
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další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 37/1, b) 38/24; 2) SOkA Písek, František Gregora, karton 
č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 133/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad - nedohledány žádné informace; datace ostatní: [1887] - pravděpodobný 
vznik opisu dle srovnáním kopisty s 12/8 a uspořádáním v prameni, pravděpodobně 
vznikaly 12/8+12/9 spolu. 

 

č. 12/10 Žalm  
viz též Zpívej duše - 135/3,4, Tys, o Bože, síla má - 135/2, Tys o Bože. Žalm. 
Gregora - 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má - 168/1 
partitura, obsazení: S I+II, A, T I+II, B I+II, Trbn I+II+III, Timp D+G, Org 
opis - Krejcar Fr. [antišek], perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], Písek; rozsah: 3 
fol., pops. 6 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 32/1; 2) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) sign.: XXVII E 31, c) 
sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 3) SOkA Písek, František Gregora,inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 135/0-5, 136/2, 168/1], 4) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle 
unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), 
Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74,  datace 
ostatní: 12. I. 1887 - vznik opisu; v partituře předepsán pouze jeden soprán, dle 
notového zápisu jasně členěno na S I a S II, do obsazení dopsáno analogicky k 
rozdělením hlasu basu, u kterého také dělení nejen realizuje, ale i předepisuje. 

 

č. 13/1 Mše chorální z A dur 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium (Gradual), Credo, Offertorium, Sanctus, Benediktus, 
Agnus, Dona 
partitino [nečistopisné] 
hlas, obsazení: S + A, T + B, 2Org  
autograf, perem - černý inkoust;  [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 17 p.; 
rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 214 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2, 129/1]. 
Poznámka 
Název převzat z hlasu Org; fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno 
dle SyS – zde jako Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhad vzniku 
skladby v období od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 
(Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v 
pramenech spolu se skladbou SyS 214 a po významově blíže neurčený přípis (provedení 
x vznik opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4. [katalog č. 109/2]); datace ostatní: 1867 - vznik rukopisu hlasu Org; sešito a 
slepeno fyzicky v jednu hudebninu (asi Otakarem Gregorou); partitino obsahuje část 
Graduale dvakrát, 1) nazvanou "Gradual", 2) nazvanou "Evangelium", název 
"Evangelium" používá i hlas Org, do něhož je partitino nití vevázáno. 
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č. 13/1 Mše chorální z A dur 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium (Gradual), Credo, Offertorium, Sanctus, Benediktus, 
Agnus, Dona 
partitino [nečistopisné] 
hlas, obsazení: S + A, T + B, 2Org  
autograf, perem – černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 17 p.; 
rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 221 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2, 129/1]. 
Poznámka 
Název převzat z hlasu Org; fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno 
dle SyS – zde jako Graduale „Bůh věčné pravdy“; odhad vzniku skladby v období od 
vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 a po významově blíže neurčený přípis (provedení x vznik opisu) viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4. [katalog 
č. 109/2]); datace ostatní: 1867 - vznik rukopisu hlasu Org; sešito a slepeno fyzicky v 
jednu hudebninu (asi Otakarem Gregorou); partitino obsahuje část Graduale dvakrát, 1) 
nazvanou "Gradual", 2) nazvanou "Evangelium", název "Evangelium" používá i hlas 
Org, do něhož je partitino nití vevázáno. 

 

č. 13/1 Mše chorální z A dur 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium (Gradual), Credo, Offertorium, Sanctus, Benediktus, 
Agnus, Dona 
partitino [nečistopisné] 
hlas, obsazení: S + A, T + B, 2Org  
autograf, perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 17 p.; 
rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 222 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2, 129/1]. 
Poznámka 
Název převzat z hlasu Org;fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno 
dle Sys – zde jako Offertorium „Zde s chlebem, vínem“; datace: odhad vzniku skladby 
v období od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál 
čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech 
spolu se skladbou SyS 214 a po významově blíže neurčený přípis (provedení x vznik 
opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 
4. [katalog č. 109/2]); datace ostatní: 1867 - vznik rukopisu hlasu Org; sešito a slepeno 
fyzicky v jednu hudebninu (asi Otakarem Gregorou); partitino obsahuje část Graduale 
dvakrát, 1) nazvanou "Gradual", 2) nazvanou "Evangelium", název "Evangelium" 
používá i hlas Org, do něhož je partitino nití vevázáno. 

 

č. 14/0 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše pro 
smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus, Dona 
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[Dona nobis] 
partitino, hlas, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
černobílá fotokopie autografu, autograf, opis [Gregora Otakar], perem – černý inkoust; 
s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah:  23 + 4 fol., pops. 31 p.; rozměry: 340 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 216, 228, 421 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1 - část materiálu - neobsahuje skladbu 
SyS 421, b) 130/1, c) 145/1 (skladba SyS 421 - částečná shoda, jiné obsazení)]; 3) NM- 
ČMH a) sign.: XXX C 80 (graduale původního čísla SyS 421), b) sign.: VI b 296 (graduale 
původního čísla SyS 421), 4) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny 
Marie v Písku, sign.: 045 061 (SyS 228). 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 14/1 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše pro 
smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus, Dona [Dona 
nobis], Gradual 
partitino, obsazení: S + A, A solo (Gradual), T + B, [Org] 
černobílá fotokopie autografu, opis [Gregora Otakar] (obal), z fotokopie 
neidentifikovatelné, černý a červený fix (obal); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 15 + 
2 fol., pops. 16 p.; rozměry: 340 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 216 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1, b) 130/1]; 3) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 061. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleeno dle SyS – zde jako 
Slavnostní chorální mše „Tobě Pane na výsosti“; opatřeno bifoliovým obalem Otakara 
Gregory; Graduale předepsáno skladatelem pro alt sólo; předloha dle SyS. 

 

č. 14/1 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše pro 
smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus, Dona [Dona 
nobis], Gradual 
partitino, obsazení: S + A, A solo (Gradual), T + B, [Org] 
černobílá fotokopie autografu, opis [Gregora Otakar] (obal), z fotokopie 
neidentifikovatelné, černý a červený fix (obal); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 15 + 
2 fol., pops. 16 p.; rozměry: 340 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 228 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1, b) 130/1]; 3) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 061. 
Poznámka 
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Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium „Přijmi dary sluhy svého“; opatřeno bifoliovým obalem Otakara Gregory; 
Graduale předepsáno skladatelem pro alt sólo; předloha dle SyS. 

 

č. 14/1 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše pro 
smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Kredo, Offertorium, Sanktus, Benediktus, Agnus, Dona [Dona 
nobis], Gradual 
partitino, obsazení: S + A, A solo (Gradual), T + B, [Org] 
černobílá fotokopie autografu, opis [Gregora Otakar] (obal), z fotokopie 
neidentifikovatelné, černý a červený fix (obal); [post 1852], s. l.; rozsah: 15 + 2 fol., 
pops. 16 p.; rozměry: 340 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 421 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 130/1, b) 145/1 (částečná shoda, jiné 
obsazení)]; 3) NM - ČMH a) sign.: XXX C 80, b) sign.: VI b 296. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty stejného podčísla, rotděleno dle SyS – zde jako 
Graduál „Ty, jenž dáváš klasům zráti“; datace: po napsání textové předlohy (Kancionál. 
Společný zpěvník českých a moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380); 
opatřeno bifoliovým obalem Otakara Gregory; Graduale předepsáno skladatelem pro 
alt sólo; identifikace předlohy dle SyS. 

 

č. 14/2 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, 14/1, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části:  Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanktus, Bened:[ictus], Agnus, Dona 
hlas, obsazení: Org 
autograf, opis [Gregora Otakar] (titulní list), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 
3/4], s. l.; rozsah: 8 + 2 fol., pops. 15 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 216 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1, b) 130/1]; 3) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 061. 
Poznámka 
Název vzat z f. 1 verso (autograf);fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, 
rozděleno dle SyS – zde jako Slavnostní chorální mše „Tobě Pane na výsosti“; opatřeno 
bifoliovým obalem OG; f.2 recto obalu převráceně obsahuje fragment dosud 
neidentifikované skladby psaný zřejmě rukou Otakara Gregory - čtyřhlasá vokální sazba 
(9 taktů). 

 

č. 14/2 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4, 14/1, Vokální mše Es dur - 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola -130/1 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanktus, Bened:[ictus], Agnus, Dona 
hlas, obsazení: Org 
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autograf, opis [Gregora Otakar] (titulní list), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 
3/4], s. l.; rozsah: 8 + 2 fol., pops. 15 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 228 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/4; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 128/1, b) 130/1]; 3) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 061. 
Poznámka 
Název vzat z f. 1 verso (autograf); fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, 
rozděleno dle SyS – zde jako Offertorium „Přijmi dary sluhy svého“; opatřeno bifoliovým 
obalem OG; f.2 recto obalu převráceně obsahuje fragment dosud neidentifikované 
skladby psaný zřejmě rukou Otakara Gregory - čtyřhlasá vokální sazba (9 taktů). 

 

č. 15/1 [Mše "Olivetská horo" e moll] 
části: [Olivetská horo], Evangelium 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou (poznámka); [ante x in 1885], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 1 p.; rozměry: 320 x 205 q. mm 
původní číslo SyS: 218 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) NM - ČMH: a) sign.: IX E 133 (hlasy), b) sign.: XVIII E 125 (partitura), 2) 
Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 015 141. 
Poznámka 
Obě části fragmentem mše; datace: podle vydání partitury, viz: NM - ČMH, sign.: XVIII E 
125; vydáno v podobě pro mužský sbor; část evangelium neobsahuje podložený text; 
poznámka tužkou v prameni (Otakar Gregora): "Nedokončená úprava mše pro mužský 
sbor na smíš. sbor“. 

 

č. 16/1 Domine ad adjuvandum me festina 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Org 
autograf 
[Gregora Josef ?] (hlavní vrstva titulního listu) 
[Gregora Otakar] (druhá vrstva titulního listu), perem - černý inkoust ;  s. a. [XIX.st - 1/2 
- 3/4], další datace ,  s. l.;  rozsah: 5 + 2 fol., pops. 11 p.;  rozměry: 255 x 315 mm 
původní číslo SyS:  223 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, 3 sbory v jedné hudebnině - dle povahy 
fyzického výskytu v jedné hudebnině mohly vzniknout současně (zhudebnění laudes). 

 

č. 16/1 Christus natus est  
viz též Christus natus est - Venite - 38/2 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Org 
autograf, opis[Gregora Josef?] (hlavní vrstva titulního listu), [Gregora Otakar] (druhá 
vrstva titulního listu), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 5 + 2 
fol., pops. 11 p.; rozměry: 255 x 315 mm 
původní číslo SyS: 224 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
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další výskyt: Pozůstalost: 38/2. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako Christus 
natus est – Venite „Kristus narodil se nám“; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci, 3 sbory v jedné hudebnině - dle povahy fyzického výskytu v jedné hudebnině 
mohly vzniknout současně (zhudebnění laudes). 

 

č. 16/1 Jesu redemptor omnium 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Org 
autograf, opis [Gregora Josef ?] (hlavní vrstva titulního listu), [Gregora Otakar] (druhá 
vrstva titulního listu), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 5 + 2 
fol., pops. 11 p.; rozměry: 255 x 315 mm 
původní číslo SyS: 225 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/3 (částečná shoda). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako Jesu, 
redemptor omnium „Kriste, světa spasiteli“; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci, 3 sbory v jedné hudebnině - dle povahy fyzického výskytu v jedné hudebnině 
mohly vzniknout současně (zhudebnění laudes), hlas Org nekompletní, v partu 
nesprávně nadepsána 2. část skladby Sys 224 číslem 225. 

 

č. 17/1 Magnificat. Velebí duše má Hospodina  
viz též Magnificat - 38/4 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Org 
autograf, opis - [Gregora Otakar] (titulní list), perem - černý inkoust 
tužkou (původní titulní list); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 12 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 226 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/4. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 18/1 Salve Regina 
vokální hlasy (2 sady), hlas instrumentálního doprovodu [Org x partitura smyčců], 
obsazení: 3S, 2A, 3T, 3B, [C] I+II+III+IV [= Vno I II, Vla, Vcl dle informací titulního listu] 
autograf, opis [Gregora Otakar] (titulní list obalu), opis - [1] DS (1 sada hlasů + 
instrumentální hlas), perem - černý inkoust, pastelkami - modrá, zelená, červená (obal) 
;  [1863 - 4. 12. 1872], s. l.; rozsah: 13 + 2 fol., pops. 15 p.; rozměry: 220 x 275 mm 
původní číslo SyS: 227 
uložení:, NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 39/7, 39/11; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/23, b) 167/23], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 241. 
Poznámka 
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Užíváno pravděpodobně v liturgii posledního rozloučení - SOkA Písek 164/23, 167/23; 
datace: odhad vzniku skladby v období od vydání pravděpodobné textové předlohy 
(Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, 
Podíl údů Svatojanského Dědictví, 1863) po první vydání sbírky Pohřebních písní a sborů, 
ve kterých je antifona obsažena, viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č. 164/2]); titulní list hlasů + 1.S + 1.A + 1.T + 1.B - 
autograf (1.sada hlasů) + 2.S + 3.S + 2.A + 2.T + 3.T + 2.B + 3.B - opis (2. sada hlasů). 

 

č. 19/1 [Vzlétni na perutích orla] 
hlasy, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf (T II, B I+II), opis - [Schmid ? x Schmütz ?] (T I), perem - černý inkoust; [ante 20. 
2.? x 11.? 1874], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 231 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/8, b) 38/5; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 138/1]. 
Poznámka 
Název vytvořen podle textového incipitu; datace: 20.2.? x 11.? 1874 - pravděpodobně 
vznik opisu hlasu B skladby v SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton 
č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 138/1]. 

 

č. 20/1 [Vyvyšujme Hospodina ] 
skica partitury, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; [in x post 1864], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 232 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/6. 
Poznámka 
Název vytvořen podle textového incipitu; datace: odhad vzniku skladby po vydání 
pravděpodobné textové předlohy, viz níže, viz: V. Bradáč (ed.), Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 222-223; je žalmem č. 146. 

 

č. 21/1 Mužský čtverozpěv  
viz též Zdráva's Královno - 39/8 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 315 x 190 q. mm 
původní číslo SyS: 234 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/8. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; f. recto obsahuje skicu blíže dosud 
neidentifikované skladby[?] v instrumentální čtyřhlasé sazbě (klavír, varhany). 

 

č. 22/1 Gradual  
viz též Veni Sancte - 38/7 
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hlasy, obsazení: S, A, T, B 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 241 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/7. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 23/1 [Slyš nás Hospodine] 
hlasy, obsazení: 2S, A, T, B 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX. stol. - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 10 
p.; rozměry: 245 x 310 mm 
původní číslo SyS: 242 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/8. 
Poznámka 
Název vytvořen podle textového incipitu; fyzicky jedna hudebnina s výskytem téhož 
podčísla; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto 
období - nedohledány žádné informace k dataci; spárování hlasů obou skladeb na 
příslušných fóliích v podobě "Gregora-Horák": 1S-S, 2S-T(T II), A-2B, T-A(T I), B-1B. 

 

č. 23/1 Číslo 2. od V. E. Horáka 
hlasy, obsazení: [S, A], T, [B], B x [S], [T I] T [II], [B], B 
opis - Gregora František + 1 DS, perem - černý inkoust, tužkou; s. a. [XIX. stol. - 1/2], s. 
l.; rozsah: 5 fol., pops. 10 p.; rozměry: 245 x 310 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
Poznámka 
Název odvozen podle hlasů S, A (T I), 1B; datace ostatní: podle přípisu provozování 
tužkou - Horák hlas 1B konec - přípis v podobě: "18 13/III 87 | Fr Krejcar"; Horák - hlasy 
S, A, 1B - neznámý kopista - perem černý inkoust, hlasy T a 2B tužka rukou Františka 
Gregory; spárování hlasů obou skladeb na příslušných fóliích v podobě "Gregora-
Horák": 1S-S, 2S-T(T II), A-2B, T-A(T I), B-1B. 

 

č. 24/1 Pod ochranu Tvou 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 300 x 220 q. mm 
původní číslo SyS: 248 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/6. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; po závěru skladby následující text (dokončení 
modlitby): "V. Laetamini in Domino et exultare | justi | R. Et gloriamini omnes rekti 
corde. | A oslavovaní buďte všickni vřelým srdcem". 

 

č. 25/1 Píseň k sv. Lidmile/Ludmile  
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viz též Píseň k sv. Ludmile - 38/12 
hlasy, obsazení: S I II, A, T, B, [Org] 
autograf (bez titulního listu) + [Gregora Josef ?] - titulní list, perem - černý inkoust; 
[ante 20. 9. 1864], s. l.; rozsah: 6 + 2 fol., pops. 7 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 249 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/12; 2) NM - ČMH, sign.: 102 K 109/2. 
Poznámka 
Hlasy S I II a titulní list uvádějí variantu jména "Ludmila", ostatní hlasy "Lidmila";. 
datace: v souvislosti s ejstarším zjištěným provedením - anonym, Písecké zprávy. 
Slavnost svaté Lidmily, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. 
II, díl 2., 1864, č. 8, 20. 9., s. 130. 

 

č. 26/1 [Ecce sacerdos]  
viz též Ecce sacerdos - 38/14, Ejhle kněz - 137/0-3 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; [1850 - ante 29. 11. 1884], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 
p.; rozměry: 245 x 310 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/14, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 137/0-3], 3) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
Poznámka 
Datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného datovaného opisu - viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č. 137/0-3]. 

 

č. 27/1 [Vítej nám] 
viz též Vítej nám, kníže nebeské – 38/14 
hlasy, obsazení: S, A, 2T, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 9. 5. 1855], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 321 a) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/15. 
Poznámka 
Název podle hlasů S, A (T I), 1B; fyzicky jedna hudebnina s výskyty stejného podčísla, 
rozděleno dle SyS – zde jako Vítej nám kníže kněžské; datace: odhad na základě údajů o 
provedení v přípisu; datace ostatní: přípis na konci hlasu A tužkou (neautografní) - 
Datace ostatní: 9. 5. 1855 - provedení: "při die Non. Maj. MDCCCLV"; 2 textové verze - 
hlasy S+2T (dodatečně) - verze "Vítej nám kníže kněžské", ostatní hlasy (a 2T původně) 
varianta "Vítej nám urozený pane"; klasifikace skladby "duchovní" podle členění SyS. 

 

č. 27/1 [Vítej nám] 
viz též Vítej nám, urozený pane – 38/15 
hlasy, obsazení: S, A, 2T, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 9. 5. 1855], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
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původní číslo SyS: 321 b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 38/15. 
Poznámka 
název podle textového incipitu; fyzicky jedna hudebniny s výskyty téhož podčísla, 
rozděleno dle SyS – zde jako Vítej nám urozený pane; datace: odhad na základě údajů o 
provedení v přípisu; datace ostatní: přípis na konci hlasu A tužkou (neautografní) – 
datace ostatní: 9. 5. 1855 - provedení: "při die Non. Maj. MDCCCLV"; 2 textové verze - 
hlasy S+2T (dodatečně) - verze "Vítej nám kníže kněžské", ostatní hlasy (a 2T původně) 
varianta "Vítej nám urozený pane"; klasifikace skladby "duchovní" podle členění SyS. 

 

č. 27/1 Abendchor 
hlas (pouze jediný ze sady), obsazení: S 
opis [Gregora František], perem - černý inkoust; s. a., s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739  
Poznámka 
Skladba Abendchor psána Gregorovou rukou, fyzicky jedna hudebnina s výskyty téhož 
podčísla; podle přípisu Otakara Gregory však cizí skladba - neidentifikována. 

 

č. 28/1 Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy  
viz též Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově 
náměstí v Písku dne 18. 8. 1857 - 38/16, Ku svěcení školy - 156/1 
hlas, obsazení: S 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 4. 10. 1859], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/16; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 156/1]. 
Poznámka 
Datace: datum svěcení budovy realních škol (J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké 
vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.80.), textová předloha: Karel Ninger (viz 
Paměti prof. Karla Ningra, s.79.); SyS nerozlišuje mezi skladbami 322 a touto, jedná se 
však o dvě různé skladby, viz: J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, 
Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.72, 79, 80.; skladba SyS 322 zatím nenalezena. 

 

č. 29/1 [Smíšený sbor při slavnosti svatební] 
viz též Svatební sbor – 38/17.  
úplná skica partitury, obsazení: S, A, T, B, [Org] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; [ante 15. 2. 1859], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 12 
p.; rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 323 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/17, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 119/1]. 
Poznámka 
Název vzat podle dalšího výskytu v SOkA; fyzicky hudebnina s dalšími výskyty stejného 
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podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako Svatební sbor s varhanní předehrou a dohrou; 
datace: odhadem před nejstarším zjištěným datovaným provedením, datace ostatní: 
15. 2. 1859 - přípis ohledně konání svatebního obřadu; f.1 verso - kompletní skica 
partitury vokálních hlasů skladby č. 323, zbylé materiály skladba č. 324; f. hlasu S recto - 
fragment skicy (24 taktů) zpěvního hlasu č. 331; všechny 3 skladby (SyS 323, 324, 331) 
stejná textová předloha. 

 

č. 29/1 [Žehnej Pane sňatku tomu] 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, [Org] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; [ante 18. 5. 1869], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 12 
p.; rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 324 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 38/18; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 164/1]. 
Poznámka 
Název podle textového incipitu; fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož 
podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako „Žehnej, Pane, sňatku tomu“; datace: před 
nejstarším zjištěným provedením - viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4; f.1 verso - kompletní skica partitury vokálních hlasů 
skladby č. 323, zbylé materiály skladba č. 324; f. hlasu S recto - fragment skicy (24 
taktů) zpěvního hlasu č. 331; všechny 3 skladby (SyS 323, 324, 331) stejná textová 
předloha. 

 

č. 29/1 [K sňatku] 
fragment skicy hlasu, obsazení: A, [Org] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 6 fol., 
pops. 12 p.; rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 331 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: a) 31/1 (částečná shoda, v 29/1 pouze skica), b) 38/19. 
Poznámka 
Název podle dalšího výskytu – Pozůstalost 31/1; fyzicky jedna hudebnina s dalšími 
výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako Píseň k sňatku pro alt nebo baryton 
s průvodem varhan; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; f.1 verso - kompletní skica 
partitury vokálních hlasů skladby č. 323, zbylé materiály skladba č. 324; f. hlasu S recto - 
fragment skicy (24 taktů) zpěvního hlasu č. 331; všechny 3 skladby (SyS 323, 324, 331) 
stejná textová předloha. 

 

č. 30/0 Resposoria 
části: [Na Zelený čtvrtek], 2. Na velký pátek, 3. Na bílou sobotu 
hlas [řídící - dle zanášek ostatních hlasů], obsazení: [Harm] 
autograf, perem - černý inkoust (základní vrstva zápisu), modrou pastelkou, oranžovou 
pastelkou; [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881], s. l.;  rozsah: I + 23 + I fol., pops. 38 p.; rozměry: 
255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 41 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Městská knihovna Písek, sign.: HU 786, 2) NM - ČMH, sign.: VI b 294. 
Poznámka 
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Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; sbírkou skladeb; desky obsahují 
obrázek s výjevem ze života Ježíše Krista (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 
4); přídeští přední levý horní roh obsahuje vlepený novinový výstřižek (Příloha č. 5: 
Soupis nenotového materiálu, č. 15), veprostřed vlepena kopie obrázku Ježíše Krista 
(Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 5), předsádka (přední) verso obsahuje 
vlepený list oznamující záměr nakladatele vydat Responzoria (Příloha č. 5: Soupis 
nenotového materiálu, č. 22), před posledním notovým f. vlepeno bifolio s programem 
výročního koncertu k 45 letům od úmrtí Františka Gregory s životopisem Františka 
Gregory od O. Nebušky (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 21); paginace 
později Otakarem Gregorou při rozešité vazbě, průběžně paginoval při špatném 
seřazení fólií; cykly děleny: 1) s. n. [Na Zelený čtvrtek - analogicky k ostatním], 2) "Na 
velký pátek", 3) "Na bílou sobotu"; každý cyklus obsahuje 3 nokturna s různým počtem 
responzorií (někde označeno jako "číslo"), dělení responzorií do nokturen podle 
vypozorovaného grafického dělení, odpovídá i logice posloupnosti textů); responzoria 
původně autorem číslována podle pořadí v nokturnech, později skladatel očísloval 
jednotlivá responzoria průběžně v rámci příslušného cyklu (dne); obsazení: dle informací 
o obsazení v oznamovateli o vydání viz vlepené f. v hudebnině; datace: odhad vzniku 
skladby v období mezi datem zvolení F. Pecha děkanem (viz: A. Sedláček, Dějiny 
královského krajského města Písku nad Otavou, sv. 2. Od zřízení královského úřadu až 
do dnešní doby, Písek, Nákladem obce písecké, 1912, s. 325. - na F. Pecha jako děkana 
se odvolává níže uvedený článek v Otavanu) – po  informace o nejstarším zjištěném 
provedení, viz: anonym, Denní zprávy. Církevní hodinky, in:  V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 13, 
26. 3., s. 111. (blíže o tomtéž také Otavan, roč. III., 1881, č. 15, 9. 4., s. 130). 

 

č. 30/1 [Na Zelený čtvrtek] 
části: responzoria č. 1 - 9 
hlas [řídící - dle zanášek ostatních hlasů], obsazení: [Harm] 
autograf, perem - černý inkoust (základní vrstva zápisu), modrou pastelkou; oranžovou 
pastelkou; [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881], s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 13 p.;  rozměry: 255 x 320 
mm 
původní číslo SyS: 41 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Městská knihovna Písek, sign.: HU 786, 2) NM - ČMH, sign.: VI b 294. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; jednotlivá responzoria označena 
skladatelem čísly 1-9 a slovem "responsorium/responzorium" nebo příslušnou zkratkou; 
5 responzorijí v I. Nokturnu, po 2 respon. v II. a III. nokturnu;  obsazení: podle 
oznamovatele vlepeného: S solo, A solo, T solo, Baryton solo, Bas solo, S, A, T, B, Harm - 
hlas obsahuje v zanáškách i řádně vyznačené další aktuálně obsazené hlasy; obsazení: 
dle informací o obsazení v oznamovateli o vydání viz vlepené f. v hudebnině (Příloha č. 
5: Soupis nenotového materiálu, č. 22), datace ostatní: f. 7 recto - přípis tužkou: "18 6/4 
87 | Lad. Žanta | abitur datace: odhad vzniku skladby v období mezi datem zvolení F. 
Pecha děkanem (viz: A. Sedláček, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, 
sv. 2. Od zřízení královského úřadu až do dnešní doby, Písek, Nákladem obce písecké, 
1912, s. 325. - na F. Pecha jako děkana se odvolává níže uvedený článek v Otavanu) – 
po  informace o nejstarším zjištěném provedení, viz: anonym, Denní zprávy. Církevní 
hodinky, in:  V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 13, 26. 3., s. 111. (blíže o tomtéž také Otavan, roč. 
III., 1881, č. 15, 9. 4., s. 130). 
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č. 30/2 Na velký pátek 
části: responzoria č. 1 - 9 
hlas [řídící - dle zanášek ostatních hlasů], obsazení: [Harm] 
autograf, perem - černý inkoust (základní vrstva zápisu), modrou pastelkou, oranžovou 
pastelkou; [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881], s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 14 p.;  rozměry: 255 x 320 
mm 
původní číslo SyS: 41 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Městská knihovna Písek, sign.: HU 786, 2) NM - ČMH, sign.: VI b 294. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; jednotlivá responzoria označena 
skladatelem čísly 1-9 a slovem "responsorium/responzorium" nebo příslušnou zkratkou; 
obsazení: podle oznamovatele vlepeného: S solo, A solo, T solo, Baryton solo, Bas solo, 
S, A, T, B, Harm - hlas obsahuje v zanáškách i řádně vyznačené další aktuálně obsazené 
hlasy; obsazení: dle informací o obsazení v oznamovateli o vydání viz vlepené f. 
v hudebnině (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 22); datace ostatní: f. 13 
verso - přípisy tužkou: "18 7/4 87. L. Žanta | abit.", "18 7/4 87 | Fr Krejcar," datace: 
odhad vzniku skladby v období mezi datem zvolení F. Pecha děkanem (viz: A. Sedláček, 
Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, sv. 2. Od zřízení královského 
úřadu až do dnešní doby, Písek, Nákladem obce písecké, 1912, s. 325. - na F. Pecha jako 
děkana se odvolává níže uvedený článek v Otavanu) – po  informace o nejstarším 
zjištěném provedení, viz: anonym, Denní zprávy. Církevní hodinky, in:  V. Šimek (ed.), 
Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. III, 
1881, č. 13, 26. 3., s. 111. (blíže o tomtéž také Otavan, roč. III., 1881, č. 15, 9. 4., s. 130). 

 
č. 30/3 Na bílou sobotu 

části: responzoria č. 1 - 9 
hlas [řídící - dle zanášek ostatních hlasů], obsazení: [Harm] autograf, perem - černý 
inkoust (základní vrstva zápisu), modrou pastelkou, oranžovou pastelkou;  [9. 9. 1880 - 
26. 3. 1881], s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 11 p.; rozměry: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 41 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Městská knihovna Písek, sign.: HU 786, 2) NM - ČMH, sign.: VI b 294. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; jednotlivá responzoria označena 
skladatelem čísly 1-9 a slovem "responsorium/responzorium" nebo příslušnou zkratkou; 
v každém nokturnu po 3 responzoriích;  obsazení: podle oznamovatele vlepeného: S 
solo, A solo, T solo, Baryton solo, Bas solo, S, A, T, B, Harm - hlas obsahuje v zanáškách i 
řádně vyznačené další aktuálně obsazené hlasy; obsazení: dle informací o obsazení v 
oznamovateli o vydání viz vlepené f. v hudebnině (Příloha č. 5: Soupis nenotového 
materiálu, č. 22), datace: odhad vzniku skladby v období mezi datem zvolení F. Pecha 
děkanem (viz: A. Sedláček, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, sv. 2. 
Od zřízení královského úřadu až do dnešní doby, Písek, Nákladem obce písecké, 1912, s. 
325. - na F. Pecha jako děkana se odvolává níže uvedený článek v Otavanu) – po  
informace o nejstarším zjištěném provedení, viz: anonym, Denní zprávy. Církevní 
hodinky, in:  V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 13, 26. 3., s. 111. (blíže o tomtéž také Otavan, roč. 
III., 1881, č. 15, 9. 4., s. 130). 
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č. 31/1 K sňatku  
viz též Píseň k sňatku - 38/19 
hlasy, obsazení: A, Org 
autograf (bez titulního listu), opis [Gregora Otakar ?] - titulní list, perem - černý inkoust; 
[s. a. XIX. stol. - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 331 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: a) 29/1, b) 38/19. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 32/1 Žalm  
viz též Zpívej duše - 135/3,4, Tys, o Bože, síla má - 135/2, Tys o Bože. Žalm. 
Gregora - 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má - 168/1 
hlasy - neúplná sada, obsazení: Timp D+G, Org 
autograf (bez obalu), opis [Gregora Otakar] (titulní list obalu), perem - černý inkoust 
(základní vrstva zápisu), pastelkou - modrou (přípisy v Org); [ante 26. 2. 1861], s. l.; 
rozsah: 2 + 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 310 x 235 q. mm 
původní číslo SyS:  422 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/10; 2) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) sign.: XXVII E 31, 
c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 3) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: 135/0-5, 136/2, 168/1], 4) Hudební 
archiv (děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle 
unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), 
Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 33/0 Zdrávas Maria 
skica partitury (neúplná obsazením), hlasy (2 neúplné sady - 1.- Org se zanáškami 
ostatních nástrojů a zpěvní sólovou linkou - řídící hlas, 2. - 2 ze sady - S, A solo), 
obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis [Gregora Otakar],perem – černý inkoust; [1883] (SyS 423), [s. a. XIX.st. - 
3/4] (SyS 424), s. l.; rozsah: 12 fol., pops. 21 p.; rozměry: 260 x 330  mm 
původní číslo SyS:  423, 424 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 38/21, b) 39/1, 2)  Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 253. 
Poznámka 
Fyzicky dvě hudebniny – rozděleno do podčísel; datace: 1) původní č. SyS 423 viz: M. 
Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, s. 55, Písek, 
ve vlastnictví L. Procházky, 2) původní č. SyS 424 odhadem dle příbuznosti materiálu se 
skladbou 423; fyzicky 2 hudebniny, 1. označena původním číslem "423" (Org), 2. 
označena původním číslem "424" (zbytek), jedná se o 2 verze též skladby. 

 

č. 33/1 Zdrávas Maria 
hlas (řídící hlas se sólem a zanáškami z ostatních nástrojů), obsazení: [A] solo, Org 
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autograf (bez titulního listu), opis [Gregora Otakar ?] - titulní list, perem - černý inkoust, 
pastelkou - modrofialovou (původní přepsaný autografní titulní list); [1883], s. l.; 
rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 423 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 38/21, b) 39/1, 2)  Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 253. 
Poznámka 
Datace: původní č. SyS 423 viz: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, 
kopie rukopisu, 1978, s. 55, Písek, ve vlastnictví L. Procházky; hlas Org obsahuje zanášky 
sboru (S, A, T, B) a smyčců (Vno I II Vla x Vno III) - další hlasy viz pozůstalost: 38/21 a 
39/1. 

 

č. 33/2 Zdrávas Maria 
skica partitury, 2 hlasy [z původní? sady - A solo, S], obsazení: A solo, S, A, T, B, Vno I 
II,Vla, Vcl+Vlne, Org 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; s. a. [XIX.st. - 3/4], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 15 
p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 424 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 38/21, b) 39/1, 2)  Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 253 [vše odlišné verze obsazením]. 
Poznámka 
Datace: odhad dle příbuznosti tematického materiálu se skladbou původního č. SyS 423, 
nedohledány bližší informace poukazující k dataci. 

 

č. 34/1 Svatá Maria 
hlasy: neúplná sada, doprovodný hlas (1Org) se sólovou linkou (A), obsazení: A solo, [S, 
A, T, B], Vno I II, Vla, Vcl+Cb, 2Org 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 12. 5. 1883], s. l.; rozsah: 8 + 2 fol., pops. 15 
p.; rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 425 
uložení: NM-ČMH, č.př.83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/2 
Poznámka 
Hlasy nazývány latinsky v podobě "Ave Maria" (Vno I II), nebo "Ave" (ostatní hlasy 
kromě Org se zpěvní linkou - ten bez názvu úplně); datace: odhad vzniku skladby před 
vznikem hudebniny, eventuelně v souvislosti s hudebninou; datace ostatní: 12. 5. 1883 -
vznik hudebniny; hlasy Org obsahují zanášky ostatních nástrojů, jeden z hlasů Org 
obsahuje i sólovou zpěvní linku (altu), nekompletní sada hlasů, schází S, A, T, B - viz 
39/2. 

 

č. 35/1 Hymnus k narozeninám Ježíškovým  
viz též Ukolébavka Jezulátka - 171/0-2, Ukolébavka vánoční - 142/0, 
Ukolébavka - 142/4 
hlasy - neúplná sada, obsazení: S, T, Fl, Vno [I II], Cb 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 1859], s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 5 p.;  
rozměry: 240 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 



140 

 

další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: IX E 138; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: a) 142/0-4, b) 171/0-2], 3) Hudební 
archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu; datace ostatní: datace ostatní: 
1859 - vznik hudebniny, zbylá data - obsažena v hlasu flétny zřejmě datace provedení 1. 
XII. 1883, 20. I. 1884, 2. II. 1887; původně latinský text (Dormi pupule, dormi tenelle), 
pod něj skladatel připsal teprve český; scházejí hlasy Vno I II; scházející autografní hlasy 
nalezeny v SOkA Písek, František Gregora, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 
142/1]. 

 

č. 36/1 Svatá Maria 
titulní list, obsazení: [C] I II III IV (dětské hlasy viz titulní list) 
autograf, perem -  hnědočerný inkoust; [10. 3. 1880 - 10. 5. 1881], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 260 x 165 q. mm 
původní číslo SyS: 433 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/10. 
Poznámka 
Pouze titulní list hudebniny; datace: rozpětí mezi datem zasnoubení a sňatkem 
korunního prince Rudolfa. 

 

č. 37/1 Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus - 12/9; Te Deum - 133/1 
hlasy, obsazení: S, A, T, B, Org 
autograf, perem - hnědočerný inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 
6 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 441 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/9, b) 38/24; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 133/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 38/0 Duchovní skladby vokální 
části: sbírka sborů a písní s duchovními texty, 25 skladeb v rozmezí dle číslování SyS 
22 - 442 (výběr) 
partitino, partitura, hlas, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis [Gregora Otakar - podle vloženého lístku], perem - černý inkoust, výtlač (titulní 
list); datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah: I + 40 + I fol., pops. 72 p.; rozměry: 265 
x 350 mm 
původní číslo SyS:  223, 224, 225, 226, 231, 232, 241, 242, 243, 244, 245, 249, 311, 312, 
321 a + b, b. č., 323, 324, 331, 332, 423, 431, 432, 433, 441, 442  
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Původní čísla SyS 41 a 433 pouze zmíněna titulem v obsahu, případně poznámkou k 
titulu - odkaz, svazek neobsahuje tyto tituly, svazek vybaven obsahem a obsahuje 25 
skladeb označených 38/1-25 a původními čísly (podle SyS) a názvy: 223 - Domine, ad 
adjuvandum me festina, 224 - Christus natus est - Venite, 225 - Jesu, redemptor 
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omnium, 226 - Magnificat, 231 - Vzlétni na perutích orla, 232 - Vyvyšujme Hospodina, 
241 - Veni Sancte, 242 - Slyš nás Hospodine, 243 - Otče náš, k Tobě důvěrně voláme, 244 
- Chval, Sione, Spasitele, 245 - Vexila regis, 249 - Píseň ke sv. Ludmile, 311 - Kantáta ke 
svěcení školy ve Lhenicích, 312 - Ecce sacerdos, 321 a) b) - Vítej nám, kníže kněžské / 
Vítej nám, urozený pane (2 textové verze na stejnou melodii), 322 - Slavnostní sbor ke 
kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v Písku dne 18. 8. 1857., 323 - 
Svatební sbor, 324 - Žehnej, Pane, sňatku tomu, 331 - Píseň ke sńatku, 332 - 
Svatováclavské graduále, 423 - Zdráva's Maria, 431 - Plesejte Bohu všechna země, 432 - 
Divoucí div, ó Bože, 441 - Starožitné Te Deum, 442 - Jen si nezoufej, datace ostatní: 
1977 - vznik hudebniny, viz: O. Gregora, Systematický seznam skladeb a prací Františka 
Gregory. (1819 až 1887), kopie strojopisu, Praha, 1977, s.7., Písek, ve vlastnictví L. 
Procházky. 

 

č. 38/1 Domine, ad adjuvandum me festina 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 223 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 16/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1977 – vznik hudebniny. 

 

č. 38/2 Christus natus est - Venite 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 224 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 16/1. 
Poznámka 
Datace: odhad na základě souvislostí uvedených v 16/1; datace ostatní: 1977 - vznik 
hudebniny. 

 

č. 38/3 Jesu, redemptor omnium 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 225 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 16/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny; nejasný 
původ předlohy hlasu Org, v 16/1 nepřítomný; datace - vznik hudebniny. 

 

č. 38/4 Magnificat  
viz též Magnificat. Velebí duše má Hospodina - 17/1 
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partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 7 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 226 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 17/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/5 Vzlétni na perutích orla 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 20. 2.? x 11.? 1874], s. l.;  rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 231 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/8, b) 19/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 138/1]. 
Poznámka 
Datace: 20.2.? x 11.? 1874 – vznik skladby před pravděpodobným vznikem opisu hlasu B 
skladby v SOkA Písek, František Gregora, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 138/1]; 
datace ostatní: 1977 - vznik opisu. 

 

č. 38/6 Vyvyšujme Hospodina 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [in x post 1864], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 
1 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 232 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 20/1. 
Poznámka 
Datace: před vydáním pravděpodobné textové předlohy; datace ostatní:1977 -  vznik 
hudebniny; textová předloha: Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i 
domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů Svatojanského Dědictví, 1864, s.222 - 223; je 
žalmem č. 146. 

 

č. 38/7 Veni Sancte  
viz též Gradual - 22/1 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 241 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 22/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/8 Slyš nás Hospodine 
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partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 242 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 23/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/9 Otče náš, k Tobě důvěrně voláme 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 243 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv.  
č. 4 [katalog č. 125/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství vlastního zhudebnění - není-li úpravou jiné existující skladby, viz:  
Antonín Podlaha (ed.), Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od 
roku 1828 až do nynější doby (do konce r. 1913), sv. 4, Praha, Dědictví sv. Prokopa, 
1918, s. 1828.; datace: viz Antonín Podlaha - viz výše (Zpěvníček pro dívčí školy, č. 3, 
Praha 1875); datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto 
období - nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: vznik hudebniny. 

 

č. 38/10 Chval, Sione, Spasitele 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 244 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nejasná předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci, datace 
ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/11 Vexila Regis 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 245 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739  
Poznámka 
Nejisté autorství, nejasná předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci, datace 
ostatní:1977 -  vznik hudebniny. 

 

č. 38/12 Píseň k sv. Ludmile  
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viz též Píseň k sv. Lidmile/Ludmile - 25/1 
partitino, obsazení: S I+II, A, T + B, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 20. 9. 1864], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 249 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 25/1; 2) NM - ČMH, sign.: 102 K 109/2. 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením - anonym, Písecké zprávy. Slavnost svaté 
Lidmily, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. II, díl 2., 1864, 
č. 8, 20. 9., s. 130, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/13 Kantáta ke svěcení školy ve Lhenicích 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 22. 7. 1881], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 311 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: IV G 363; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.159/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad na základě nejstaršího zjištěného datovaného opisu, viz: SOkA Písek, 
František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č. 158/1]; 
datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny (SyS, s.7). 

 

č. 38/14 Ecce sacerdos  
viz též Ejhle kněz - 137/0-3 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [1850 - ante 29. 11. 1884], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 26/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 137/0-3], 3) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
Poznámka 
Datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného datovaného opisu - viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. - 137/1, 
datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/15 Vítej nám, kníže nebeské 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 9. 5. 1855], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 
6 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 321 a) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 27/1. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Vítej nám, kníže kněžské; datace: odhad na základě nejstaršího zjištěného datovaného 
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provedení (dle přípisu) viz: pozůstalost 27/1, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 
 

č. 38/15 Vítej nám, urozený pane 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust ;  [ante 9. 5. 1855], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 6 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 321 b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 27/1. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Vítej nám, urozený pane; datace: odhad na základě nejstaršího zjištěného datovaného 
provedení (dle přípisu) viz: pozůstalost 27/1, datace ostatní:1977 -  vznik hudebniny. 

 

č. 38/16 Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v 
Písku dne 18. 8. 1857  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy - 28/1, Ku svěcení školy - 
156/1 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 4. 10. 1859], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 5 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 28/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 156/1]. 
Poznámka 
Není skladbou uvedenou v názvu - záměna kopisty; datace: datum svěcení budovy 
realních škol (J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. 
Podhajský a spol., 1932, s.80.), textová předloha: Karel Ninger (viz Paměti prof. Karla 
Ningra, s.79.); SyS nerozlišuje mezi skladbami 322 a touto, jedná se však o dvě různé 
skladby, viz: J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský 
a spol., 1932, s.72, 79, 80.; skladba SyS 322 zatím nenalezena. datace ostatní: vznik 
hudebniny. 

 

č. 38/17 Svatební sbor 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 15. 2. 1859], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 323 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 29/1. 
Poznámka 
Datace: podle datačního přípisu v hudebnině 29/1; datace ostatní:1977 -  vznik 
hudebniny. 

 

č. 38/18 Žehnej, Pane sňatku tomu  
viz též Smíšený sbor při slavnosti svatební - 119/1 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust;  [ante 18. 5. 1869], s. l.; rozsah: 3 fol., 



146 

 

pops. 5 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 324 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 29/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 119/1]. 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným datovaným provedením - autografní přípis, viz: SOkA 
Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 
119/1]; datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/19 Píseň ke sňatku  
viz též K sňatku - 31/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: A, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 331 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: a) 29/1, b) 31/1. 
Poznámka 
Datace: oodhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/20 Svatováclavské graduale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [A, Org x Pf] 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 332 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno 
[katalog č. 175/1]). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, hlasová poloha určená dle dalšího výskytu a 
informací SyS; datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/21 Zdráva's Maria 
partitino, obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl+Cb, Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [1883], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 10 p.; 
rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 423 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 33/0-1, b) 39/1, 2)  Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 253. 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 55, Písek, ve vlastnictví L. Procházky, datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/22 Plesejte Bohu všechna země 
partitura, obsazení: S I+II, A I+II 
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opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [s. a. XIX. stol. - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 
fol., pops. 6 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 431 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; datace 
ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/23 Divoucí div, ó Bože 
partitura, obsazení: S I+II, A 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 432 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; datace 
ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/24 Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus - 12/9, Te Deum - 133/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [S,A,T,B unisono analogicky k 12/9], Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 441 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/9, b) 37/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 133/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1977 - vznik hudebniny. 

 

č. 38/25 Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 - 162/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [S], Org 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [1866], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 442 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 12/5; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 162/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad na základě přípisu Otakara Gregory a informací kopisty pramene 
uloženého v SOkA Písek (97/1); datace ostatní: 1977 - vznik opisu; obsazení dle dalších 
výskytů - mohl být i sbor unisono. 

 

č. 39/0 Zpěvy Mariánské 
části: sbírka písní-sborů s mariánskou tématikou, 11 titulů, 7 skladeb o jedné verzi, 2 
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o 2 verzích 
partitino, partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; datace viz jednotlivá podčísla, Praha; 
rozsah: I + 22 + I fol., pops. 44 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 424, 425, 246 a + b, 247, 248, 233, 234, 235, 433, 227 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Obsahuje 9 skladeb (11 titulů), které jsou označeny 39/1-11 odděleny názvy skladeb a 
čísly SyS, sbírka vybavena obsahem: 
424 1. Zdráva's Maria, 425 2. Svatá Maria, 246 a) 3. Královno nebeských říší, 246 b) 4. 
Královno nebeských říší, 247 5. Svatá panno, proč tak vzdycháš? 248 6. Pod ochranu 
Tvou se utíkáme, 233 7. Zdráva's v nebes výsosti, 234 8. Zdráva's Královno, 235 9. 
Matko, jež se stkvíš bělostí, 433 10. Svatá Maria, 227 11. Zdráva's v nebes výsosti, 
datace ostatní: 1972 - vznik hudebniny, opisu. 

 

č. 39/1 Zdráva's Maria 
partitino, obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl, Cb, Org 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [1883], Praha; rozsah: 6 fol., pops. 10 
p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 424 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 33/0-1, b) 38/21, 2) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 253. 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 55, Písek, ve vlastnictví L. Procházky, datace ostatní: 1972 - vznik opisu. 

 

č. 39/2 Svatá Maria 
partitino, obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl, Cb, Org 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [ante x in 12. 5. 1883], Praha; rozsah: 7 
fol., pops. 13 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 425 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 34/1. 
Poznámka 
Datace: viz autografní titulní list viz 34/1; datace ostatní: 1972 - vznik opisu. 

 

č. 39/3 Královno nebeských říší 
partitino, obsazení: S+S solo + A, T+T solo + B, Org 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Praha;   rozsah: 
1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 246 a) 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/4. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: vznik opisu; verze od 39/4 - 
stejný text, stejná melodická linka - jinak zpracovaná (délka) a jiný doprovod; 
dataceostatní: 1972 - vznik hudebniny. 
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č. 39/4 Královno nebeských říší 
partitino, obsazení: S+S solo + A, T+T solo + B, Org 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Praha;  rozsah: 
2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 246 b) 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 39/3. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: vznik opisu; verze od 39/3 - 
stejný text, stejná melodická linka - jinak zpracovaná (délka) a jiný doprovod; 
dataceostatní: 1972 - vznik hudebniny. 

 

č. 39/5 Svatá Panno, proč tak vzdycháš? 
partitino, obsazení: S + A, T + B, [Org] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Praha; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 247 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; datace 
ostatní: 1972 - vznik opisu. 

 

č. 39/6 Pod ochranu Tvou 
partitino, obsazení: S + A, T + B, [Org] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust ;  s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], další datace 
1972,  Praha;  rozsah: 3 fol., pops. 4 p.;  rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS:  248 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 24/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: vznik hudebniny. 

 

č. 39/7 Zdráva's v nebes výsosti 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II], [Org] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [1863 - 4. 12. 1872], Praha;  rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 233 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 18/1, b) 39/11; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/23, b) 167/23], 3) NM - 
ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 241. 
Poznámka 
Užíváno pravděpodobně v liturgii posledního rozloučení – katalog č. 164/23, 167/23, 
198/23; datace: odhad vznikiku skladby v období od vydání pravděpodobné textové 
předlohy (Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, 
Praha, Podíl údů Svatojanského Dědictví, 1863) po první vydání  sbírky Pohřebních písní 
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a sborů, ve kterých je antifona obsažena, viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4. [katalog č.: a) 164/23, b) 198/23]); verze od 
18/1 a 39/11 lišící se obsazením; datace ostatní: 1972 – vznik opisu. 

 

č. 39/8 Zdrávas Královno  
viz též Mužský čtverozpěv - 21/1 
partitura, obsazení: T I+T I solo + T II+T II solo, B I+B I solo + B II+B II solo 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Praha; rozsah: 3 
fol., pops. 4 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 234 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 21/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1972 - vznik hudebniny. 

 

č. 39/9 Matko, jež se stkvíš bělostí 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Praha; rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 235 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton 1, nesign., inv. č. 
4 [katalog č. 111/0-2]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1972 - vznik hudebniny. 

 

č. 39/10 Svatá Maria 
partitura, obsazení: 4 dětské hlasy x S I+II, A I+II, Org 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [10. 3. 1880 - 10. 5. 1881], Praha; 
rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 433 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 36/1. 
Poznámka 
Datace: rozpětí mezi datem zasnoubení a sňatkem korunního prince Rudolfa.; datace 
ostatní:1972 -  vznik opisu; obsazení dle předpisu v hudebnině. 

 

č. 39/11 Zdráva's v nebes výsosti 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Cb 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [1863 - 4. 12. 1872], Praha; rozsah: 2 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 255 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 227 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 18/1, b) 39/7; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/23, b) 167/23], 3) NM - 
ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 047 241. 
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Poznámka 
Užíváno pravděpodobně v liturgii posledního rozloučení – katalog č. 164/23, 167/23, 
198/23; datace: odhad vzniku skladby v období mez vydáním pravděpodobné textové 
předlohy (Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, 
Praha, Podíl údů Svatojanského Dědictví, 1863) po první vydání sbírky Pohřebních písní 
a sborů, ve kterých je antifona obsažena, viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č. 164/23]; verze od 18/1 a 39/11 
lišící se obsazením; datace ostatní: 1972 -  vznik opisu. 

 

č. 40/1 Miserere 
partitura, obsazení: Bar, B I II, aHorn B I II, Trbn (I)+II III+Tb 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 4. 12. 1872], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 457 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 42/7, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4. [katalog č.: a) 164/22, b) 167/22] - české verze, 3) PMP, 
sign.: KM B 2871 (198/7) - česká verze, 4) NM - ČMH - sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce) - české verze. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby před zařazením do sbírky – první vydání - skladba 
součástí vydání Pohřebních písní a sborů, viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4. (164/0-24). 

 

č. 41/1 Kynul Pán a jinoch klesl 
hlasy - nekompletní sada - schází 1/2 f. hlasu T Kynul Pán, obsazení: S, A, T, B 
autograf, opis [Gregora Otakar (titulní list)], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 
3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; rozměry: 260 x 335 mm 
původní číslo SyS: 458 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 42/8. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; obsahuje 3 písně, které jsou 
graficky zřetelně odlišeny - názvy podle incipitů: 1) Kynul Pán a jinoch klesl, 2) Odpočívej 
sladce sobě, 3) Na krátce jen bylo; f. versa - Kynul Pán…podle SyS složil František 
Gregora, píseň "Odpočívej sladce sobě" obsahuje tužkou pozdější přípis (zřejmě 
neautografní) "Mozart(?)" - sporné autorství; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; schází část tenorového partu. 

 

č. 41/1 [Odpočívej sladce sobě] 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
opis - [Gregora František], opis [Gregora Otakar (titulní list)], perem - černý inkoust; s. 
a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; rozměry: 260 x 335 mm 
původní číslo SyS: nemá   
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; název podle textového incipitu; 
obsahuje 3 písně, které jsou graficky zřetelně odlišeny - názvy podle incipitů: 1) Kynul 
Pán a jinoch klesl, 2) Odpočívej sladce sobě, 3) Na krátce jen bylo; f. versa - Kynul 
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Pán…podle SyS složil František Gregora; píseň s inciptem "Na krátce jen bylo" - je verzí 
(nepatrné odlišnosti ve vedení hlasů) od Pohřebních písní vydaných u Urbánka - píseň 
"Odpočívej sladce sobě" obsahuje tužkou pozdější přípis (zřejmě neautografní) 
"Mozart(?)" - sporné autorství; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - 
spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; schází část 
materiálu. 

 

č. 41/1 [Na krátce jen bylo]  
viz též Ku pohřbu nemluvňátka - 164/2, 167/2, 198/2 
hlasy - nekompletní sada - schází 1/2 f. hlasu T II Na krátce jen bylo, obsazení: T I II, B I II 
autograf, opis [Gregora Otakar (titulní list)], perem - černý inkoust; [1851 - 1858], s. l.; 
rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; rozměry: 260 x 335 mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna 
z písní ve sbírce), 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/2, b) 167/2] - vše odlišné verze, 3) PMP, sign.: KM B 2871 
[katalog č. 198/2] - odlišná verze.  
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; název podle textového incipitu; 
obsahuje 3 písně, které jsou graficky zřetelně odlišeny - názvy podle incipitů: 1) Kynul 
Pán a jinoch klesl, 2) Odpočívej sladce sobě, 3) Na krátce jen bylo; f. versa - Kynul 
Pán…podle SyS složil František Gregora; píseň s inciptem "Na krátce jen bylo" - je verzí 
(nepatrné odlišnosti ve vedení hlasů) od Pohřebních písní vydaných u Urbánka - píseň 
"Odpočívej sladce sobě" obsahuje tužkou pozdější přípis (zřejmě neautografní) 
"Mozart(?)" - sporné autorství; datace: odhad vzniku skladby v období mezi dobou 
příchodu F. Gregory do Písku a odchodem předpokládaného autora text. předlohy - 
Václava Zikmunda - z Písku - viz: J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, 
Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.79; schází část tenorového partu. 

 

č. 42/0 Smuteční písně a sbory 
části: 8 titulů, 8 skladeb 
partitino, partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust ;  datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah: I + 6 + I fol., pops. 12 p.; rozměry: 
260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 451 - 458 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Obsahuje 8 skladeb, které jsou označeny 42/1-8 a zřetelně graficky rozčleněny, sbírka 
vybavena obsahem, uvádí čísla SyS a názvy: 451 Modlitba: Pokoj věčný dej jim, ó Pane, 
452 Dokonav život svůj; 453 Sladce dřímej; 454 Pohleď dolů s své výsosti; 455 Té duši 
drahé; 456 Již v hrobě odpočívá, 457 Miserere (latinské); 458 Kynul Pán a jinoch klesl. 

 

č. 42/1 Modlitba za zesnulé  
partitino, obsazení: S + A, Bar, Org 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 451 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
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Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; nepodařilo 
se dohledat žádné informace o předloze. 

 

č. 42/2 Dokonav život svůj 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 452 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; nepodařilo 
se dohledat žádné informace o předloze. 

 

č. 42/3 Sladce dřímej  
viz též Pohřební - 144/0-2 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 453 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 144/0-2] - odlišné obsazení. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 42/4 Pohleď dolů 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 454 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 739 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; nepodařilo 
se dohledat žádné informace o předloze. 

 

č. 42/5 Té duši drahé 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 455 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; nepodařilo 
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se dohledat žádné informace o předloze. 
 

č. 42/6 Již v hrobě odpočívá 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 456 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; nepodařilo 
se dohledat žádné informace o předloze. 

 

č. 42/7 Miserere 
partitura, obsazení: Bar, B I+II, Flic B I+II, Trbn I II III 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; [ante 4. 12. 1872], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 457 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 40/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4.(164/22, 167/22) - české verze, 3) PMP, sign.: KM B 2871 
(198/7) - česká verze, 4) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna skladba ze sbírky), b) XIV E 
247 (jedna skladba ze sbírky) - české verze. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby před její zařazením do prvního  vydání Pohřebních písní a 
sborů, viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 
4. [katalog č. 164/0-24]. 

 

č. 42/8 Kynul Pán a jinoch klesl 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis [Gregora Otakar - dle vloženého lístečku s informací o kopistovi], perem - černý 
inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 458 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 739 
další výskyt: Pozůstalost: 41/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; nejasná předloha hlasu T od taktu č. 29. 

 

č. 43/0 Sborové skladby 
části: sbírka sborů členěných do 5 oddílů: I. Smíšené sbory, II. Mužské sbory, III. 
Ženské a dětské sbory, IV. Zpracování a harmonizace národních a znárodnělých písní 
pro různé obsazení, V. Dodatky 
partitino, partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust, razítko - černý inkoust (velké nápisy, 
paginace); datace – viz jednotlivá podčísla, Praha; rozsah: I + 68 + I fol., pops. 133 p.; 
rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS:  511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 782 a), 521, 522, 523, 524, 
525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 783, 534, 535, 536, 541, 542, 543, 544, 551, 552,553, 
537, 561, 562, 571, 572, 573, 574, 519, 545 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Obsahuje 40 skladeb, které jsou označeny 43/1-40 a odděleny svými názvy i v 
uvedených obsazích každého z oddílů a původními čísly SyS. I. Smíšené sbory (bez 
průvodu): 511 1) Na přírodu; 512 2) Na horách; 513 3) Jarní; 514 4) Česká země; 515 5) 
Nitra; 516 6) Comenius; 517 7) My jsme všichni z jedné země; 518 8) Zpěvem veselým; 
782 a) 9) Usměj se štěstí, II. Mužské sbory: 521 1) Náš zpěv; 522 2) Ó, Moravo; 523 3) 
Kdybych byl růžinou; 524 4) Na zmar i zkázu; 525 5) Letní noc; 526 6) Vaterlandslied der 
freien Amerikaner; 527 7) Vlasti; 528 8) Válečná; 531 9) Drotařík; 532 10) Loď na moři; 
533 11) Pochod husitských válečníků; 783 12) Vzhůru, bratří; 534 13) Holoubek letí; 535 
14) Veselá mysl; 536 15) Náhoda; 541 16) Zdravice na uvítanou I; 542 17) Zdravice na 
uvítanou II; 543 18) Zdravice pro zasloužilou osobnost (I); 544 19) Na rozloučenou; 551 
20) Tři žertovné canony; 552 21) Bába a dědek; 553 22) Pijácké heslo; 537 23) Statečný 
myslivec, III. Ženské a dětské sbory: 561 1) Hospodinu; 562 2) Dětský pochod, IV. 
Zpracování a harmonizace národních a znárodnělých písní pro různá obsazení: 571 1) 
Směs národních písní; 572 2) Směs českých národních písní; 573 3) Dárek z lásky; 574 4) 
Nitra, V. Dodatky: 519 Vlašťovice; 545 Tvého jména pějem chválu, datace ostatní: 16. 6. 
1976 - dle informace poslední paginy - lze považovat za dokončení vzniku opisu 

 

č. 43/1 Na přírodu  
viz též Přírodo slavná - 139/0-5 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 44/0-3; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 139/0-5]. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336. 

 

č. 43/2 Na horách 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.;  rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.;  rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 512 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: XVIII A 326. 
Poznámka 
Datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. 
Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I., sv. 6, č. 6, 28. 2., 
s. 74. 

 

č. 43/3 Jarní 
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partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [post 1870], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 
p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 513 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem na základě životních dat autora 
textové předlohy; autor textu - Rudolf Pokorný (dle ČSHS II, s. 334). 

 

č. 43/4 Česká země 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 514 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/5 Nitra 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 515, (verze 574) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/38; 2) SOkA Písek: a) František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 169/1], b) Sbírka hudebních skladeb 1800 
- 1949 - balík 2 (nezpracováno [katalog č. 174/1], 3) NM - ČMH, sign.: I F 949. 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Feullieton. Domácí zprávy, 
in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 
28. 2., s.74.; text: dle přípisu [chybně] Rud. Pokorný, text z Kollárových Národných 
spievanek (ČSHS II, s.334). 

 

č. 43/6 Comenius 
části: Allegro moderato, Andante, Tempro primo 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, [T] solo, T+T solo + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [1870], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; 
rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 516 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Datace: dle přípisu za názvem: "Kantáta na slova Em. Züngla složena r. 1870 k 200 
letému výročí smrti J. A. Komenského". 

 

č. 43/7 My jsme všichni z jedné země 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 1 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 517 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/8 Zpěvem veselým  
viz též Pochod - 161/1 
části: 2 části: Pochodem, Trio 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 518 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 
161/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/9 Usměj se štěstí 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 782 a) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: dle SyS, s. 24; dle pozn. složeno jako 
hudba k scénické hře "Ruy Blas". 

 

č. 43/10 Náš zpěv 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [ante 11. 11. 1858], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 6 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 521 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: XIII E 403 (autograf). 
Poznámka 
Datace: anonym, Feuilleton. Zprávy domácí, in: E. Meliš (ed.), Dalibor. Hudební týdenník 
s měsíční notovou přílohou, roč. I, 1858, č. 6, s. 29; text - dle přípisu V.[ítězslav] Hálek. 

 

č. 43/11 Ó, Moravo  
viz též Na Moravu - 155/1 
části: 3 části: Adagio quasi andante, Slavně, Tempo primo 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Ot[akar], perem - černý inkoust; [ante 5. 4. 1863], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 522 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 45/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, karton č. 2, nesign., 
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inv. č. 4. [katalog č. 155/1], 3) NM- ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: anonym, Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis poučný a 
zábavný, roč. I, 1863, č. 1, 5. 4., s. 7. 

 

č. 43/12 Kdybych byl růžinou  
viz též Národní - 177/1, Národní: "Kdybych byl růžinou" - 178/1, Růžina - 
179/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; 1878, s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 523 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek a) František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4  [katalog č. 117/0-2], b) Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 
(nezpracováno [katalog č.: a) 177/1, b) 178/1, c) 179/1]). 
Poznámka 
Datace: Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz katalog 177/1; text: dle přípisu Čeněk Holas. 

 

č. 43/13 Na zmar i zkázu  
viz též Nápěv od Fr. Gregory - 177/1, Hymna - 180/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1875], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 524 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 55/1, 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, 
balík 2 (nezpracováno [katalog č.: a) 177/1, b) 180/1]). 
Poznámka 
Text: dle přípisu Čeněk Holas; datace: datace: viz Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz katalog 
177/1. 

 

č. 43/14 Letní noc 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 525 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/15 Vaterlandslied der freier Amerikaner 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 526 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 46/1. 
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Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/16 Vlasti  
viz též Pro vlast a krále - 46/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 24. 7. 1864], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 527 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 46/1. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s njestarším zjištěným provedením, viz: anonym, Písecké zprávy, in: 
V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis poučný a zábavný, roč. II., 1864, díl II, č. 3, 31. 7., s. 
49. 

 

č. 43/17 Válečná 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 29. 10. 1849], s. l.;  rozsah: 3 fol., 
pops. 5 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 528 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: XII E 300 (autograf); 2) SOkA Písek, František Gregora, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 113/0-2] - část materiálu autografem. 
Poznámka 
Datace: přípis - viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, 
nesign., inv. č. 4 [katalog č. 113/0-2]; text: dle přípisu Voj. Lešetický. 

 

č. 43/18 Drotařík 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 24. 2. 1881], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 531 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: VII C 12 (verze pro sbor); 2) Pozůstalost: 62/2 (verze 
pro Bar + Pf), 3) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 151/1 - verze pro Bar + Pf], 4) PMP, sign.: 11003 B 2240 [katalog 
č.190/1 - verze pro Bar + Pf]. 
Poznámka 
Datace: dle nejstarší doložené zprávě o provedení v úpravě pro mužský sbor, viz: 
anonym, Dopisy. Z Volyně, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, 
zájmy politické, obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 18, 30. 4., s. 150-151, autor textu: 
dle přípisu Rud. Pokorný. 

 

č. 43/19 Loď na moři 
části: Andante, Allegro, Recitativo 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II], Trbn I+II+III, Timp F+B 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 4. 3. 1883], s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 
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9 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 47/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  
karton č. 1, nesign., inv. č. 4. [katalog č. 140/0-3]; 3) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: dle nejstaršího zjištěného provedení, pro které byla skladba komponována, viz: 
anonym, Denní zprávy. Koncert zpěv. spolku "Otavana", in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. V, 1883, č. 10, 
10. 3., s. 88; text: dle přípisu Lad. Quis. 

 

č. 43/20 Pochod husitských válečníků 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 533 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 48/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/21 Vzhůru, bratří  
viz též Pro volnost a svobodu - 153/1, Sbor k bídníkům - 163/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 783 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č.: a) 153/1, b) 163/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/22 Holoubek letí 
části: 2 části: Á la polca, Trio 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 534 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: IX E 139. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/23 Veselá mysl 
části: 2 části: Pochodem, Trio 
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partitura, obsazení: T [I]+T [I] solo + T [II]+T [II] solo, B [I]+B [I] solo + B [II]+B [II] solo 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 31. 7. 1886], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 6 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 535 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: v souvislosti s nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Denní zprávy. Ve 
prospěch "Ústřed. jednoty českého herectva", in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro 
zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. VIII, 1886, č. 31, 31. 7., s.  297. 

 

č. 43/24 Náhoda 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [in x post 1860], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 
5 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 536 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 141/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: hypotetický předpoklad komponování 
písně na Heydukův text v období, kdy Heyduk přesídlil do Písku; textová předloha: Adolf 
Heyduk - viz přípis v SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, 
nesign., inv. č. 4 [katalog č. 141/1]. 

 

č. 43/25 Zdravice na uvítanou (I.)  
viz též Zdráv budiž, hoste náš - 158/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 541 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 158/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/26 Zdravice na uvítanou (II.) 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 542 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/27 Zdravice pro zasloužilou osobnost I. 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
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opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 543 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/28 Na rozloučenou  
viz též Sbohem, Otče - 49/1 
části: 2 - bez názvů, odděleno změnou předznamenání 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 26. 9. 1858], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 544 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 49/1. 
Poznámka 
Datace: píseň komponovaná k rozlučce s profesorem gymnázia V. Zikmundem dne 26. 
9. 1858, kdy prof. Zikmund na základě přeložení opustil Písek, viz: J. Malý, Paměti prof. 
Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.80. 

 

č. 43/29 Tři žertovné Canony 
části: 3 kánony, 1.+3. ve dvou verzích, oddělené názvy: "Zamčený Canon - Tentýž 
Canon otevřený ve čtyrech hlasech - Zamčený Canon druhý - Zamčený Canon třetí - 
Tentýž Canon otevřený čtyrhlasý" 
partitino (stejný výchozí hlas pro všechny + provozovací komentáře skladatele), 
obsazení: [C I - IV] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 551 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 50/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: mužský sbor dle SyS, s. 51. 

 

č. 43/30 Bába a dědek 
části: Zvolna a výrazně (preludium), Fuga à la breve 
partitura, obsazení: T [I+II], B 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante x in 1862], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
3 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 552 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhad vzniku skladby ve vztahu k 
předpokládané dataci provedení – viz datace ostatní: 1862 - informace o provedení - 
uvedeno v přípisu v prameni; text: dle podtitulu Adolf Heyduk. 
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č. 43/31 Pijácké heslo  
viz též Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy - 51/1 
partitino, obsazení: [C I+II+III] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust + 2 fotografie víčka korbelu (vně, zevnitř); 
[ante x in 1859], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 553 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 51/1. 
Poznámka 
2 fotografie předmětu obsahující drobnou skladbičku + skladbička přepsána na notový 
papír u fotografií, popěvek rozdělen - část na vnější straně víčka korbílku, část na vnitřní 
straně víčka korbílku - v notách vyznačeno, zřetelné i podle fotografií, obsahuje 2 
vlepené fotografie; datace: na základě informace přípisu v prameni (s. 80). 

 

č. 43/32 Statečný myslivec 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1855 - 1863], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 
p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 537 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 114/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - v souvislosti s obdobím, kdy autor textu - Matěj Havelka - žil a 
pracoval v Písku a přicházel s Františkem Gregorou aktivně do kontaktu, viz: J. Malý, 
Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 93-
94.; text: M.[atěj] Havelka - viz titulní list SOkA 114/1. 

 

č. 43/33 Hospodinu  
viz též K Hospodinu - 52/1 
partitura, obsazení: S I+II, A 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 561 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 52/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 152/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; text: dle Národního muzea - Českého muzea 
hudby, sig. XXX A 82 a XXII F 158 - Zpěvný vínek, f. 2 verso - [Václav Jaromír] Picek. 

 

č. 43/34 Dětský pochod 
partitino, obsazení: [C] I+II, III (= 3 dětské hlasy) 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante x in 1882], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 562 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
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Nejisté autorství, nezřejmá předloha; text: dle přípisu B. M. Kulda; obsazení: dle SyS, s. 
16; datace: viz SyS, s.16. 

 

č. 43/35 Směs národních písní  
viz též Směs z písní národních - 53/1 
části: [směs lidových (zlidovělých) písní - Měla jsem holoubka, Pásla ovečky, Já tu 
nebudu sloužit, Kde můj kraj, Na tom našem dvoře] 
partitino, obsazení: S I+A, S II 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 15. 10. 1865], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 7 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 571 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 53/1. 
Poznámka 
Písně zřetelně odděleny dvojčárou a změnou předznamenání; datace: na základě 
pravděpodobného nejstaršího zjištěného provedení, viz: anonym, Zprávy domácí a cizé, 
in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. III, 1865, díl 2., č. 19, s. 
319 - 320. 

 

č. 43/36 Směs českých národ. písní 
části: [směs písní - Aby nás Pán Bůh miloval, Otče otče otče náš, Červená růžičko, Na 
tom našem dvoře] 
partitino, obsazení: S solo+A solo, T solo, S + A, T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 9 fol., 
pops. 17 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 572 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; písně 
zřetelně odděleny dvojčárou a změnou předznamenání. 

 

č. 43/37 Dárek z lásky 
části: [směs písní - Dárek z lásky, Pršívalo jen se lilo, Vezmi si Tomášku sládkovic 
Dorotu, Myslivci už z lesa jdou] 
partitura, obsazení: A, T, B 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 7 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 573 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; písně zřetelně odděleny dvojčárou a změnou 
předznamenání; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 43/38 Nitra 
partitura, obsazení: Bar solo, T [I+II], B [I+II] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
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původní číslo SyS: 574, (verze 515) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/5; 2) SOkA Písek: a) František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 169/1], b) Sbírka hudebních skladeb 1800-
1949, balík 2 (nezpracováno [katalog č. 174/1]), 3) NM - ČMH, sign.: I F 949. 
Poznámka 
Datace: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. 
Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s.74.; [text z Kollárových 
Národných spievanek (ČSHS II, s. 334)]. 

 

č. 43/39 Vlašťovice - selanka 
části: bez názvu, Finale 
partitura, obsazení: S I+II, A, T I+II, B 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 28. 10. 1860], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 5 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 519 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 116/0-3]. 
Poznámka 
Datace: viz přípis o provedení v prameni, in: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4; klasifikace obsazení dle informací SyS a přípisů o 
obsazení jednotlivými sólisty v prameni SOkA katalog 116/2 + 116/3. 

 

č. 43/40 Tvého jména pějem slávu 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 265 x 340 mm 
původní číslo SyS: 545 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 110/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 44/0 Na přírodu  
viz též Přírodo slavná - 139/0-5 
partitura zpěvních hlasů, hlasy - neúplná autografní sada, 1 hlas opisu, obsazení: viz 
jednotlivá podčísla 
autograf, opis, perem – černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 5 + 2 fol., pops. 
10 p.;  rozměry: 250 x 340  mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/1; 2) SOkA Písek, František Gregora,  inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 139/0-5]. 
Poznámka 
Obsahuje fyzicky více materiálu – rozděleno do podčísel; datace: odahd vzniku skladby 
před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun v 
názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
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Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. 

 

č. 44/1 [Na přírodu]  
viz též Přírodo slavná - 139/0-5 
hlasy - neúplná autografní sada, obsazení: S, T 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 2 + 2 fol., pops. 5 p.; 
rozměry: 250 x 340 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/1; 2) SOkA Písek, František Gregora,  inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 139/0-5]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením 
skladby (nejisté, posun v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. 
Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, 
roč. I, 1879, č. 8, 23. 8., s. 60 - 61. 

 

č. 44/2 Na přírodu. Smíšený sbor  
viz též Přírodo slavná - 139/0-5 
partitura, obsazení: S, A, T, B 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 245 x 330 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/1; 2) SOkA Písek, František Gregora,  inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 139/0-5]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením 
skladby (nejisté, posun v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. 
Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, 
roč. I, 1879, č. 8, 23. 8., s. 60 - 61. 

 

č. 44/3 [Na přírodu]  
viz též Přírodo slavná - 139/0-5 
hlas, obsazení: A 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 240 x 300 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/1; 2) SOkA Písek, František Gregora,  inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 139/0-5]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením 
skladby (nejisté, posun v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. 
Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, 
roč. I, 1879, č. 8, 23. 8., s. 60 - 61. 

 

č. 45/1 O Moravo!  
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viz též Na Moravu - 155/1 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 5. 4. 1863], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 5 p.; 
rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 522 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/11, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 2, inv. č. 4. [katalog č.155/1], 3) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s nejstarším zjištěným provedením, anonym, Písecké zprávy, in: V. 
V. Janota (ed.), Otavan. Časopis poučný a zábavný, roč. I, 1863, č. 1, 5. 4., s. 7. 

 

č. 46/1 Vaterlandslied der freyer Amerikaner 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 
p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 526 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/15. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci. 

 

č. 46/1 Pro vlast a krále  
viz též Vlasti - 43/16 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 24. 7. 1864], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 527 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/16. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; datace: v souvislosti s njestarším 
zjištěným provedením, viz: anonym, Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. 
Časopis poučný a zábavný, roč. II, 1864, díl II, č. 3, 31. 7., s. 49;obsahuje 2 písně, 
rozděleny názvy, každá strana fólia vždy jedna skladba od stejné hlasové polohy. 

 

č. 47/1 Loď na moři 
části: [Andante, Allegro, Recitativo] 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II], Trbn I+II+III, Timp B+F 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 4. 3. 1883], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.;  
rozměry: 315 nx 245 q. mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/19; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 1, inv. č. 4. [katalog č. 140/0-3]; 3) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s datačním přípisem v titulním listě; datace 
ostatní: 10. 2. 1883 - dedikační - podle titulního listu; obsazení: analogicky k 43/19; text: 



168 

 

dle přípisu Lad. Quis;; obsahuje 2 titulní listy - znění 1. titulní list: ""Loď na moři" | 
obdržel dne 10/II r. 1883 | od mileného učitele svého | p. frant. Gregory | k blahé 
upomínce | Rob. Martens", skládá se ze 2 částí materiálu hudebniny - a) partitura 
zpěvních hlasů, b) "Dodatek" = partitura Trbn+Timp. 

 

č. 48/1 Pochod husitských válečníků / Pochod husitů válečných 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 533 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/20. 
Poznámka 
Oba názvy v hudebnině; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají 
do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: analogicky k 
43/20. 

 

č. 49/1 Sbohem, Otče  
viz též Na rozloučenou - 43/28 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 26. 9. 1858], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 544 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/28. 
Poznámka 
U skladby Sbohem, Otče obal s názvem vytvořeným Otakarem Gregorou. 
datace: píseň komponovaná k rozlučce s profesorem gymnázia V. Zikmundem dne 26. 9. 
1858, kdy prof. Zikmund na základě přeložení opustil Písek, viz: J. Malý, Paměti prof. 
Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 80. 

 

č. 50/1 [Tři žertovné Canony] 
části: 3 kánony, 1.+3. ve dvou verzích, oddělené názvy: "Zamčený Canon - ten samý 
otevřený ve čtyrech hlasech - zamčený Canon IIhý - [zamčený kánon 3.] - otevřený 
Canon čtverhlasný" 
partitura zpěvních hlasů (stejný výchozí hlas pro všechny + provozovací komentáře 
skladatele), obsazení: [C I - IV] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 235 x 305 mm 
původní číslo SyS: 551 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/29. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: mužský sbor dle SyS, s. 51.;  kánony 
označené jako "zamčené" vynotovány čtyřhlasně (zamčený Canon, zamčený Canon IIhý, 
[zamčený kánon 3.]), kánony označené jako "otevřené" vynotovány v jednohlase s 
instrukcemi, kde má nastoupit další hlas. 
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č. 51/1 Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy  
viz též Pijácké heslo - 43/31 
2 fotografie přilepené na podložku, obsazení: [C I+II+III] 
2 fotografie víčka korbelu - vně, zevnitř, černobílé fotografie;  [ante x in 1859], s. l.; 
rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 295 x 190 q. mm 
původní číslo SyS: 553 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/31. 
Poznámka 
Datace: na základě informace přípisu - viz pozůstalost: 43/31; 2 fotografie předmětu 
obsahující drobnou skladbičku vlepenou na papírovou podložkou se dvěmi vlepenými 
fotografiemi - fotografie víčka pivního korbelu - svrchu, po odklopení. 

 

č. 52/1 K Hospodinu  
viz též Hospodinu - 43/33 
hlasy, obsazení: S I II, A 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 + 2 fol., pops. 7 
p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 561 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/33; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 2, inv. č. 4 [katalog č. 152/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; text: dle NM - ČMH, sign.: XXX A 82 a XXII F 158 
- Zpěvný vínek, f. 2 verso - [Václav Jaromír] Picek. 

 

č. 53/1 Směs z písní národních  
viz též Směs národních písní - 43/35 
části: [směs lidových (zlidovělých) písní: Měla jsem holoubka, Pásla ovečky, Já tu 
nebudu sloužit, Kde můj kraj, Na tom našem dvoře] 
partitino, obsazení: S I+A, S II 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 15. 10. 1865], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 571 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 43/35. 
Poznámka 
Datace: odhadem na základě pravděpodobného nejstaršího zjištěného provedení, viz: 
anonym, Zprávy domácí a cizé, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a 
zábavu, roč. III, 1865, díl 2., č. 19, s. 319-320.; Na tom našem dvoře - označeno jako 
Finale. 

 

č. 54/1 [Svítá] 
úplná skica hlasu - doprovodného se sólovou linkou, obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 330 x 255 q. mm 
původní číslo SyS: 613 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 740 
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další výskyt: NM - ČMH, sign.: XXIX F 379. 
Poznámka 
Název vytvořen podle textového incipitu; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: 
odhadem dle rozsahu; neobsahuje podložený text; jiný závěr (6 taktů) oproti dalšímu 
výskytu; kromě písně hudebnina obsahuje ještě dosud 3 neidentifikované kompoziční 
útvary - 1) dvojhlasá (dle sazby) instrumentální sazba - neúplná skica (cca 16 taktů), 2) 
nedokončenou skicu skladby pro T a [Org x Harm], 3) nedokončenou skicu v klavírní 
sazbě s nejasným tonálním ukotvením. 

 

č. 55/1 Hejže lide Český 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Bar, Pf] 
autograf (noty), opis - [1] DS (titulní list, text), perem - černý inkoust; [ante 16. 4. 1879], 
s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 614 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 154/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; obsahuje 2 skladby označeny 
původním číslováním SyS 614, 524; datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: Karel 
Polesný, Tatík jihočeské hudby [neodvysílaný příspěvek k výročí sedmdesáti let od smrti 
F. Gregory pro Jihočeský rozhlas v Českých Budějovicích], kopie strojopisu, 5. 1. 1957, 
Písek, ve vlastnictví L. Procházky, text: dle SyS R. [udolf] Pokorný. 

 

č. 55/1 [Na zmar i zkázu]   
viz též Nápěv od Fr. Gregory - 177/1, Hymna - 180/1 
skica partitury, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; 1878, s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; rozměry: 255 x 
330 mm 
původní číslo SyS: 524 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/13, 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 
1949, balík 2 (nezpracováno [katalog č.: a) 177/1, b) 180/1]). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; obsahuje 2 skladby označeny 
původním číslováním SyS 614, 524: datace: datace: viz Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz 
katalog 178/1; text: viz 43/13 Čeněk Holas; obsazení: hlasová poloha odhadem podle 
rozsahu hlasu. 

 

č. 56/1 Přátelská 
části: Allegro moderato, Volněji a slavnostně, Tempo primo (každá strofa je jednou z 
částí) 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar, Pf 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 1883], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; 
rozměry: 330 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 617 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/5. 
Poznámka 
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Datace: v souvislosti se vznikem autografu - dedikací, Datace ostatní: 1883 - vznik 
hudebniny. 

 

č. 57/1 Borovanská 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou), obsazení: [Bar, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 335 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 618 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/6. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; hudebnina obsahuje 4 skladby - 1 neúplná (629 - fragmentární skicou), skladby 
odlišeny původními čísly SyS, text: 618 - [Fr.] Kamenický, text však neuveden, 
nepodložen (pouze uvedeno "na slova..."), 623 - autor nezjištěn, 619 - autor nezjištěn, 
text neuveden, nepodložen (pouze název), 629 - autor nezjištěn, pouze část textu; 
obsahuje skicu-fragment označený "Str. 176" blíže neidentifikovaný- úryvek čtyřhlasé 
sazby (na způsob cvičení z harmonie); obsazení: odhadem dle polohy a notace 
hlasových poloh. 

 

č. 57/1 [Ten otcovský domov]  
viz též Domov - 62/8 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 335 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 623 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/8. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, název odvozen od incipitu; 
datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; hudebnina obsahuje 4 skladby - 1 neúplná (629 
- fragmentární skicou), skladby odlišeny původními čísly SyS, obsazení: odhadem dle 
polohy a notace hlasových poloh. 

 

č. 57/1 Ten Březnický zámek 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 335 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 619 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/7. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; hudebnina obsahuje 4 skladby - 1 neúplná (629 - fragmentární skicou), skladby 
odlišeny původními čísly SyS, text: uveden pouze název, obsazení: odhadem dle polohy a 
notace hlasových poloh. 
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č. 57/1 Husí porada 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou - neúplná), obsazení: [S (T), Pf] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou (fragment skicy označený "Str: 176") ;  s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 335 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 629 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/22. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; hudebnina obsahuje 4 skladby - 1 neúplná (629 - fragmentární skicou), skladby 
odlišeny původními čísly SyS, text: autor neidentifikován, uvedena část textu, obsazení: 
odhadem dle polohy a notace hlasových poloh; obsahuje skicu-fragment označený "Str. 
176" blíže neidentifikovaný- úryvek čtyřhlasé sazby (na způsob cvičení z harmonie). 

 

č. 58/1 Květina 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou), obsazení: [S, basová linka z Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 8. 3. 1864], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 315 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 621 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Knihovna ÚHV FF UK, sign.: 7 A 374, inv.č. 15760; 2) NM - ČMH, sign.: a) 
I E 577, b) I D 189. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s nejstarším zjištěným provedením, viz: 
anonym, Místní zprávy, in: J. F. Háser, Zvon. Nejlacinější politický časopis český, roč. I, 
1864, č. 5, 12. 3., s. 78.; neúplná skica zpěvního hlasu s místy podloženou basovou 
linkou pravděpodobně z [Pf] - označena číslem a názvem "Květina", text: 621 - dle 
vydání Christoph a Kuhé (i dle SyS)  - Matěj Havelka; obsahuje 2 útvary (fragment 
neidentifikované skladby a neidentifikovanou skladbu), fragment skicy jednohlasé 
skladby (cca 22 taktů) bez názvu označen editorem klíčovým souslovím z textového 
fragmentu skladby -  "Pruský brok" - v hudebnině nesprávně označeno jako 
"Myslivecká" (není to tato skladba, nevykazuje podobu) pozdějším přípisem (fialovou 
pastelkou) a opatřeno číslem SyS 651, úplná skica neidentifikované skladby v d moll (25 
taktů) označena "St. 182" - označena tímto názvem v hudebnině. 

 

č. 59/1 Myslivecká 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 15. 6. 1863], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; 
rozměry: 315 x 235 q. mm 
původní číslo SyS: 651 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Knihovna ÚHV FF UK, sign.: 7 A 397, inv.č. 15783; 2) NM - ČMH, sign.: a) 
X A 102 (s autografní, b) I D 190 (veškeré verze pro mužský sbor). 
Poznámka 
Název dle přípisu a dle vydání verze původního SyS 651; datace: v souvislosti s přípisem 
a zřejmě nejstarším zjištěném provedení, viz: NM - ČMH, sign.: I D 190 - přípis; kromě 
skladby obsahuje opis ještě 2 útvary - "In A" a "In d", útvary v závěru po skončení písně 
(poslední 3 osnovy) - "In A": ucelená skica pravděpodobně instrumentálního hlasu (16 
taktů), jednohlasá, "In d": čtyřhlasý útvar v d moll (10 taktů), ucelené, útvary 
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neoznačeny, vizuelně odlišitelné; 651 [a)] text: dle vydání Christoph a Kuhé i dle SyS - 
Matěj Havelka; 651 - čistopis; obsazením odlišná verze od dalších výskytů. 

 

č. 60/1 [Nad Solunem]  
viz též Nad Solunem nebe jasné - 62/12 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 240 x 315 mm 
původní číslo SyS: 626 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 62/12. 
Poznámka 
Název dle textového incipitu  62/12; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: 
dle SyS. 

 

č. 61/1 Shledání - loučení 
hlasy, obsazení: S, A, Pf 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; [ante x in 1871], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 11 
p.;  rozměry: 245 x 320 mm 
původní číslo SyS: 652 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/15; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 157/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v souvislosti se vznikem autografu - dle autografního 
přípisu titulního listu, datace ostatní: 1871 - autografní údaje titulního listu; text: dle 
titulního listu Vacs[lav] Jar[omír] Picek; obsahuje jednohlasý čistopis neidentifikované 
skladby (in D) bez označení - psán tužkou - Pf f.4 recto (zřejmě hlas Vno 
neidentifikované skladby); hlas Pf obsahuje sólovou linku. 

 

č. 62/0 Frant. Gregora. Písně II. Díl 
části: sbírka písní oddělených čísly SyS skladeb a názvy, připojen obsah 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; datace viz jednotlivá podčísla, s.l. - 
Mirovice; rozsah: I + 32 + I fol., pops. 61 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS:  614, 615, 616, 622, 617, 618, 619, 623, 624, 625, 782b), 626, 627, 
628, 652, 653,654, 782b, 663, 664, 655, 629, 657, 656 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Obsahuje 22 skladeb o jedné verzi a 1 skladbu o 2 verzích (celkem 24 titul;), skladby 
označeny 62/1-24 a původním číslováním (SyS), průběžným číslováním a názvy i v 
připojeném obsahu: 614 1) Hejže, lide český!, 615 2) Drotařík, 616 3) Oráč na Bílé Hoře, 
622 4) K Mečíři, 617 5) Přátelská, 618 6) Borovanská, 619 7) Ten březnický zámek, 623 
8) Domov, 624 9) Loučení, 625 10) Námluvy, 782b 11) Nač naslouchati v háji, 626 12) 
Nad Solunem, 627 13) Lék, 628 14) Píseň májová, 652 15) Shledání - loučení, 653 16) K 
věčným končinám, 654 17) Zastaveníčko, 782b 18) Nač naslouchati v háji, 663 19) 
Vznášej se skřivánku!, 664 20) Pasačka, 655 21) Vystěhovanec, 629 22) Husí porada, 
657 23) Večerní zpěv, 656 24) Jak potok se volně vine; datace ostatní: [ante 31. 5. 1978] 
-pravděpodobný vznik sbírky v této podobě na základě datace posledního opisu (pro 
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jeho vznik jako posledního svědčí i užitý papír, který nemá společný s ostatními opisy). 
 

č. 62/1 Hejže, lide český! 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar solo, [Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 16. 4. 1879], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 614 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 55/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 154/1]. 
Poznámka 
Datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: Karel Polesný, Tatík jihočeské hudby 
[neodvysílaný příspěvek k výročí sedmdesáti let od smrti F. Gregory pro Jihočeský 
rozhlas v Českých Budějovicích], kopie strojopisu, 5. 1. 1957, Písek, ve vlastnictví L. 
Procházky; text - dle přípisu R.[udolf] Pokorný. 

 

č. 62/2 Drotařík 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar solo, [Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 24. 2. 1881], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 615 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: VII C 12 (verze pro sbor); 2) Pozůstalost: 43/18 (verze 
pro mužský sbor), 3) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  karton č. 1, 
nesign., inv. č. 4 [katalog č. 151/1 - verze pro Bar + Pf], 4) PMP, sign.: 11003 B 2240 
(190/1 - verze pro Bar + Pf). 
Poznámka 
Datace: dle nejstarší doložené zprávy o provedení v úpravě pro mužský sbor, viz: 
anonym, Dopisy. Z Volyně, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, 
zájmy politické, obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 18, 30. 4., s. 150 - 151; text: dle 
přípisu R.[udolf] Pokorný. 

 

č. 62/3 Oráč na Bílé hoře 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar solo, [Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 2. 10. 1864], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 616 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: X A 195 (autograf). 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Feuilleton. Zprávy 
Písecké, in: B. V. Spiess (ed.), Prácheň. Časopis zábavno-poučný, roč. I, 1864, č. 1, 15. 
10., s. 10-11. text: dle přípisu Fr.[antišek] V.[áclav] Kamenický [vlastním jménem 
František Jaroslav Vacek (ČSHS II, s.826)]. 

 

č. 62/4 K mečíři 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [S (T) (zápisem i polohou), Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante VII/1856], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
3 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 622 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) NM - ČMH - součástí V. V. Janota - J. Soukup, Zpěvný vínek, Písek, 
VII/1856 (6. píseň z 10) - sign.: a) I F 133 (7.7.2010 - nenalezeno), b) XXX A 82, c) XXII F 
158; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4 
[katalog č. 146/1]. 
Poznámka 
Datace: odahad vzniku skladby v souvislosti s datem vydání sbírky, jejiž je píseň součástí 
- V. V. Janota - J. Soukup, Zpěvný vínek, Písek, VII/1856; text: dle přípisu M.[atěj] 
Havelka. 

 

č. 62/5 Přátelská 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar solo, [Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante x in 1883], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 
5 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 617 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 56/1. 
Poznámka 
Datace: na základě údaje titulního listu pramene pozůstalosti 56/1. 

 

č. 62/6 Borovanská 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Bar, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 618 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 57/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; text: dle přípisu Fr. V. Kamenický [vlastním 
jménem František Jaroslav Vacek - ČSHS II, s. 826], text však není uveden ani podložen. 

 

č. 62/7 Ten březnický zámek 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Bar, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 619 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 57/1. 
Poznámka 
Nezřejmá textová předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - 
spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 62/8 Domov  
viz též Ten otcovský domov - 57/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 623 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 57/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 62/9 Loučení 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T - zápisem, může být i Bar, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [1885], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 624 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: PMP, sign.: a) 1377 D 444/31, b) 2167 C 504. 
Poznámka 
Datace: Milan Vokroj, František Gregora (1819 -1887) jihočeský vlastenecký 
regenschori. K otázkám recepce a životnosti jeho skladeb, Písek, strojopis, 1990, s. 29, 
Písek, ve vlastnictví L. Procházky; text: dle přípisu Ad[olf] Heyduk. 

 

č. 62/10 Námluvy 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T - zápisem, může být i Bar, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante VII/1856], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 625 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH - součástí V. V. Janota (ed.), Zpěvný vínek, Písek, VII/1856 (3. 
píseň z 10) - sign.: a) I F 133, b) XXX A 82, c) XXII F 158 (I F 133 dne 7. 7. 2010 
nenalezeno). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s datem vydání sbírky, jejiž je píseň součástí; 
text: dle přípisu "Plaček". 

 

č. 62/11 Nač naslouchati v háji 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T (S viz 89/1), Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 6. 1. 1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 782b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: a) 62/18, b) 89/1 (part S x T). 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s přípisem v prameni 89/1; obsazení: SyS uvádí hlasovou polohu T, 
dle dochovaného zpěvního partu (viz 89/1) naznačuje na soprán (nejen polohou ale i 
notačně, hlas nenese označení); odlišná verze od 62/18 + 89/1 - nezřejmá předloha 
obou hlasů. 

 

č. 62/12 Nad Solunem  
viz též Nad Solunem nebe jasné - 60/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T - dle SyS, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
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původní číslo SyS: 626 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 60/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 62/13 Lék 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T (S - dle SyS), Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [in x post 1860], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 
5 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 627 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: hypotetický předpoklad komponování 
písně na Heydukův text v období, kdy Heyduk přesídlil do Písku; text: dle přípisu Ad.[olf] 
Heyduk. 

 

č. 62/14 Píseň májová 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [A, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 628 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno 
[katalog č. 181/1] - autograf. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; text: dle přípisu Jan z Hvězdy [vlastním jménem 
Jan Jindřich Marek - ČSHS II, s.42]; obsazení podle dalšího výskytu, podle SyS obsazení 
pro dětský hlas nebo dětské hlasy unisono (SyS, s. 18). 

 

č. 62/15 Shledání - loučení 
partitino, obsazení: S+A, [Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante x in 1871], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 
5 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 652 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 61/1; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  
karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 157/1]. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti se vznikem autografu 61/1 - dle autografního přípisu titulního 
listu; text: dle přípisu V.[áclav] J.[aromír] Picek. 

 

č. 62/16 K věčným končinám 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [S (T)], Gtr 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 653 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
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Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; text: dle 
přípisu V.[áclav] J.[aromír] Picek. 

 

č. 62/17 Zastaveníčko 
partitura, obsazení: [C], Vcl x Vla x Cor Es, Pf 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 7 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 654 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 62/18 Nač naslouchati v háji 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T - dle SyS (S viz 89/1), Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 6. 1. 1879], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 
1 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 782b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: a) 62/11, b) 89/1 (part T x S) 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s přípisem v prameni 89/1; obsazení: SyS uvádí hlasovou polohu T, 
dle dochovaného zpěvního partu (viz 89/1) naznačuje na soprán (nejen polohou ale i 
notačně, hlas nenese označení); odlišná verze od 62/11, shodná verze s 89/1, nezřejmá 
předloha klavírního hlasu. 

 

č. 62/19 Vznášej se skřivánku 
partitura, obsazení: S x Ob, Vno I+II, Vla 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 663 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 62/20 Pasačka 
partitura, obsazení: S x Ob, Vno I+II, Vla 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 664 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; není 
uveden ani podložen text. 
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č. 62/21 Vystěhovanec 
partitura, obsazení: T, Bar solo, B I+II 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 2 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 655 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; text: píseň 
(pohřební) - "Zasviť mi ty slunko zlaté" - melodický materiál jasně příbuzný (incipit) s 
toutéž dnes známou písní téhož textu. 

 

č. 62/22 Husí porada 
skica hlasu (doprovodného se sólovou linkou), obsazení: [S (x dětský hlas, x T - přichází 
do úvahy dle polohy a zápisu, Pf] 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 629 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 57/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; neúplná (nedokončená) skladba. 

 

č. 62/23 Večerní zpěv 
partitino, obsazení: S+A, Pf 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 657 
uložení: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 115/1]. 
Poznámka 
Datace: dohad vzniku skladby na základě pravděpodobného nejstaršího zjištěného 
provedení skladby - identifikace dle obsazení a příbuznosti názvu - "Večer", viz: anonym, 
Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný 
časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s.74; text: dle přípisu Bol. [eslav] Jablonský; 
klasifikace obsazení dle informací SyS. 

 

č. 62/24 Jak potok se volně vine  
viz též Zpěv pro 3 hlasy s klavírem - 118/1 
partitino, obsazení: S + A + Basbar, Pf 
opis - Gregora Otakar, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], Mirovice; rozsah: 
3 fol., pops. 6 p.; rozměry: 255 x 340 mm 
původní číslo SyS: 656 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 4 [katalog č. 118/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
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nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 31.5.1978 – vznik opisu. 
 

č. 63/1 Červená růžičko 
části: All[egr]o, Nápěv, 1 Proměna, Dohra, 2. Proměna, 3 Proměna, 4 Proměna 
hlas (neúplná sada, chybí sólový hlas), obsazení: Pf 
autograf, perem - černý inkoust; [cca 1870], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; rozměry: 245 
x 295 mm 
původní číslo SyS: 711c) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 70/3 (+ Cb) 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 30. 

 

č. 64/1 Concert pro C Violon  
viz též Koncert pro C-violon - 70/11, Dumka und Capriccio - 173/1, Solo pro G 
Violon - 65/1 
části: Andante, Rozmluva mezi Klari(netem) a strýcem + Fermáta, [Allegro - 
analogicky viz 65/1] 
hlas (neúplná sada, chybí sólový hlas), obsazení: Pf 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 1878], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 717 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 65/1 (jiná verze), b) 70/11 (+ Cb), 2) SOkA Písek, 
František Gregora, inv. č. fondu 1355,  karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 173/1]. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací ostatní - uvedenou v titulním listě, datace ostatní: 1878  - 
vznik rukopisu (hudebniny); verze: 65/1 - jiná verze (obsazením). 

 

č. 65/1 Solo pro G Violon  
viz též Concert pro C Violon - 64/1, Koncert pro C-violon - 70/11, Dumka und 
Capriccio - 173/1 (vše odlišné příbuzné verze] 
části: [Andante – analogicky k 64/1], Rozmluva mezi Klarinetem a basou + Fermáta, 
Allegro 
partitura, obsazení: G Vlne solo, Fl, Cl B, Vno I II, Vla, Cb, 
autograf, perem - černý inkoust; [in x post 1877], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 15 p.; 
rozměry: 245 x 320 mm 
původní číslo SyS: 721 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 64/1, b) 70/11, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 173/1]. (vše jiné verze). 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s příchodem dedikovaného Josefa Procházky do Písku - o dedikaci, 
viz: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club 
Kroměříž, 1985, s. 35, příchod J. Procházky do Písku viz: A. Sedláček, Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou, díl II (Od zřízení král. úřadu až do dnešní doby), 
Písek, Nákladem obce Písecké, 1912, s. 351.; další výskyty jsou verzí pro sólový C Vlne + 
Pf. 
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č. 66/1 Scherzo pro C violon 
hlasy, obsazení: Vno I II, Vla, C Vlne, G Vlne 
autograf, perem - černý inkoust; [1865 - 1883], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 15 p.; 
rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 722 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v rozpětí dohledaných zpráv o skladbě - anonym, Zprávy 
domácí a cizé. Koncert Rényi-ho, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a 
zábavu, roč. II, 1865, díl 2, č. 13, s. 213 – uvádí se 1865 - M. Gajdoš, František Gregora - 
český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 34 – uvádí se 
1883; C Vlne - f.2 recto obsahuje vlepenou poštovní známku (Příloha č. 5: Soupis 
nenotového materiálu, č. 7). 

 

č. 67/1 Quodlibet 
části: [směs národních písní (ne všechny identifikovány – zjevných 11 částí: All[egr]o f 
moll, all[egr]o [Na tom našem dvoře] F dur, and[an]te d moll, Allegro D dur, Adagio f 
moll, All[egr]o [Já husarka malá, Pod naším okýnkem] F dur - B dur, And[an]te 
Šimlíčku, šimlíčku (dle podloženého textu v Vlne C) Es dur, Andante G dur, Pochod C 
dur, All[egr]o con spirito F dur] 
hlasy, obsazení: Vno, Vla, C Vlne, G Vlne 
autograf, perem - černý inkoust (hlavní vrstva zápisu), perem - červený inkoust 
(dynamika, artikulace, tempová označení); [ante 15. 3. 1873], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 
16 p.; rozměry: 240 x 320 mm 
původní číslo SyS:  723 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt:  
Poznámka 
Název dle neautografního přípisu tužkou na všech hlasech - kopista přípisů 
neidentifikován; datace: v souvislosti s provedením, anonym, Zprávy z Prahy a z 
venkova. Věneček, in: L. Procházka (ed.), Dalibor. Časopis věnovaný zájmům světské 
církevní hudbya zpěváckých spolků českoslovanských, zároveň pak orgán "Matice 
hudební", 1873, roč. I, č. 14, 4. 4., s. 115. 

 

č. 68/1 Scherzo für 2 Violone  
viz též Scherzo pro C a G - violon solo - 70/12 
partitura (2 hlasy), obsazení: C Vlne, G Vlne 
autograf, perem - černý inkoust; [1847], s. l. [Vídeň]; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
320 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 731 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 70/12 (včetně Pf). 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 32; lokace: odhad - pravděpodobný vznik skladby i rukopisu dle 
životních dat Františka Gregory. 

 

č. 69/1 Cvičení pro contrabas  
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Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 3. - 166/3 
hlasy, obsazení: Vla, C Vlne [dle přípisu titulního listu] 
autograf (u C Vlne pouze noty), opis - titulní list - [1] DS [? František Gregora ml.?], 
perem - černý inkoust; [post 22. 2. 1856], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; rozměry: 300 
x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 732 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv.č. 4. [katalog č. 166/3] - jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cvičení pro kontrabas A dur; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista 
a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; obsahuje 5 etud zřetelně 
oddělených průběžným číslováním i číslováním dle SyS. 

 

č. 69/1 Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1. - 166/1 
hlasy, obsazení: Vla, C Vlne [dle přípisu titulního listu] 
autograf (u C Vlne pouze noty), opis - titulní list - [1] DS [? František Gregora ml.?], 
perem - černý inkoust; [post 22. 2. 1856], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; rozměry: 255 
x 320 mm 
původní číslo SyS: 733 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4. [katalog č. 166/1] - jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cvičení pro kontrabas F-dur; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista 
a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; obsahuje 5 etud zřetelně 
oddělených průběžným číslováním i číslováním dle SyS. 

 

č. 69/1 Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 2. - 166/2 
hlasy, obsazení: Vla, C Vlne [dle přípisu titulního listu] 
autograf (u C Vlne pouze noty), opis - titulní list - [1] DS [? František Gregora ml.?], 
perem - černý inkoust; [post 22. 2. 1856], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; rozměry: C 
Vlne: 255 x 320 mm 
původní číslo SyS: 734 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4. [katalog č. 166/2] - jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde Cvičení 
pro kontrabas C-dur; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a 
skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; obsahuje 5 etud zřetelně 
oddělených průběžným číslováním i číslováním dle SyS. 

 

č. 69/1 Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 4. - 166/4 
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hlas, obsazení: C Vlne [dle přípisu titulního listu] 
autograf (u C Vlne pouze noty), opis - titulní list - [1] DS [? František Gregora ml.?], 
perem - černý inkoust; [post 22. 2. 1856], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; rozměry: 255 
x 320 mm 
původní číslo SyS: 735 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4. [katalog č. 166/4] - jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cvičení pro kontrabas a-moll; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český 
kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; obsahuje 5 etud 
zřetelně oddělených průběžným číslováním i číslováním dle SyS. 

 

č. 69/1 Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 5. - 166/5 
hlas, obsazení: C Vlne [dle přípisu titulního listu] 
autograf (u C Vlne pouze noty), opis - titulní list - [1] DS [? František Gregora ml.?], 
perem - černý inkoust; [post 22. 2. 1856], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; rozměry: 255 
x 320 mm 
původní číslo SyS: 736 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. 
č. 4. [katalog č, 166/5] - jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cvičení pro kontrabas Es-dur; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český 
kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; obsahuje 5 etud 
zřetelně oddělených průběžným číslováním i číslováním dle SyS. 

 

č. 70/0 Koncertní skladby pro kontrabas 
části: sbírka skladeb pro Vlne (Cb), jednotlivé skladby odděleny názvy 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar [původce opisu  i fotokopie], z fotokopie 
neidentifikovatelné [perem - černý inkoust]; datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah: 
I + 38 + I fol., pops. 75 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS:  711a) - e), 712, 713, 714, 715, 716, 717, 731 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Obsahuje 12 skladeb, které jsou označeny 70/1-12, podtrženými názvy a římskými čísly, 
připojen obsah; jednotlivé názvy dle pořadí: I. Česká nár. píseň "Nepudu domů" s 
introdukcí a variacemi., II. Česká nár. píseň "Ach, není tu, není" s introdukcí a 
variacemi., III. Variace nár. písně "Červená růžičko" s introdukcí., IV. Česká nár. píseň 
"Pod dubem, za dubem..." s introdukcí a variacemi., V. Česká národní píseň "Sil jsem 
proso..." s introdukcí a variacemi., VI. Uherské variace na vlastní thema., VII. Variace na 
vlastní théma., VIII. Polka našeho strýce (Heimkehr - Polca)., IX. Mazurka., X. Koncertní 
etuda., XI. Koncert pro C-violon s prův. piana (1878.), XII. Scherzo pro C a G - violon 
solo.; fotokopie rukopisu, předloha dle SyS v rukou (dnes pozůstalosti) po prof. 
konzervatoře v Praze - Pošty, nebylo možno ověřit; datace ostatní: 20.11.1971 - přípis  - 
vznik opisu - poslední skladba. 
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č. 70/1 Nepudu domů 
části: Andante, Thema, 1. Var.[iace], Ritornello, 2. Var., 3. Var., 4. Var., 5. Var., Finale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné;  [1845 - 
1848], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 711 a) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 28. 

 

č. 70/2 Ach není, tu není 
části: Fermata [I] x Fermata [II], Andante, Thema, Var. 1., Ritornello, Var. 2., Var. 3., 
Var. 4., Var. 5. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1846], s. 
l.; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 711 b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 18, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 70/3 Červená růžičko 
části: Allegro, Thema, Ritornello, Var. 1., Var. 2., Var. 3., Var. 4. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [cca 1870], 
s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 711 c) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 63/1 (pouze Pf). 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 30. 

 

č. 70/4 Pod dubem, za dubem 
části: Entré, Allegro, Thema, Var. 1., Ritornello, Var. 2., Var. 3., Var. 4., Finale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1847], s. 
l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 711 d) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 19, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 70/5 Sil jsem proso 
části: Andante quasi adagio, Thema, Var. 1., Ritornello, Var. 2., Var. 3., Var. 4., Var. 5., 
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Finale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1847], s. 
l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 711 e) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 19, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 70/6 Uherské variace na vlastní téma 
části: Introdukce + Fermata [I] x Fermata II, Thema, Var. 1., Ritornello, Var. 2., Var. 3., 
Var. 4., Finale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1846], s. 
l.; rozsah: 5 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 712 
uložení: NM-ČMH č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, 
s. 18, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 70/7 Variace na vlastní téma 
části: Vchod, Thema, Var. 1., Mezihra, Var. 2., Var. 3., Finale 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1865], s. 
l.; rozsah: 5 fol., pops. 10 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 713 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 30. 

 

č. 70/8 Polka našeho strýce 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1849], s. 
l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 714 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 31. 

 

č. 70/9 Mazurka 
části: Úvod solo, Předehra + Fermata solo x Fermata [Fermata II z 70/2], Mazurka 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; s. a. [XIX.st 
- 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 715 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
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Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 70/10 Koncertní etuda 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb, Pf] 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [post 22. 
2. 1856], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 716 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv.č. 4 [katalog č. 172/1]. 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 16. 

 

č. 70/11 Koncert pro C-violon  
viz též Concert pro C Violon - 64/1, Dumka und Capriccio - 173/1, Solo pro G 
Violon - 65/1 [příbuzná verze skladby] 
části: Andante, Rozmluva + Fermata, Allegro 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Cb], Pf 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [ante x in 
1878], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 717 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 64/1 (pouze Pf), b) 65/1 (jiná verze), 2) SOkA Písek,  
František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 173/1]. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací ostatní pramene 64/1. 

 

č. 70/12 Scherzo pro C a G - violon solo  
viz též Scherzo für 2 Violone - 68/1 
partitura, obsazení: C Vlne, G Vlne, Pf 
černobílá fotokopie opisu - Gregora Otakar, z fotokopie neidentifikovatelné; [1847], s. 
l.; rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; rozměry: 165 x 175 mm 
původní číslo SyS: 731 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 68/1 (bez Pf). 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 32; Datace ostatní: 20.11.1971 - vznik opisu skladby 
(rekonstrukce klavírního partu), nezřejmá předloha klavírního partu. 

 

č. 71/1 Mazurka  
viz též Mazurka G dur - 76/1 
části: Vchod, Mazurka, Trio 
hlas, obsazení: Pf 
autograf, perem - černý inkoust (základní vrstva), tužkou - prstoklady (autografní);  
[1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 250 x 320 mm 
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původní číslo SyS: 741 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem v souvislosti se vznikem hudebniny - viz informace titulního listu; 
datace ostatní:  1879 - pravděpodobný vznik rukopisu (zároveň dedikačním datumem). 

 

č. 72/1 Mazurka pro piano  
viz též Mazurka B dur - 76/2 
části: Úvod, Mazůrka, [Trio] 
hlas, obsazení: Pf 
autograf - nečistopis (skica úplná), perem - černý inkoust, tužkou – název,  skladatel; s. 
a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 240 x 320 mm 
původní číslo SyS:  742 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/2. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 73/1 N. 3 Mazur  
viz též Mazurka G dur/e mol - 76/3 
hlas, obsazení: Pf 
autograf – nečistopis (skica neúplná), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. 
l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 310 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 743 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/3. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 2 skladby, každá označena názvem, 
každá na vlastním foliu. 

 

č. 73/1 Mazur  
viz též Mazurka Des dur - 76/5 
hlas, obsazení: Pf 
autograf – nečistopis (skica neúplná), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. 
l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 310 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 745 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/5 (částečná shoda - zde neúplné). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 2 skladby, každá označena názvem, 
každá na vlastním foliu; skladba SyS. 745 - neúplná. 

 

č. 74/1 Válčík 
části: 3 části: Adagio, Válčík, Trio 
hlas, obsazení: Pf 
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autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 15. 1. 1880], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 240 x 315 mm 
původní číslo SyS: 746 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/6. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti se vznikem hudebniny - dedikační informace titulního listu, datace 
ostatní: 15. 1. 1880 - pravděpodobně vznik autografu (zároveň dedikačním datumem). 

 

č. 75/1 Erweckung wonnevollen Schmerzes 
2 fotografie přilepené na podložku, obsazení: [Pf] 
2 fotografie lístku (verso, recto), černobílé fotografie; 24. 11. 1842, Wien; rozsah: 1 fol., 
pops. 1 p.; rozměry: 200 x 295 mm 
původní číslo SyS: 747 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 76/7. 
Poznámka 
Fotografie předmětu - lístku do památníku - na tvrdé zelené papírové podložce s 
názvem: "František Gregora: Lístek do památníku z r. 1842"; obsahuje 2 vlepené 
fotografie lístku, vnější srana je spodní foto, vnitřní vrchní foto, datace: viz informace z 
hudebniny. 

 

č. 76/0 Klavírní skladby 
části: sbírka klavírních skladeb 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - černý inkoust, perem - modrý inkoust; datace viz 
jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah: I + 10 + I fol., pops. 15 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS:  741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740  
Poznámka 
Datace ostatní: [1940 - 1977] - odhad vzniku sbírky na základě srovnání s ostatními 
prameny tohoto typu v pozůstalosti vytvořené vnukem skladatele Otakarem Gregorou - 
datované; obsahuje 7 skladeb označených 76/1-7, jejichž názvy jsou uvedeny v obsahu s 
příslušnými pořadovými čísly a pořadovými čísly spolu s čísly SyS jsou označeny skladby 
v notách (v 746 a 747 i v notách uveden název), jednotlivé názvy skladeb dle pořadí v 
hudebnině: 1) Mazurka G dur, 2) Mazurka B dur, 3) Mazurka G dur/e mol, 4) Mazurka 
As dur, 5) Mazurka Des dur, 6) Válčík., 7) Erweckung wonnevollen Schmerzes. 

 

č. 76/1 Mazurka G dur  
viz též Mazurka - 71/1 
části: Úvod, Tempo di Mazurka, Trio 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - černý inkoust; [1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 741 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 71/1. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s autografním titulním listem pramene 71/1. 
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č. 76/2 Mazurka B dur  
viz též Mazurka pro piano - 72/1 
části: Úvod, Tempo di Mazurka, Trio 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 742 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 72/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 76/3 Mazurka G dur/e mol  
viz též N. 3 Mazur - 73/1 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - modrý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 743 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 73/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 76/4 Mazurka As dur  
Pomněnka – NM-ČMH, sign: VII B 342 
části: Mazurka, Trio 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - modrý inkoust; [1855 - 1863], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 
2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 744 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: NM - ČMH, sign. VII B 342 (autograf). 
Poznámka 
Datace: odhadem - v souvislosti s obdobím, kdy rodina, jejíž člence byla skladba 
věnována, pobývala v Písku a přicházela s Františkem Gregorou aktivně do kontaktu, 
viz: J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 
1932, s. 93 - 94. 

 

č. 76/5 Mazurka Des dur  
viz též Mazur - 73/1 
části: Tempo di Mazurka, Trio 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - modrý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 745 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 73/1 (částečná shoda - pouze neúplnou skicou). 
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Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 76/6 Válčík 
části: Adagio, Valčík, [Trio - 74/1] 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - modrý inkoust, perem - černý inkoust; [ante x in 15. 1. 
1880], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 746 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 74/1. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s autografní dedikační informací titulního listu pramene 74/1. 

 

č. 76/7 Erweckung wonnevollen Schmerzes 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Gregora Ot.[akar], perem - černý inkoust; 24. 11. 1842, s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 
p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 747 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 740 
další výskyt: Pozůstalost: 75/1. 
Poznámka 
Datace: viz přípis - verše, obsahuje kromě not i verše, poslední kombinace not místo 
písmen do verše - tyto psány v notové osnově; přepis textu - folio verso: "Ob die erste 
(nach der Lisst'schen Spielart geschriebene) oder letzte (nach der lisstigen Art) 
geschriebene Harmonie, keine oder beide zu verstehen sind, ist die aufgestellte Frage, 
derren Beantwortung (Urtheil) harren wird | Ihr SIe liebender Freund.", folio recto - 
verše: "Es spriesse unter Deinen Tritten | Ein grüner Anger, hell und licht, | Wo blaue 
Blümchen für mich bitten: | Vergiss mein nicht! | Soll auf diesem Blatt des Freundes 
Nahm stehen, | o so schrieb' ihn mit eigner Hand. | Tief und unauslöschlich steht der 
Deine | Meinem Herzen eingedrückt; | Lebt, o Freundin - wohl in Deinem auch der 
meine! | O dann bin ich selig und beglückt. | [skrývačka] Einen Raum Deines Herzes von 
mir bewohnt zu wissen, würde | der süss'ger echteste Ersatz meines an dir Verlornen 
seyn. [konec skrývačky] | Wien am 24 November, 1842"; 

 

č. 77/1 [Preludium 1] 
hlas, obsazení: [Org] 
autograf – nečistopis, [?opis - [1] DS (přípis názvu skladby a skladatele)?], perem - černý 
inkoust, tužkou - [neautografní] přípis; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 
2 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 751 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 79/1. 
Poznámka 
Název podle přípisu; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 78/1 Fuga "Z nebe posel vychází"  
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viz též Fuga na thema "Posel z nebe vychází - 79/2 
hlas, obsazení: [Org] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 752 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 79/2. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 6 útvarů - 1 x skladba, 2x skica 
neúplná tématu předcházející skladby v jiném provedení (8 taktů - 1. skica, 13 taktů - 
2.), 3x neúplné cvičení z harmonie (pravděpodobně), rozdělení jednotlivých není zřetelně 
v hudebnině vyznačeno, rozmístění útvarů v hudebnině: skica - f. 2 verso - 3. + 4. osnova 
slabě psáno černým inkoustem - identifikováno téma předcházející skladby, 1. cvičení - 
f. 2 recto tužkou - 1. + 2. osnova, 2. cvičení - f. 2 recto - perem černým inkoustem - 3. + 
4. osnova, 3. cvičení - vzhůru nohama - 1. - 7. osnova tužkou. 

 

č. 79/0 Tři varhanní skladby 
části: sbírka varhanních skladeb revidovaných J. Hruškou, regenschorim v Písku 
hlas, obsazení: [Org] 
opis, perem - černý inkoust ; datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 11 
p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS:  751, 752, 753 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace ostatní: [1918 - 1953] - období, po které byl v Písku J. Hruška regenschorim (viz 
odkaz titulního listu), obsahuje 3 skladby, které jsou zřetelně odlišeny průběžným 
římským číslováním, označeny 79/1-3, čísly SyS a následujícími názvy: I. Preludium, II. 
Fuga na thema "Posel z nebes vychází"; III. Fugato. 

 

č. 79/1 Preludium  
viz též Preludium 1 - 77/1 
hlas, obsazení: [Org] 
opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 751 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 77/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 79/2 Fuga na thema "Posel z nebe vychází"  
viz též Fuga "Posel z nebe vychází" - 78/1 
hlas, obsazení: [Org] 
opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 752 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
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další výskyt: Pozůstalost: 78/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 79/3 Fugato 
hlas, obsazení: [Org] 
opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 753 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 80/1 Dvě dueta pro dvoje housle 
části: 1. dueto: Allegro, Adagio, Rondo, 2. dueto: Allegro idilico, Adagio, s. n. [Allegro] 
hlasy, obsazení: Vno I II 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 10 + 2 fol., pops. 
20 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 755 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Městská knihovna Písek, sign.: HU 786, 2) NM- ČMH, sign.: VI b 295. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 2 skladby, první neoznačeno, druhé 
označeno názvem: "Dueto 2." (Vno I) "Dueto 2hé" (Vno II). 

 

č. 81/1 Pro malé kvartetisty 
části: každá skladba (kromě první – ta bez dělení) [hlavní díl], Trio 
hlasy, obsazení: Fl, Vno I II, [C Vlne] 
autograf [+ opis 1 DS], perem - černý inkoust, modrou pastelkou - hlasy - zvýraznění 
dynamiky; [post 1880], s. l.; rozsah: 8 + 2 fol., pops. 14 p.; rozměry: 255 x 325 mm 
původní číslo SyS: 761 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Datace: odhadem v souvislosti s životopisnými daty Gregorových dětí, se kterými podle 
předpokladů skladbu provozoval; obsahuje 4 skladby, které jsou označeny průběžným 
římským číslováním a následujícími názvy: I Pastorella - II Polka - III Mazurka - IV 
Polonais; Hlas Vlne nazván "C basa" [jedná se podle transpozičního zápisu a srovnání s 
dalšími skladbami stejného způsobu pravděpodobně o C Vlne; Vno II obsahuje sólovou 
pasáž v "Pastorella", titulní list psal dle podoby pravděpodobně syn Josef Gregora. 

 

č. 82/0 Skladby pro smyčcový kvartet 
části: sbírka skladeb 
partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis - [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; 
rozsah: I + 29 + I fol., pops. 57 p.; rozměry: 265 x 345 mm 
původní číslo SyS: 762, 764, 763 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
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Poznámka 
Datace ostatní: [1940 - 1977] - odhad vzniku sbírky na základě srovnání s ostatními 
prameny tohoto typu v pozůstalosti vytvořené vnukem skladatele Otakarem Gregorou - 
datované; obsahuje 6 skladeb, které jsou zřetelně odděleny názvy a čísly SyS, pouze 
první 4 skladby patří k sobě, jsou pod jedním původním číslem SyS: Fuga na téma 
"Nepudu domů…" - Polka - Mazurka - "Pekelný valčík" - 764 Probuzení veselé mysli - 
763 Polka, označeny 82/1-3. 

 

č. 82/1 Čtyři skladby pro smyčcový kvartet 
části: 1. - 3. skladba: členění, 4. Pekelný valčík: Úvod, Čís. 1., Čís. 2, Čís. 3, Čís. 4, Čís. 5, 
Coda 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 19 
fol., pops. 37 p.; rozměry: 265 x 345 mm 
původní číslo SyS: 762 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1. SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2,  nesign., 
inv.č. 4 [katalog č. 150/1 - SyS 762a], 2. PMP a) sign.: 29105 KR 4527 (SyS 762c) [katalog 
č. 187/1] - autograf, b) sign.: 29107 KR 4529 (SyS 762 d), [katalog č. 188/1]. 
Poznámka 
Obsahuje 4 skladby, které jsou zřetelně odděleny s uvedenými názvy: Fuga na téma 
"Nepudu domů…" - Polka - Mazurka - "Pekelný valčík"; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci. 

 

č. 82/2 Probuzení veselé mysli  
viz též Probuzeni vesele mysle mých žáků - 185/1, Sousedská - 185/3, 
Sousedská "Probuzení veselé mysle" - 185/2 
části: Čís. 1., Čís. 2, Čís. 3, Čís. 4, Čís. 5 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; [ante 14. 2. 1883], s. l.; rozsah: 7 fol., 
pops. 12 p.; rozměry: 265 x 345 mm 
původní číslo SyS: 764 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: PMP: a) sign.: 29106 KR 4528 – autograf [katalog č. 185/1], b) sign.: 29097 
KR 4519 (Vno I) [katalog č. 185/2], 29098 KR 4520 (Vno II) [katalog č. 185/2], 29099 KR 
4521 (Vla) [katalog č. 185/2], 29100 KR 4522 (Cb) [katalog č. 185/2]. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datovaným opisem v PMP, sign.: 29097 KR 4519 (Vno I). 

 

č. 82/3 Polka 
části: Andante, Polca, Sólo, Trio 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 
fol., pops. 6 p.; rozměry: 265 x 345 mm 
původní číslo SyS: 763 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: PMP, sign.: 29103 KR 4525 (Vno I) [katalog č. 186/1], 29104 KR 4526 (Vno 
II) [katalog č. 186/1], 29101 KR 4523 (Vla) [katalog č. 186/1], 29102 KR 4524 (C Vlne) 
[katalog č. 186/1]. 
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Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 83/0 Dvě polky pro malý orchestr 
části: [Polka Es dur] - Vchod, Polka, Trio, [Polka F dur]: [Polka], Trio 
klavírní výtah, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
autograf, opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; datace viz jednotlivá podčísla, 
s. l.; rozsah: 25 fol., pops. 35 p.; rozměry: 315 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 771 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny (výtah, hlasy), vše zvlášt. 

 

č. 83/1 [Dvě polky pro malý taneční orchestr] 
části: [Polka Es dur] - Vchod, Polka, Trio, [Polka F dur] - [Polka], Trio 
hlasy, obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I II Es/F, Trb Es/B, Trbn I II, Vno I II, Vla d'Alto, Cb 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 20 fol., pops. 27 
p.; rozměry: 315 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 771 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje dvě skladby, druhá je označena 
římskou "II" [Polka Es dur, Polka F dur]; papíry obsahují vodoznaky. 

 

č. 83/2 Dvě polky pro malý taneční orchestr 
části: Polka Es-dur: Úvod, Polka, Trio, Polka F-dur - [Polka], Trio 
klavírní výtah, obsazení: Pf 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust, propisovací tužkou - červená (čísla 
taktů); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 8 p.; rozměry: 255 x 325 mm 
původní číslo SyS: 771 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1972 - vznik opisu (hudebniny); 
obsahuje 2 skladby, obě odděleny a označeny názvem: Polka Es-dur, Polka F dur. 

 

č. 84/0 Valčík Es dur/Cecilský valčík 
části: obsahuje 2 skladby 
klavírní výtah, hlasy, partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis [Gregora Josef], opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust, 
propisovací tužka - červená (čísla taktů); datace viz jednotlivá podčísla, s. l.; rozsah:  69 
fol., pops. 125 p.; rozměry: 330 x 260 q. mm 
původní číslo SyS:  772, 773 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Fyzicky 3 hudebnoiny; 84/1 - obsahuje 2 skladby, druhá (SyS 773) pouze fragmentem 
několika taktů (poslední stránka); 84/3 obsahuje dvě skladby,oddělené pouze změnou 
předznamenání a taktu (v některých hlasech připojena římská "II". 
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č. 84/1 [Valčík Es dur] 
části: Vchod, Čís.[lo] 1., Čís. 2., Čís. 3., Čís. 4, Čís. 5, Závěrek 
partitura, obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Vcl+Cb 
opis [Gregora Josef], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 23 fol., 
pops. 46 p.; rozměry: 330 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 772 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: a-b) 84/2-3, c) 85/1. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Valčík Es-dur; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto 
období - nedohledány žádné informace k dataci; hudebnina obsahuje 2 skladby. 

 

č. 84/1 [Cecilský valčík] 
partitura, obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Vcl+Cb 
opis [Gregora Josef], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2], s. l.; rozsah: 23 fol., pops. 
46 p.; rozměry: 330 x 260 q. mm 
původní číslo SyS:  773 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 84/3 (přítomna pouze část materiálu v 84/1 SyS 773), b) 
85/1 (jiná verze - jiný úvod), 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4. [katalog č. 120/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cecilský valčík; datace: viz katalog 120/1; hudebnina obsahuje 2 skladby, skladba SyS 
773 však pouze fragmentem - skica několika prvních taktů (z verze 84/3). 

 

č. 84/2 Valčík Es dur 
části: Úvod, Čís.[lo] 1., Čís. 2., Čís. 3., Čís. 4, Čís. 5, Závěr 
klavírní výtah, obsazení: Pf 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust, propisovací tužkou - červená (čísla 
taktů); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 19 p.; rozměry: 255 x 315 mm 
původní číslo SyS: 772 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: a-b) 84/1,3, c) 85/1 (jiný úvod). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 1972 - vznik hudebniny. 

 

č. 84/3 [Valčík Es dur] 
části: Vchod, Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Závěrka 
hlasy, obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II B/Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Cb 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 36 fol., pops. 60 
p.; rozměry: 255 x 310 mm 
původní číslo SyS: 772 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: viz a-b) 84/1-2, c) 85/1 - částečná shoda (část "Úvod" 85/1 
vytvořena přepracováním části "Úvod/Vchod" skladby 772 (84/1-3). 
Poznámka 
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Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Valčík Es-dur; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto 
období - nedohledány žádné informace k dataci; hudebnina obsahuje 2 skladby. 

 

č. 84/3 [Cecilský valčík] 
části: [Vchod], Č. j./j, 2, 3 
hlasy, obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II B/Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Cb 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2], s. l.; rozsah: 36 fol., pops. 60 p.; 
rozměry: 255 x 310 mm 
původní číslo SyS: 773 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 84/1 - část materiálu (84/1 přítoma pouze část předehry 
téže verze), b) 85/1 - částečná shoda (část "Úvod" 84/3 označena v 85/1 jako "Původní 
předehra...", číslo 1, 2) - jiná verze, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 120/1] - autograf.  
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Cecilský valčík; datace: viz katalog č. 120/1; hudebnina obsahuje 2 skladby; skladba SyS 
773 však možná nekompletní (obsahuje předehru a 3 čísla - neznám však původní 
skladatelský záměr, kolik mělo být čísel, o fragmentárnosti skladby informuje SyS), 
oddělena předznamenáním změnou předznamenání a 6/8 taktem. 

 

č. 85/1 Cecilský valčík 
části: [Úvod], Čís.[lo] 1., Čís. 2., Čís. 3, Čís. 4, Čís. 5., Finale, Původní předehra k "Cecil. 
valčíku" 
klavírní výtah, obsazení: Pf 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust, propisovací tužkou - červená (čísla 
taktů); s. a. [XIX.st - 1/2], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 17 p.; rozměry: 255 x 315 mm 
původní číslo SyS: 773 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 84/1 - fragment části "Úvod" (84/1 totiž fragment) v 
85/1 označené jako "Původní předehra...", b) pozůstalost 84/3 - částečná shoda 
původní část "Úvod", (v 85/1 označena jako "Původní předehra..."), číslo 1 a 2) - jiná 
verze, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
[katalog č. 120/1]. 
Poznámka 
Datace: viz katalog č. 120/1; datace ostatní: 12/1976 - vznik hudebniny; skladba 
obsahuje obě verze předehry, jedna v úvodu, druhá v závěru. 

 

č. 86/0 Směs písní Srbských i Bulharských  
viz též Směs srbských a bulharských písní - 86/2 
části: směs [7] neidentifikovaných melodií-?písní [rozdělení dle 86/2] - Ala marcia (a 
moll), Hymna bulharů (Andante-Moderato C dur), Alegretto-Andante (B dur), 
Alegretto (mod in a lydická), Andante (B dur), Allegro (a moll), Andante-Ala Marcia (C 
dur) 
partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
autograf, opisy - Gregora J[osef], [Gregora Otakar], perem - černý inkoust 
autografní pastelkou - červená (zvýrazňování dynamiky a temp. označení) 
autografní tužkou - doplňky; [in x post 1881], s. l.;  rozsah: 18 + 2 fol., pops. 36 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
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původní číslo SyS: 774 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Fyzicky dvě hudebniny; datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a 
skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 34. 

 

č. 86/1 Směs písní Srbských i Bulharských  
části: směs [7] neidentifikovaných melodií-?písní [rozdělení dle 86/2] - Ala marcia (a 
moll), Hymna bulharů (Andante-Moderato C dur), Alegretto-Andante (B dur), 
Alegretto (mod in a lydická), Andante (B dur), Allegro (a moll), Andante-Ala Marcia (C 
dur) 
hlasy, obsazení: Fl, Vno I II, Vla, C Vlne 
autograf, perem - černý inkoust, autografní pastelkou - červená (zvýrazňování 
dynamiky a temp. označení), autografní tužkou - doplňky; [in x post 1881], s. l.; rozsah: 
10 fol., pops. 19 p.; rozměry: 245 x 320 mm 
původní číslo SyS: 774 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, 
Bass club Kroměříž, 1985, s. 34. 

 

č. 86/2 Směs srbských a bulharských písní  
viz též Směs písní Srbských i Bulharských - 86/1 
části: směs [7] neidentifikovaných melodií-?písní - Ala marcia (a moll), Hymna 
bulharů (Andante-Moderato C dur), Alegretto-Andante (B dur), Alegretto (mod in a 
lydická), Andante (B dur), Allegro (a moll), Andante-Ala Marcia (C dur) 
partitura, obsazení: Fl, Vno I II, Vla, Cb 
opisy - Gregora J[osef], [Gregora Otakar, titulní list obalu], perem - černý inkoust; [in x 
post 1881], s. l.; rozsah: 8 + 2 fol., pops. 17 p.; rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 774 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, 
Bass club Kroměříž, 1985, s. 34., datace ostatní:1936 -  vznik opisu, hlavní vrstvy zápisu - 
nikoliv obalu, do obalu vevázáno později. 

 

č. 87/0 Směs bulharských písní pro quintet  
viz též Směs bulharských písní - 87/2 
části: směs [6] melodií-?písní [až na jednu neidentifikovány, rozdělení dle 87/2] - Kde 
domov můj, Allegro, Andante-Alegretto, Allegro-Andante, Ala marcia 
partitura, hlasy - neúplná sada, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opisy - Gregora J[osef], [Gregora Otakar], perem - černý inkoust, autografní 
pastelkou - červená (zvýrazňování dynamiky a temp. označení), autografní tužkou - 
doplňky; [in x post 1881], s. l.; rozsah: 16 + 2 fol., pops. 31 p.; rozměry: 250 x 325 mm 
původní číslo SyS: 775 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Fyzicky dvě hudebniny; datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a 
skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 34. 

 



198 

 

č. 87/1 Směs bulharských písní pro quintet  
viz též Směs bulharských písní - 87/2 
části: směs [6] melodií-?písní [až na jednu neidentifikovány, rozdělení dle 87/2] - Kde 
domov můj, Allegro, Andante-Alegretto, Allegro-Andante, Ala marcia 
hlasy - neúplná sada (chybí Cb), obsazení: Fl, Vno I II, Vla 
autograf, perem - černý inkoust; autografní pastelkou - červená (zvýrazňování 
dynamiky a temp. označení), autografní tužkou - doplňky; [in x post 1881], s. l.; rozsah: 
8 fol., pops. 15 p.; rozměry: 240 x 320 mm 
původní číslo SyS: 775 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, 
Bass club Kroměříž, 1985, s. 34. 

 

č. 87/2 Směs bulharských písní  
viz též Směs bulharských písní pro quintet - 87/1 
části: směs [6] melodií-?písní [až na jednu neidentifikovány] - Kde domov můj, 
Allegro, Andante-Alegretto, Allegro-Andante, Ala marcia 
partitura, obsazení: Fl, Vno I II, Vla, Cb 
opisy - Gregora J[osef], [Gregora Otakar, obal], perem - černý inkoust, propisovací 
tužkou - modrá (nástrojové určení partitury [ruka JG]); [in x post 1881], s. l.; rozsah: 8 + 
2 fol., pops. 16 p.; rozměry: 250 x 325 mm 
původní číslo SyS: 775 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: viz M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, 
Bass club Kroměříž, 1985, s. 34, datace ostatní: 1936 - vznik opisu, hlavní vrstvy zápisu - 
nikoliv obalu, do obalu vevázáno později. 

 

č. 88/0 Scénická hudba k divadelní veselohře „Doktora Fausta čepička" 
Partitura, hlasy (neúplná sada), obsazení: viz jednotlivá podčísla 
Autograf, opisy [Gregora Otakar] + 1 DS, perem - černý inkoust; [ante 30. 9. 1860], s. l.; 
rozsah: 29 + 2 fol., pops. 48 p.; rozměry: 380 x 255 q. mm 
původní číslo SyS: 781 a) - f) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; datace: odhadem na základě jediného zjištěného provedení hry 
"Doktora Fausta čepička" v Písku, nelze však s pravděpodobností určit, vztahuje-li se 
toto zhudebnění právě k tomuto představení, viz: an, Co je nového, in: Václav Vetterl 
(ed.), Poutník od Otavy. Časopis pro lid městský i venkovský, (Feuilleton),1860, [roč. III.], 
sv. 5., č. 9, [30. 9.], s. 107.; obsahuje 6 skladeb - odděleny názvy a čísly dle SyS: Sbor 
dědiců - Sbor uvítací - Duet - Sbor sedláků - Sbor loupežníků - Kuplet; 

 

č. 88/1 Scénická hudba k divadelní veselohře „Doktora Fausta čepička"  
viz též Doktora Fausta čepička - 88/2 
partitura, obsazení: S, A, T I+II, B I+II, Fl, Cl B/C, Tr I II C/D, Trbn, Vno I II, Vla, Cb 
autograf, opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust, autografní tužkou (Trbn); [ante 
30. 9. 1860], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 16 p.; rozměry: 380 x 255 q. mm 
původní číslo SyS: 781 a) - f) 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby na základě dohledaného provedení – viz anonym, 
Feuilleton. Co je nového, in: Václav Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Časopis pro lid 
městský i venkovský,1860, [roč. III], sv. 5., č. 9, [30. 9.], s. 107., f.6 verso, f.8 + f.9  - 
rukopis Gregora Otakar; nezřejmá předloha hlasů Fl, Cl B u SyS 781/f, hlasy 781 c) - 
kromě hlasů Fl a Cl B, které dochovány - viz 88/2. 

 

č. 88/2 Doktora Fausta čepička  
viz též Scénická hudba k divadelní veselohře "Doktora Fausta čepička" - 88/1 
hlasy - neúplná sada, obsazení: SyS 781a)+781b): S, 2A, Fl, Cl CA, Tr I II CD, Vno I II, Vla, 
Cb, 781c): Fl, Cl B, 781f): Vno I II, Vla, Cb 
autograf, opis - 1 DS [text u Vno I 781f)], perem - černý inkoust, tužkou - text u Vno I 
781f);) [ante 30. 9. 1860], s. l.; rozsah: 20 + 2 fol., pops. 32 p.; rozměry:  260 x 325 mm 
(obal) 
původní číslo SyS: 781 a) - f) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Datace: anonym, Feuilleton. Co je nového, in: Václav Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. 
Časopis pro lid městský i venkovský,1860, [roč. III], sv. 5., č. 9, [30. 9.], s. 107.; neúplná 
sada hlasů - schází: 781a)+781b): T, B, Trbn (pouze 781a) schází), 782 b) neobsazen), 
781c): S, T (A, B neobsazeny dle partitury), Vno I II, Vla, Cb, 781d)+781e): T I II, B I II 
(=kompletní obsazení), 781f): zpěvní part, (Fl, Cl B dle partitury Otakara Gregory, není 
zřejmá předloha pro tyto hlasy, otázka, byly-li vůbec tyto nástroje obsazeny, neobsadil-
li je až Otakar Gregora v této části); rozměry jednotlivých hlasů v mm: 260 x 170 q. 
(hlasy 781a+781b S, 1+2A), 255 x 165 q. (hlasy 781a+781bTr I II), 255 x 330 (hlasy 
781a+781bCl, Vno I II, Vla, Cb), 245 x 315 (781a+781b Fl, 781f Vno I II, Vla, Cb), 245 x 
310 (hlasy 781c Fl, Cl) . 

 

č. 89/1 [Nač naslouchati v háji] 
hlas (neúplná sada), obsazení: [S] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; [ante 6. 1. 1879], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 782b) 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: a) 62/11 (jiná verze), b) 62/18 (89/1 - pouze zpěvní part). 
Poznámka 
Název podle katalogu č. 62/11 a 62/18; datace: odhad vzniku v souvislosti s 
předpokládaným provedením - viz datace ostatní, datace ostatní: 6. 1. 1879 - 
pravděpodobné provedení (autografní přípis), shoda s verzí 62/18, odlišná verze od 
62/11. 

 

č. 90/0 Vítání jara 
části: sbírka souborů skladeb "Uvítání května na věži písecké", každé "uvítání" 
obsahuje 2 - 3 drobné skladby - posouzeno jako části jedné skladby, za kterou je 
považováno každé "uvítání", byly zřejmě hrány spolu (nasvědčuje autografní 
materiál) 
partitura, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; datace viz jednotlivá podčísla , [Praha]; 
rozsah: I +15 + 1 fol., pops. 29 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
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původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
obsahuje 9 skladeb (8 cyklů "Uvítání května…" a 1 duchovní píseň v harmonizaci), O. 
Gregora však zachoval první 3 cykly, zbylé spojil do jednoho "Fanfáry pro věž" a každou 
fanfáru označil zvlášť, přičemž fanfára č. VIII je složena vlastní ze tří skladeb (2 fanfáry + 
snad pomalá část ("modlitba"), kancionálová píseň označena "IX. Duchovní píseň"; 
hudebnina paginována, rozděleno dle autografních materiálů a využito paginace 
hudebniny Otakara Gregory: [Uvítání května na věži písecké I.] s. 2-5, [Uvítání května na 
věži písecké II.] s. 6-11, [Uvítání května na věži písecké III.] s. 12-15, [Uvítání května na 
věži písecké IV.] s. 16-17, [Uvítání května na věži písecké V.] s. 18-20, [Uvítání května na 
věži písecké VI.] s. 21-22, [Uvítání května na věži písecké VII.]s. 22-24, [Uvítání května 
na věži písecké VIII.] s. 25-27, duchovní píseň [Tisíckráte pozdravujem Tebe] s. 28; 
datace ostatní:19. 6. 1940 [dle umístění je zřejmě datací dokončení sbírky]. 

 

č. 90/1 [Uvítání května na věži písecké {I.}]  
viz též Vítání května na věži písecké - 91/1 
části: 2 části: (Andante), Tempo di Marcia (Jarní píseň) 
partitura, obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 
fol., pops. 4 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 91/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 90/2 [Uvítání května na věži písecké {II.}] 
části: Modlitba (Andante),  Jarní píseň, Vivace 
partitura, obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Tb [C], Timp C+G 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 
fol., pops. 6 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 92/2. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 90/3 [Uvítání května na věži písecké {III.}] 
části: Modlitba (Andante), Jarní píseň (Vivace) 
partitura, obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1871], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 93/1. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s autografním titulním listem viz 83/1. 
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č. 90/4 [Uvítání května na věži písecké {IV.}] 
části: I, II 
partitura, obsazení: Flic B, Tr I+II+III B, bFlic B, Bomb [C] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 94/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 90/5 [Uvítání května na věži písecké {V.}]  
viz též Vytrubování na I. května - 95/2 
části: III, IV 
partitura, obsazení: Tr I+II III D, Euph (Trbn), Timp D+A 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: a) 95/1 (v 95/1 schází Timp), b) 95/2 (pouze část materiálu 
označený "N2", schází Tr I D, Euph předepsáno jako Bomb). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 90/6 [Uvítání května na věži písecké {VI.}] 
viz též Fanfáry na věž - 96/1] 
části: V, VI 
partitura, obsazení: Tr I+II III+IV C, Trbn I+II+III 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 96/1 (zde není spartován Timp, v 96/1 přítomen). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 90/7 [Uvítání května na věži písecké {VII.}] 
viz též Fanfáry - 97/1 
partitura, obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 3 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 97/1 (v 90/7 bez závěru, 97/1 pouze neinstrumentovanou 
skicou partitury). 
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Poznámka 
"Kombinovaná" kompozice Frant. Gregory a Otakara Gregory, od taktu č. 24 do č. 29 
doplnil O. Gregora takty č. 1 - 6, t. č. 30 + 31 + part Timp dílo O. Gregora, 
instrumentoval O. Gregora. 

 

č. 90/8 [Uvítání května na věži písecké {VIII.}] 
Pro prvního máje 1861 - 98/1 
části: [Fanfára I, Fanfára II, Andante] 
partitura, obsazení: Flic C, Tr I+II III C, Euph+Tb [C], Timp C+G 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., 
pops. 3 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 98/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv.č. 4 [katalog č.160/1] - autograf (pouze část materiálu - 44 
taktů, více neobsaženo). 
Poznámka 
Datace: viz autografní titulní list 98/1, datace ostatní: 2.7.1940 - dokončení rukopisu 
této skladby, instrumentace 3. části ([Andante]) provedená Otakarem Gregorou. 

 

č. 90/9 Duchovní píseň [Tisíckráte pozdravujem Tebe] 
partitura, obsazení: Cl I+II C, Tr I+II III C, bFlic (Euph) [C]+Tb [C] 
opis - Gregora O.[takar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 1 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS:  nemá 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Název podle  melodie z Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí, 
Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 468; nejisté autorství, nezřejmá předloha - 
nezachycuje ani SyS; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 91/1 Vítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {I.} - 90/1 
části: Modlitba, Tempo di Marcia [Jarní píseň] 
hlasy, obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph [C], Bomb [C], Timp C+G 
autograf, opisy [Gregora Josef / titulní list], [Gregora Otakar - přípisy do titulního listu], 
perem - černý inkoust, tužkou (Josef Gregora + Otakar Gregora); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], 
s. l.; rozsah: 6 + 2 fol., pops. 15 p.; rozměry: 240 x 310 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci., f. 1 recto + f.2 verso+recto obsahují přeškrtané 
fragmentární úryvky zápisu partitury černým inkoustem pro 2-4 asi smyčcové nástroje 
(dle sazby a klíčů) pravděpodobně rukou Josefa Gregory; [označení titulního listu jako 
autografu - nesprávné]. 
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č. 92/1 Modlitba a Jarní píseň  
viz též Uvítání května na věži písecké {II.} - 90/2 
části: Modlitba co Číslo 1., Číslo 2hé, [Vivace viz 90/2] 
hlasy, obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph [C], Tb [C] - Bomb [C], Timp [C+G] 
autograf, opisy [Gregora Josef - titulní list], [Gregora Otakar - přípisy do titulního listu], 
perem - černý inkoust, tužkou (f. 2 recto obalu titulního listu - [Josef Gregora], 
pastelkami - modrá 2x [1x Josef Gregora - hlavní vrstva titulního listu, 1x Otakar 
Gregora - přípisy do titulního listu]; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 11 + 2 fol., 
pops. 20 p.; rozměry: 270 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/2. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, datace ostatní: [1936 – 1938] -  odhad datace 
vzniku obalu dán na jedné straně koncertem, z jehož plakátu byl obal vytvořen (17. 4. 
1936 - Datace koncertu) a úmrtím Josefa Gregory (autora hlavní vrstvy titulního listu); 
obal vytvořen slepením dvou stejných folií k sobě, folia versa obsahují program 
Komorního koncertu v Písku z 17. IV. 1936 (Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu, č. 
19); označení titulního listu jako autografu nesprávné; obal vytvořen slepením 2 
identických plakátů formátu A4 - koncertní oznamovatel. 

 

č. 93/1 Uvítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {III}.- 90/3 
skica partitury, obsazení: [Flic C, Tr I II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G] 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1871], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost 90/3. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle povahy materiálů, 
zde skica partitury; datace: v souvislosti s informacemi titulního listu a užitím skladby, 
datace ostatní: 1871 - vznik rukopisu; skica partitury nemá předepsané obsazení ani 
rozdělení na části. 

 

č. 93/1 Uvítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {III}.- 90/3 
části: Modlitba, Číslo 2hé 
hlasy, obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1871], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 245 x 160 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost 90/3. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle povahy materiálů, 
zde skica partitury; datace: v souvislosti s informacemi titulního listu a užitím skladby, 
datace ostatní: 1871 - vznik rukopisu. 
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č. 94/1 Fanfáry pro věž  
viz též Uvítání května na věži písecké {IV.} - 90/4 
části: N1, N2 
hlasy, obsazení: Flic [B], Tr I II III B, bFlic B, Bomb [C] 
autograf, opis [Gregora Otakar - titulní list], perem - černý inkoust, tužkou  - titulní list, 
modrou propiskou - přípisy do titulního listu; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 6 + 2 
fol., pops. 13 p.; rozměry: 245 x 150 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/4. 
Poznámka 
Název podle Otakara Gregory, datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - 
spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci, na obalu nesprávně 
razítko autograf, autograf uvnitř, obal je [Otakara Gregory]. 

 

č. 95/0 Vytrubování na I. května  
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} - 90/5 
části: N1, N2 
hlasy - 2 neúplné sady, obsazení:  
autograf, opis [Gregora Otakar - přípisy titulní list], perem - černý inkoust, modrou 
pastelkou - titulní list, modrou propiskou - přípisy O. Gregory do titulního listu; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah:  8 + 2 fol., pops. 13 p.; rozměry: 255 x 165 q. mm 
původní číslo SyS:  791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/5. 
Poznámka 
Fyzicky dvě hudebniny; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají 
do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci, fyzicky 2 hudebniny - 2 
neúplné sady hlasů. 

 

č. 95/1 [Vytrubování na I. května] 
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} - 90/5 
části: N1, N2 
hlasy - neúplná sada, obsazení: Tr I II III D, Euph [C] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 130 x 170 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení:: NM-ČMH: č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/5 (v 95/1 schází part Timp D+A v části označené "N2"). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, schází hlas Timp u části "N2". 

 

č. 95/2 Vytrubování na I. května  
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} - 90/5 
části: [N2 z 95/0] 
hlasy - neúplná sada, obsazení: Tr II III D, Bomb [C], Timp D+A 
autograf, opisy [Gregora Otakar - přípisy titulního listu], [1 DS - ?Gregora Josef? - další 
titulní list], perem - černý inkoust, modrou pastelkou - titulní list, modrou propiskou - 
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přípisy Otakara Gregory do titulního listu, fialovou pastelkou - další titulní list; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s.l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 5 p.;  rozměry: 255 x 165 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/5 (v 95/2 schází Tr I D a Euph předepsán jako Euph). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci, schází hlas Tr I D. 

 

č. 96/1 Fanfáry na věž 
viz též Uvítání května na věži písecké {VI.} - 90/6 
části: 1ní, 2hý 
hlasy, obsazení: Tr I II III+IV C, aTrbn, Trbn [I II], Timp C+G 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 7 fol., pops. 13 p.; 
rozměry: 245 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/6 (v 90/6 nespartovaný Timp). 
Poznámka 
Název převzat z obálky; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají 
do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci, hudebnina umístěna v 
poštovní obálce zelené s přípisy Otakara Gregory s odkazem na paginaci v 90/0-9, na 
obálce uvedeno razítko "Autograf", ale autograf uvnitř, obálka není autografní; zmatek 
v označení hlasů Trbn - hlas, který má uvedeno fólio verso Trbn 1mo a fólio recto Trbn 
2do= Trbn I, hlas mající fólio verso Trbn 1 e 2do, fólio recto Trbn 3tio= Trbn II se 
zanáškami Trbn I. 

 

č. 97/1 Fanfáry  
viz též Uvítání května na věži písecké {VII.} - 90/7 
2x fragment skicy partitury, obsazení: [Flic C, Tr I II C, Euph [C], Bamb [C], Timp C+G  - 
dle O. Gregory] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/7 (97/1 pouze skicy, 90/7 - úplné (dokomponované) + 
instrumentované). 
Poznámka 
2 fragmentární skicy - 1. o 20 taktech, 2. o 23 taktech, kratší skica obsahuje folio recto 
skicu neidentifikované 4 hlasé sazby (žesťové - fanfára). 

 

č. 98/0 Pro prvního máje 1861 [Uvítání května na věži písecké {VIII.} - 90/8] 
části: [3 části: Fanfára 1, Fanfára 2, Modlitba viz pozn 90/8] 
partitura - skica partitury, 2x sada hlasů - neúplné, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1861], s. l.; rozsah:  7 fol., pops. 9 p.;  
rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: 90/8. 
Poznámka 
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Datace: dle autografního titulního listu 98/1, fyzicky 3 hudebniny. 
 

č. 98/1 Pro prvního máje 1861  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} - 90/8 
části: [Fanfára 1, Fanfára 2, Modlitba viz 90/8] 
partitura - skica partitury, obsazení: Flic [C], Tr I II III [C], bFlic [C], Tb [C], Timp C+G 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.;  
rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 90/8 (v 90/8 - instrumentace 3. části do partitury), 2) SOkA 
Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 
160/1] - autograf, pouze část materiálu, 44 taktů, více neobsaženo. 
Poznámka 
Datace: dle informace titulního listu, datace ostatní: 1. 5. 1861 - datum provedení 
uvedené skladby obsaženo na titulním listě; f. 2 recto obsahuje skicu pravděpodobně 4 
hlasé instrumentální sazby - doposud neidentifikováno; [Fanfára 1 + Fanfára 2, 
čistopisné, Modlitba skicou úplnou - závěr neinstrumentován - nerozepsán (20 taktů)]. 

 

č. 98/2 [Pro prvního máje 1861]  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} - 90/8 
části: [Fanfára 1] 
2 hlasy ze sady, obsazení: [Tr I] II C 
autograf, perem - černý inkoust;  [ante 1. 5. 1861], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; 
rozměry: 250 x 155 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: veškeré další další výskyty jiné verze: a) 90/8, b) 98/1, c) 98/3. 
Poznámka 
Datace: dle titulního listu 98/1. 

 

č. 98/3 [Pro prvního máje 1861]  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} - 90/8 
části: [Fanfára 1] 
3 hlasy ze sady, obsazení: Flic B, Tr I B, Princip B 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1861], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 3 p.;  
rozměry: 245 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
další výskyt: Pozůstalost: a) 90/8, b) 98/1, c) 98/2. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s informací titulního listu viz 98/1. 

 

č. 99/0 Dvě skladby pro kvartet brkaček 
části: sbírka 2 skladeb pro brkačky (merlotin) 
partitura, obsazení: SyS 792: Mer I II III IV, SyS 793: Mer I II III, bMer 
opisy – [Gregora Otakar], [1 DS?], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; 
rozsah: 7 fol., pops. 13 p.; rozměry: 220 x 210 q. mm 
původní číslo SyS:  792, 793 
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uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 
dvě skladby, které jsou označeny názvy, čísly SyS, každá skladba na jiném papíře: 792 
Polka, 793 Směs z narodnich pisni pro 4 brkačky. 

 

č. 99/1 Polka 
partitura, obsazení: Mer I II III IV 
opis [Gregora Otakar], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3 fol., 
pops. 6 p.; rozměry: 220 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 792 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 99/2 Směs z národních písní 
části: směs [4] písní - Ach synku, Pásla ovečky + 2 neidentifikované 
partitura, obsazení: Mer I II III, bMer 
opis [1 DS], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; 
rozměry: 220 x 210 q. mm 
původní číslo SyS: 793 
uložení: NM-ČMH, č.př.  83/78, karton 741  
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 100/1 Začátkové mladého houslisty 
části: příklady 1-13: žádné členění, 14+15: [Polonéza], Trio, 16: neúplné, 17: [Téma], 
Var: 1, [Var: 2, Var: 3], 18: 2 části - Polonés, Trio, 19+20: žádné členění 
hlas (škola), obsazení: Vno (16-20 - Vno I+II) 
autograf, perem - černý inkoust; [ante x in 1879], s. l.; rozsah: 16 fol., pops. 29 p.; 
rozměry: 265 x 170 q. mm 
původní číslo SyS: 821 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: odhadem dle informace o vydání viz: B. Štědroň, František Gregora, in: Bohumír 
Štědroň (ed.), Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1, Praha, Státní 
hudební nakladatelství, 1963, s. 375., obsahuje 20 cvičení (nejasné, zda-li kompletní), 
cvičení 16 neúplné, jednotlivá cvičení ne vždy označena, oddělena změnou 
předznamenání a metra, rozčlenění provedeno na základě paginace zřejmě O. Gregory, 
tónin a předepsaného metra: 1 - Sotva bílý den zasvítá (C-dur, celý, s. 3), 2 - Nepujdu 
domu (C-dur, celý, s.4), 3 - s. n. (C-dur, celý, s.5), 4 - [Adámku náš] (G-dur, 3/4, s.6), 5 - 
[Žalo děvče] (G-dur, 2/4, s.6), 6 - [Holka modrooká] (C-dur, 2/4, s.7), 7 - s. n. (F-dur, celý, 
s.7), 8 - Červená růžičko (G-dur, 2/4, s.8), 9 - s. n. (G-dur, 3/4, s.8), 10 - s. n. (F-dur, 3/4, 
s.9), 11 - s. n. (G-dur, 2/4, s.9), 12 - s. n. (F-dur, 3/4, s.10), 13 - s. n. (G-dur, celý, s.10-
11), 14 - s. n. (F-B-dur, 3/4, s.12-13), 15 - s. n. (D-G-dur, 3/4, s.14-15), 16 -  s. n. (C-dur, 
celý, s.16-18), 17 - Pozicí 2hé (C dur/1.-3. část/-c moll/4.část/, 2/4, s.19-22), 18 - 
[Polonés - Trio] (F-B-dur, 3/4, s.23-26), 19 - s. n. (C-dur, 3/4, s.27), 20 - s. n. (C-dur, 3/4, 
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28). 
 

č. 101/1 Cvičení pro kontrabas 
části: a) Postava při base, b) Ladění, c) Držení šmitce, d) vedení jeho, e) užívání 
prstokladu, f) Polohy, g) o prstokladu, h) O tónu 
hlas (škola), obsazení: Cb 
autograf? (netypický i dle SyS), perem - černý inkoust; [1879], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 
18 p.; rozměry: 250 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: 823 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
Poznámka 
Datace: Miloslav Gajdoš, Katalog kontrabasových skladeb Františka Gregory, kopie 
strojopisu, Kroměříž 1978, s. 1, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 102/1 Cvičení na kontrabas 
hlas (škola), obsazení: Cb 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; 
rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 822 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741  
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 5 celých a 1 fragmentární etudu, 
jednotlivé etudy neoznačeny, každá etuda na nové pagině, nedopsaná (fragmentární) 
etuda na pagině nadepsané "Cvičení na kontrabas" (folio recto neobsazeno, stejně tak u 
ještě jedno folio popsáno pouze verso); 

 

č. 103/1 Cvičení ve zpěvu 
části: Předmluva, Cvičení v družicích, Cvičení v čtvrticích, Cvičení v pěticích, Cvičení 
pro šestice, Cvičení v sedmicích, Čtverhlasná cvičení 
hlas (škola), obsazení: [C I - IV] 
černobílá fotokopie autografu, z fotokopie neidentifikováno (pravděpodobně černý 
inkoust v předloze); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 23 fol., pops. 23 p.; rozměry: 
195 x 130 q. mm 
původní číslo SyS: 813 
uložení:: NM-ČMH: č.př.  83/78, karton 741 
další výskyt: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. 
č. 3 [katalog č. 107/1]. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje předmluvu a 15 cvičení, které jsou 
označeny průběžným číslováním; jedná se o fotokopii rukopisu, předloha uložena v 
SOkA Písek. 

 

č. 104/1 Příklady co navedení ku čtení basu očísleného 
hlas (škola), obsazení: [Org] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 240 x 300 mm 
původní číslo SyS: 824 
uložení: NM-ČMH, č.př. 83/78, karton 741 
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Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; obsahuje 48 drobných cvičení číslovaného basu 
- cvičení oddělena vždy novým F-klíčem a metrickým předpisem; připojena skica? 
skladby - instruktivní cvičení: několik řad celých not (jednohlasá), první řada označena 
"Chorali", ostatní pouze "C. m." 

 

č. 105/1 Nauka o skladbě hudební  
viz též Gregorova harmonie - 194/1, Nauka o harmonii hudební - 195/1 
rukopis učebnice 
autograf - nečistopisný, perem - černý inkoust, tužkou - přípisy; [1862 - 1876], s. l.; 
rozsah: 122 fol., pops. 47 p.; rozměry: 250 x 290 mm 
původní číslo SyS: 811 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 3 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 3 [katalog č. 106/1], 2) NM - ČMH, sign.: H-II G 95, 3) Městská knihovna Písek - 
sign.: SA 78, 4) PMP, sign.: a) KM B 1498 [katalog č. 194/1], b) 28868 KR 3444 [katalog 
č. 195/1], 5) Knihovna ÚHV FF UK, sign.: II C 52. Poznámka 
Datace: Jaromír Malý (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. 
Podhajský a spol., 1932, s. 100 - datum vydání učebnice u F. A. Urbánka; je Gregorovou 
Naukou a harmonii hudební…" s odlišnou předmluvou, končí oblastí v publikaci na 
str.116 [1. nebo 2. odstavec]. 

 

č. 106/1 Nauka o skladbě hudební od Frt. Gregory 
viz též Gregorova harmonie - 194/1, Nauka o harmonii hudební - 195/1 
části: [Úvod,  Proprava - Díl prvý. Diatonické postupy v C-dur, Díl druhý - Diatonické 
postupy v mol-tonině.] 
rukopis učebnice 
autograf – nečistopisný [+1 DS - přípisy a korektury textu perem?], perem - černý 
inkoust; [1862 - 1876], s. l.; rozsah: I + 98 + 3 + I fol., pops. 199 p.; rozměry: 230 x 295 
mm 
původní číslo SyS: 811 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 3 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 3 [katalog č. 105/1], 2) NM - ČMH, sign.: H-II G 95, 3) Městská knihovna Písek - 
sign.: SA 78, 4) PMP, sign.: a) KM B 1498 [katalog č. 194/1], b) 28868 KR 3444 [katalog 
č. 195/1], 5) Knihovna ÚHV FF UK, sign.: II C 52. 
Poznámka 
Název převzat z desek; datace: Jaromír Malý (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. Písecké 
vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 100 - datum vydání učebnice u F. A. 
Urbánka; dle srovnání s číslem 105/1a vydanou publikací je mezi nimi, vykazuje větší 
podobnosti s publikací; předmluva stejná jako v čísle 105/1; je Gregorovou Naukou o 
harmonii hudební …" obsahující Propravu,1 díl a začátek druhého dílu dle publikace v 
rukopisu neoznačeno, přiloženy 3 listy; f.1 verso obsahuje černým inkoustem: "Dar p. 
Josefa Gregory, hosp. správce v. v. | 20/XII. 30." 

 

č. 107/1 Cvičení ve zpěvu 
části: Předmluva, 1 Cvičení v družicích, 2hé cvičení, 3. Cvičení v třeticích, 4 Cvičení, 5 
Cvičení. ve čtvrticích, 6 Cvičení, 7 Cvičení alla marcia, 8 Cvičení v pěticích, 9 Cvičení, 10 
Cvičení pro šestice, 11 Cvičení, 12 Cvičení v sedmicích, Cvičení čtverhlasná. 13 Cvič:, 
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14 Cvičení, 15 Cvičení 
hlasy (škola), obsazení: S+T, Vno+A+B 
autograf - čistopis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: I + 14 + I 
fol., pops. 23 p.; rozměry: 315 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 813 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 3 
další výskyt: Pozůstalost 103/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; přední předsádka vpravo nahoře tužkou: "Dar 
od st. reálky v Písku | 1928.". 

 

č. 108/1 Večerní hodinky čili nešpory. Pro 4 hlasy  
viz též Žalmy Davidovy - a) 137/0-2, b) 11/2,4 
části: Číslo 1., Číslo 2., Číslo 3., Číslo 4., Číslo 5., Magnificat 
hlasy [neúplná sada z pozůstalosti - zbytek sady ČMH pozůstalost 11/1], obsazení: S+S 
solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
autograf, perem - černý inkoust, modrou pastelkou - zvýraznění dynamiky, výrazová 
označení – autografní, tužkou - autografní; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: 20 + 2 fol., 
pops. 17 p.; rozměry: 290 x 370 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost a) 11/1(zbytek sady autografního materiálu), b) 11/2-5, b) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č. 137/1] - částečná shoda obsazením, [katalog č. 137/2] - tam hlasy T a B. 
Poznámka 
Název převzat z bifoliového obalu; datace: vydání Kancionálu čili knihy duchovních 
zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost  (sv.1 - textová předloha) - pravděpodobné 1. 
zjištěné provedení (koncertně): anonym: Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. 
Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34. 

 

č. 109/0 Chorální mše z A dur  
viz též Vokální mše - 129/1, Mše chorální z A dur - 13/1 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy (2 sady - rozděleno dodatečně), obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opis - obal i hlasy, perem - černý inkoust (109/1, 109/2), červenou pastelkou (obal), 
modrým inkoustem (109/2: 4S); [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 62 fol., pops. 120 p.;  
rozměry: 270 x 370 mm 
původní číslo SyS:  214, [221], [222] 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2,  nesign., inv. č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání pravděpodobné textové předlohy 
skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí 
pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se skladbou SyS 214 a do významově blíže 
neurčeného přípisu (provedení,vznik opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, nesign., 
karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 109/2]. 

 

č. 109/1 Chorální mše z A dur 
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části: Kyrie, Gloria, Evangelium, Credo, Offert:, Svatý, Bened, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, 2A+A, solo, 2T+T solo, B+B solo, [Org se sóly] 
autograf, opis - 1DS [TL], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 18 
fol., pops. 34 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 214 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhad vzniku skladby v souvislosti 
sobdobím od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál 
čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech 
spolu se skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku 
opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 
109/2];  datace ostatní: data pravděpodobného provedení: S: 4. 12. 1875, IV 95, 1T: 7. 
12.  79, rozměr hlasu B v mm: 240 x 310. 

 

č. 109/1 Chorální mše z A dur 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium, Credo, Offert:, Svatý, Bened, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, [Org se sóly] 
autograf, opis - 1DS [TL], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 18 
fol., pops. 34 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: [221] 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Graduále „Bůh věčné pravdy“; datace: odhad vzniku skladby v souvislosti sobdobím od 
vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku opisu) viz: 
SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 109/2];  datace 
ostatní: data pravděpodobného provedení: S: 4. 12. 1875, IV 95, 1T: 7. 12.  79, rozměr 
hlasu B v mm: 240 x 310. 

 

č. 109/1 Chorální mše z A dur 
části: Kyrie, Gloria, Evangelium, Credo, Offert:, Svatý, Bened, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, [Org se sóly] 
autograf, opis - 1DS [TL], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. l.; rozsah: 18 
fol., pops. 34 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: [222] 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesign., inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium „Zde s chlebem, vínem“;datace: odhad vzniku skladby v souvislosti 
sobdobím od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál 
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čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech 
spolu se skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku 
opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 
109/2];  datace ostatní: data pravděpodobného provedení: S: 4. 12. 1875, IV 95, 1T: 7. 
12.  79, rozměr hlasu B v mm: 240 x 310. 

 

č. 109/2 [Chorální mše z A dur] 
části: Kyrie (Kyríe, Krleš), Gloria (Sláva), Evangelium (Evangel., Evang.), Credo (Gredo, 
Věřím), Offert. (Offer) 
hlasy [neúplné, ale nekoncipováno zřejmě jako sada (17S, 4A, B), obsazení: S+S solo, 
A+A solo, B+B solo 
opisy, [19] kopistů: Jan Jilek (1S), Thekla Kovandová (2S), Marie Köppel (3S), Marietta 
Říhova (4S), Anna Špirhanzlova (5S), Eleonora Zborníkova (6S), Anna Feisingrová (7,8S), 
Anocencie Jarušova (9S), Maria Kreuzmann (10S), Marie Křivancova (11S), Frant Sto, 
perem - černý inkoust, perem - modrý inkoust (4S); [1863 - 2. 11. 1865], s. l.;  rozsah: 44 
fol., pops. 86 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 214 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskytytéhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s 
obdobím od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál 
čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech 
spolu se skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku 
opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 
109/2], datace ostatní - datace vzniku opisů (kromě 5S, datace je uvedena přípisem 
tužkou, nejasné, nevztahuje-li se k provedení?): 1S: 27. 4. 1867, 2S: 3. 6. 1869, 3S: 23. 
3.1872, 4S: 3. 3. 1872, 5S: 1875, 6S: 6/1875, 1A: 2. 11. 1865, B: 1. 4. 1868 (vznik 
rukopisu), 22. 2. 1885 (provedení); rozměry hlasů v mm: 255 x 330 (4,5,6,9,12S), 245 x 
305 (1S), 245 x 315 (2,3S,1A,B), 250 x 335 (7,8S), 255 x 325 (10S,2A), 250 x 325 (11S), 
250 x 315 (13,14,15,17S,3,4A), 250 x 320 (16S). 

 

č. 109/2 [Chorální mše z A dur] 
části: Kyrie (Kyríe, Krleš), Gloria (Sláva), Evangelium (Evangel., Evang.), Credo (Gredo, 
Věřím), Offert. (Offer) 
hlasy [neúplné, ale nekoncipováno zřejmě jako sada (17S, 4A, B), obsazení: S+S solo, 
A+A solo, B+B solo 
opisy, [19] kopistů: Jan Jilek (1S), Thekla Kovandová (2S), Marie Köppel (3S), Marietta 
Říhova (4S), Anna Špirhanzlova (5S), Eleonora Zborníkova (6S), Anna Feisingrová (7,8S), 
Anocencie Jarušova (9S), Maria Kreuzmann (10S), Marie Křivancova (11S), Frant Sto, 
perem - černý inkoust, perem - modrý inkoust (4S); [1863 - 2. 11. 1865], s. l.;  rozsah: 44 
fol., pops. 86 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: [221] 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskytytéhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
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Graduále „Bůh věčné pravdy“; datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s obdobím od 
vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku opisu) viz: 
SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 109/2], datace 
ostatní - datace vzniku opisů (kromě 5S, datace je uvedena přípisem tužkou, nejasné, 
nevztahuje-li se k provedení?): 1S: 27. 4. 1867, 2S: 3. 6. 1869, 3S: 23. 3.1872, 4S: 3. 3. 
1872, 5S: 1875, 6S: 6/1875, 1A: 2. 11. 1865, B: 1. 4. 1868 (vznik rukopisu), 22. 2. 1885 
(provedení); rozměry hlasů v mm: 255 x 330 (4,5,6,9,12S), 245 x 305 (1S), 245 x 315 
(2,3S,1A,B), 250 x 335 (7,8S), 255 x 325 (10S,2A), 250 x 325 (11S), 250 x 315 
(13,14,15,17S,3,4A), 250 x 320 (16S). 

 

č. 109/2 [Chorální mše z A dur] 
části: Kyrie (Kyríe, Krleš), Gloria (Sláva), Evangelium (Evangel., Evang.), Credo (Gredo, 
Věřím), Offert. (Offer) 
hlasy [neúplné, ale nekoncipováno zřejmě jako sada (17S, 4A, B), obsazení: S+S solo, 
A+A solo, B+B solo 
opisy, [19] kopistů: Jan Jilek (1S), Thekla Kovandová (2S), Marie Köppel (3S), Marietta 
Říhova (4S), Anna Špirhanzlova (5S), Eleonora Zborníkova (6S), Anna Feisingrová (7,8S), 
Anocencie Jarušova (9S), Maria Kreuzmann (10S), Marie Křivancova (11S), Frant Sto, 
perem - černý inkoust, perem - modrý inkoust (4S); [1863 - 2. 11. 1865], s. l.;  rozsah: 44 
fol., pops. 86 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: [222] 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton č. 2, inv.č. 4 [katalog č. 129/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskytytéhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium „Zde s chlebem, vínem“; datace: odhad vzniku skladby v souvislosti s 
obdobím od vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál 
čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech 
spolu se skladbou SyS 214 po významově blíže neurčený přípis (o provedení, vzniku 
opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, nesign., karton č. 1, inv.č. 4. [katalog č. 
109/2], datace ostatní - datace vzniku opisů (kromě 5S, datace je uvedena přípisem 
tužkou, nejasné, nevztahuje-li se k provedení?): 1S: 27. 4. 1867, 2S: 3. 6. 1869, 3S: 23. 
3.1872, 4S: 3. 3. 1872, 5S: 1875, 6S: 6/1875, 1A: 2. 11. 1865, B: 1. 4. 1868 (vznik 
rukopisu), 22. 2. 1885 (provedení); rozměry hlasů v mm: 255 x 330 (4,5,6,9,12S), 245 x 
305 (1S), 245 x 315 (2,3S,1A,B), 250 x 335 (7,8S), 255 x 325 (10S,2A), 250 x 325 (11S), 
250 x 315 (13,14,15,17S,3,4A), 250 x 320 (16S). 

 

č. 110/1 Tvého jména pějem slávu 
hlasy, obsazení: [C] I-IV, [T I II, B I II] 
autograf, opisy 2 DS (včetně kopisty obalu), perem - černý inkoust;  s. a. [XIX.st - 1/2 - 
3/4], s.l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 9 p.; rozměry: 270 x 365 mm 
původní číslo SyS: 545 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/40. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; autograf - zběžná forma (podoba): C II - noty i 
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text, C III - text, C IV - noty kromě basových klíčů folia verso a text od 50. taktu, ostatní 
opis 1 DS, obal 2 DS; obsazení dle povahy zápisu a srovnáním s výkytem opisu - viz: 
Pozůstalost 43/40. 

 

č. 111/0 Matko, jež se skvíš bělostí 
partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opisy – Leop[old] Stocký + 1DS (obal), perem – černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 
- 3/4], s. l.;  rozsah: 6 + 2 fol., pops. 12 p.;  rozměry: 270 x 370 mm 
původní číslo SyS: 235 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 39/9. 
Poznámka 
fyzicky 2 hudebniny ve společném bifoliovém obalu; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci. 

 

č. 111/1 Sbor Matko, jež se skvíš bělostí 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou - vepsaný další hlas do tenorů; s. a. [XIX.st - 1/2 
- 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 235 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 39/9. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 111/2 Matko, jež se skvíš bělostí 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust); s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 
fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 255 mm 
původní číslo SyS: 235 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 39/9. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; datace ostatní: 17. VI. 80 - datace vzniku opisu . 

 

č. 112/1 Offertorium 
hlas, obsazení: Timp C+G 
opis [Gregora František], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 1 p.; rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS:  nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; skladba neidentifikována; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci. 
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č. 113/0 Válečná 
partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opisy - Leop[old] Stocký +1DS (obal), perem - černý inkoust; [ante 29. 10. 
1849], s. l.; rozsah: 6 + 2 fol., pops. 12 p.;  rozměry: 375 x 275 q. mm 
původní číslo SyS: 528 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: XII E 300 (autograf), 2) Pozůstalost 43/17. 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny ve společném bifoliovém obalu "pijákového" papíru; datace: v 
souvislosti s přípisem v SOkA Písek 113/1. 

 

č. 113/1 Válečná 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou - přípis folio recto; [ante 29. 10. 1849 s. l.; 
rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 375 x 275 q. mm 
původní číslo SyS: 528 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: XII E 300 (autograf), 2) Pozůstalost 43/17. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s přípisem – viz pramen katalog č. 113/1; datace ostatní: přípis 
tužkou folio recto "29. října 849" není jasné, je-li nebo není autografní. 

 

č. 113/2 Válečná 
hlasy, obsazení: 2T I, T II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust; [ante 29. 10. 1849], s. l.; rozsah: 5 fol., 
pops. 10 p.; rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 528 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: XII E 300 (autograf), 2) Pozůstalost 43/17. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s přípisem – viz pramen katalog č. 113/1; datace ostatní: vznik 
hlasů - 25. 4. [18]83 (1T I, T II), 26. 4. [18]83 (B I II), 2. 3. 1887 (2T I) . 

 

č. 114/1 Statečný myslivec 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II - dle informací TL a klíčování] 
autograf, perem - černý inkoust; [1855 - 1863], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 537 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/32. 
Poznámka 
Datace: odhadem - v souvislosti s obdobím, kdy autor textu -  Matěj Havelka -  žil a 
pracoval v Písku a přicházel s Františkem Gregorou aktivně do kontaktu, viz: J. Malý, 
Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 93 - 
94. 

 

č. 115/1 Večerní zpěv 
hlasy, obsazení: S I, A, [Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; 
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rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 657 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 62/23. 
Poznámka 
Datace: na základě pravděpodobného nejstaršího zjištěného provedení skladby - 
identifikace dle obsazení a příbuznosti názvu - "Večer", viz: anonym, Feuilleton. Domácí 
zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 
6, č. 6, 28. 2., s.74; určení hlasů S I vychází z nadepsání hlasů, podle hlasu [Pf] ale 
nenasvědčuje nic existenci S II; hlas [Pf] obsahuje linky S a A; klasifikace obsazení dle 
informací SyS; rozměry hlasův mm: 320 x 245 q. (A, [Pf]), 320 x 250 q. (S I) . 

 

č. 116/0 Vlašťovice 
části: [Odlétla mladá laštovice], Finále 
partitino, 2 sady hlasů, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opisy [4 DS], perem - černý inkoust; [ante 28. X. 1860], s. l.;  rozsah: 19 + 2 
(obal) fol., pops. 33 p.;  rozměry: 285 x 365 mm 
původní číslo SyS: 519 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/39. 
Poznámka 
Fyzicky 3 hudebniny; datace: v souvislosti s datací provedení z přípisu v prameni katalog 
č. 116/2; klasifikace obsazení dle informací SyS a přípisů o obsazení hlasů v SOkA Písek 
116/2 + 116/3. 

 

č. 116/1 Vlašťovice 
části: [Odlétla mladá laštovice - incipit], Finále 
partitino, obsazení: S I+II+A, T I+II+B 
autograf, opisy - 2 DS [Gregora Otakar + 1 DS - přípisy f1 recto], perem - černý inkoust; 
[ante 28. X. 1860], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 519 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/39 (partitura). 
Poznámka 
Název podle titulního listu vytvořeného Otakarem Gregorou; pramen katalog č. 116/1 
patří do sady s pramenem katalogu č. 116/2; TL dopsán pravděpodobně stejně jako 
podložení textu v části "Finále" Otakarem Gregorou; datace: v souvislosti s datací 
provedení z přípisu v prameni katalog č. 116/2. 

 

č. 116/2 [Vlaštovice] 
části: [Odlétla mladá laštovice - incipit], Finale 
hlasy, obsazení: S I+S I Solo, S II+S II Solo, 2A, T I II, B 
autograf, opis - 1 DS (2A), perem - černý inkoust; [ante 28. X. 1860], s. l.; rozsah: 7 fol., 
pops. 11 p.; rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 519 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/39 (partitura). 
Poznámka 
117/1 patří do sady 116/2; 2A zběžnou formou autografu, přesto domnívám se na 
základě zkušeností s prameny jedna ruka; S I f1 recto pravý dolní roh přípis tužkou 
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(autografní?) "Albína Roškotowa 28/10 60"; datace: v souvislosti s datací provedení z 
přípisu v prameni, datace ostatní: [datace provedení] podle přípisu: 28. 10. [18]60 (S I). 

 

č. 116/3 Vlašťovice - Selanka 
části: [Odlétla mladá laštovice - incipit], Finale 
hlasy, obsazení: S I+S I Solo, S II+S II Solo, A, T I II, 2B 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 28. X. 1860], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 18 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 519 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 43/39 (partitura). 
Poznámka 
Název - přípis cizí rukou; datace: v souvislosti s datací provedení z přípisu v prameni 
katalog č. 116/2;datace ostatní: S I-f2 verso obsahuje u závěrečné taktové čáry 
autografní přípis černým inkoustem: "Albína 18 4/8 62"; S II-f2 recto obsahuje přípis 
stejného charakteru "Zdenka 4/8 862";autograf - odlišné podoby SI a zbytek, přesto se 
domnívám že obojí autograf na základě zkušeností s materiálem. 

 

č. 117/0 Kdybych byl růžinou  
viz též Národní - 177/1, Národní: "Kdybych byl růžinou" - 178/1, Růžina - 
179/1 
2 sady hlasů, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
Opisy, Leop[old] Stocký + 2? DS (obal), perem - černý inkoust; 1878, s. l.; rozsah: 8+2 
fol., pops. 13 p.; rozměry: 290 x 365 mm 
původní číslo SyS: 523 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 43/12; 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 -1949, 
balík 2 (nezpracováno [katalog č. a) 177/1, b) 178/1, c) 179/1]). 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; datace: viz Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz pramen katalog č. 
178/1. 

 

č. 117/1 Národní (Kdybych byl růžinou) 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
opis - 1 DS?, perem - černý inkoust; 1878, s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 4 p.; rozměry: 250 x 
320 mm 
původní číslo SyS: 523 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 43/12; 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 -1949, 
balík 2 (nezpracováno [katalog č.: a)177/1, b) 178/1, c) 179/1]). 
Poznámka 
Nezřetelné, je-li nebo není autograf, nadepsání, klíče vykazují znaky autografu, text i 
noty - smíšené znaky - v případě autografu může být ovlivněno zběžností zápisu, datace: 
viz Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz SOkA Písek 178/1. 

 

č. 117/2 Kdybych byl růžinou. Národní 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust; 1878, s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 250 x 160 mm 
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původní číslo SyS: 523 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 43/12; 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 -1949, 
balík 2 (nezpracováno [katalog č.: a) 177/1, b) 178/1, c) 179/1]). 
Poznámka 
Datace: viz Čeněk Holas: "Vysvětlení" - viz pramen katalog č 178/1; datace ostatní: po 
skončení každého hlasu datace a podpis kopisty, v podobách: "1. 9. 84 | Leop Stocký" (T 
I, B I), "1. 9. 84 | Stocký" (T II, B II). 

 

č. 118/1 Zpěv pro tři hlasy s klavírem  
viz též Jak potok se volně vine - 62/24 
hlasy, obsazení: S, A, B, Pf 
autograf, perem - černý inkoust, tužkou; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 7+2 fol., 
pops. 14 p.; rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 656 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 62/24. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; autografní tužkou je znázorněna dynamika a 
napsán titulní list, hlas Pf obsahuje hlavní hlas/y (zpěvní linku); tužkou nástupy hlasů 
(Pf) a snad i čísla taktů ve všech hlasech a paginace hlasu Pf [Otakar Gregora - dle 
zkušenosti s písmem]; hlas B je polohou spíše Bar - odpovídá i určení obsazení dle SyS a 
pramene viz Pozůstalost 62/24. 

 

č. 119/1 Smíšený sbor při slavnosti svatební 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 18. 5. 1869], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 324 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 29/1, b) 38/18. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti se vznikem pramene a zjištěného provedení, nejasné zda-li i vzniku 
skladby dle pramenů v ČMH (SyS 323, 324); datace ostatní: 18. 5. 1869 – [provedení]; v 
závěru přípis autografní: "František Gregora jinak Sulpic | co otec dcery pluku 11ho | 
1869." 

 

č. 120/1 Caecelien Walzer 
části: Introduction, Walzer No 1., Nro 2., Nro 3., N 4., Nro 5., Finale 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Fl Es, Cl B I II, Cor Es I+II, Tr Es I+II, Tr B, Trbn, Vlne 
autograf, perem - černý inkoust, hnědý inkoust (hnědý inkoust - názvy, dynamika, 
frázování), tužkou - přípis na titulním listě; s. a. [XIX.st - 1/2], s. l.; rozsah: I + 14 + I fol., 
pops. 26 p.; rozměry: 310 x 240 q. mm 
původní číslo SyS: 773 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 84/1, b) 84/3, c) 85/1. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s dedikací - příbuzná krajského hejtmana v Písku mezi lety 1840 - 
1850; část "Introduction" neúplná, folio 2 vertikálně rozpůleno, vnější část folia schází; 
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přípis autografní na TL ve znění [dle mě z luštění kurentu]: "der hoch und wohlgeborene 
Fraifrau | Rosa Schrenk auf Notzing und | Egmating | in tiefsten Ehrfurcht gewidmet | 
von Franz Gregora." 

 

č. 121/0 Svatonoční gradual a offertorium 
části: 2 oddělené skladby 
hlasy - 2 sady, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - 4 DS: K.[arel] Hajský, AK + 2 DS, perem - černý inkoust; [1884], s. l.; rozsah: 30 + 
4 fol., pops. 57 p.;  rozměry: 290 x 365 mm 
původní číslo SyS: 126, 127 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny, každá obsahuje 2 skladby, oddělené názvem; datace: podle 
rukopisného přípisu pravděpodobně vnuka Otakara Gregory, viz: SyS, s. 7. 

 

č. 121/1 Svatonoční gradual a offertorium 
části: Recitativo, Duetto, Aria, Choro 
hlasy - neúplná sada (chybí Cb nebo Vlne dle předepsaného obsazení v TL), obsazení: S, 
A+A solo, T+T solo, 2B+B solo, Vno I II, Vla, Fl, Cl A I II, Cor D I+II, Tr D I+II, Timp D+A, Org 
opis - K.[arel] Hajský, perem - černý inkoust; [1884], s. l.;  rozsah: 21+2 fol., pops. 42 p.;  
rozměry: 265 x 330 mm 
původní číslo SyS: 126 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Pastorální graduále „Pastouškové, Boží sluhové“; datace: podle rukopisného přípisu 
pravděpodobně vnuka Otakara Gregory; k hlasům přidán hlas Tr D I+II nadepsán 
"Benedictus", folio verso obsahuje Vexila Regis pro S, A, T, B (dle užitých klíčů); hlas "2B" 
obsahuje zanášky jiných zpěvních hlasů nebo i nástrojů; rozměry hlasů v mm: 250 x 315, 
250 x 320 (Fl)  
170 x 145 q.(Tr D I+II - přidaný hlas jiné skladby) . 

 

č. 121/1 Svatonoční gradual a offertorium 
části: Recitativo, Aria, Terčzetto, Choro 
hlasy - neúplná sada (chybí Cb nebo Vlne dle předepsaného obsazení v TL), obsazení: S, 
A+A solo, T+T solo, 2B+B solo, Vno I II, Vla, Fl, Cl A I II, Cor D I+II, Tr D I+II, Timp D+A, Org 
opis - K.[arel] Hajský, perem - černý inkoust; [1884], s. l.; rozsah: 21+2 fol., pops. 42 p.;  
rozměry: 265 x 330 mm 
původní číslo SyS: 127 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Národní knihovna České republiky, sign.: 59 A 1307. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Pastorální offertorium „Ó, tovaryši, každý ať slyší“; datace: podle rukopisného přípisu 
pravděpodobně vnuka Otakara Gregory, rozměry hlasů v mm: 250 x 315, 250 x 320 (Fl) , 
170 x 145 q.(Tr D I+II - přidaný hlas jiné skladby). 

 

č. 121/2 Graduale. Offertorium. 
části: Recitativo, Duetto, Aria, Choro 
hlasy - přidělané, nebylo zamýšleno jako kompletní sada, obsazení: 2S, 3A+A solo, Cl C 
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opisy – AK + 2 DS, perem - černý inkoust; [1884], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 126 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Pastorální graduále „Pastouškové, Boží sluhové“; datace: podle rukopisného přípisu 
pravděpodobně vnuka Otakara Gregory; datace ostatní: 8. 12. [18]96 (1S, 1A) - 
pravděpodobně datace vzniku opisů;1 DS - 1+2S, AK - 1-3A, 2 DS - Cl C. 

 

č. 121/2 Graduale. Offertorium. 
části: Recitativo, Aria, Terčzetto, Choro 
hlasy - přidělané, nebylo zamýšleno jako kompletní sada, obsazení: 2S, 3A+A solo, Cl C 
opisy – AK + 2 DS, perem - černý inkoust; [1884], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 127 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Národní knihovna České republiky, sign.: 59 A 1307. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Pastorální offertorium „Ó, tovaryši, každý ať slyší“; datace: podle rukopisného přípisu 
pravděpodobně vnuka Otakara Gregory; datace ostatní: 8. 12. [18]96 (1S, 1A) - 
pravděpodobně datace vzniku opisů;1 DS - 1+2S, AK - 1-3A, 2 DS - Cl C.. 

 

č. 122/1 Předehra k opeře Němá z Portici 
[klavírní výtah na 4 ruce], obsazení: [Pf] 
opis - [Gregora František?], perem - černý inkoust; [1828 - 1839], s. l.; rozsah: 11 fol., 
pops. 19 p.; rozměry: 350 x 200 q. mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Cizí skladba; datace: odhad v období mezi premiérou opery až do datumu vzniku 
hudebniny; datace ostatní: 183[9] – datace vzniku hudebniny; nejasné, zda-li to je 
rukopis F. Gregory, nebo není, je velmi netypický ve srovnání s pozdějšími Gregorovými 
rukopisy, ale vyloučit Gregoru nelze. 

 

č. 123/1 [Mše in C] 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
2 hlasy, obsazení: Fl, Cl C I 
opisy -  [František Gregora] (Fl), Hanus (Cl C I), perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2], 
s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 10 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Cizí skladba; Cl C I vpravo nahoře uvádí jméno skladatele: "R. Führer."; datace: 
odhadem podle životních dat skladatele Roberta Führera, je-li přípis o autorství na v 
přípisu Cl C I správný. 

 

č. 124/1 Deus in adjutorium 
2 hlasy, neúplná sada, obsazení: A, T 
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opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 240 x 300 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; není zřejmé, psal-li to Gregora nebo nikoliv a je-li to jeho zhudebnění 
či nikoliv; skladba neidentifikována; fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož 
čísla; datace: odhadem - podle většiny datovaných Gregorových skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 124/1 Responsoria pro Matutino Domenica 
2 hlasy, neúplná sada, obsazení: A, T 
opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 240 x 300 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; není zřejmé, psal-li to Gregora nebo nikoliv a je-li to jeho zhudebnění 
či nikoliv; skladba neidentifikována; fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož 
čísla; datace: odhadem - podle většiny datovaných Gregorových skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 124/1 Resurrect. 
2 hlasy, neúplná sada, obsazení: A, T 
opis, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; 
rozměry: 240 x 300 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; není zřejmé, psal-li to Gregora nebo nikoliv a je-li to jeho zhudebnění 
či nikoliv; skladba neidentifikována; fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož 
čísla; datace: odhadem - podle většiny datovaných Gregorových skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 125/1 [Otče náš] 
1 hlas, obsazení: S II 
opis - [Gregora František - autograf?], perem - hnědý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. 
l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 245 x 315 mm 
původní číslo SyS: 243 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 38/9. 
Poznámka 
Nejisté autorství vlastního zhudebnění - není-li úpravou jiné existující skladby, viz:  
Antonín Podlaha (ed.), Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od 
roku 1828 až do nynější doby (do konce r. 1913), sv. 4, Praha, Dědictví sv. Prokopa, 
1918, s. 1828; datace: viz Antonín Podlaha - viz výše (Zpěvníček pro dívčí školy, č. 3, 
Praha 1875); opis vykazuje rysy rukopisu F. Gregory. 

 

č. 126/1 [Canticum Simeonis] 
části: Lumen ad revelationem, Exurge Domine 
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hlas, obsazení: [C] 
opis - Gregora František, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství - zhudebnění nezahrnuto v SyS; f verso uprostřed nahoře přípis kopisty: 
"Domine Vobiscum: Et cum sp… | Oratio 1,2,3,4,5. | Když kouří | Attacca . . 
.";vynotováno kuličkami a podložen text; folio recto obsahuje tužkou náčrt blíže 
neidentifikované čtyřhlasé sazby; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; je zhudebněním Canticum Simeonis. 

 

č. 127/1 Marie, dcera pluku 
části: Svazek 1., Svazek 2., Svazek 3., Svazek 4. 
particell, obsazení: Marie [S], Markisa [MS], Tonio [T], Sulpic [B], S, A, T, B, [Pf] 
opis - Gregora František, perem - černý inkoust; [1840], s. l.; rozsah: 23 + I fol., pops. 43 
p.; rozměry: 315 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 784 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Datace: premiéra  opery; cizí skladba. 

 

č. 128/1 Vokální mše Es dur  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4,14/1, Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 
14/2, Mše pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, Org [se sóly] 
opisy - Leop[old] Stocký, [M.] Kuliš + 1DS, perem - černý inkoust, modrý inkoust (T); s. 
a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 19 + 2 fol., pops. 37 p.; rozměry: 260 x 365 mm 
původní číslo SyS: 216 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4  [katalog č. 130/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Slavnostní chorální mše „Tobě Pane na výsosti“; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné 
informace k dataci; atace ostatní: vznik hlasů: 19. 11. 1888 (S), 10. 6. 1882 (A), 15. 3. 
[18]76 (T), 28. 7. 1889 (B), 7. 12. 1888 (Org), rozměry hlasů v mm: 260 x 330 (S,A, Org), 
255 x 325 (T), 250 x 315 (B). 

 

č. 128/1 Vokální mše Es dur  
viz též Chorální mše slavnostní - 12/4,14/1, Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 
14/2, Mše pro smíšený sbor a sola - 130/1 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, Org [se sóly] 
opisy - Leop[old] Stocký, [M.] Kuliš + 1DS, perem - černý inkoust, modrý inkoust (T); 
[post 1852], s. l.; rozsah: 19 + 2 fol., pops. 37 p.; rozměry: 260 x 365 mm 
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původní číslo SyS: 228 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4  [katalog č. 130/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offertorium „Přijmi dary sluhy svého“; datace: odhad vzniku skladby v období po 
napsání pravděpodobné textové předlohy (Kancionál. Společný zpěvník českých a 
moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380), datace ostatní: vznik hlasů: 
19. 11. 1888 (S), 10. 6. 1882 (A), 15. 3. [18]76 (T), 28. 7. 1889 (B), 7. 12. 1888 (Org), 
rozměry hlasů v mm: 260 x 330 (S,A, Org), 255 x 325 (T), 250 x 315 (B). 

 

č. 129/1 Vokální mše  
viz též Chorální mše A dur - 109/0-2, Mše chorální z A dur - 13/1 
části: Kyrie, Gloria, Graduale (Evangelium - S), Credo, Offertorium, Sanctus, 
Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký dle srovnání], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. 
l.; rozsah: 15 + 2 fol., pops. 28 p.; rozměry: 250 x 365mm 
původní číslo SyS: 214 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. . fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhad vzniku skladby v období od 
vydání pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 po dobu uvedenou významově blíže neurčeným přípisem (provedení x 
vznik opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4. [katalog č. 109/2]; datace ostatní: vznik hlasů: 28. 10. 1888 (T), 29. 10. 1888 
(A), 30. 10. 1888 (S), 3. 11. 1888 (B, Org) . 

 

č. 129/1 Vokální mše  
viz též Chorální mše A dur - 109/0-2, Mše chorální z A dur - 13/1 
části: Kyrie, Gloria, Graduale (Evangelium - S), Credo, Offertorium, Sanctus, 
Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký dle srovnání], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. 
l.; rozsah: 15 + 2 fol., pops. 28 p.; rozměry: 250 x 365mm 
původní číslo SyS: 221 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. . fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Graduále „Bůh věčné pravdy“; datace: odhad vzniku skladby v období od vydání 
pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 po dobu uvedenou významově blíže neurčeným přípisem (provedení x 
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vznik opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4. [katalog č. 109/2]; datace ostatní: vznik hlasů: 28. 10. 1888 (T), 29. 10. 1888 
(A), 30. 10. 1888 (S), 3. 11. 1888 (B, Org). 

 

č. 129/1 Vokální mše  
viz též Chorální mše A dur - 109/0-2, Mše chorální z A dur - 13/1 
části: Kyrie, Gloria, Graduale (Evangelium - S), Credo, Offertorium, Sanctus, 
Benedictus, Agnus, Dona 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký dle srovnání], perem - černý inkoust; [1863 - 2. 11. 1865], s. 
l.; rozsah: 15 + 2 fol., pops. 28 p.; rozměry: 250 x 365mm 
původní číslo SyS: 222 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 13/1, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. . fondu 1355, 
karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 109/0-2]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Offfertorium „Zde s chlebem, vínem“; datace: odhad vzniku skladby v období od vydání 
pravděpodobné textové předlohy skladeb SyS 221 a 222 (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní a domácí pobožnost) vyskytující se v pramenech spolu se 
skladbou SyS 214 po dobu uvedenou významově blíže neurčeným přípisem (provedení x 
vznik opisu) viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 4. [katalog č. 109/2]; datace ostatní: vznik hlasů: 28. 10. 1888 (T), 29. 10. 1888 
(A), 30. 10. 1888 (S), 3. 11. 1888 (B, Org). 

 

č. 130/1 Mše pro smíšený sbor a sola  
viz též Vokální mše Es dur - 128/1, Chorální mše slavnostní - 12/4,14/1, 
Vokální mše VI. od Frt: Gregory - 14/2 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - odpovídá 
dle katalog č. 128/1] 
opis (čistopis) L.[eopold] Stocký, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; 
rozsah: I + 8 + I + 2 fol., pops. 17 p.; rozměry: 285 x 365 mm 
původní číslo SyS:  216 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 128/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS - zde jako 
Slavnostní chorální mše „Tobě Pane na výsosti“; datace: odhadem - podle většiny 
datovaných Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné 
informace k dataci; datace ostatní: 3. 11. [18]87 - vznik hudebniny, rozměr vazby: 255 x 
320 mm. 

 

č. 130/1 Mše pro smíšený sbor a sola  
viz též Vokální mše Es dur - 128/1, Chorální mše slavnostní - 12/4,14/1, 
Vokální mše VI. od Frt: Gregory - 14/2 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - odpovídá 
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dle katalog č. 128/1] 
opis (čistopis) L.[eopold] Stocký, perem - černý inkoust; [ post 1852], s. l.; rozsah: I + 8 + 
I + 2 fol., pops. 17 p.; rozměry: 285 x 365 mm 
původní číslo SyS:  421 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) NM - ČMH a) sign.: XXX C 80, b) sign.: 
VI b 296, 3) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 
4 [katalog č. 145/1] - částečná shoda, jiné obsazení. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Graduál „Ty, jenž dáváš klasům zráti“; datace: odhad vzniku skladby v období po 
napsání pravděpodobné textové předlohy (Kancionál. Společný zpěvník českých a 
moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380), datace ostatní: 3. 11. 
[18]87 - vznik hudebniny, rozměr vazby: 255 x 320 mm. 

 

č. 130/1 Mše pro smíšený sbor a sola  
viz též Vokální mše Es dur - 128/1, Chorální mše slavnostní - 12/4,14/1, 
Vokální mše VI. od Frt: Gregory - 14/2 
části: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - odpovídá 
dle katalog č. 128/1] 
opis (čistopis) L.[eopold] Stocký, perem - černý inkoust; [post 1852], s. l.; rozsah: I + 8 + 
I + 2 fol., pops. 17 p.; rozměry: 285 x 365 mm 
původní číslo SyS: 228 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4 [katalog č. 128/1], 3) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 061. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Graduál „Ty, jenž dáváš klasům zráti“; datace: odhad vzniku skladby v období po 
napsání pravděpodobné textové předlohy (Kancionál. Společný zpěvník českých a 
moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380), datace ostatní: 3. 11. 
[18]87 - vznik hudebniny, rozměr vazby: 255 x 320 mm. 

 

č. 131/1 Tři vokální mše pro smíšený sbor 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org - odpovídá dle katalog 
č. 128/1] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 
15 + 2 fol., pops. 30 p.; rozměry: 265 x 365 mm 
původní číslo SyS: 211 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 12/1. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Církev nás volá k oběti“; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; sbírka skladeb, obsahuje 3 skladby - a) vokální mše s incipitem "Hospodine, 
všech věcí Pane!" e moll, b) vokální mše s incipitem "Spěj duše zbožně k výšině" F dur, c) 
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vokální mše s incipitem "Církev nás volá k oběti" F dur, jednotlivé skladby odděleny 
římskými čísly I - III; obsazení určeno dle uvedení f5 recto. 

 

č. 131/1 Tři vokální mše pro smíšený sbor 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org - odpovídá dle katalog 
č. 128/1] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 
15 + 2 fol., pops. 30 p.; rozměry: 265 x 365 mm 
původní číslo SyS: 212 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 12/2. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; sbírka skladeb, obsahuje 3 skladby - a) vokální mše s incipitem "Hospodine, 
všech věcí Pane!" e moll, b) vokální mše s incipitem "Spěj duše zbožně k výšině" F dur, c) 
vokální mše s incipitem "Církev nás volá k oběti" F dur, jednotlivé skladby odděleny 
římskými čísly I - III; obsazení určeno dle uvedení f5 recto. 

 

č. 131/1 Tři vokální mše pro smíšený sbor 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org - odpovídá dle katalog 
č. 128/1] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 
15 + 2 fol., pops. 30 p.; rozměry: 265 x 365 mm 
původní číslo SyS:  213 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 12/3. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Chorální mše „Spěj duše zbožně k výšině“; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
Gregorových skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k 
dataci; sbírka skladeb, obsahuje 3 skladby - a) vokální mše s incipitem "Hospodine, 
všech věcí Pane!" e moll, b) vokální mše s incipitem "Spěj duše zbožně k výšině" F dur, c) 
vokální mše s incipitem "Církev nás volá k oběti" F dur, jednotlivé skladby odděleny 
římskými čísly I - III; obsazení určeno dle uvedení f5 recto. 

 

č. 132/1 Offertorium pro smíšený sbor, houslové solo, smyčcový kvartet, dva lesní rohy 
a varhany 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno solo, Vno I II, Vla, Cb, Cor Es 
I II 
opis - Leop.[old] Stocký, perem - černý inkoust; [ante x in 1881], s. l.; rozsah: 14 + 2 fol., 
pops. 26 p.;  rozměry: 255 x 365 mm 
původní číslo SyS: 123 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 7/0-2. 
Poznámka 
Název vytvořený dle TL; datace: v souvislosti s informacemi z autografního titulního listu 
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- viz Pozůstalost 7/2; datace ostatní: přípisy na hlasech: 15. 10. [18]88 (Cor I II), 17. 10. 
[18]88 (Vno solo, Vno I II, Vla, Org), 18. 10. [18]88 (Cb), 22. 10. [18]88 (S, A, T, B) , u 
zpěvních hlasů je u datací v závěrech skladby, které jsou pohledem za přípisy černým 
inkoustem identifikovatelné, uvedeno ještě jméno "Jan Václ" [byl též učitelem dle 
razítek výše], dle porovnání nebyl kopistou; rozměry hlasů v mm: 255 x 335 (S, A, T, B), 
250 x 315 (Vno I II), 260 x 330 (Vno solo, Vla, Org), 255 x 330 (Cb), 245 x 315 (Cor Es I II). 

 

č. 133/1 Te Deum  
viz též Te Deum laudamus - 12/9, Starožitné Te Deum - 37/1, 38/24 
hlasy, obsazení: 2S, 2A, T, 2B 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 7 + 2 fol., pops. 8 
p.; rozměry: 265 x 365 mm 
původní číslo SyS: 441 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 12/9, b) 37/1, c) 38/24. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných Gregorových skladeb - spadají do tohoto 
období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 134/1 Sypte palmy 
partitino, obsazení: [C I - III, Pf x Org x Harm] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 5 
p.;  rozměry: 270 x 365 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; obsahuje 2 
skladby, které jsou odděleny zřetelně názvy; nikde není uvedeno Gregorovo jméno ani 
náznak po obvyklých provenienčních známkách - kopista, knihovna (Stocký, Žlábek 
atd.), datace: odhadem - podle porovnání s ostatními prameny fondu - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; SyS tyto písně nezachycuje. 

 

č. 134/1 O, králi věků 
partitino, obsazení: [C I - III, Pf x Org x Harm] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 + 2 fol., pops. 5 
p.;  rozměry: 270 x 365 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství; fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla; obsahuje 2 
skladby, které jsou odděleny zřetelně názvy; nikde není uvedeno Gregorovo jméno ani 
náznak po obvyklých provenienčních známkách - kopista, knihovna (Stocký, Žlábek 
atd.), datace: odhadem - podle porovnání s ostatními prameny fondu - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; SyS tyto písně nezachycuje. 

 

č. 135/0 Tys, o Bože, síla má! 
Partitura, výtah z hlasů, hlasy (2 sady?), obsazení: viz jednotlivá podčísla  
Autograf, opisy – Leopold Stocký + 3 DS, perem - černý inkoust, [katalog č. 135/1] - 
autografní modrou pastelkou, neautografní tužkou (přípis a podložený text); [ante 26. 
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2. 1861], s. l.; rozsah: 13 + 2 fol., pops. 15 p.;  rozměry: 295 x 375 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2,  nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Název převzatý z obalu.; fyzicky 5 hudebnin; datace: vztažena k prvnímu zjištěnému 
provedení (odhad identifikace skladby dle unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. 
Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, 
díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 135/1 [Tys, o Bože, síla má]  
viz též Zpívej duše - 135/3, 135/4 "Tys o Bože" Žalm. Gregora - 136/2, Žalm: 
Ty's ó Bože síla má - 168/1, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
hlasy (neúplná sada), obsazení: Trbn I II, bTrbn 
[autograf] + 1 DS (tužkou podložený text v Trbn II a přípis na tomtéž hlasu folio recto), 
perem - černý inkoust, modrou pastelkou (Trbn II), tužkou (přípisy a podložený text v 
Trbn II); [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 3 p.; rozměry: 255 x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Do hlasu Trbn II připsán a podložen tužkou text, Trbn II folio recto obsahuje tužkou 
přípis: "Přepsati do F trubky", patrně impuls k vzniku pramene katalog č. 135/4; datace: 
vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle unikátního 
obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. 
Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 135/2 Tys, o Bože, síla má!  
viz též Zpívej duše - 135/3, 135/4, "Tys o Bože" Žalm. Gregora - 136/2, Žalm: 
Ty's ó Bože síla má - 168/1 Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
partitura, obsazení: S, A, T, B, Trbn I+II+III, Timp [DG], H[arm] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, perem - červený inkoust (Timp);  [ante 
26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Hlas Timp dodatečně připsán pod linku hlasů Trbn; datace: vztažena k prvnímu 
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zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle unikátního obsazení), viz: 
anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a 
poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 135/3 Zpívej duše  
viz též Tys, o Bože, síla má - 135/2; "Tys o Bože" Žalm. Gregora - 136/2, Žalm: 
Ty's ó Bože síla má - 168/1, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
hlasy (zřejmě spolu s 135/4 využité jako sada), obsazení: Timp GD, Org 
opis - [Leopold Stocký], perem - černý inkoust, tužkou - přípis v hlase Org; [ante 26. 2. 
1861], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 3 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle 
unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), 
Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 135/4 Zpívej duše  
viz též Tys, o Bože, síla má - 135/2; "Tys o Bože" Žalm. Gregora - 136/2, Žalm: 
Ty's ó Bože síla má - 168/1, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
hlasy (zřejmě spolu s prameny katalog č. 135/3 využité jako sada), obsazení: Tr F I II, 
Trbn F 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 3 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 260 x 165 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka  
Původní název - uvedený na hlasech v podobě: "Chorál: "Zpívej duše." [Tr F I II, Trbn F] 
od Fr. Gregory." [Tr F I, Trbn F]; datace ostatní: přípis na hlasech: 28. 3. 1901 (Tr F I, 
Trbn F); datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby 
dle unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), 
Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 135/5 [Tys, o Bože, síla má]  
viz též Zpívej duše - 135/3, 135/4 "Tys o Bože" Žalm. Gregora - 136/2, Žalm: 
Ty's ó Bože síla má - 168/1, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
klavírní výtah, obsazení: [Pf x Org x Harm] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust, tužkou - přípisy; [ante 26. 2. 1861], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 1 p.; rozměry: 250 x 320 mm 
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původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign, inv. č. 4 [katalog 
č. a) 136/2 - pouze část materiálu, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) 
sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) 
kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace skladby dle 
unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), 
Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74. 

 

č. 136/0 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory - a) 108/1, b) 11/0,1,3,5 
části: obsahuje 2 skladby: Žalmy Davidovy, Tys, o Bože 
particell 
hlasy (neúplná sada), obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - 2 DS [Leopold Stocký, František Chlanda], perem - černý inkoust, modrou 
pastelkou - zvýraznění v prameni katalog č.136/1, tužkou - přípisy a opravyv 136/2; 
datace – viz jednotlivá podčísla, Písek; rozsah: 24+2 fol., pops. 37 p.;  rozměry: 260 x 
370 mm 
původní číslo SyS: 133, 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: SyS 133: 1) Pozůstalost 11/0-5 (částečná shoda materiálu), 2) SOkA Písek, 
František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č.1, nesign., inv. č.4 [katalog č. 108/1 - 
částečná shoda materiálu, 136/2 - tam hlasy T a B]. 
SyS 422: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 135/0-5, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) sign.: XXVII E 31, c) sign.: 
XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny 
Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; obsahuje 2 skladby, název druhé (Tys, O Bože, síla má) na obalu 
neuveden. 

 

č. 136/1 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory - a) 108/1, b) 11/0,1,3,5 
části: Č. 2, Č. 3 
particell, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Pf 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust, modrou pastelkou - zvýraznění 
označení částí skladeb a nástupy zpěvních hlasů; [1863 - 20. 7. 1864], s. l.; rozsah: 4 fol., 
pops. 7 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost 11/4 (zde pouze část materiálu). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání pravděpodobné textové předlohy 
Kancionálu čili knihy duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost  (sv.1)nejstarší 
zkištěné zjištěné provedení,  anonym: Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. 
Časopis pro poučení a zábavu), roč. II, 1864, 20. 7., s. 34.,, obsazení identifikováno v 
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průběhu notového textu -  uvedeno. obsazení: zpěvní linka obsahuje vždy pouze 
nadepsaný solový hlas, je-li v tu chvíli předepsán (obsazen), v opačném případě 
obsahuje sbor. 

 

č. 136/2 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory - a) 108/1, b) 11/0,1,3,5 
části: I., II., III., IV., V., VI. Magnificat 
hlasy (neúplná sada), obsazení: T solo, B solo, 2T, 3B 
opisy - 2 DS F.[rantišek] Chlanda, [Leopold Stocký], perem - černý inkoust, tužkou - 
opravy a doplnění; [1863 - 20. 7. 1864], další datace,  Písek;  rozsah: 20 fol., pops. 37 p.;  
rozměry: 250 x 355 mm 
původní číslo SyS: 133 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost 11/0-5, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č.: a)108/1, b) 136/1 - částečná shoda 
materiálu - tam pouze některé části]. 
Poznámka 
Fyzicky jedn ahudebnina s dalším výskytem téhož podčísla, rozděleno del počtu skladeb 
a SyS – zde jako Večerní hodinky čili Nešpory na slova žalmů Davidových; datace: viz 
SOkA Písek 136/1, hudebnina obsahuje 2 skladby, které jsou oddělené názvy; skladba 
"Tys, o Bože, síla má" v hlasech T je dle srovnání psána Leopoldem Stockým; v závěru 
skladby "Žalmy Davidovy" v hlasech následující přípisy: hlasy T) "F. Chlanda. | t. č. 
sbormistr. | Konec. | Provedeno v Spirit. konc. na paměť 10tiletého úmrtí mistrova. | 
Písek, dne 27. března 1897.", hlasy B) "Konec. Písek. 25/III. 1897. | Chlanda.", ve 
skladbě "Tys, o Bože, síla má" v hlasech B v závěru přípis: "Provozováno v květnu 1897, 
na paměť | 10tiletého úmrtí mistrova."; datace ostatní: 20. 3. 1897 (1-3B), 25. 3. 1897 
(1-3B), 27. 3. 1897 (1+2T), květen 1897 (1-3B) - 20. 3. 1897. a 25. 3. 1897 souvisí s 
vznikem rukopisů (pravděpodobně započetí a skončení psaní - viz přípisy - 20. 3. v 
označení provenience v přípisech folií verso vpravo dole v každém hlase), datace 27. 3. a 
květen 1897 souvisí s provedením skladeb (dle přípisů), datace SyS 133. – pramen 
katalog č. 136/1. 

 

č. 136/2 Ty's ó Bože síla má 
viz též „Tys o Bože" Žalm. Gregora T1-2, Tys, o Bože, síla má - 135/2 Zpívej 
duše - 135/3, 135/4, Žalm: Ty's ó Bože síla má - 168/1, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
hlasy (neúplná sada), obsazení: T solo, B solo, 2T, 3B 
opisy - 2 DS, F.[rantišek] Chlanda, [Leopold Stocký], perem - černý inkoust, tužkou - 
opravy a doplnění; [ante 28. 2. 1861], Písek; rozsah: 20 fol., pops. 37 p.; rozměry: 250 x 
355 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog 
č.: a) 135/0-5, b) 168/1]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 135, b) sign.:XXVII E 31, c) sign.: 
XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny 
Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Název vzat z hlasů B; Datace: vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad 
identifikace skladby dle unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, 
in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 
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28. 2., s. 74; obsahuje 2 skladby, které jsou oddělené názvy; skladba "Tys, o Bože, síla 
má" v hlasech T je dle srovnání psána Leopoldem Stockým; v závěru skladby "Žalmy 
Davidovy" v hlasech následující přípisy: hlasy T) "F. Chlanda. | t. č. sbormistr. | Konec. | 
Provedeno v Spirit. konc. na paměť 10tiletého úmrtí mistrova. | Písek, dne 27. března 
1897.", hlasy B) "Konec. Písek. 25/III. 1897. | Chlanda.", ve skladbě "Tys, o Bože, síla 
má" v hlasech B v závěru přípis: "Provozováno v květnu 1897, na paměť | 10tiletého 
úmrtí mistrova."; datace ostatní: 20. 3. 1897 (1-3B), 25. 3. 1897 (1-3B), 27. 3. 1897 
(1+2T), květen 1897 (1-3B) - 20. 3. 1897. a 25. 3. 1897 souvisí s vznikem rukopisů 
(pravděpodobně započetí a skončení psaní - viz přípisy - 20. 3. v označení provenience v 
přípisech folií verso vpravo dole v každém hlase), datace 27. 3. a květen 1897 souvisí s 
provedením skladeb (dle přípisů),. 

 

č. 137/0 Ejhle kněz  
viz též Ecce sacerdos - 38/14 
2x partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - 6 DS: Frant.[išek] Maleček, Leop.[old] Stocký, Jan Václ + 3 DS, perem - černý 
inkoust, modrou pastelkou - přípis v titulním listě 137/2; [1850 - ante 29. 11. 1884], s. 
l., Písek; rozsah: 8+2 (obal) fol., pops. 15 p.;  rozměry: 270 x 370 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 1) 26/1, 2) 38/14, 2) Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
Poznámka 
Fyzicky 3 hudebniny; datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného 
datovaného opisu - viz: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, 
nesign., inv. č. 4.[katalog č. 137/1]. 

 

č. 137/1 [Ejhle kněz]  
Ecce sacerdos - 38/14 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - Frant.[išek] Maleček, perem - černý inkoust; [1850 - ante 29. 11. 1884], Písek; 
rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 1) 26/1, 2) 38/14, 2) Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
Poznámka 
Datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného datovaného opisu - viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, nesign., karton č. 2, inv.č. 4.[katalog 
č. 137/1]; v závěru notového zápisu přípis: "V | Písku dne  | 18 29/11 84 | psal | 
Maleček Frant.". 

 

č. 137/2 Ejhle kněz 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
opis - Leop.[old] Stocký, perem - černý inkoust, modrou pastelkou - přípis v titulním 
listě; [1850 - ante 29. 11. 1884], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.;  rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 1) 26/1, 2) 38/14, 2) Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
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Poznámka 
Datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného datovaného opisu - viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, nesign., karton č. 2, inv.č. 4, [katalog 
č. 137/1]; datace ostatní: 22. 4. [18]86 - pravděpodobně vznik rukopisu. 

 

č. 137/3 Ejhle kněz 
hlasy, obsazení: T I II, B I, 2B II 
opisy - 2 DS, Jan Václ (T I II, B I, 1B II) + 1 DS (2B II), perem - černý inkoust; [1850 - ante 
29. 11. 1884], s. l.; rozsah: 5 fol., pops. 10 p.;  rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 312 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 1) 26/1, 2) 38/14, 2) Hudební archiv (děkanského) kostela 
Narození Panny Marie v Písku, sign.: 061 008. 
Poznámka 
Datace: vymezení podle informací SyS a nejstaršího nalezeného datovaného opisu - viz: 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv.č. 4.(137/1); 
hlasy psány kopistou Václem zakončeny po skončení notového zápisu přípisem: "Jan 
Václ | 29. 4. 86."; rozměry hlasů v mm: 165 x 260 (T I II), 150 x 230 (B I, 1B II), 165 x 255 
(2B II). 

 

č. 138/1 Vzlétni na perutích orla 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
[autograf], opisy - 3 DS, Fr.[antišek] Břečka (T II), [M.] Pražan (B II) + 1 DS (B I), perem - 
černý inkoust, perem - červený inkoust (B II dynamika, označení sóla a tempové 
označení), červenou pastelkou (přípisy signatur, dynamika a sóla v T I) 
modrou pastelkou (dynamika v T I), tužkou (tempový přípis a dynamika v závěru B I); 
[ante 20. 2.? x 11.? 1874], s. l.; rozsah: 4+2 fol., pops. 7 p.;  rozměry: 295 x 375 mm 
původní číslo SyS: 231 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 12/8, b) 19/1, c) 38/5. 
Poznámka 
Název převzatý z obalu; datace: v souvislosti s datací přípisu na hlasu B II; datace 
ostatní: 20. [2.? x 11.? 1]874 (B II) - pravděpodobně vznik opisu hlasu; dynamické a 
tempové přípisy a zvárazňování pastelkami stejně jako červený inkoust v hlase B II a 
tužka v B I vykazuje autografní rysy, stejně tak hlas T I se zdá být autografním, zbylé 
autografní hlasy v Pozůstalosti 19/1 - i podle srovnání papíru a provenience (Žlábek?-
Stocký) - se zdá, že patří k sobě a tamější hlas T I zde k opisům, rozměry hlasů v mm: 
255 x 330 (T I, B II), 245 x 310 (T II), 240 x 305 (B I) . 

 

č. 139/0 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
partitino, partitura, [3] sady hlasů, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - 10 DS, Jos. Bursík, Leop.[old] Stocký , [Kn? x Ku?], Kozák, Maxa Kříž, M. 
Šindlerova, N. K., L. [Veisfeit? x Veisfeitl?] + 2 DS, perem - černý inkoust, modrý inkoust 
(139/5 - texty), červený inkoust (139/5 - dynamika, nástupy, sola), modrou pastelkou 
(doby, akcenty, úpravy, frázování, dynamika - modrá pastelka nepřítomna v 139/5, 
mladší materiál), tužkou (dynamická zvýraznění) 
červenou pastelkou (přípisy signatur, frázování); [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 23+2 
fol., pops. 44 p.;  rozměry: 270 x 365 mm 
původní číslo SyS: 511 
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uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Fyzicky 5 hudebnin; název "Přírodo slavná" převzat z obalu; datace: před 
pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun v názvu), viz: 
anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro 
zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 8., s. 60 - 61. - 
pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 9. 1886 viz: 
anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku Palackému, in: V. 
Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, 
roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336. 

 

č. 139/1 Přírodo slavná  
Viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
partitino, obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B[I+II]+B solo 
opis - Jos. Bursík, perem - černý inkoust; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 
p.; rozměry: 330 x 260 q. mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336. 

 

č. 139/2 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
partitura, obsazení: S+S solo, A+A solo, T[I+II]+T solo, B[I+II]+B solo 
opis - Leop.[old] Stocký, perem - černý inkoust, modrou pastelkou - frázování;  [ante 24. 
8. 1879], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; rozměry: 260 x 325 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336; v závěru (po skončení notového 
zápisu) přípis: "28. 9. 86 Leop Stocký"; datace ostatní: 28. 9. [18]86 - vznik rukopisu. 

 

č. 139/3 Přírodo slavná!  
viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
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hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
opis - [Leopold] Stocký, perem - černý inkoust, modrou pastelkou - artikulační 
znaménka, frázování, tužkou - úpravy, artikulační znaménka, červenou pastelkou - 
frázování, signatura; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 
260 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336; datace ostatní: 28. 9. [18]86 (S, T, 
B), pravděpodobný vznik rukopisu, v závěru v uvedených hlasech přípis: " Stocký | 28. 9. 
86." (S, T), v B obdoba: "28. 9. 86 Stocký". 

 

č. 139/4 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
hlasy, obsazení: 3S+S solo, 2A+A solo, T+T solo, B+B solo 
opisy - 6 DS: [Kn? x Ku?] (2A), Kozák (2S), Maxa Kříž (1B), N. K.(1S) + 2 DS, perem - černý 
inkoust, modrou pastelkou - artikulační znaménka, frázování, dynamika, červenou 
pastelkou – signatura, tužkou - úpravy not, zvýraznění dynamiky; [ante 24. 8. 1879], s. 
l.; rozsah: 7 fol., pops. 13 p.;  rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 511 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336; datace ostatní: pravděpodobný 
vznik opisů, uvedeny spolu s jménem kopisty, nebo uvedeno pouze jméno kopisty bez 
datumu v závěru po skončení skladby – viz hlasy: 30. 9. [18]86. (1S), 5. 10. 1886 (1A), 
11. 11. 1886 (T); rozměry hlasů v mm: 165 x 260 (1S, 1+2A, B), 165 x 255 (2S), 160 x 255 
(3S), 160 x 260 (T) . 

 

č. 139/5 Přírodo slavná  
Viz též Na přírodu - a) 43/1, b) 44/0-3 
hlasy, obsazení: S+S solo, 2A+A solo, 3T+T solo, 2B 
opis - L. [Veisfeit? x Veisfeitl?], perem - černý inkoust, červený inkoust - dynamika, 
tempová označení, úpravy notového zápisu, přednesová označení částí, modrý inkoust 
- text (S, 1A), červenou pastelkou - signatura, přípis 
tužkou - přípisy, úpravy notového zápisu; [ante 24. 8. 1879], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 16 
p.; rozměry: 165 x 255 mm 
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původní číslo SyS: 511 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/1, b) 44/0-3. 
Poznámka 
Datace: před pravděpodobným nejstarším zjištěným provedením skladby (nejisté, posun 
v názvu), viz: anonym, Denní zprávy. Slovanská akademie, in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. I, 1879, č. 8, 23. 
8., s. 60 - 61. - pravděpodobně však skladba ještě starší, bezpečně zjištěné provedení 8. 
9. 1886 viz: anonym, Denní zprávy. Program slavnosti odhalení pomníku Františku 
Palackému, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové, roč. VII, 1886, č. 35, 28. 8., s. 336; Datace ostatní: pravděpodobně 
vznik opisů – hlasy: 8. 5. [18]89 (1A), 9. 5. [18]89 (1+2B), 12. 5. [18]89 (S, 2A, 1T); 
rozměry hlasů v mm: 160 x 245 (S, 1T), 165 x 255 (1A, 3T, 1+2B), 155 x 245 (2A), 160 x 
255 (2T) podpis kopisty uveden po závěru notového zápisu v hlase 2B. 

 

č. 140/0 Loď na moři 
Partitura, hlasy - 2 sady, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
opisy - 7 DS: Leop.[old] Stocký, Kozák, Maxa Kříž, [MSch? x Mtd?] + 3 DS, perem - černý 
inkoust, tužkou (zvýraznění nástupů, přípisy, zvýraznění a vyznačení repetic, úpravy), 
červenou pastelkou ( zvýraznění avyznačení repetic, artikulace), modrou pastelkou 
(úpravy textu, vyznačení repetic); [ante 4. 3. 1883], s. l.; rozsah: 32+2 (obal) fol., pops. 
44 p.;  rozměry: 290 x 365 mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/19, b) 47/1, 2) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Fyzicky 3 hudebniny; datace: dle nejstaršího zjištěného provedení, pro které byla 
skladba komponována, viz: anonym, Denní zprávy. Koncert zpěv. spolku "Otavana", in: 
V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a 
spolkové, roč. V, 1883, č. 10, 10. 3., s. 88. 

 

č. 140/1 Loď na moři 
partitura, obsazení: [T I+II + T solo, B I+II + B solo], Trbn I+II+III, Timp [BF] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, tužkou (zvýraznění nástupů) ;  [ante 4. 3. 
1883], s. l.; rozsah: 7 fol., pops. 11 p.; rozměry: 260 x 325 mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/19, b) 47/1, 2) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: dle nejstaršího zjištěného provedení, pro které byla skladba komponována, viz: 
anonym, Denní zprávy. Koncert zpěv. spolku "Otavana", in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. V, 1883, č. 10, 
10. 3., s. 88; datace ostatní: pravděpodobně datace vzniku rukopisu; po skončení 
skladby notového zápisu) přípis: "28. 10. 86. | Leop Stocký". 

 

č. 140/2 Loď na moři 
hlasy, obsazení: T I II, B I II, Tr B I II, Tr Es I II, Timp [BF] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, tužkou - přípisy, zvýraznění a vyznačení 
repetic, úpravy, červenou pastelkou – zvýraznění a vyznačení repetic, artikulace, 
modrou pastelkou - úpravy textu; [ante 4. 3. 1883 s. l.; rozsah: 14 fol., pops. 25 p.; 
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rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/19, b) 47/1, 2) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: dle nejstaršího zjištěného provedení, pro které byla skladba komponována, viz: 
anonym, Denní zprávy. Koncert zpěv. spolku "Otavana", in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. V, 1883, č. 10, 
10. 3., s. 88; datace ostatní: vznik rukopisů hlasů - 9. 10. [18]86 (T I), 10. 10. [18]86 (T II, 
B I II), 3. 11. [18]86 (Tr Es I II, bTrbn, Timp [BF]); datace uváděny po skončení notového 
zápisu spolu se jménem v podobách "Stocký" nebo "Leop Stocký", hlasy Tr B I II 
nedatovány, obsahují pouze tužkou po skončení notového zápisu přípis: "Stocký". 

 

č. 140/3 Loď na moři 
hlasy, obsazení: 2 T I, T II, 2B II, Tr Es I II 
opis - 6 DS: Kozák, Maxa Kříž, [MSch? x Mtd?] + 3 DS, perem - černý inkoust, tužkou - 
přípisy, zvýraznění+vyznačení repetic, úpravy, modrou pastelkou -  vyznačení repetic; 
[ante 4. 3. 1883], s. l.; rozsah: 11 fol., pops. 18 p.; rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 532 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/19, b) 47/1, 2) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: dle nejstaršího zjištěného provedení, pro které byla skladba komponována, viz: 
anonym, Denní zprávy. Koncert zpěv. spolku "Otavana", in: V. Šimek (ed.), Otavan. 
Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč. V, 1883, č. 10, 
10. 3., s. 88; sada rozšiřuje sadu hlasů katalog č. 140/2, vznikala zřejmě záhy a 
dopisovali se pravděpodobně jen ty hlasy, co potřebovali; 1T I v závěru po skončení 
notového zápisu přípis: "Opsal | Maxa Kříž | 18 4/11 86"; podobně v 2T I: "[MSch? x 
Mtd?]" | 18 16/11 86."; datace ostatní: umístěna na hlasech: 4. 11. 1886 (1T I), 16. 11. 
1886 (2T I); rozměry hlasů v mm: 160 x 250 (T II), 160 x 255 (2T I, 2B II, Tr Es I II), 165 x 
260 (1T I, 1B II). 

 

č. 141/1 Ven srdce 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 16+2 fol., pops. 
33 p.; rozměry: 290 x 370 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhoř čísla, rozděleno podle počtu skladeb; 
obsahuje 3 skladby - odděleny názvy: 1) F. Gregora: Ven srdce, 2) F. Gregora: Náhoda, 
[Limander? x Simader?]: Ranní zastaveníčko; sporné autorství, nezřejmá předloha, SyS 
skladbu neobsáhl; předpokládaná textová předloha: Rudolf Pokorný; datace: nezjištěny 
žádné informace k dataci - odhad datace podle většiny zýjištěných datovaných skladeb 
F. Gregory; rozměry hlasů v mm: 165 x 260. 

 

č. 141/1 Náhoda 
hlasy, obsazení: T I II, B I II+B I II solo 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [in x post 1860], s. l.; rozsah: 16+2 fol., pops. 33 p.;  
rozměry: 290 x 370mm 
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původní číslo SyS: 536 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 43/24. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno podle počtu skladeb; 
obsahuje 3 skladby - odděleny názvy: 1) F. Gregora: Ven srdce, 2) F. Gregora: Náhoda, 
[Limander? x Simader?]: Ranní zastaveníčko; nejisté autorství, nezřejmá předloha; 
datace: hypotetický předpoklad komponování písně na Heydukův text v období, kdy 
Heyduk přesídlil do Písku; textová předloha: Adolf Heyduk - viz přípis v SOkA Písek, 
František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 (76/1), text: A. 
Heyduk (dle přípisů kopisty v hlasech); rozměry hlasů v mm: 165 x 260.. 

 

č. 141/1 Ranní zastaveníčko 
hlasy, obsazení: T I II+T solo, B I II+B solo 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust ;  s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 16+2 fol., pops. 
33 p.;  rozměry: 290 x 370 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Fyticky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla; obsahuje 3 skladby - odděleny 
názvy: 1) F. Gregora: Ven srdce, 2) F. Gregora: Náhoda, [Limander? x Simader?]: Ranní 
zastaveníčko; cizí skladba; datace: nezjištěny žádné informace k dataci - odhad datace 
podle většiny zýjištěných datovaných skladeb F. Gregory; rozměry hlasů v mm: 165 x 
260. 

 

č. 142/0 Ukolébavka vánoční  
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 
142/4, Ukolébavka Jezulátka  - 171/0-2 
particell, hlasy (3 neúplné sady), obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opisy [Leopold Stocký + 2 DS] (včetně obalu), perem - černý inkoust, tužkou; 
[ante x in 1859], s. l.; rozsah: 14+2 fol., pops. 23 p.;  rozměry: 290 x 370 mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (171/0-2); 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 3) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Fyzicky 4 hudebniny; název převzat z obalu; datace: v souvislosti s datací uvedenou na 
titulním listu - viz Pozůstalost 35/1; potištěné paginy obsahují uprostřed dole číslo 
nákladu "304". 

 

č. 142/1 [Ukolébavka vánoční]  
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým  - a) 142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 
142/4, Ukolébavka Jezulátka - 171/0-2 
hlasy (2 ze sady), obsazení: Vno I II 
autograf + přípis [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; [ante x in 1859], s. l.;  rozsah: 
2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 240 x 135 q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
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další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (171/0-2); 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 3) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz Pozůstalost 35/1; hlasy 
nadepsány pouze tempovým označením: Andante; party by mohly náležet do sady 
autografních hlasů Pozůstalosti 35/1, kde právě tyto autografní hlasy schází, zde 
pravděpodobně doplňovaly sadu hlasů SOkA Písek 142/2. 

 

č. 142/2 Hymnus k narozeninám Ježíškovým  
viz též Ukolébavka vánoční - 142/0, Ukolébavka - 142/4, Ukolébavka Jezulátka 
- 171/0-2 
hlasy (neúplná sada), obsazení: 2S, 2T, Fl, Ob, Vno II, Vla, Cb 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust, pastelkou - modrá (signatury v 2S + 
2T + frázování), tužkou - čísla taktů; [ante x in 1859], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 16 p.; 
rozměry: 260 x 165 q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (171/0-2); 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 3) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz Pozůstalost 35/1; titulní list 
umístěn na folio recto hlasu Cb; schází hlas Vno I, sada nejspíše byla užívána s hlasy 
SOkA Písek 142/1; hlasy 2S a 2T nesou název: "Ukolébavka vánoční."; podložen český i 
latinský text (Dormi pupulle, dormi tenelle, dormi pupule, tu nostra Spes. Tacete 
pastorculi tacete vos Sumum neturbant Angeli, tu Mater chara cibum praepara, Joseph 
dormientem vigila. Dormi pupule!"; rozměry hlasů v mm: 235 x 145 q. (1S, 1T, Fl), 230 x 
145 q. (Vno II, Vla, Cb), 260 x 165 q. (2S, 2T, Ob). 

 

č. 142/3 [Ukolébavka vánoční]  
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 
142/4, Ukolébavka Jezulátka - 171/0-2 
hlas, obsazení: [S] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [ante x in 1859], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 160 x 255 mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (171/0-2); 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 3) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz pozůstalost 35/1; hlas 
transponován do F dur (z původní G dur); obsazení odvozeno dle srovnání s 142/4; 
podložen pouze latinský text. 

 

č. 142/4 Ukolébavka  
viz též Ukolébavka vánoční - 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 
142/2, b) 35/1, Ukolébavka Jezulátka - 171/0-2 
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particell, obsazení: S, T, [Pf x Harm] 
opis - 1 DS (pravděpodobně stejný jako 142/3), tužkou; [ante x in 1859], s. l.; rozsah: 2 
fol., pops. 4 p.; rozměry: 260 x 335 mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (171/0-2); 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 3) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz Pozůstalost 35/1; titulní list 
umístěn folio 2 recto, spodní polovina stránky, podložen pouze latinský text; patrně hlas 
Pf x Harm obsahující zpěvní linky. 

 

č. 143/1 Ku pohřbu nemluvňátka 
hlasy, obsazení: obě skladby: T I II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, pastelkou - červená - signatura; [1851 - 
1858], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 255 mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/2, b) 167/2, c) 198/2]; 2) NM - ČMH, sign.: IV E 111 (jedna z 
písní ve sbírce). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle počtu skladeb; 
obsahuje 2 skladby zřetelně odděleny názvy, na každém foliu vždy jedna skladba na 
stránce; datace skladby SyS z 461: odhad mezi dobou příchodu F. Gregory do Písku a 
odchodem předpokládaného autora text. předlohy - Václava Zikmunda - z Písku - viz: J. 
Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, 
s.79.; druhá skladba neidentifikována. 

 

č. 143/1 Má večerní 
hlasy, obsazení: obě skladby: T I II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, pastelkou - červená - signatura; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 165 x 255 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle počtu skladeb; 
obsahuje 2 skladby zřetelně odděleny názvy, na každém foliu vždy jedna skladba na 
stránce; skladba neidentifikována, pravděpodobně cizí skladba (fil. Schmelzer); datace: 
odhadem ve srovnáním s ostatními datovanými skladbami fondu (skladbami F. 
Gregory). 

 

č. 144/0 Pohřební  
viz též Sladce dřímej - 42/3 
hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis – [Leopold] Stocký, perem – černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; 
rozsah:  9 fol., pops. 17 p.;  rozměry: 260 x 165 q. mm 
původní číslo SyS: 453 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
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další výskyt: Pozůstalost: 42/3 - odlišné obsazení. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; rozděleno do podčísel s ohledem na povahu 
opisů. 

 

č. 144/1 Pohřební  
viz též Sladce dřímej - 42/3 
hlas (1 ze sady), obsazení: B II 
autograf, perem - černý inkoust, pastelkou - červená: dynamika, signatura, opis - 1 DS 
Leop[old] Stocký - přípisy; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 240 x 135 q. mm 
původní číslo SyS: 453 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Název dle přípisu na hlase; folio verso nahoře přípisy černým inkoustem: "Pohřební. Od 
Fr. Gregory (Rukopis)", vpravo dole pak stejnou rukou a inkoustem: "Leop Stocký"; 
datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 144/2 Pohřební  
viz též Sladce dřímej - 42/3 
hlasy, obsazení: 2S, 2A, 2T, 2B 
opis - [Leopold] Stocký, perem - černý inkoust, pastelkou - červená: signatury; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 16 p.; rozměry: 260 x 165 q. mm 
původní číslo SyS: 453 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Hlasy 1S, 1A, 1T obsahují po skončení notového zápisu podpis kopisty: "Stocký"; datace: 
odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány 
žádné informace k dataci. 

 

č. 145/1 Graduale 
hlasy, obsazení: Bar solo, T I II, B I II 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust; [post 1852], s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 11 
p.; rozměry: 165 x 260 mm 
původní číslo SyS: 421 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Částečná shoda - jiné obsazení - 1) Pozůstalost: a) 12/4, b) 14/0-2; 2) NM - 
ČMH a) sign.: XXX C 80, b) sign.: VI b 296 , 3) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 130/1]. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby po napsání pravděpodobné textové předlohy (Kancionál. 
Společný zpěvník českých a moravských diecézí, Praha, Katolický týdeník, 2004, s. 380). 

 

č. 146/1 K mečíři 
hlas, obsazení: [C] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [ante VII/1856], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 315 x 250 q. mm 
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původní číslo SyS: 622 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/4, 2) NM - ČMH, součástí V. V. Janota (ed.), Zpěvný 
vínek, Písek, VII/1856 (6. píseň z 10) - sign.: a) I F 133 (7.7.2010 - nenalezeno), b) XXX A 
82, c) XXII F 158. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
K mečíři; obsahuje dvě písně, zřetelně odděleny názvy; datace: v souvislosti s datem 
vydání sbírky, jejiž je píseň součástí - V. V. Janota (ed.), Zpěvný vínek, Písek, VII/1856. 

 

č. 146/1 Zázračná basa 
hlas, obsazení: [C] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [1855 - 1862], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.;  
rozměry: 315 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (165/10), 2) NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalšími výskyty téhož čísla, rozděleno dle SyS – zde jako 
Zázračná basa [Dvanáctero protonárodních písní ze Strakonicka]; obsahuje dvě písně, 
zřetelně odděleny názvy; datace:: viz pramen katalog č. 165/0 -  "Připomenutí 
vydavatele". 

 

č. 147/1 Myslivci  
viz též Myslivci s kytkou - 165/11 
hlas, obsazení: [C] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [1855 - 1862], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.;  
rozměry: 315 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, inv. č. 4 
[katalog č. 165/11], 2) NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s daším výskytem téhož čísla, rozděleno dle počtu skladeb; 
obsahuje dvě písně, zřetelně odděleny názvy, datace: viz SOkA Písek 165/0 -  
"Připomenutí vydavatele". 

 

č. 147/1 Navečer 
hlas, obsazení: [C] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [1855 - 1863], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.;  
rozměry: 315 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Obsahuje dvě písně, zřetelně odděleny názvy, datace "Myslivci": viz SOkA Písek 165/0 -  
"Připomenutí vydavatele"; druhá píseň pravděpodobně skladbou Jos[efa] Soukupa - za 
názvem uveden přípis v základní vrstvě zápisu: "Jos. Soukup (text Havelka)", datace: 
období, ve kterém autor textu žil v Písku a pravděpodobně přicházel do kontaktu s 
píseckým pedagogem - Josefem Soukupem. 
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č. 148/1 Dobré jitro vinšuji 
hlasy [pravděpodobně neúplná sada], obsazení: Vno I II 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 
2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 245 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
Poznámka 
Sporné autorství - pravděpodobně se nejedná o Gregorovu skladbu - nikde neuvedena, 
nedohledány informace směřující k autorství; datace: odhadem, pravděpodobnost 
podle srovnání s datovanými skladbami fondu. 

 

č. 149/1 Arie 
hlas, obsazení: S solo - T solo 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust, pastelkou - modrá - dynamika, výrazová znaménka; 
s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: nemá 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
Poznámka 
Sporné autorství - pravděpodobně se nejedná o Gregorovu skladbu - nikde neuvedena, 
nedohledány informace směřující k autorství; datace: pravděpodobnost podle srovnání 
s datovanými skladbami fondu; pravděpodobně zhudebněním offertoria dle přípisu v 
základní vrstvě zápisu před začátkem notopisu: "Offert."; obsazení - nadepsáno: 
"Sopran neb Tenor Solo." 

 

č. 150/1 Fuga: Nepůjdu domů 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - 1 DS [Robert Martens], perem - černý inkoust, tužkou - dodatek k obsazení, 
pastelkou - modrá, přípis do názvu, dělení osnov; červená, přípisy, zvýraznění; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4+2 fol., pops. 9 p.; rozměry: 280 x 370 mm 
původní číslo SyS: 762 a) 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 82/1. 
Poznámka 
Do obsazení tuřkou k předpisu "Basa": "neb violoncello"; kopista určen srovnáním s 
151/1; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období 
- nedohledány žádné informace k dataci; rozměr hlasu v mm: 260 x 360. 

 

č. 151/1 Drotařík 
hlasy, obsazení: [Bar, Pf] 
opisy - Bar: Rajch, Pf: Robert Martens + 1 DS, perem - černý inkoust, tužkou - přípisy; 
[ante 24. 2. 1881], s. l.; rozsah: 3+2 fol., pops. 7 p.; rozměry: 275 x 370 mm 
původní číslo SyS: 615 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/18 (verze pro sbor), b) 62/2 (verze Bar+Pf), 2) PMP, 
sign.: 11003 B 2240 (verze B+Pf) [katalog č. 190/1], 3) NM - ČMH, sign.: VII C 12 (verze 
pro mužský sbor). 
Poznámka 
Datace: dle nejstarší doložené zprávě o provedení v úpravě pro mužský sbor, viz: an, Z 
Volyně, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
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obecné a spolkové, (Dopisy), roč. III., 1881, č. 18, 30. 4., s. 150-151; datace ostatní: 30. 
V. [18]83 (Bar) - vznik hlasu; obsazení určeno dle polohy hlasu a notového zápisu 
(basový klíč); po skončení notového zápisu černým inkoustem v základní vrstvě zápisu: 
"Rajch 30./V. 83."; do hlasu Pf vlepen výstřižek notového papíru 140 x 60 q. s novým 
koncem (dohrou), jiný kopista než R. Martens; hlas Pf obsahuje zpěvní linku (řídící hlas); 
rozměry hlasů v mm: 320 x 255 (Bar), 315 x 250 (Pf) . 

 

č. 152/1 K Hospodinu  
viz též Hospodinu - 43/33 
partitura, obsazení: S I II, A 
opis - Frant:[išek] Gregora [mladší], perem - černý inkoust, pastelkou - červená, přípis 
signatury titul. list; modrá, přípis v titul. listě; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 2 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 250 x 315 mm 
původní číslo SyS: 561 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/33, b) 52/1. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; text: dle Národního muzea - Českého muzea 
hudby, sig. XXX A 82 a XXII F 158 - Zpěvný vínek, f. 2 verso - [Václav Jaromír] Picek; 
kopista určen dle podpisu a srovnáním s 90/1; po skončení notového zápisu přípis 
černým inkoustem v základní vrtstvě zápisu: "Frant: Gregora". 

 

č. 153/1 Pro volnost a svobodu 
viz též Sbor k bídníkům - 163/1, Vzhůru, bratří - 43/21 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
opis - [Leopold] Stocký, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 2 
fol., pops. 4 p.; rozměry: 160 x 250 mm 
původní číslo SyS: 783 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/21, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
karton č. 2, nesig., inv. č. 4 [katalog č. 163/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení 
dle předpisu titulního listu a výskytu SOkA Písek 163/1; doplnění kopisty dle srovnání s 
jinými hudebninami ve fondu od téhož kopisty; datace ostatní: pravděpodobně vzniku 
rukopisu, po skončení notového zápisu přípis černým inkoustem v základní vrstvě 
zápisu: "Stocký | 19. 8. 87.", scénická hudba. 

 

č. 154/1 Hejže! lide český! 
hlasy, obsazení: [Bar, 3Pf] 
opisy: Rajch (Bar), Barbora Hatláková (1Pf), Leop[old] Stocký (2Pf), Tomaš Kalivoda (3Pf) 
+ 1 DS - přípis v titulním listě 1Pf, perem - černý inkoust, pastelkou - červená, 
zvýraznění nástupu slok v textu (2Pf); modrá, dynamika (3Pf), tužkou, přípis v titulním 
listě 1Pf; [ante 16. 4. 1879], Písek (1Pf); rozsah: 7 fol., pops. 9 p.; rozměry:  330 x 260 q. 
mm (2+3Pf) 
původní číslo SyS: 614 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 55/1, b) 62/1. 
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Poznámka 
Datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: Karel Polesný, Tatík jihočeské hudby 
[neodvysílaný příspěvek k výročí sedmdesáti let od smrti F. Gregory pro Jihočeský 
rozhlas v Českých Budějovicích], kopie strojopisu, 5. 1. 1957, Písek, ve vlastnictví L. 
Procházky; název dle hlasu 1 Pf; doporovdné hlasy označené jako Pf, obsahují zpěvní 
linku (řídící hlas); fyzicky minimálně 3 "sady" hlasů, každý z hlasů Pf existoval 
pravděpodobně samostatně, hlas Bar mohl náležet buď k 2 Pf, výjimečně 3 Pf (viz 
posloupnost datace - nepravděpodobnost), určitě ne však k 1 Pf (chybějící razítko na 
hlase obtisklé v 1 Pf), hlas Bar mohl existovat i samostatně (s jiným zde nepřítomným 
doprovodným hlasem); datace ostatní:  vznik hlasů; hlasy obsahují v základní vrstvě 
zápisu po skončení not. záznamu přípisy: Bar: "Rajch 25./V. 83. Ten den, co byla 
komis.", 1Pf: "Písek 16/4 79.", 2Pf: "6. 9. 81.", 3Pf: "Kalivoda Tomaš | 8. 11. 91."; 
obsazení určeno dle rozsahu a notace (ve zpěvním hlase), dle předpokládané obvyklosti 
v doporovodném hlase; rozměry dalších hlasů v mm: 325 x 255 q. (Bar), 315 x 245 q. 
(1Pf). 

 

č. 155/1 Na Moravu  
viz též Ó, Moravo - 43/11, 45/1 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
opis - Frt: Gregora [mladší], perem - černý inkoust, noty, text; červený inkoust, 
dynamika, přednesová označení, pastelkou - modrá, signatura, tužkou - oprava 
signatury; [ante 5. 4. 1863], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 255 x 330 mm 
původní číslo SyS: 522 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/11, b) 45/1, 2) NM - ČMH, sign.: XX A 258. 
Poznámka 
Datace: anonym, Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis poučný a 
zábavný, roč. I, 1863, č. 1, 5. 4., s. 7; datace ostatní: vznik hlasu pravděpodobně; po 
skončení notového zápiu přípis: "Frt: Gregora, syn | 18 17/2 87". 

 

č. 156/1 Ku svěcení školy  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy - 28/1, Slavnostní sbor ke 
kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v Písku dne 18. 8. 1857 
- 38/16 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust ;  [ante 4. 10. 1859], s. l.; rozsah: 5 fol., 
pops. 9 p.; rozměry: 255 x 325 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 28/1, b) 38/16. 
Poznámka 
Datace: datum svěcení budovy realních škol (J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké 
vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.80.), textová předloha: Karel Ninger (viz 
Paměti prof. Karla Ningra, s.79.); SyS nerozlišuje mezi skladbami 322 a touto, jedná se 
však o dvě různé skladby, viz: J. Malý, Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, 
Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.72, 79, 80.; skladba SyS 322 zatím nenalezena. 
datace ostatní: 12. 9. [18]87 - pravděpodobně vznik hudebniny; po skončení notového 
zápisu přípis v základní vrstvě zápisu: "Leop. Stocký | 12. 9. 87."; obsazení dle informace 
v titulním listě. 
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č. 157/1 Shledání - loučení 
partitura, obsazení: [S, A, Pf] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust ;  [ante x in 1871], s. l.; rozsah: 5 fol., 
pops. 9 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 652 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 61/1, b) 62/15. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti se vznikem pramene pozůstalosti - viz: pozůstalost 61/1; datace 
ostatní: pravděpodobně vznik hudebniny; obsazení dle informace v titulním listě; po 
skončení notového zápisu 2 přípisy v základní vrstvě zápisu: a): "Slova V. Jar. Picka.", b): 
Leop Stocký | 10. 9. 87." 

 

č. 158/1 Zdráv budiž, hoste náš  
viz též Zdravice na uvítanou (I.) - 43/25 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
opis - 1 DS [Leopold Stocký], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 
1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 235 x 300 mm 
původní číslo SyS: 541 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 43/25. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; kopista 
odhadnut dle srovnání s jiným rukopisy fondu; obsazení dle SyS. 

 

č. 159/1 Kantáta ku svěcení školy ve Lhenicích 
partitura, obsazení: [T I+T I solo + T II+T II solo, B I+B I solo + B II+B II solo] 
opis - Leop[old] Stocký, perem - černý inkoust, pastelkou - modrá, přípisy do titulního 
listu; [ante 22. 7. 1881], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; rozměry: 160 x 250 mm 
původní číslo SyS: 311 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) NM - ČMH, sign.: IV G 363; 2) Pozůstalost: 38/13. 
Poznámka 
Datace: odhad na základě nejstaršího zjištěného datovaného opisu, viz: SOkA Písek, 
František Gregora, karton č. 2, nesign., inv.č. 4. [katalog 159/1]; obsazení dle SyS; 
datace ostatní: 22. 7. [18]81 – vznik hudebniny . 

 

č. 160/1 Hymna májová 
části: 2 - bez označení 
partitura (čistopis), obsazení: Flic [C], Tr [C] I II III, [bFlic] [C], Tb [C], Timp CG 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 1. 5. 1861], s. l.;  rozsah: 4+2 fol., pops. 7 p.; 
rozměry: 275 x 370 mm 
původní číslo SyS: 791 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 90/8 (v 90/8 - instrumentace 3. části do partitury), b) 98/1. 
Poznámka 
Datace: viz Pozůstalost: 98/1; rozměr partitury v mm: 315 x 255 . 
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č. 161/1 Pochod  
viz též Zpěvem veselým - 43/8 
části: Pochod, Trio 
partitino, obsazení: [S + A, T+T solo + B] 
opis - [Leopold] Stocký, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 3+2 
fol., pops. 5 p.; rozměry: 290 x 365 mm 
původní číslo SyS: 518 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 43/8. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení 
dle informace titulního listu, hlas T notován v části Trio samostatně a hlas B taktéž; 
datace vzniku opisu; datace ostatní: po skončení notového zápisu přípis černým 
inkoustem v původní vrstvě zápisu: "Stocký | 18. 8. 87."; rozměr partitina v mm: 250 x 
310. 

 

č. 162/1 Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866  
Viz též Jen si nezoufej - a) 12/5, b) 38/25 
hlas, obsazení: [Pf x Harm] 
opis - Robert Martens, perem - černý inkoust; [1866], s. l. [Vodňany]; rozsah: 2+3 fol., 
pops. 4 p.; rozměry: 220 x 340 mm 
původní číslo SyS: 442 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 12/5, b) 38/25. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s přípisem kopisty pramene a informací v pramenech - Pozůstalost: 
12/5, 38/25; obsazení dle sazby, obsahuje podložený text; f2 recto - dolní 1/2 stránky 
přípis černým inkoustem v základní vrstvě zápisu: "V roce 1914 za začínající | války 
všeevropské ze zažlout- | lého a sotva pohromadě | držícícho rukopisu vypsal | Robert 
Martens | ředitel kůru ve Vodňanech.", Datace ostatní: vznik opisu; lokace: podle 
přípisu kopisty; rozměry hlasu v mm: 160 x 250. 

 

č. 163/1 Sbor k bídníkům  
viz též Pro volnost a svobodu - 153/1, Vzhůru, bratří - 43/21 
hlasy, obsazení: T I II, B I II 
opis - Čeněk Holas, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4+2 fol., 
pops. 8 p.; rozměry: 280 x 215 q. mm (obálka) 
původní číslo SyS: 783 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/21, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, 
nesign., karton 2, inv. č. 4 [katalog č. 153/1]. 
Poznámka 
Nejisté autorství, nezřejmá předloha; datace: odhadem - podle většiny datovaných 
skladeb - spadají do tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; hudebnina 
vložena do obálky tvrdého červeného papíru s nalepeným strojopisným štítkem: "Nápěv 
od Fr. Gregory | Sbor k bídníkům | Rukopis. | Holas Čeněk."; jméni kopisty uváděno po 
skončení notového zápisu ve všech hlasech; scénická hudba; rozměr hlasů v mm: 250 x 
160 q. 
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č. 164/0 Pohřební písně a sbory 
části: obsahuje 24 písní (sborů) 
partitura, partitino, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
tisk – F. A. Urbánek 1873 (tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze); [1850 - 1872], 
Praha; rozsah: I + 32 + I fol., pops. 68 p.; rozměry: 200 x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (167/0); 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/0], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 
111, b) XIV E 247. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti od vydání nejstarší zjištěné textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po vydání sbírky; obsahuje předmluvu a 24 písní zřetelně oddělených názvy: Ku 
pohřbu: nemluvňátka (2x),  pacholátka nebo děvčátka; školního žáka nebo žákyně, 
žákyně; mládence; panny (2x); manžela (2x); manželky; manželů zdětilých; ovdovělých 
osob, spolu rodičův; dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo 
spolku; vůbec (2x); vojína; představeného; školního učitele; duchovního pastýře; U 
hrobu; Žalm 50. čili Miserere, Salve Regina; Animas Fidelium; datace ostatní: na den sv. 
Barbory 1872 - datací předmluvy, datace 1873 - datace vydání; vevázáno do tvrdých 
desek vazby fialovo modré (kniha); je sbírkou písní (skladeb). 

 

č. 164/1 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873;  [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/1]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/1], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 286-287) po datum vydání sbírky; původní obsazení u 
zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy | Neobligatní hlas"; mužské hlasy a obligátní 
hlas obsahují podložený text; určení hlasové polohy dle polohy hlasu; po skončení zápisu 
skladby v závěru: "("Kancionál" II., č. 792)." 

 

č. 164/2 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1851 - 1858], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/2]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/2], 3) Pozůstalost: 
41/1 - odlišná verze, 4) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 
247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
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Datace: odhad mezi dobou příchodu F. Gregory do Písku a odchodem předpokládaného 
autora text. předlohy - Václava Zikmunda - z Písku - viz: J. Malý, Paměti prof. Karla 
Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.79.; v závěru: "(V. 
Zikmund)." 

 

č. 164/3 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.;  rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/3]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/3], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 164/1; určení hlasové polohy dle polohy hlasu. 

 

č. 164/4 Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/4]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/4], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 288) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. čís. 795)." 

 

č. 164/5 Ku pohřbu žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/5]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/5], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 164/1, po skončení zápisu 
skladby v závěru: "(Z Pohana č.9)." 

 

č. 164/6 Ku pohřbu mládence 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
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tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/6]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/6], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 164/1;  po skončení zápisu 
skladby v závěru: "(Z Pohana čís. 12)." 

 

č. 164/7 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/7]; 2) PMP, sign.: a) 56832 KR 7777 [katalog č. 189/1], b) KM B 
2871 [katalog č. 198/7], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 
247 (jedna z písní ve sbírce) 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 798)." 

 

č. 164/8 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/8]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/8], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290-291)po dataci vydání sbírky; obsazení předepsáno: 
"Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. čís. 799)." 

 

č. 164/9 Ku pohřbu manžela 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 



251 

 

další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/9]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/9], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 99/1. 

 

č. 164/10 Ku pohřbu manžela 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; rozměry:  200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/10]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/10], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydánívtextové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291) po dataci vydání sbírky; obsazení mužských 
zpěvních hlasů. "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: 
"("Kancionál" II. č. 800)." 

 

č. 164/11 Ku pohřbu manželky 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 150 
q.  mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/11]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/11], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 164/1. 

 

č. 164/12 Ku pohřbu manželů zdětilých  
viz též Ku pohřbu manželů, spolu rodičův - 167/12 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/12]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/12], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291-292) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky 
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k 164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 801)." 
 

č. 164/13 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/13]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/13], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 292) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 802)." 

 

č. 164/14 Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo 
spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého 
bratrstva nebo spolku - 167/14 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/14]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/14], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 293-294) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky 
k 164/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancional" II. čís. 804)." 

 

č. 164/15 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/15]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/15], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 99/1; po skončení zápisu skladby 
v závěru: "(Z Pohana č. 29)." 
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č. 164/16 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/16]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katlalog č. 198/16], 3) NM - 
ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 164/17 Ku pohřbu vojína 
partitino, obsazení: [T I+II + B,] bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/17]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/17], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy"; 
po skončení zápisu skadby v závěru: "(Z Pohana č. 26)." 

 

č. 164/18 Ku pohřbu představeného 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS:  461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/18]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/18], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužský 
čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 22)." 

 

č. 164/19 Ku pohřbu školního učitele  
viz též Ku pohřbu učitele - 167/19 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
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uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/19]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/19], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužský 
čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 3)." 

 

č. 164/20 Ku pohřbu duchovního pastýře 
partitino, obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/20]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/20], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy 
Unisono zpěv."; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 1)." 

 

č. 164/21 U hrobu 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/21]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/21], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 164/22 Žalm 50. čili Miserere. 
partitino, obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461, (457) 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/22]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [198/22], 3) NM - ČMH, sign.: a) 
IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) Pozůstalost: a) 
40/1, b) 42/7 - latinské verze. 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; hlas C nadepsán: 
"Čtvrtý stroj co vyplňující hlas.", jedná se o instrumentální sazbu tenorové polohy; 
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obsahuje podložený text: " Smiluj se nade mnou Bože podlé velikého milosrdenství 
tvého." - Žalm č. 51. 

 

č. 164/23 Salve Regina 
partitino, obsazení: S+A, T+B, Org 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1863 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 167/23]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/23], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Pozůstalost a) 18/1, b) 39/7, c) 39/11, 5) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození 
Panny Marie v Písku, sign.: 047 241. 
Poznámka 
Užíváno patrně i v liturgii posledního rozloučení - vzhledem k umístění do sbírky; datace: 
odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1863)po dataci vydání sbírky; po skončení zápisu skladby v 
závěru: "("Kancionál" I. č. 378)." 

 

č. 164/24 Animas Fidelium 
partitino, obsazení: S+A, T+B, Org 
tisk – F. A. Urbánek; [1863 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.;  rozměry: 200 x 150 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (167/24); 2) PMP, sign.: KM B 2871 (198/24), 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 
(jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; text: Duše věřících, 
kteréž jsi přijal o Pane, nech ať se radují s svatými Tvými ve slávě nebeské. Odpočinutí 
věčné dej jim o Pane a světlo věčné svítiž jim, odpočinutí dej jim ó Pane.“ 

 

č. 165/0 Dvanáct písní z okolí strakonického 
části: obsahuje 12 písní, jež jsou zřetelně odděleny názvy a čísly 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tiskem - Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: I + 12 + I 
fol., pops. 21 p.; rozměry: 170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31. 
Poznámka 
Datace: vyplývá z předmluvy pramene: "Připomenutí vydavatelovo"; obsahuje 
předmluvu nazvanou "Připomenutí", 12 písní a obsah - písně: 1. Zahrádka milé. [g moll]  
2. Vyhrůžka milému. [G dur] 3. Trucovitá Naninka. [B dur]  4. Žádost ženichova. [C dur] 
5. Kletba milé. [Es dur] 6. Oslyšený ženich. [a moll] 7. Loučení nevěsty. [B dur]  8. Ubohý 
oráč. [G dur]  9. Slíbený cimbál. [G dur] 10. Zázračná basa. [G dur] 11. Myslivci s kytkou. 
[F dur] 12. Pochod na Turky. [F dur]; datace ostatní: datace vydání; obsazení u písní 
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nenadepsáno. 
 

č. 165/1 Zahrádka milé 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 

 

č. 165/2 Vyhrůžka milému 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 141; nápěvy čís. 527." 

 

č. 165/3 Trucovitá Naninka 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 440; nápěvy čís. 346." 

 

č. 165/4 Žádost ženichova 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 278; nápěvy čís. 675." 

 

č. 165/5 Kletba milé 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 201; nápěvy čís. 789." 
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č. 165/6 Oslyšený ženich 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 227; nápěvy čís. 614." 

 

č. 165/7 Loučení nevěsty 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 324; nápěvy čís. 375." 

 

č. 165/8 Ubohý oráč 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena. Písně str: 413; nápěvy čís. 438." 

 

č. 165/9 Slíbený cimbál 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně strana 256; nápěvy čís. 551." 

 

č. 165/10 Zázračná basa 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 146/1], 2) NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve 
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sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně strana 386; nápěvy čís. 468." 

 

č. 165/11 Myslivci s kytkou  
viz též Myslivci - 147/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha;  rozsah: 2 fol., pops. 3 p.;  rozměry: 
170 x 240 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 147/1], 2) NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve 
sbírce). 
Poznámka 
Pod názvem písně uvedeno: "Erbena: Písně str. 394; nápěvy čís. 139." 

 

č. 165/12 Pochod na Turky 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [C, Pf] 
tisk – Rohlíček a Sievers 1872; [1855 - 1862], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
170 x 245 mm 
původní číslo SyS: 661 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: NM - ČMH, sign.: a) I F 571, b) XX B 31 (jedna z písní ve sbírce). 

 

č. 166/0 Cvičení pro kontrabass od F. Gregory. 
části: obsahuje 5 etud zřetelně oddělených průběžnými čísly etud 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk - Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: I + 9 fol., pops. 18 p.; 
rozměry: 235 x 280 mm 
původní číslo SyS:  733, 734, 732, 735, 736, [719], [718] 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení). 
Poznámka 
Název převzat z desek; datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a 
skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, s. 16; datace ostatní: [in x post 1887] - v 
souvislosti s úmrtím F. Gregory - v titulním listě slovo "bývalý"; obsahuje 5 etud pro 
kontrabas, 2 schází (dle SyS i přípisu přídeští zadní [desky vazby vnitřní zadní]): No 1. [F 
dur], No 2. [C dur], No. 3. [A dur], No. 4. [a moll], No. 5. [Es dur]; podle přípisu tužkou na 
zadním přídeští schází etuda č. 6 a č. 7; autorem klavírního doprovodu dle SyS Fra[anz] 
Simandl; f.2 verso pravý spodní roh: "Stich u. Druck v. Oscar Brandstetter, vorm. F. W. 
Garbrecht, Leipzig"; pagíny uporstřed dole obsahují čísla [nákladu x ploten] v podobě: 
"C. M. 1128"; SyS, str. 21 uvádí: "Profesor vídeňské konzervatoře Fr. Simandl upravil 
uvedená cvičení pro G-kontrabas a vypracoval k nim jednoduchý klavírní doprovod. 
Připojil k nim dále Scherzo a-mol (SyS 717 [nesprávně - má být SyS 719 - pozn. ed.]) a 
Pollacou (č.s. 718) a vydal celý soubor tiskem u fy. Carl Merseburger pod názvem 
Etüden für Kontrabass. Další nezměněné vydání vyšlo II. světové válce u VEB Friedrich 
Hofmeister Musigverlag Leipzig." 
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č. 166/1 Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1.  
viz též Cvičení pro kontrabas - 69/1 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk – Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.;  rozměry: 
235 x 280 mm 
původní číslo SyS: 733 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení - jedna z etud). 

 

č. 166/2 No 2. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk – Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 
235 x 280 mm 
původní číslo SyS: 734 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení - jedna z etud). 

 

č. 166/3 No 3. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk – Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.;  rozměry: 
235 x 280 mm 
původní číslo SyS: 732 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení - jedna z etud). 

 

č. 166/4 No 4. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk – Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: 3 fol., pops. 4 p.; rozměry: 
235 x 280 mm 
původní číslo SyS: 735 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení - jedna z etud). 

 

č. 166/5 No 5. 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Cb, Pf 
tisk – Oscar Brandstetter; [post 22. 2. 1856], Lipsko; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 
235 x 280 mm 
původní číslo SyS: 736 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 69/1 (jiné obsazení - jedna z etud). 

 

č. 167/0 Pohřební písně a sbory 
části: obsahuje 24 písní (sborů): žádné dílčí členění jednotlivých písní 
partitura, partitino, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
tisk – F. A. Urbánek (Lit ústav Engelmanna & Mühlberga v Lipsku); [1850 - 1872], Praha; 
rozsah: I + 12 + I fol., pops. 21 p.; rozměry: 280 x 230 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  karton č. 2, nesign., 
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inv. č. 4 [katalog č. 164/0]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/0], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111, b) XIV E 247. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladeb v období od vydání nejstarší zjištěné textové předlohy 
(Třicet pohřebních písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V 
Praze 1850; 2. vyd. t. 1863) po vydání sbírky - 1. vydání; obsahuje obsah a 24 písní 
zřetelně oddělených názvy a průběžným číslováním: Ku pohřbu: nemluvňátka (2x),  
pacholátka nebo děvčátka; školního žáka nebo žákyně, žákyně; mládence; panny (2x); 
manžela (2x); manželky; manželů zdětilých; ovdovělých osob, spolu rodičův; dospělé 
osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo spolku; vůbec (2x); vojína; 
představeného; školního učitele; duchovního pastýře; U hrobu; Žalm 50. čili Miserere, 
Salve Regina; Animas Fidelium; datace ostatní: datace po prvním vydání; vevázáno do 
tvrdých desek vazby černé (kniha); sbírka pohřebních písní; f.11 recto vpravo dole 
vytištěno [blíže neurčené číslo - číslo nákladu?]: "6503."; datace ostatní: [post 1873] – 
odhad vydání – až po prvním vydání. 

 

č. 167/1 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q.mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/1]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/1], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 286-287) po datum vydání sbírky - 1. vydání 
(připraveno 1872); původní obsazení u zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy | 
Neobligatní hlas | Rohy do Es"; mužské hlasy a obligátní hlas obsahují podložený text; 
určení hlasové polohy dle polohy hlasu; po skončení zápisu skladby v závěru: 
"("Kancionál" II., č. 792)." 

 

č. 167/2 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek; [1851 - 1858], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/2]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/2], 3) Pozůstalost: 
41/1 - odlišná verze, 4) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 
247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad mezi dobou příchodu F. Gregory do Písku a odchodem předpokládaného 
autora text. předlohy - Václava Zikmunda - z Písku - viz: J. Malý, Paměti prof. Karla 
Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.79.; v závěru: "(V. 
Zikmund)." 
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č. 167/3 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 (164/3); 2) PMP, sign.: KM B 2871 (198/3), 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 
(jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 167/1. 

 

č. 167/4 Ku pohřbu žáka nebo žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A: Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/4]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [198/4], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 
111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 288) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 
1872); obsazení analogicky k 102/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" 
II. čís. 795)." 

 

č. 167/5 Ku pohřbu žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/5]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/5], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení analogicky 
k prameni katalogu č. 167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č.9)." 

 

č. 167/6 Ku pohřbu mládence 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek: [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
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další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.164/6]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [198/6], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 
111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení analogicky k 
167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana čís. 12)." 

 

č. 167/7 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek;  [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.164/7]; 2) PMP, sign.: a) 56832 KR 7777 [katalog č. 189/1], b) KM B 
2871 [katalog č. 198/7], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 
247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 
1872); obsazení analogicky k 167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" 
II. č. 798)." 

 

č. 167/8 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
tisk – F. : Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/8]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/8], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290-291) po dataci vydání sbírky - 1. vydání 
(připraveno 1872); obsazení nadepsáno: "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu 
skladby v závěru: "("Kancionál" II. čís. 799)." 

 

č. 167/9 Ku pohřbu manžela 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/9]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/9], 3) NM - ČMH, 
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sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 167/1. 

 

č. 167/10 Ku pohřbu manžela 
části: Úvod, [bez označení] 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/10]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [198/10], 3) NM - ČMH, sign.: a) 
IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 
1872); obsazení mužských zpěvních hlasů. "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu 
skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 800)." 

 

č. 167/11 Ku pohřbu manželky 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/11]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/11], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 167/1. 

 

č. 167/12 Ku pohřbu manželů, spolu rodičův  
viz též Ku pohřbu manželů zdětilých - 164/12 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/12]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog198/12], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291-292) po dataci vydání sbírky - 1. vydání 
(připraveno 1872); obsazení analogicky k 167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: 
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"("Kancionál" II. č. 801)." 
 

č. 167/13 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A: Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/13]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/13], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 292) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 
1872); obsazení analogicky k 167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" 
II. č. 802)." 

 

č. 167/14 Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého bratrstva 
nebo spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého 
bratrstva nebo spolku - 164/14 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A: Urbánek; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/14]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/14], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 293-294) po dataci vydání sbírky - 1. vydání 
(připraveno 1872); obsazení analogicky k 167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: 
"("Kancional" II. čís. 804)." 

 

č. 167/15 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/15]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/15], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
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t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení analogicky k 
167/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 29)." 

 

č. 167/16 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/16]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/16], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 167/17 Ku pohřbu vojína 
partitino, obsazení: [T I+II + B, bFlic C] + Euph [C] + Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/17]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/17], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení nadepsáno: 
"Mužské hlasy. Zpěvoroh basový. Euphonion. Bombardon.". po skončení zápisu skadby v 
závěru: "(Z Pohana č. 26)." 

 

č. 167/18 Ku pohřbu představeného 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/18]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/18], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení zpěvních hlasů 
nadepsáno: "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 
22)." 

 

č. 167/19 Ku pohřbu učitele  
Ku pohřbu školního učitele - 164/19 
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části: Úvod, Andante 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C],  Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/19]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/19], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení zpěvních hlasů 
nadepsáno: "Mužský čtverozpěv."; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 
3)." 

 

č. 167/20 Ku pohřbu duchovního pastýře 
partitino, obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/20]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/20], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); obsazení zpěvních hlasů 
nadepsáno: "Mužské hlasy. Unisono zpěv."; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z 
Pohana č. 1)." 

 

č. 167/21 U hrobu 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/21]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/21], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 167/22 Žalm 50.: čili Miserere 
partitino, obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
tisk – F. A: Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461, (457) 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4   
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další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/22]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/22], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Pozůstalost: a) 40/1, b) 42/7 - latinské verze. 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; hlas C nadepsán: 
"Čtvrtý nástroj jakožto vyplňující hlas (neobligátní.).", jedná se o instrumentální sazbu 
tenorové polohy; obsahuje podložený text: " Smiluj se nade mnou Bože podlé velikého 
milosrdenství tvého." - Žalm č. 50. 

 

č. 167/23 Salve Regina 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
tisk – F. A. Urbánek; [1863 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461, (227) 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/23]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/23], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 4) 
Pozůstalost a) 18/1, b) 39/7, c) 39/11, 5) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození 
Panny Marie v Písku, sign.: 047 241. 
Poznámka 
Užíváno patrně i v liturgii posledního rozloučení - vzhledem k umístění do sbírky; datace: 
odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1863) po dataci vydání sbírky - 1. vydání (připraveno 1872); po 
skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" I. č. 378)" 

 

č. 167/24 Animas Fidelium 
partitino, obsazení: S + A, T + B, Org 
tisk – F. A. Urbánek; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry:  280 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 164/24]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/24], 3) NM - ČMH, 
sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; text: Duše věřících, 
kteréž jsi přijal o Pane, nech ať se radují s svatými Tvými ve slávě nebeské. Odpočinutí 
věčné dej jim o Pane a světlo věčné svítiž jim, odpočinutí dej jim ó Pane.“ 

 

č. 168/1 Žalm: Ty's ó Bože síla má  
viz též Tys, o Bože, síla má - 135/2, Zpívej duše - 135/3, 135/4, "Tys o Bože" 
Žalm. Gregora - 136/2, Žalm - a) 12/10, b) 32/1 
partitura, obsazení: S I+II, A, T I+II, B I+II, Org; Trbn I+II+III, Timp D+G 
tisk - Nototisk A. Švarc; [ante 26. 2. 1861], [Kutná Hora]; rozsah: 2 + 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 245 x 320 mm 
původní číslo SyS: 422 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
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další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 12/10, b) 32/1 - částečná shoda, pouze část materiálu; 2) 
SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
[kmatalog č.: a) 135/0-5, b) 136/2 - pouze část materiálu]; 3) NM - ČMH: a) sign.: IX E 
135, b) sign.:XXVII E 31, c) sign.: XXVIII A 5, d) sign.: XII E 261, 4) Hudební archiv 
(děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 045 060. 
Poznámka 
Datace: vznik skladby - vztažena k prvnímu zjištěnému provedení (odhad identifikace 
skladby dle unikátního obsazení), viz: anonym, Feuilleton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl 
(ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, 1861, díl I, sv. 6, č. 6, 28. 2., s. 74; 
hlasy Trbn I-III + Timp D+G nejsou přímo zaneseny v partituře, jsou vypsány zvláště v 
podobě partitury po závěru hlavní vrstvy partitury; [G dur]; hudebnina folia dole 
uprostřed [číslo nákladu?] "A.Š.-H.K.-223"; datace ostatní: [cca 1905]  - on-line katalog 
Moravské zemské knihovny Brno, https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001121868, 
vyhledáno 29.3.2014. 

 

č. 169/1 Nitra 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
tisk - A. Švarc; [ante 26. 2. 1861], [Kutná Hora]; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.;  rozměry: 245 
x 305 mm 
původní číslo SyS: 515 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/5, b) 43/38, 2) SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 
1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno [katalog č. 174/1]). 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Domácí zprávy, in: V. 
Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, (Feuilleton.), 1861, díl I., sv. 
6, č. 6, 28. 2., s.74; hudebnina f. 1 recto dole uprostřed [číslo nákladu?] "A.Š.H.K.-239". 

 

č. 170/0 Requiem 
části: Requiem, Dies irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Requiem da Capo 
partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
tisk – F. A. Urbánek [1881] (lit.[ograficky] Engelmann & Mühlberg Lipsko); [ante 1. 8. 
1868], Praha;  rozsah: 37+2 fol., pops. 57 p.; rozměry: 270 x 360 mm 
původní číslo SyS: 114 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 5/0-2, 2) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg 
Leipzig (hlasy post 1900), sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. 
Urbánek Praha (?hlasy?), sign.: VIII-F-183, d)  litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-
53, 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
019 024. 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: anonym, Slavné rekviem, 
in: V. V. Janota (ed.), Písek, (Zprávy domácí a z okolí), roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23; 
Datace ostatní: [1881] odhad datace vydání - viz -q.,Gregora, František, in: Rudolf 
Dvořák (ed.), Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, sv. X, 
sešit 10, (celkem sešit 208 La Granja – Tretry), Praha, J. Otto, 26. 9. 1895 (sv. X str. 425), 
s. 455 – 456; poslední část (Requiem da capo) je uvedena pouze odkazem, předpoklad 
identické části s úvodní částí "Requiem". 

 

č. 170/1 Requiem 



269 

 

části: Requiem, Dies irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Requiem da Capo 
partitura, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Cl B I+II, Cor Es I+II, Trbn, 
Vno I II, Cb, Org 
F. A. Urbánek [1881]; [ante 1. 8. 1868], Praha; rozsah: 10 + 2 fol., pops. 21 p.; rozměry: 
270 x 360 mm 
původní číslo SyS:114 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 5/0-2, 2) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg 
Leipzig (hlasy post 1900), sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. 
Urbánek Praha (?hlasy?), sign.: VIII-F-183, d)  litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-
53, 3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
019 024. 
Poznámka 
Datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: anonym, Slavné rekviem, in: V. V. Janota (ed.), 
PISEK, (Zprávy domácí a z okolí), roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23; instrumentální hlasy Cor 
Es I+II, Cb, Org obsahují předpisy "Solo" v rozsahu vyhrávek o délce půl taktu, s ohledem 
na rozsah a podobu nebyly tyto nástroje vypisovány jako sólové do obsazení; podle 
informací titulního listu je obsazení buď s orchestrem nebo varhanami; každá pagina 
obsahuje uprostřed dole číslo "33" – [číslo nákladu?]. 

 

č. 170/2 [Requiem] 
části: 7 částí - Requiem, Dies irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Requiem 
da Capo 
hlasy, obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Cl B I (+) Trbn, Cl B II, Cor Es I (+) 
II, Vno I II, Cb, Org 
F. A: Urbánek [1881]; [ante 1. 8. 1868], Praha; rozsah: 21 fol., pops. 36 p.; rozměry: 270 
x 360 mm 
původní číslo SyS: 114 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 5/0-2, 2) NM - ČMH: a) vydání Engelmann Mühlberg 
Leipzig (hlasy post 1900), sign.: XL-F-138, b) ms (Jos. Makeš), sign.: XIX-E-75, c) F. A. 
Urbánek Praha (?hlasy?), sign.: VIII-F-183, d) litograficky Praha (Urbánek), sign.: III-A-53, 
3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 019 024. 
Poznámka 
Datace: nejstarší zjištěné provedení, viz: an: Slavné rekviem, in: V. V. Janota (ed.), PISEK, 
(Zprávy domácí a z okolí), roč. I, 1868, č. 5, 1. 8., s. 23;solové zpěvní hlasy nemají 
samostatný fyzický výskyt; v hlasech Cor Es I+II , Cb, Org předepisováno na určitých 
místech "solo" - situace viz 170/1; hlasy obsahující v obsazení "(+)" umístěny na 
společných bifoliích; každá potištěná pagina uprostřed dole číslo "33" – [číslo nákladu?]. 

 

č. 171/0 Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční - 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 
142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 142/4 
partitura, hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
tisk - Ol. Pazdírek; [ante x in 1859], Brno; rozsah: 5 fol., pops. 6 p.; rozměry: 275 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 142/0-4]; 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 4) 
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Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz pramen katalog č.  35/1; 
datace ostatní:1887 – 1906 - období, kdy byl B. Jeremiáš v Písku regenschorim – období 
podle udání vydání; potištěné paginy obsahují uprostřed dole [číslo nákladu?] "304." 

 

č. 171/1 Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční - 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 
142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 142/4 
partitura, obsazení: S solo, T solo, Fl solo, Vno I+II, Cb 
tisk – Ol. Pazdírek; [ante x in 1859], Brno; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 275 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. 142/0-4]; 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 4) 
Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz pramen katalog č. 35/1; v 
nadepsání obsazení připsáno formou poznámky f.1 recto: "1. 2. housle a basa mohou 
býti též zastoupení varhany, jež se hrají z partitury této (poslední 2 řádky)." 

 

č. 171/2 Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční - 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým - a) 
)142/2, b) 35/1, Ukolébavka - 142/4 
hlasy, obsazení: S solo (+) T solo, Fl solo (+) Cb, Vno I (+) II, 
tisk – Ol. Pazdírek; [ante x in 1859], Brno; rozsah: 3 fol., pops. 3 p.;  rozměry:  275 x 230 
q. mm 
původní číslo SyS: 426 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 - 142/0-4; 2) Pozůstalost: 35/1; 3) NM - ČMH, sign.: IX E 138, 4) Hudební archiv 
kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 041 042. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datací uvedenou na titulním listu - viz pramen katalog č. 35/1; 
hlasy v obsazení obsahující "(+)" vypsány samostatně a umístěny na společných foliích. 

 

č. 172/1 Concertant etude 
hlasy, obsazení: Cb, Pf 
tisk – C. F. Schmidt [post 9/1891],; [22. 2. 1856], Heilbronn am Neckar; rozsah: 5 fol., 
pops. 8 p.; rozměry: 270 x 340 mm 
původní číslo SyS: 716 
uložení:: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: 70/10. 
Poznámka 
Datace: M. Gajdoš, František Gregora - český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass 
club Kroměříž, 1985, s. 16; sbírka skladeb - hlasy součástí sešitů pro každý příslušný hlas 
(Pf, Cb) s dalšími skladbami pod názvem: "Neueste Methode des Contrabassspieles von 
Franz Simandl. Theil III. Die hohe Schule. Eine Sammlung hervorragender Concert-



271 

 

Etuden, Concert- und Solostücke für Contrabass mit Begleitung des Pianoforte. Original-
Beiträge der bedeutendsten Contrabass-Virtuosen und Lehrer des Contrabass-Spieles. 
Band 1.", svazek Cb obsahuje 7 skladeb, svazek Pf. 6 skladeb, zřetelně oddělených 
názvy: 1) Concert Etude von Fr. Simandl, op. 65, 2) Concertant Etude von Franz Gregora, 
3) Elegie von Franz Jaksch, 4) Drei Stücke im alten Style nach den Violin-Sonaten von 
Arcangelo Corelli ... von Břetislav Lvovský, 5) Romanze von Oswald Schwabe, 
6)Impromptu von Carl Kukla, 7)Variatonen über ein französisches Volkslied für drei 
Contrabässe, bearbeitet von V. F. Verrimst (tato skladba neobsažena ve svatku Pf); hlas 
Pf obsahuje linku sólového nástroje; svazek Cb obsahuje 19+2 f., 28 popsaných stran, 
svazek Pf , obsahuje 16+2 f.., 33 popsaných stran; každá potištěná pagina (kromě 
obalových) obsahuje číslo nákladu? - svazek Cb: "C.F.S. 2084", svazek Pf: "C.F.S. 2084 
(3190)"; datace ostatní: datace vydání podle informací předmluvy (ve vlastním 
překladu); 

 

č. 173/1 Dumka und Capriccio  
viz též Concert pro C Violon - 64/1, Koncert pro C-violon - 70/11, Solo pro G 
Violon - 65/1 (odlišná příbuzná verze) 
části: Andante, Capriciio. (à la Polka) Allegro moderato 
hlasy, obsazení: Cb, Pf 
tisk – C. F. Schmidt [post 9/1891]; [ante x in 1878],  Heilbronn am Neckar; rozsah: 6 fol., 
pops. 10 p.; rozměry: 270 x 340 mm 
původní číslo SyS: 717 
uložení: SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 
další výskyt: Pozůstalost: a) 64/1, b) 65/1 (jiná verze), c) 70/11. 
Poznámka 
Datace: podle Datace ostatní - viz Pozůstalost 64/1; Datace ostatní - podle informací 
předmluvy (ve vlastním překladu); sbírka skladeb - hlasy součástí sešitů pro každý 
příslušný hlas (Pf, Cb) s dalšími skladbami pod názvem: "Neueste Methode des 
Contrabassspieles von Franz Simandl. Theil III. Die hohe Schule. Eine Sammlung 
hervorragender Concert-Etuden, Concert- und Solostücke für Contrabass mit Begleitung 
des Pianoforte. Original-Beiträge der bedeutendsten Contrabass-Virtuosen und Lehrer 
des Contrabass-Spieles. Band 3.", svazky Cb i Pf obsahují 6 skladeb, zřetelně oddělených 
názvy: 1) Concert Etude von Fr. Simandl. Op. 70., 2) Nicturne von Carl Kukla, 3) Dumka 
und Capriccio (à la Polka) von Fr. Gregora. Bearbeitet von Fr. Simandl, 4) Romanze von 
Mathias Aubrecht, 5) Tarantella von Fr. Simandl. Op. 73., 6) Concert von Josef Hrabě 
ehm. Professor am Conservatorium und 1. Contrabassist des deutschen Landestheater 
in Prag; hlas Pf obsahuje linku sólového nástroje; svazek Cb obsahuje 14+2 f., 21 
popsaných stran, svazek Pf obsahuje 21+2 f., 39 popsaných stran; všechny potištěné 
paginy (kromě obalu) obsahují uprostřed dole vytištěné číslo nákladu? - 1) svazek Cb: 
"C.F.S:3750.2086", 2) svazek Pf: "C.F.S.3752.2086."; datace ostatní – datace vydání 
podle předmluvy (ve vlastním překladu). 

 

č. 174/1 Nitra 
partitino, obsazení: S + A, T + B 
tisk - A. Švarc; [ante 26. 2. 1861], [Kutná Hora]; rozsah: 2+2 fol., pops. 7 p.;  rozměry: 
240 x 300 mm 
původní číslo SyS: 515 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/5, b) 43/38, 2) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. 
fondu 1355, karton č. 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 169/1]. 
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Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením, viz: anonym, Domácí zprávy, in: V. 
Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, (Feuilleton.), 1861, díl I., sv. 
6, č. 6, 28. 2., s.74; hudebnina f. 1 recto dole uprostřed [číslo nákladu?]"A.Š.H.K.-239". 

 

č. 175/1 Svatovácslavské Graduale pro Alt Solo, věnované mé drahé a upřímné 
Karolíně Jílkové od Frt: Gregory 
části: žádné dílčí členění 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [A, Pf x Org] 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s.l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 332 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: Pozůstalost: 38/20. 
Poznámka 
Název podle TL; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci; obsazení: podle informací 
pramene a SyS. 

 

č. 176/1 Mše pro realisty v roku 1871  
viz též Mše česká pro realisty v r. 1871 od Frt. Gregory - 12/6 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanktus, Benedictus, Agnus 
partitino, obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
autograf, perem - černý inkoust, modrou pastelkou - autografní korekce textu  1871, 
s.l.; rozsah: 4 fol., pops. 8 p.; rozměry: 325 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 215 
uložení:: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: Pozůstalost: 12/6. 
Poznámka 
Datace: podle autografního názvu - datace vzniku hudebniny a skladby; f 2 verso 
obsahuje 2. stranu Gloria, f. 2 recto 1. stranu Benedictus. 

 

č. 177/1 Národní 
viz též Kdybych byl růžinou - a) 43/12, b) 117/0-2, Národní: "Kdybych byl 
růžinou" - 178/1 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
autograf, perem - černý inkoust; 1878, s.l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 125 x 180 
mm 
původní číslo SyS: 523 
uložení:: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/12, 2) SOkA Písek: a) František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 117/0-2], b) Sbírka hudebních skladeb 
1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno [katalog č.: a) 178/1, b) 179/1]. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalsším výskytem tého ž čísla, rozděleno dle počtu skladeb; 
obsahuje 2 skladby, původního čísla SyS 523 a 524; datace: viz Čeněk Holas: 
"Vysvětlení" - viz pramen katalog č. 178/1; podloženy 2 sloky textu. 

 

č. 177/1 Nápěv od Fr. Gregory  
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viz též Na zmar i zkázu - a) 43/13, b) 55/1 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
autograf, perem - černý inkoust; 1878, s.l.; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 125 x 180 
mm 
původní číslo SyS: 524 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: Pozůstalost: a) 43/13, b) 55/1. 
Poznámka 
Fyzicky jedna hudebnina s dalším výskytem téhož čísla, rozděleno podle počtu skladeb; 
obsahuje 2 skladby, původního čísla SyS 523 a 524; datace: viz Čeněk Holas: 
"Vysvětlení" - viz pramen katalog č. 178/1; text: viz Pozůstalost 43/13 Čeněk Holas; 
obsazení: viz pramen katalog č. 43/13. 

 

č. 178/1 Národní: "Kdybych byl růžinou"  
viz též Kdybych byl růžinou - a) 43/12, b) 117/0-2, Růžina - 179/1 
Titulní list, obsazení: [neidentifikovatelné]  
autograf, perem - černý inkoust; 1878, s.l.; rozsah: 2 fol., pops. 1 p.; rozměry: 260 x 330 
mm 
původní číslo SyS: 523 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/12, 2) SOkA Písek: a) František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 117/0-2], b) Sbírka hudebních skladeb 
1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno [katalog č. : a) 177/1, b) 179/1). 
Poznámka 
Obsahuje pouze titulní list; datace: viz "Vysvětlení" Čeňka Holase vloženo v prameni; 
obsahuje pouze titulní list, do kterého je černým inkoustem, neautografně připsáno: 
"jen partiturka a tekst a "Bože žehnej!" hymnus na slova Čeňka Holasa"; vloženo zelené 
folio 225 x 285 s názvem: "Vysvětlení" - psáno Č. Holasem: "Asi r. 1878 jako posluchač 
techniky a starosta spolku jihočeských akademiků kraje budějov., táborského a 
píseckého "Štítný", dopsal jsem z Prahy Františku Gregorovi, řediteli kůru v Písku, 
hudebnímu skladateli a mému učiteli zpěvu, aby byl té lásky a složil nápěvy k dvěma 
basním, které jsem mu zaslal, což on také hned a ochotně učinil. I. Již bratři vzhůru 
hymnického rázu II. Kdybych byl růžinou - národn. ducha. Původní texty zněly poněkud 
jinak. Nahlédl jsem ovšem, že báseň hymnus rakouská censura nepropustí a podávám ji 
nyní přepracovanou a politickým změnám přizpůsobenou a planého radikalismu mládí 
zbavenou české veřejnosti. V Písku, dne 1. května 1934. Čeněk Holas."; pod Gregorovým 
nápěvem je v autografní rovině nalezen Holasův text: "Na zmar i zkázu"; obsahuje 
přiložené listy: a) strojopisné Holasovy texty, b) upravené znění "Vysvětlení" v 
strojopisné podobě, c) dopis Čeňku Holasovi ze 17. 2. 1938 z Radiojournalu o 
nemožnosti zařazení Holasových Českých národních tanců pro mužský sbor a klavír do 
regionálního vysílání dne 3. 4. 1938 z důvodů a) kapacitních, b) nevhodného obsazení - 
žádána sazba pro smyčce nebo dechový soubor). 

 

č. 179/1 Růžina  
viz též Národní: "Kdybych byl růžinou" - 179/1, Kdybych byl růžinou - a) 43/12, 
b) 117/0-2 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - 1 DS [Čeněk Holas], perem - černý inkoust, perem - červený inkoust (dynamika); 
1878, další datace 1934,  s.l.;  rozsah: 1 fol., pops. 1 p.;  rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS:  523 
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uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 43/12, 2) SOkA Písek: a) František Gregora, inv. č. fondu 
1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 4 (117/0-2), b) Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, 
balík 2 (nezpracováno - 177/1, 178/1 - 1x pouze titulní list. 
Poznámka 
Datace:  Čeněk Holas. "Vysvětlení" - viz pramen katalog č. 178/1, datace ostatní: 1934 – 
též viz „Vysvětlení“. 

 

č. 180/1 Hymna  
viz též Nápěv od Fr. Gregory - 177/1, Na zmar i zkázu - a) 43/13, b) 55/1 
partitura, obsazení: T [I+II], B [I+II] 
opis - 1 DS [Čeněk Holas], perem - černý inkoust, perem - červený inkoust (dynamika); 
1878, s.l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 524 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/13, b) 55/1, 2) Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, 
balík 2 (nezpracováno [katalog č. 177/1]). 
Poznámka 
Datace:  Čeněk Holas. "Vysvětlení" - viz pramen katalog č. 178/1, datace ostatní: 1934 – 
též viz „Vysvětlení“; textově odlišná verze od ostatních výskytů - zdůvodnění – též viz 
„Vysvětlení“. 

 

č. 181/1 Píseň májová 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: A, Pf 
autograf, perem - čený inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; 
rozměry: 250 x 325 mm 
původní číslo SyS: 628 
uložení: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 2 (nezpracováno) 
další výskyt: Pozůstalost: 62/14. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 182/1 Lehké odpočinutí 
části: Lehké odpočinutí, Graduale, Offertor., Sanctus, Bened. Agnus 
partitino, obsazení: [S+A, T+B] 
opis [Gregora František], perem - čený inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 
fol., pops. 2 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení:: SOkA Písek, Sbírka hudebních skladeb 1800 - 1949, balík 4 (nezpracováno) 
Poznámka 
Sporné autorství, jednoznačně Gregorův rukopis; Lehké odpočinutí - vynotováno, 
ostatní pouze uveden text. 

 

č. 183/1 Družice, Třetice, Čvrtice, Pětice, Šestice, Sedmice, Osmice, Mezery, [Dělení 
not], [Posuvky] 
části: Družice, Třetice, Čvrtice, Pětice, Šestice, Sedmice, Osmice, Mezery, [2 části bez 
označení] 
rukopis výukové pomůcky, obsazení: [C I II] 
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autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 10 fol., pops. 10 
p.; rozměry: 750 x 505 q. mm 
původní číslo SyS: nemá  
uložení: SOkA Písek, Archiv města Písku, karton č. 1072, sign.: D I 196. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; Pomůcka k výuce zpěvu intervalů a hudební 
teorie. 

 

č. 184/1 Pastorální mše česká (slavnostní) 
části: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
hlas, obsazení: Vno I 
tisk - [L. R. Pazdírek]; [in x post 1863], [Brno]; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 275 x 
350 mm 
původní číslo SyS: 115 
uložení: PMP, sign.: 29110 KR 4532 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 6/1, 2) NM - ČMH, sign.: a) IX E 134, b) XLIII B 8, c) VI b 293, 
3) Hudební archiv kostela (děkanského) Narození Panny Marie v Písku, sign.: 011 004. 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období po vydání textové předlohy (V. Bradáč, 
Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, 
Podíl údů Svatojánského Dědictví na rok 1863, 1863, s.280 - 282. - dále jen "Svatojánský 
kancionál"), M. Gajdoš udává rok 1866 (bez udání zdroje - M. Gajdoš, Základní 
životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, s.38, ve vlastnictví L. 
Procházky, Písek.); datace ostatní: [1911 – 1914] - odhad vročení vydání - viz Luboš 
Procházka, František Gregora. Velká pastorální mše česká "Náš spasitel s nebes 
sstoupil" (seminární práce), Ústav hudební vědy FFUK, Praha 2008, s. 24-25; každá 
potištěná pagina obsahuje veprostřed dole vytištěné číslo nákladu? "204", srovnáním s 
materiály v ČMH a SOKA Písek identifikováno jako hlas příslušný 2. vydání skladby L. R. 
Pazdírkem v Brně. 

 

č. 185/0 Probuzení vesele mysle mých žáků  
viz též Sousedská "Probuzení veselé mysle" - 185/2, Sousedská - 185/3, 
Probuzení veselé mysli - 82/2 
části: označeny čísly 1-5 
hlasy - 3 sady, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis - 2 DS, perem - černý inkoust; [ante 14. 2. 1883], [Písek]; rozsah: 20+2 
fol., pops. 41 p.;  rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 764 
uložení: PMP, sign.: 29106 KR 4528, 29097 KR 4519 - 29100 KR 4522, 29096 KR 4518 
další výskyt: Pozůstalost: 82/2. 
Poznámka 
Fyzicky 3 hudebniny; datace: v souvislosti s datovaným opisem - viz pramen katalog č. 
185/2. 

 

č. 185/1 Probuzení vesele mysle mých žáků  
Viz též Sousedská "Probuzení veselé mysle" - 185/2, Sousedská - 185/3, 
Probuzení veselé mysli - 82/2 
části: označeny čísly 1-5 [ne všechny části v jednotlivých hlasech přesně označeny] 
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hlasy, obsazení: 2 Vno I, Vno II, Vla, Cb 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 14. 2. 1883], s. l.; rozsah: 10 + 2 fol., pops. 21 p.; 
rozměry: 260 x 335 mm 
původní číslo SyS: 764 
uložení: PMP, sign.: 29106 KR 4528 
další výskyt: Pozůstalost: 82/2. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datovaným opisem - viz pramen katalog č. 185/2; 1 Vno I 
označeny části: 1, 2; 2 Vno I části 2-5; Vno II části 1, 2, 5; Vla části 1, 2; Cb část 5; 
skladba Polka - uvedena v titulním listě - nepřipojena, mohlo by se jednat o skladbu SyS 
763, nebo úplně jinou skladbu, nebo žádnou (nebyla dokomponována). 

 

č. 185/2 Sousedská. "Probuzení veselé mysle"  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků - 185/1, Sousedská - 185/3, 
Probuzení veselé mysli - 82/2 
části: označeny římskými čísly I - V 
hlasy, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - Ludvík Wolf, perem - černý inkoust; [ante 14. 2. 1883], Písek; rozsah: 8 fol., pops. 
16 p.; rozměry: 245 x 325 mm 
původní číslo SyS: 764 
uložení:: PMP, sign.: 29097 KR 4519 - 29100 KR 4522 
další výskyt: Pozůstalost: 82/2. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datovaným opisem - viz pramen katalog č. 185/2; hlasy obsahují 
každý vlastní signaturu: Vno I: 29097 KR 4519, Vno II: 29098 KR 4520, Vla: 29099 KR 
4521, Cb: 29100 KR 4522; datace ostatní: 14. 2. 1883 -  vznik opisu. 

 

č. 185/3 Sousedská  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků - 185/1, Sousedská. "Probuzení 
veselé mysle" - 185/2, Probuzení veselé mysli - 82/2 
části: označeny čísly 1-5 
hlas, obsazení: Vcl 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [ante 14. 2. 1883], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 265 x 350 mm 
původní číslo SyS: 764 
uložení: PMP, sign.: 29096 KR 4518 
další výskyt: Pozůstalost: 82/2. 
Poznámka 
Datace: v souvislosti s datovaným opisem - viz katalog č. 185/2; pravděpodobně 
vytvořen pouze 1 hlas, nebylo zřejmě sadou, jedná se o přepis hlasu Cb v 185/1+185/2 s 
místy provedenou oktávovou transpozicí vybraných pasáží. 

 

č. 186/1 Polka od F. Gregory 
části: Andante, Polka, Trio 
hlasy, obsazení: Vno I II, Vla, C Vlne 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 8 fol., pops. 12 p.; 
rozměry: 255 x 160 q. mm 
původní číslo SyS: 763 
uložení: PMP, sign.: 29101 KR 4523 - 29104 KR 4526 
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další výskyt: Pozůstalost: 82/3. 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; jednotlivé hlasy signovány: Vno I "29103 KR 
4525", Vno II "29104 KR 4526", Vla "29101 KR 4523", C Vlne G "29102 KR 4524". 

 

č. 187/1 Mazurka 
části: [bez názvu], Trio 
partitura, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; 
rozměry: 335 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 762 c) 
uložení: PMP, sign.: 29105 KR 4527 
další výskyt: Pozůstalost: 82/1 (jedna ze skladeb). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 188/1 Pekelný valčík 
části: Vchod, I, II, III, IV, V, Coda 
hlasy, obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
opis - Ludvík Wolf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 11 + 2 
fol., pops. 18 p.; rozměry: 260 x 340 mm 
původní číslo SyS: 762d) 
uložení: PMP, sign.: 29107 KR 4529 
další výskyt: Pozůstalost: 82/1 (jedna ze skladeb). 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 189/1 [Ku pohřbu panny] 
hlasy, obsazení: T [I II], B I II 
opis - Jos. Košatka, perem - černý inkoust;  [1864 - 1872], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 260 x 230 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign: 56 832 KR 7777 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton 2, nesign., inv. 
č. 4 - 2x [katalog č.: a) 164/7, b) 167/7]; 2) PMP, sign.: KM B 2871 [katalog č. 198/7], 3) 
NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve 
sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290) po dataci vydání sbírky Pohřebních písní a sborů 
(k vydání připraveno 1872); zaneseno pod názvem textového incipitu: "Hle, tu opadala 
růže"; deponováno na pobočce PMP - Památník Protivín. 

 

č. 190/1 Drotařík 
hlas, obsazení: [Pf] 
opis - Fr. Krejcar, perem - černý inkoust; [ante 24. 2. 1881], Písek; rozsah: 4 fol., pops. 5 
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p.; rozměry: 170 x 260 mm 
původní číslo SyS: 615 
uložení: PMP, sign.: 11003 B 2240 
další výskyt: 1) Pozůstalost: a) 43/18 (verze pro sbor), b) 62/2 (verze Bar+Pf), 2) SOkA 
Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355,  karton 2, nesign., inv. č. 4 [katalog č. 
151/1], 3) NM - ČMH, sign.: VII C 12 (verze pro mužský sbor). 
Poznámka 
Datace: dle nejstarší doložené zprávě o provedení v úpravě pro mužský sbor, viz: 
anonym, Dopisy. Z Volyně, in: V. Šimek (ed.), Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, 
zájmy politické, obecné a spolkové,  roč. III, 1881, č. 18, 30. 4., s. 150-151; datace 
ostatní: 21. 4. 1887 - vznik rukopisu;hlas Pf obsahuje linku sólového hlasu. 

 

č. 191/1 Sirotek 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Bar, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust;  12. 1. 1861, s. l.; rozsah: 6 fol., pops. 11 p.; rozměry: 
320 x 245 q. mm 
původní číslo SyS: 611 
uložení: PMP, sign.: 3137 C 1540 
další výskyt: NM - ČMH, sign.: I E 577. 
Poznámka 
Datace: vznik hudebniny, patrně i skladby (nejstarší nalezený výskyt); Pf obsahuje linku 
sólového hlasu; obsazení: dle informací SyS. 

 

č. 192/0 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana 
hlasy - 3 sady, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
autograf, opis - 1 DS (může být netypickým autografem), perem – černý inkoust; s. a. 
[XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 13 fol., pops. 20 p.;  rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 563 
uložení: PMP, sign.: 3138 C  1541 
Poznámka 
Fyzicky 4 hudebniny; datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do 
tohoto období - nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 192/1 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: S, A, Pf 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 2 fol., pops. 4 p.; 
rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 563 
uložení: PMP, sign.: 3138 C 1541 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 192/2 [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] 
hlasy, obsazení: S, A 
autograf, perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; 
rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 563 
uložení: PMP, sign.: 3138 C 1541 
Poznámka 
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Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci. 

 

č. 192/3 [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [S + A, Pf] 
opis - 1 DS [autograf?], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.; rozsah: 5 
fol., pops. 6 p.; rozměry: 320 x 250 q. mm 
původní číslo SyS: 563 
uložení: PMP, sign.: 3138 C 1541 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; kopista identický s kopistou pramene katalogu 
č. 192/4, pokud autograf - z pozdějšího období - obsahuje značnou podobu ale i rozdíly 
oproti zjevnému autografu 192/1+ 192/2. 

 

č. 192/4 [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] 
hlasy, obsazení: S, A 
opis - 1 DS [autograf?], perem - černý inkoust; s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4], s. l.;  rozsah: 2 
fol., pops. 4 p.; rozměry: 250 x 320 mm 
původní číslo SyS: 563 
uložení: PMP, sign.: 3138 C 1541 
Poznámka 
Datace: odhadem - podle většiny datovaných skladeb - spadají do tohoto období - 
nedohledány žádné informace k dataci; kopista identický s kopistou 192/3, pokud 
autograf - z pozdějšího období - obsahuje značnou podobu ale i rozdíly oproti zjevnému 
autografu 192/1+ 192/2. 

 

č. 193/1 Vidím Tě opět 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [T, Pf] 
autograf, perem - černý inkoust; [ante 18. 3. 1866], s. l.; rozsah: 9 fol., pops. 14 p.; 
rozměry: 245 x 310 mm 
původní číslo SyS: 620 
uložení: PMP, sign.: 3139 C 1542 
Poznámka 
Datace: před nejstarším zjištěným provedením - viz: anonym, Zprávy domácí a jiné. 
Akademie, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, 1866, díl I, č. 6, 
31.3., s. 106-107; obsazení: viz titulní list. 

 

č. 194/1 Gregorova Harmonie  
viz též Nauka o skladbě hudební - 105/1, Nauka o skladbě hudební od Frt. 
Gregory - 106/1, Nauka o harmonii hudební - 195/1 
části: Proprava, Díl prvý. Diatonické postupy v C-dur., Díl druhý. Diatonické postupy v 
mol-tonině 
kniha 
tisk – F. A. Urbánek 1876 (tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze); [ante 1876], Praha; 
rozsah: I + 224 + I fol., pops. 443 p.;  rozměry: 130 x 175 mm 
původní číslo SyS:  811 
uložení: PMP, sign.: KM B 1498 (KM 2098 B 1498) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
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inv. č. 3 [katalog č.: a) 105/1, b) 106//1], 2) NM - ČMH, sign.: H-II G 95, 3) Městská 
knihovna Písek - sign.: SA 78, 4) PMP, sign.: 28868 KR 3444 [katalog č. 195/1], 5) 
Knihovna ÚHV FF UK, sign.: II C 52. 
Poznámka 
Datace: odhadem - před datem vydání učebnice u F. A. Urbánka; vydáno jako 5. svazek: 
"Ženský svět. Sbírka spisův k poučení a zábavě." 

 

č. 195/1 Nauka o harmonii hudební. Postupy harmonické na základě basu 
fundamentálního  
viz též Nauka o skladbě hudební - 105/1, Nauka o skladbě hudební od Frt. 
Gregory - 106/1, Gregorova harmonie 194/1 
části: Proprava, Díl prvý. Diatonické postupy v C-dur., Díl druhý. Diatonické postupy v 
mol-tonině 
kniha 
tisk – F. A. Urbánek 1876 (tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze); [ante 1876], Praha; 
rozsah: I + 224 + I fol., pops. 443 p.; rozměry: 130 x 175 mm 
původní číslo SyS: 811 
uložení: PMP, sign.: 28868 KR 3444 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., 
inv. č. 3 [katalog č.: a) 105/1, b) 106//1], 2) NM - ČMH, sign.: H-II G 95, 3) Městská 
knihovna Písek - sign.: SA 78, 4) PMP, sign.: KM B 1498 [katalog č. 194/1], 5) Knihovna 
ÚHV FF UK, sign.: II C 52. 
Poznámka 
Datace: odhadem - před datem vydání učebnice u F. A. Urbánka; vydáno jako 5. svazek: 
"Ženský svět. Sbírka spisův k poučení a zábavě." 

 

č. 196/1 Loučení 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: Bar, Pf 
opis - 1 DS [identický s 197/1], perem - černý inkoust, modrou pastelkou - vybrané 
dynamické přípisy, oranžovou pastelkou - přednesové a tempové přípisy; [1885], s. l.; 
rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 260 x 330 mm 
původní číslo SyS: 624 
uložení: PMP, sign.: 1377 D 444/31 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/9, 2) PMP, sign.: 2167 C 504 [katalog č. 197/0-2]. 
Poznámka 
Datace: Milan Vokroj, František Gregora (1819 -1887) jihočeský vlastenecký 
regenschori. K otázkám recepce a životnosti jeho skladeb, Písek, strojopis, 1990, s. 29, 
Písek, ve vlastnictví L. Procházky; text:  A[dolf] Heyduk, datace ostatní: 1885 - přípisem 
tužkou na titulním listě . 

 

č. 197/0 Loučení 
hlasy, obsazení: viz jednotlivá podčísla 
opisy - 2 DS, perem - černý inkoust; [1885], s. l.;  rozsah: I + 5 + I fol., pops. 6 p.; 
rozměry: 265 x 380 mm 
původní číslo SyS: 624 
uložení: PMP, sign.: 2167 C 504 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/9, 2) PMP, sign.: 1377 D 444/31 [katalog č. 196/1]. 
Poznámka 
Fyzicky 2 hudebniny; datace: Milan Vokroj, František Gregora (1819 -1887) jihočeský 
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vlastenecký regenschori. K otázkám recepce a životnosti jeho skladeb, Písek, strojopis, 
1990, s. 29, Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 197/1 Loučení 
hlas (doprovodný se sólovou linkou), obsazení: [Bar (T)], Pf 
opis - 1 DS [identický s 196/1], perem - černý inkoust, modrou pastelkou - přípisy 
různého charakteru; [1885], s. l.; rozsah: I + 4 + I fol., pops. 5 p.; rozměry: 255 x 320 
mm 
původní číslo SyS: 624 
uložení: PMP, sign.: 2167 C 504 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/9, 2) PMP, sign.: 1377 D 444/31 [katalog č. 196/1]. 
Poznámka 
Datace: Milan Vokroj, František Gregora (1819 -1887) jihočeský vlastenecký 
regenschori. K otázkám recepce a životnosti jeho skladeb, Písek, strojopis, 1990, s. 29, 
Písek, ve vlastnictví L. Procházky, datace ostatní: 1935 - po skončení zápisu přípis 
kopisty černým inkoustem: "K oslavě Heydukových narozenin 1935 J [G?]." 

 

č. 197/2 Loučení 
hlas, obsazení: [Bar (T)] 
opis - 1 DS, perem - černý inkoust; [1885], s. l.; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 265 x 
380 mm 
původní číslo SyS: 624 
uložení: PMP, sign.: 2167 C 504 
další výskyt: 1) Pozůstalost: 62/9, 2) PMP, sign.: 1377 D 444/31 [katalog č. 196/1]. 
Poznámka 
Datace: Milan Vokroj, František Gregora (1819 -1887) jihočeský vlastenecký 
regenschori. K otázkám recepce a životnosti jeho skladeb, Písek, strojopis, 1990, s. 29, 
Písek, ve vlastnictví L. Procházky. 

 

č. 198/0 Pohřební písně a sbory 
části: obsahuje 24 písní (sborů) 
partitura, partitino, obsazení: viz jednotlivá podčísla  
tisk – F. A. Urbánek 1873 (tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze); [1850 - 1872], Praha; 
rozsah: I + 32 + I fol., pops. 68 p.; rozměry: 200 x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/0, b) 167/0]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111, b) XIV E 247. 
Poznámka 
Sbírka skladeb; datace: odhad vzniku skladeb v období od vydání nejstarší zjištěné 
textové předlohy (Třicet pohřebních písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům 
věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsahuje předmluvu 
a 24 písní zřetelně oddělených názvy: Ku pohřbu: nemluvňátka (2x),  pacholátka nebo 
děvčátka; školního žáka nebo žákyně, žákyně; mládence; panny (2x); manžela (2x); 
manželky; manželů zdětilých; ovdovělých osob, spolu rodičův; dospělé osoby, muže neb 
ženy, neb člena některého bratrstva nebo spolku; vůbec (2x); vojína; představeného; 
školního učitele; duchovního pastýře; U hrobu; Žalm 50. čili Miserere, Salve Regina; 
Animas Fidelium; datace ostatní: den sv. Barbory 1872 - datací předmluvy; datace 1873 
- datace vydání; vevázáno do tvrdých desek vazby fialovo modré (kniha); je sbírkou písní 
(skladeb). 



282 

 

 

č. 198/1 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/1, b) 167/1]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 286-287) po dataci vydání sbírky; původní obsazení u 
zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy | Neobligatní hlas"; mužské hlasy a obligátní 
hlas obsahují podložený text; určení hlasové polohy dle polohy hlasu; po skončení zápisu 
skladby v závěru: "("Kancionál" II., č. 792)." 

 

č. 198/2 Ku pohřbu nemluvňátka 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1851 - 1858], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/2, b) 167/2]; 2) Pozůstalost: 41/1, 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 
111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad mezi dobou příchodu F. Gregory do Písku a odchodem předpokládaného 
autora text. předlohy - Václava Zikmunda - z Písku - viz: J. Malý, Paměti prof. Karla 
Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s.79.; v závěru: "(V. 
Zikmund)." 

 

č. 198/3 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/3, b) 167/3]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k prameni katalog č. 164/1; určení hlasové polohy dle polohy hlasu. 

 

č. 198/4 Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
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původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č. a) 164/4, b) 167/4]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 288) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. čís. 795)." 

 

č. 198/5 Ku pohřbu žákyně 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/5, b) 167/5]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 164/1, po skončení zápisu 
skladby v závěru: "(Z Pohana č.9)." 

 

č. 198/6 Ku pohřbu mládence 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/6, b) 167/6]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 164/1;  po skončení zápisu 
skladby v závěru: "(Z Pohana čís. 12)." 

 

č. 198/7 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A: Urbánek 1873;  [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871)  
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/7, b) 167/7]; 2) PMP, sign.: 56832 KR 7777 [katalog č. 
189/1], 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z 
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písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 798)." 

 

č. 198/8 Ku pohřbu panny 
partitura, obsazení: [T I+II, B I+II] 
tisk – F. A: Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/8, b) 167/8]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 290-291) po dataci vydání sbírky; obsazení 
předepsáno: "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. 
čís. 799)." 

 

č. 198/9 Ku pohřbu manžela 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/9, b) 167/9]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve 
sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k 99/1. 

 

č. 198/10 Ku pohřbu manžela 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 4 fol., pops. 6 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/10, b) 167/10]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291) po dataci vydání sbírky; obsazení mužských 
zpěvních hlasů. "Mužský čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: 
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"("Kancionál" II. č. 800)." 
 

č. 198/11 Ku pohřbu manželky 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/11, b) 167/11]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; obsazení 
analogicky k prameni katalogu č. 164/1. 

 

č. 198/12 Ku pohřbu manželů zdětilých  
viz též Ku pohřbu manželů, spolu rodičův - 167/12 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/12, b) 167/12]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 291-292) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky 
k 164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 801)." 

 

č. 198/13 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
partitura, obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/13, b) 167/13]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 292) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 
164/1;  po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancionál" II. č. 802)." 

 

č. 198/14 Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo 
spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého 
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bratrstva nebo spolku - 167/14 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1864 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.;  rozměry: 200 
x 150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/14, b) 167/14]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 2, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1864, s. 293-294) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky 
k 164/1; po skončení zápisu skladby v závěru: "("Kancional" II. čís. 804)." 

 

č. 198/15 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/15, b) 167/15]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení analogicky k 99/1; po skončení zápisu skladby 
v závěru: "(Z Pohana č. 29)." 

 

č. 198/16 Ku pohřbu vůbec 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/16, b) 167/16]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 198/17 Ku pohřbu vojína 
partitino, obsazení: [T I+II + B,] bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 3 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/17, b) 167/17]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
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ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy"; 
po skončení zápisu skadby v závěru: "(Z Pohana č. 26)." 

 

č. 198/18 Ku pohřbu představeného 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 3 fol., pops. 5 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/18, b) 167/18]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužský 
čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 22)." 

 

č. 198/19 Ku pohřbu školního učitele  
viz též Ku pohřbu učitele - 167/19 
partitino, obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 4 fol., pops. 7 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/19, b) 167/19]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužský 
čtverozpěv"; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 3)." 

 

č. 198/20 Ku pohřbu duchovního pastýře 
partitino, obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 3 fol., pops. 6 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/20, b) 167/20]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Třicet pohřebních 
písní pro všecky stavy, venkovským pánům učitelům věnovaných. V Praze 1850; 2. vyd. 
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t. 1863) po dataci vydání sbírky; obsazení zpěvních hlasů nadepsáno: "Mužské hlasy 
Unisono zpěv."; po skončení zápisu skladby v závěru: "(Z Pohana č. 1)." 

 

č. 198/21 U hrobu 
partitura, obsazení: T I+II, B I+II 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/21, b) 167/21]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce. 

 

č. 198/22 Žalm 50. čili Miserere. 
partitino, obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
tisk – F. A: Urbánek 1873; [1850 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461, (457) 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/22, b) 167/22]; 2) Pozůstalost: a) 40/1, b) 42/7 - latinské 
verze, 3) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z 
písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; hlas C nadepsán: 
"Čtvrtý stroj co vyplňující hlas.", jedná se o instrumentální sazbu tenorové polohy; 
obsahuje podložený text: " Smiluj se nade mnou Bože podlé velikého milosrdenství 
tvého." - Žalm č. 51. 

 

č. 198/23 Salve Regina 
partitino, obsazení: S+A, T+B, Org 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1863 - 1872], Praha; rozsah: 1 fol., pops. 1 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/23, b) 167/23]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce), 3) Pozůstalost a) 18/1, b) 39/7, c) 
39/11, 4) Hudební archiv (děkanského) kostela Narození Panny Marie v Písku, sign.: 
047 241. 
Poznámka 
Užíváno patrně i v liturgii posledního rozloučení - vzhledem k umístění do sbírky; datace: 
odhad vzniku skladby v období od vydání textové předlohy (Kancionál čili kniha 
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost, sv. 1, Praha, Podíl údů 
Svatojanského Dědictví, 1863) po dataci vydání sbírky; po skončení zápisu skladby v 
závěru: "("Kancionál" I. č. 378)." 

 

č. 198/24 Animas Fidelium 
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partitino, obsazení: S+A, T+B, Org 
tisk – F. A. Urbánek 1873; [1863 - 1872], Praha; rozsah: 2 fol., pops. 2 p.; rozměry: 200 x 
150 q. mm 
původní číslo SyS: 461 
uložení: PMP, sign.: KM B 2871 (KM 3471 B 2871) 
další výskyt: 1) SOkA Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 
inv. č. 4 [katalog č.: a) 164/24, b) 167/24]; 2) NM - ČMH, sign.: a) IV E 111 (jedna z písní 
ve sbírce), b) XIV E 247 (jedna z písní ve sbírce). 
Poznámka 
Datace: odhadem podle srovnání s datovanými skladbami ve sbírce; text: Duše věřících, 
kteréž jsi přijal o Pane, nech ať se radují s svatými Tvými ve slávě nebeské. Odpočinutí 
věčné dej jim o Pane a světlo věčné svítiž jim, odpočinutí dej jim ó Pane.“ 
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Příloha č. 2 Systematický katalog 

 

Struktura 

SKLADBY INSTRUMENTÁLNÍ   
 ►pro sólové nástroje   
  skladby pro klavír   

 - rébusy   
 - tance   
  skladby pro kontrabas   

 - etudy   
 - skladby pro varhany   
 - instruktivní   
 - fugy   
 - preludia   
 ►skladby komorní   
  pro dva nástroje   

 - housle   
 - kontrabas  (etudy, tance, variace, ostatní   
  pro tři smyčcové nástroje   

  pro čtyři dechové nástroje   

  pro čtyři smyčcové nástroje   

  pro čtyři merlotiny   

  pro pět dechových nástrojů   

  pro pět dechových a smyčcových nástrojů   

  pro šest dechových nástrojů   

  pro sedm dechových nástrojů   

  pro osm dechových nástrojů   

 ►koncerty   
  pro kontrabas   

 ►orchestrální skladby   
  tance   

SCÉNICKÁ HUDBA   

SKLADBY VOKÁLNÍ  – SVĚTSKÉ   

 ►písně pro sólový hlas   
 ►písně pro dva sólové hlasy   
 ►sbory   
  sbory smíšené – instruktivní skladby   

  sbory smíšené   

  sbory mužské   

  sbory ženské   

  sbor dětský   
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SKLADBY DUCHOVNÍ   

 SKLADBY DUCHOVNÍ LITURGICKÉ   

 ►mše a části mší   
 ►mše   
  mše figurální   

  mše vokální   

 ►části mší   
  kyrie a graduale   

  gradualia   

  offertoria   

 ► mše za zamřelé   
 ► ostatní formy   
  nešpory    

  žalmy    

  antifony   

 - Deus in adjutorium   
 - Ecce sacerdos    
 - Christus natus est   
 - Královno nebeských říší   
 - Pod ochranu Tvou   
 - Resurrectionem   
 - Salve Regina   
 - Svatá Maria   
 - Zdráva's v nebes výsosti   
 - Zdráva's Královno   
 - Zdrávas Maria   
 - Zdráva's v nebes výsosti   
  hymny   

 - Jesu, redemptor omnium   
 - Te Deum   
 - Vexila Regis   
  cantica   

  Otče náš   

  responsoria   

  sekvence   

 - Chval, Sione, SPasitele   
 - Veni Sancte   
  žalmy   

  skladby pro dobu vánoční   

  skladby pro dobu velikonoční   

  skladby ke svatebnímu obřadu   

  skladby k pohřebním obřadům   

  písně duchovní různé obsazení   

 SKLADBY DUCHOVNÍ NELITURGICKÉ   
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HUDEBNĚTEORETICKÉ PRÁCE   



293 

 

Systematický katalog 

SKLADBY INSTRUMENTÁLNÍ 
 

  

►pro sólové nástroje   

 skladby pro klavír   
  rébusy   

 Erweckung wonnevollen Schmerzes 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: 24. 11. 1842 
 

č. 75/1 

 Erweckung wonnevollen Schmerzes 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: 24. 11. 1842 
 

č. 76/7 

  tance   

 Cecilský valčík 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2] 
 

č. 85/1 

 Dvě polky pro malý taneční orchestr 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 83/2 

 Mazur  
viz též Mazurka Des dur – č. 76/5 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 73/1 

 Mazurka  
viz též Mazurka G dur – č. 76/1 
obsazení: Pf 
doba vzniku: [1879] 
 

č. 71/1 

 Mazurka As dur 
viz též  Pomněnka – NM-ČMH VII B 342 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1863] 
 

č. 76/4 

 Mazurka B dur  
viz též Mazurka pro piano – č. 72/1 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 76/2 

 Mazurka Des dur  
viz též Mazur - 73/1 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 

č. 76/5 
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 Mazurka G dur  

viz též Mazurka - 71/1 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: [1879] 
 

č. 76/1 

 Mazurka G dur/e mol  
viz též N. 3 Mazur – č. 73/1 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 76/3 

 Mazurka pro piano  
viz též Mazurka B dur – č. 76/2 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 72/1 

 N. 3 Mazur  
viz též Mazurka G dur/e mol – č. 76/3 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 73/1 

 Válčík 
obsazení: Pf 
doba vzniku: [ante x in 15. 1. 1880] 
 

č. 74/1 

 Válčík 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: [ante x in 15. 1. 1880] 
 

č. 76/6 

 Valčík Es dur 
obsazení: Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 84/2 

 skladby pro kontrabas   
  etudy   

 Cvičení na kontrabas 
obsazení: Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 102/1 

 Cvičení pro kontrabas 
obsazení: Cb 
doba vzniku: [1879] 
 

č. 101/1 

 skladby pro varhany 
  instruktivní   

 Příklady co navedení ku čtení basu očísleného 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 104/1 
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    fugy   

 Fuga "Z nebe posel vychází"  
viz též Fuga na thema "Posel z nebe vychází – č. 79/2 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 78/1 

 Fuga na thema "Posel z nebe vychází"  
viz též Fuga "Posel z nebe vychází" – č. 78/1 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 79/2 

 Fuga slohu svobodného. Thema: "Tebe Bože chválíme" 
obsazení: Org 
doba vzniku: [ante 12. 4. 1866] 
 

č. 1/1 

 Fugato 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 79/3 

  preludia   

 Preludium  
viz též Preludium 1 – č. 77/1 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 79/1 

 Preludium 1 
viz též Preludium – č. 79/1 
obsazení: [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 77/1 

► skladby komorní   

 pro dva nástroje   
  housle   

 Dobré jitro vinšuji 
obsazení: Vno I II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 148/1 

 Dvě dueta pro dvoje housle 
obsazení: Vno I II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 80/1 

 Začátkové mladého houslisty 
obsazení: Vno (16-20 - Vno I+II) 
doba vzniku: [ante x in 1879] 
 

č. 100/1 

  kontrabas   

 etudy   

 Concertant etude 
obsazení: Cb, Pf 

č. 172/1 
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doba vzniku: [22. 2. 1856] 
 

 Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1. – No. 5 – č. 
166/0-5 
obsazení: Vla, C Vlne [- dle přípisu titulního listu] 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 69/1 

 Etude No 2. 
viz též Cvičení pro kontrabas – č. 69/1 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 166/2 

 Etude No 3. 
viz též Cvičení pro kontrabas – č. 69/1 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 166/3 

 Etude No 4. 
viz též Cvičení pro kontrabas – č. 69/1 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 166/4 

 Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1.  
viz též Cvičení pro kontrabas – č. 69/1 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 166/1 

 Etude No 5. 
viz též Cvičení pro kontrabas – č. 69/1 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 166/5 

 Koncertní etuda 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [post 22. 2. 1856] 
 

č. 70/10 

  tance   

 Mazurka 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 70/9 

 Polka našeho strýce 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [1849] 
 

č. 70/8 

  variace   

 Ach není, tu není 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [1846] 

č. 70/2 
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 Červená růžičko 

obsazení: Pf 
doba vzniku: [cca 1870] 
 

č. 63/1 

 Červená růžičko 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [cca 1870] 
 

č. 70/3 

 Nepudu domů 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [1845 - 1848] 
 

č. 70/1 

 Pod dubem, za dubem 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [1847] 
 

č. 70/4 

 Sil jsem proso 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [1847] 
 

č. 70/5 

 Uherské variace na vlastní téma 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [1846] 
 

č. 70/6 

 Variace na vlastní téma 
obsazení: [Cb, Pf] 
doba vzniku: [1865] 
 

č. 70/7 

  ostatní   

 Scherzo für 2 Violone  
viz též Scherzo pro C a G - violon solo – č. 70/12 
obsazení: C Vlne, G Vlne 
doba vzniku: [1847] 
 

č. 68/1 

 pro tři smyčcové nástroje   
 Scherzo pro C a G - violon solo  

viz též Scherzo für 2 Violone – č. 68/1 
obsazení: C Vlne, G Vlne, Pf 
doba vzniku: [1847] 
 

č. 70/12 

 pro čtyři dechové nástroje   
 Žalm 50. čili Miserere. 

obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/22 

 Žalm 50. čili Miserere. 
obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 

č. 198/22 
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 Žalm 50.: čili Miserere 

obsazení: bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C], [C C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/22 

 pro čtyři smyčcové nástroje   
 Pekelný valčík 

obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 188/1 

 Polka 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 82/3 

 Pro malé kvartetisty 
obsazení: Fl, Vno I II, [C Vlne] 
doba vzniku: [post 1880] 
 

č. 81/1 

 Probuzení veselé mysli  
viz též Probuzeni vesele mysle mých žáků – č. 185/1, Sousedská – č. 
185/3, Sousedská „Probuzení veselé mysle" – č. 185/2 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante 14. 2. 1883] 
 

č. 82/2 

 Sousedská  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků – č. 185/1, Sousedská. 
„Probuzení veselé mysle" – č. 185/2, Probuzení veselé mysli – č. 82/2 
obsazení: Vcl 
doba vzniku: [ante 14. 2. 1883] 
 

č. 185/3 

 Sousedská. „Probuzení veselé mysle"  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků – č. 185/1, Sousedská  – č. 
185/3, Probuzení veselé mysli – č. 82/2 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante 14. 2. 1883] 
 

č. 185/2 

 Čtyři skladby pro smyčcový kvartet 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 82/1 

 Fuga: Nepudu domů 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 150/1 

 Mazurka 
obsazení: Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 187/1 

 Polka od F. Gregory 
obsazení: Vno I II, Vla, C Vlne 

č. 186/1 
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doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Probuzení vesele mysle mých žáků  
viz též Sousedská „Probuzení veselé mysle" – č. 185/2, Sousedská   – 
č. 185/3, Probuzení veselé mysli – č. 82/2 
obsazení: 2 Vno I, Vno II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante 14. 2. 1883] 
 

č. 185/1 

 Quodlibet 
obsazení: Vno, Vla, C Vlne, G Vlne 
doba vzniku: [ante 15. 3. 1873] 
 

č. 67/1 

 Scherzo pro C violon 
obsazení: Vno I II, Vla, C Vlne, G Vlne 
doba vzniku: [1865 - 1883] 
 

č. 66/1 

 pro čtyři merlotiny   
 Polka 

obsazení: Mer I II III IV 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 99/1 

 Směs z národních písní 
obsazení: Mer I II III, bMer 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 99/2 

 pro pět dechových nástrojů   
 Uvítání května na věži písecké {V.} 

viz též  Vytrubování na I. května – č. 95/2 
obsazení: Tr I+II III D, Euph (Trbn), Timp D+A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/5 

 Vytrubování na I. května - 95/2 
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} – č. 90/5 
obsazení: Tr I II III D, Euph [C] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 95/1 

 Vytrubování na I. května  
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} – č. 90/5 
obsazení: Tr II III D, Bomb [C], Timp D+A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 95/2 

 pro pět dechových a smyčcových nástrojů   
 Směs bulharských písní  

viz též Směs bulharských písní pro quintet – č. 87/1 
obsazení: Fl, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [in x post 1881] 
 

č. 87/2 

 Směs bulharských písní pro quintet  
viz též Směs bulharských písní – č. 87/2 

č. 87/1 
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obsazení: Fl, Vno I II, Vla 
doba vzniku: [in x post 1881] 
 

 Směs písní Srbských i Bulharských  
viz též Směs srbských a bulharských písní hlasy Fl, Vlne C 
obsazení: Fl, Vno I II, Vla, C Vlne 
doba vzniku: [in x post 1881] 
 

č. 86/1 

 Směs srbských a bulharských písní  
viz též Směs písní Srbských i Bulharských – č. 86/1 
obsazení: Fl, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [in x post 1881] 
 

č. 86/2 

 pro šest dechových nástrojů   
 Fanfáry  

viz též Uvítání května na věži písecké {VII.} – č. 90/7 
obsazení: [Flic C, Tr I II C, Euph [C], Bamb [C], Timp C+G  - dle O. Gregory] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 97/1 

 Fanfáry pro věž  
viz též Uvítání května na věži písecké {IV.} – č. 90/4 
obsazení: Flic [B], Tr I II III B, bFlic B, Bomb [C] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 94/1 

 Modlitba a Jarní píseň  
viz též Uvítání května na věži písecké {II.} - 90/2 
obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph [C], Tb [C] - Bomb [C], Timp [C+G] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 92/1 

 Uvítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {III} – č.  90/3 
obsazení: [Flic C, Tr I II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G] 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1871] 
 

č. 93/1 

 Uvítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {III} – č.  90/3 
obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1871] 
 

č. 93/1 

 Uvítání května na věži písecké {I.}, 
viz též Vítání května na věži písecké – č. 91/1 
obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/1 

 Uvítání května na věži písecké {II.} 
obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Tb [C], Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/2 

 Uvítání května na věži písecké {III.} 
obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 

č. 90/3 
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doba vzniku: [ante 1. 5. 1871] 
 

 Uvítání května na věži písecké {IV.} 
obsazení: Flic B, Tr I+II+III B, bFlic B, Bomb [C] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/4 

 Vítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {I.} – č. 90/1 
obsazení: Flic C, Tr I II C, Euph [C], Bomb [C], Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 91/1 

 pro sedm dechových nástrojů   
 Pro prvního máje 1861  

viz též - 98/1, Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č. 90/8 
obsazení: [Tr I] II C 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1861] 
 

č. 98/2 

 Pro prvního máje 1861  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č. 90/8 
obsazení: Flic B, Tr I B, Princip B 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1861] 
 

č. 98/3 

 Pro prvního máje 1861  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č. 90/8 
obsazení: Flic [C], Tr I II III [C], bFlic [C], Tb [C], Timp C+G 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1861] 
 

č. 98/1 

 Uvítání května na věži písecké {VI.} 
viz též Fanfáry na věž - č. 96/1 
obsazení: Tr I+II III+IV C, Trbn I+II+III 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/6 

 Uvítání května na věži písecké {VII.} 
viz též Fanfáry – č. 97/1 
obsazení: Flic C, Tr I+II C, Euph, Bomb [C], Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/7 

 Uvítání května na věži písecké {VIII.} 
viz též Pro prvního máje 1861 – č. 98/1 
obsazení: Flic C, Tr I+II III C, Euph+Tb [C], Timp C+G 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1861] 
 

č. 90/8 

 Duchovní píseň [Tisíckráte pozdravujem Tebe] 
obsazení: Cl I+II C, Tr I+II III C, bFlic (Euph) [C]+Tb [C] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 90/9 

 Hymna májová 
obsazení: Flic [C], Tr [C] I II III, [bFlic] [C], Tb [C], Timp CG 
doba vzniku: [ante 1. 5. 1861] 
 

č. 160/1 



302 

 

 pro osm dechových nástrojů   
 Fanfáry na věž  

viz též Uvítání května na věži písecké {VI.} – č. 90/6 
obsazení: Tr I II III+IV C, aTrbn, Trbn [I II], Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 96/1 

► koncerty   

  pro kontrabas   
 Concert pro C Violon  

viz též Koncert pro C-violon – č. 70/11, Dumka und Capriccio – č. 173/1, 
Solo pro G Violon – č. 65/1 
obsazení: Pf  
doba vzniku: [ante x in 1878] 
 

č. 64/1 

 Dumka und Capriccio  
viz též Concert pro C Violon – č. 64/1, Koncert pro C - violon – č. 70/11, 
Solo pro G Violon – č. 65/1 (odlišná příbuzná verze) 
obsazení: Cb, Pf 
doba vzniku: [ante x in 1878] 
 

č. 173/1 

 Koncert pro C-violon  
viz též Concert pro C Violon - – č. 64/1, Dumka und Capriccio – č. 173/1, 
Solo pro G Violon – č. 65/1 (odlišná příbuzná verze) 
obsazení: [Cb], Pf 
doba vzniku: [ante x in 1878] 
 

č. 70/11 

 Solo pro G Violon  
viz též Concert pro C Violon – č. 64/1, Koncert pro C-violon – č. 70/11, 
Dumka und Capriccio – č. 173/1 (vše odlišné příbuzné verze) 
obsazení: G Vlne solo, Fl, Cl B, Vno I II, Vla, Cb, 
doba vzniku: [in x post 1877] 
 

č. 65/1 

► orchestrální skladby   
  tance   
 Caecelien Walzer 

obsazení: Vno I II, Vla, Fl Es, Cl B I II, Cor Es I+II, Tr Es I+II, Tr B, Trbn, Vlne 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2] 
 

č. 120/1 

 Cecilský valčík  
viz též – č. 85/1 
obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II B/Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2] 
 

č. 84/3 

 Cecilský valčík  
viz též č.85/1 
obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Vcl+Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2] 
 

č. 84/1 

 Dvě polky pro malý taneční orchestr č. 83/1 
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viz též č. 83/2 
obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I II Es/F, Trb Es/B, Trbn I II, Vno I II, Vla d'Alto, 
Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Valčík Es dur  
viz též č. 84/2 
obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II B/Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 84/3 

 Valčík Es dur  
viz též č. 84/2 
obsazení: Fl Es, Cl I II B, Cor I+II Es, Tr Es, Trbn I+II, Vno I II, Vla, Vcl+Cb 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 84/1 

SCÉNICKÁ HUDBA   
 Scénická hudba k divadelní veselohře „Doktora Fausta čepička" 

viz též Doktora Fausta čepička – č. 88/2 
obsazení: S, A, T I+II, B I+II, Fl, Cl B/C, Tr I II C/D, Trbn, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante 30. 9. 1860] 
 

č. 88/1 

 Doktora Fausta čepička  
viz též Scénická hudba k divadelní veselohře "Doktora Fausta čepička" - 
88/1 
obsazení: 781a)+781b): S, 2A, Fl, Cl CA, Tr I II CD, Vno I II, Vla, Cb 
781c): Fl, Cl B 
781f): Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante 30. 9. 1860] 
 
 

č. 88/2 

SKLADBY VOKÁLNÍ  – SVĚTSKÉ 

► písně 

  

 písně pro sólový hlas   
 Borovanská 

obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 57/1 

 Borovanská 
obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/6 

 Domov  
viz též Ten otcovský domov – č. 57/1 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/8 

 Drotařík 
obsazení: Bar solo, [Pf] 

č. 62/2 
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doba vzniku: [ante 24. 2. 1881] 
 

 Drotařík 
obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: [ante 24. 2. 1881] 
 

č. 151/1 

 Drotařík 
obsazení: [Pf] 
doba vzniku: [ante 24. 2. 1881] 
 

č. 190/1 

 Hejže lide Český 
obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: [ante 16. 4. 1879] 
 

č. 55/1 

 Hejže! lide český! 
obsazení: [Bar, 3Pf] 
doba vzniku: [ante 16. 4. 1879] 
 

č. 154/1 

 Hejže, lide český! 
obsazení: Bar solo, [Pf] 
doba vzniku: [ante 16. 4. 1879] 
 

č. 62/1 

 Husí porada 
obsazení: [S (T), Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 57/1 

 Husí porada 
obsazení: [S (x dětský hlas, x T - přichází do úvahy dle polohy a zápisu, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/22 

 K mečíři 
obsazení: [S (T) (zápisem i polohou), Pf] 
doba vzniku: [ante VII/1856] 
 

č. 62/4 

 K mečíři 
obsazení: [C] 
doba vzniku: [ante VII/1856] 
 

č. 146/1 

 K věčným končinám 
obsazení: [S (T)], Gtr 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/16 

 Kletba milé 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/5 

 Květina 
obsazení: [S, basová linka z Pf] 
doba vzniku: [ante 8. 3. 1864] 
 

č. 58/1 
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 Lék 
obsazení: [T (S - dle SyS), Pf] 
doba vzniku: [in x post 1860] 
 

č. 62/13 

 Loučení 
obsazení: [T - zápisem, může být i Bar, Pf] 
doba vzniku: [1885] 
 

č. 62/9 

 Loučení 
obsazení: Bar, Pf 
doba vzniku: [1885] 
 

č. 196/1 

 Loučení 
obsazení: [Bar (T)], Pf 
doba vzniku: [1885] 
 

č. 197/1 

 Loučení 
obsazení: [Bar (T)] 
doba vzniku: [1885] 
 

č. 197/2 

 Loučení nevěsty 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/7 

 Myslivci  
viz též Myslivci s kytkou -– č. 165/11 
obsazení: [C] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 147/1 

 Myslivci s kytkou  
viz též Myslivci - 147/1 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/11 

 Myslivecká 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: [ante 15. 6. 1863] 
 

č. 59/1 

 Nač naslouchati v háji 
obsazení: [T (S viz 89/1), Pf] 
doba vzniku: [ante 6. 1. 1879] 
 

č. 62/11 

 Nač naslouchati v háji 
obsazení: [T - dle SyS (S viz 89/1), Pf] 
doba vzniku: [ante 6. 1. 1879] 
 

č. 62/18 

 Nač naslouchati v háji  
obsazení: [S] 
doba vzniku: [ante 6. 1. 1879] 
 

č. 89/1 
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 Nad Solunem  
viz též Nad Solunem nebe jasné – č. 60/1 
obsazení: [T - dle SyS, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/12 

 Nad Solunem  
viz též Nad Solunem nebe jasné – č. 62/12 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 60/1 

 Námluvy 
obsazení: [T - zápisem, může být i Bar, Pf] 
doba vzniku: [ante VII/1856] 
 

č. 62/10 

 Oráč na Bílé hoře 
obsazení: Bar solo, [Pf] 
doba vzniku: [ante 2. 10. 1864] 
 

č. 62/3 

 Oslyšený ženich 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/6 

 Pasačka 
obsazení: S x Ob, Vno I+II, Vla 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/20 

 Píseň májová 
obsazení: [A, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/14 

 Píseň májová 
obsazení: A, Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 181/1 

 Pochod na Turky 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/12 

 Přátelská 
obsazení: Bar, Pf 
doba vzniku: [ante x in 1883] 
 

č. 56/1 

 Přátelská 
obsazení: Bar solo, [Pf] 
doba vzniku: [ante x in 1883] 
 

č. 62/5 

 Sirotek 
obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: 12. 1. 1861 
 

č. 191/1 
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 Slíbený cimbál 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/9 

 Svítá 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 54/1 

 Ten Březnický zámek 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 57/1 

 Ten březnický zámek 
obsazení: [Bar, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/7 

 Ten otcovský domov 
viz též Domov - 62/8 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 57/1 

 Trucovitá Naninka 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/3 

 Ubohý oráč 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/8 

 Vidím Tě opět 
obsazení: [T, Pf] 
doba vzniku: [ante 18. 3. 1866] 
 

č. 193/1 

 Vyhrůžka milému 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/2 

 Vznášej se skřivánku 
obsazení: S x Ob, Vno I+II, Vla 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/19 

 Zahrádka milé 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/1 

 Zastaveníčko 
obsazení: [C], Vcl x Vla x Cor Es, Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/17 

 Zázračná basa č. 146/1 
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obsazení: [C] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

 Zázračná basa 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/10 

 Žádost ženichova 
obsazení: [C, Pf] 
doba vzniku: [1855 - 1862] 
 

č. 165/4 

 písně pro dva sólové hlasy   
 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana 

obsazení: S, A, Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 192/1 

 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana 
obsazení: S, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 192/2 

 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana 
obsazení: [S + A, Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 192/3 

 Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana  
obsazení: S, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 192/4 

► sbory   

 sbory smíšené – instruktivní skladby   
 Cvičení ve zpěvu 

obsazení: [C I - IV] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 103/1 

 Cvičení ve zpěvu 
obsazení: S+T, Vno+A+B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 107/1 

 sbory smíšené   
 Comenius 

obsazení: S+S solo + A+A solo, [T] solo, T+T solo + B 
doba vzniku: [1870] 
 

č. 43/6 

 Česká země 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/4 

 Dárek z lásky 
obsazení: A, T, B 

č. 43/37 
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doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Jak potok se volně vine  
viz též Zpěv pro 3 hlasy s klavírem – č. 118/1 
obsazení: S + A + Basbar, Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/24 

 Jarní 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [post 1870] 
 

č. 43/3 

 Ku svěcení školy  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy – č. 28/1, Slavnostní 
sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v Písku 
dne 18. 8. 1857 – č. 38/16 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo] 
doba vzniku: [ante 4. 10. 1859] 
 

č. 156/1 

 My jsme všichni z jedné země 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/7 

 Na horách 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 43/2 

 Na přírodu  
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 43/1 

 Na přírodu. Smíšený sbor  
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 
obsazení: S, A, T, B 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 44/2 

 Na přírodu 
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 
obsazení: A 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 44/3 

 Nitra 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 43/5 

 Nitra 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 169/1 

 Nitra č. 174/1 
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obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

 Pochod 
viz též Zpěvem veselým – č. 43/8 
obsazení: [S + A, T+T solo + B] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 161/1 

 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č. 43/1, č. 44/0-3 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B[I+II]+B solo 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 139/1 

 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č. 43/1, č 44/0-3 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T[I+II]+T solo, B[I+II]+B solo 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 139/2 

 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č. 43/1, č. 44/0-3 
obsazení: 3S+S solo, 2A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 139/4 

 Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č. 43/1, č. 44/0-3 
obsazení: S+S solo, 2A+A solo, 3T+T solo, 2B 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 139/5 

 Přírodo slavná!  
viz též Na přírodu – č. 43/1, č.44/0-3 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 139/3 

 Směs českých národ. písní 
obsazení: S solo+A solo, T solo, S + A, T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/36 

 Usměj se štěstí 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [1879] 
 

č. 43/9 

 Ven srdce 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 
 

č. 141/1 

 Vítej nám urozený pane 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [ante 9. 5. 1855] 
 

č. 38/15 
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 Vlašťovice 
obsazení: S I+II+A, T I+II+B 
doba vzniku: [ante 28. X. 1860] 
 

č. 116/1 

 Vlašťovice - selanka 
obsazení: S I+II, A, T I+II, B 
doba vzniku: [ante 28. 10. 1860] 
 

č. 43/39 

 Vlašťovice - Selanka 
obsazení: S I+S I Solo, S II+S II Solo, A, T I II, 2B 
doba vzniku: [ante 28. X. 1860] 
 

č. 116/3 

 Zpěv pro tři hlasy s klavírem  
viz též Jak potok se volně vine – č. 62/24 
obsazení: S, A, B, Pf 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 118/1 

 Zpěvem veselým  
viz též Pochod – č. 161/1 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/8 

 sbory mužské   
 Bába a dědek 

obsazení: T [I+II], B 
doba vzniku: [ante x in 1862] 
 

č. 43/30 

 Drotařík 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 24. 2. 1881] 
 

č. 43/18 

 Holoubek letí 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
  

č. 43/22 

 Hymna  
viz též Nápěv od Fr. Gregory – č. 177/1, Na zmar i zkázu – č. 43/13, č. 
55/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: 1878 
 

č. 180/1 

 Kdybych byl růžinou  
viz též Národní – č. 177/1, Národní: „Kdybych byl růžinou" – č. 178/1, 
Růžina – č. 179/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: 1878 
 

č. 43/12 

 Kdybych byl růžinou. Národní 
viz též Národní – č. 177/1, Růžina – č. 179/1 
obsazení: T I II, B I II 

č. 117/2 
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doba vzniku: 1878 
 

 Letní noc 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/14 

 Loď na moři 
obsazení: T [I+II], B [I+II], Trbn I+II+III, Timp F+B 
doba vzniku: [ante 4. 3. 1883] 
 

č. 43/19 

 Loď na moři 
obsazení: [T I+II, B I+II], Trbn I+II+III, Timp B+F 
doba vzniku: [ante 4. 3. 1883] 
 

č. 47/1 

 Loď na moři 
obsazení: [T I+II + T solo, B I+II + B solo], Trbn I+II+III, Timp [BF] 
doba vzniku: [ante 4. 3. 1883] 
 

č. 140/1 

 Loď na moři 
obsazení: T I II, B I II, Tr B I II, Tr Es I II, Timp [BF] 
doba vzniku: [ante 4. 3. 1883] 
 

č. 140/2 

 Loď na moři 
obsazení: 2 T I, T II, 2B II, Tr Es I II 
doba vzniku: [ante 4. 3. 1883] 
 

č. 140/3 

 Na Moravu  
viz též Ó, Moravo – č. 43/11, 45/1 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [ante 5. 4. 1863] 
 

č. 155/1 

 Na přírodu 
viz též Přírodo slavná -  č. 139/0-5 
obsazení: S, T 
doba vzniku: [ante 24. 8. 1879] 
 

č. 44/1 

 Na rozloučenou 
viz též Sbohem Otče viz č 49/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 26. 9. 1858] 
 

č. 43/28 

 Na zmar i zkázu 
viz též Nápěv od Fr. Gregory – č. 177/1, Hymna – č. 180/1 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: 1878 
 

č. 55/1 

 Na zmar i zkázu  
viz též Nápěv od Fr. Gregory - SOkA Písek 177/1, Hymna - 180/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [1875] 

č. 43/13 
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 Náhoda 

obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [in x post 1860] 
 

č. 43/24 

 Náhoda 
obsazení: T I II, B I II+B I II solo 
doba vzniku: [in x post 1860] 
 

č. 141/1 

 Nápěv od Fr. Gregory 
viz též Na zmar i zkázu – č. 43/13, č 55/1 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: 1878 
 

č. 177/1 

 Národní (Kdybych byl růžinou) 
viz též Kdybych byl růžinou – č. 43/12, – č.  117/0-2, Národní: "Kdybych 
byl růžinou" – č. 178/1 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: 1878 
 

č. 117/1 

 Národní.  
viz též Kdybych byl růžinou – č. 43/12, – č.  117/0-2, Národní: "Kdybych 
byl růžinou" – č. 178/1 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: 1878 
 

č. 177/1 

 Národní: "Kdybych byl růžinou"  
viz též Kdybych byl růžinou – č. 43/12, č. 117/0-2, Růžina – č. 179/1 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: 1878 
 

č. 178/1 

 Náš zpěv 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 11. 11. 1858] 
 

č. 43/10 

 Nitra 
obsazení: Bar solo, T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 43/38 

 O Moravo!  
viz též Na Moravu – č. 155/1 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: [ante 5. 4. 1863] 
 

č. 45/1 

 Ó, Moravo  
viz též Na Moravu – č. 155/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 5. 4. 1863] 
 

č. 43/11 

 Pijácké heslo  č. 43/31 
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viz též Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy – č. 51/1 
obsazení: [C I+II+III] 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

 Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy 
viz též Pijácké heslo – č. 43/31 
obsazení: [C I+II+III] 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 51/1 

 Pochod husitských válečníků 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/20 

 Pochod husitských válečníků / Pochod husitů válečných 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 48/1 

 Pro vlast a krále  
viz též Vlasti – č. 43/16 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: [ante 24. 7. 1864] 
 

č. 46/1 

 Pro volnost a svobodu  
viz též Sbor k bídníkům - 163/1, Vzhůru, bratří - 43/21 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 153/1 

 Růžina  
viz též Národní: „Kdybych byl růžinou“ – č. 179/1, Kdybych byl růžinou – 
č. 43/12, č. 117/0-2 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: 1878 
 

č. 179/1 

 Sbohem, Otče  
viz též Na rozloučenou - č. 43/28 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: [ante 26. 9. 1858] 
 

č. 49/1 

 Sbor k bídníkům  
viz též Pro volnost a svobodu – č. 153/1, Vzhůru, bratří – č. 43/21 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: s. a. 
 

č. 163/1 

 Statečný myslivec 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [1855 - 1863] 
 

č. 43/32 

 Statečný myslivec 
obsazení: [T I+II, B I+II - dle informací TL a klíčování] 
doba vzniku: [1855 - 1863] 

č. 114/1 
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 Tři žertovné Canony 

obsazení: [C I - IV] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/29 

 Tři žertovné Canony 
obsazení: [C I - IV] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 50/1 

 Tvého jména pějem slávu 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/40 

 Tvého jména pějem slávu 
obsazení: [C] I-IV, [T I II, B I II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 110/1 

 Válečná 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 29. 10. 1849] 
 

č. 43/17 

 Válečná 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [ante 29. 10. 1849] 
 

č. 113/1 

 Válečná 
obsazení: 2T I, T II, B I II 
doba vzniku: [ante 29. 10. 1849] 
 

č. 113/2 

 Vaterlandslied der freier Amerikaner 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/15 

 Vaterlandslied der freyer Amerikaner 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 46/1 

 Veselá mysl 
obsazení: T [I]+T [I] solo + T [II]+T [II] solo, B [I]+B [I] solo + B [II]+B [II] solo 
doba vzniku: [ante 31. 7. 1886] 
 

č. 43/23 

 Vlasti  
viz též Pro vlast a krále – č. 46/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 24. 7. 1864] 
 

č. 43/16 

 Vlaštovice 
obsazení: S I+S I Solo, S II+S II Solo, 2A, T I II, B 
doba vzniku: [ante 28. X. 1860] 
 

č. 116/2 



316 

 

 Vystěhovanec 
obsazení: T, Bar solo, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 62/21 

 Vzhůru, bratří 
viz též Pro volnost a svobodu – č. 153/1, Sbor k bídníkům – č. 163/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/21 

 Zdráv budiž, hoste náš  
viz též Zdravice na uvítanou (I.) – č. 43/25 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 158/1 

 Zdravice na uvítanou (I.)  
viz též Zdráv budiž, hoste náš – č. 158/1 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/25 

 Zdravice na uvítanou (II.) 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/26 

 Zdravice pro zasloužilou osobnost I. 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/27 

 sbory ženské   
 Shledání - loučení 

obsazení: S, A, Pf 
doba vzniku: [ante x in 1871] 
 

č. 61/1 

 Shledání - loučení 
obsazení: S+A, [Pf] 
doba vzniku: [ante x in 1871] 
 

č. 62/15 

 Shledání - loučení 
obsazení: [S, A, Pf] 
doba vzniku: [ante x in 1871] 
 

č. 157/1 

 Směs národních písní  
viz též Směs z písní národních – č. 53/1 
obsazení: S I+A, S II 
doba vzniku: [ante 15. 10. 1865] 
 

č. 43/35 

 Směs z písní národních  
viz též Směs národních písní – č. 43/35 
obsazení: S I+A, S II 
doba vzniku: [ante 15. 10. 1865] 
 

č. 53/1 
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 Večerní zpěv 
obsazení: S+A, Pf 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 62/23 

 Večerní zpěv 
obsazení: S I, A, [Pf] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 115/1 

 sbor dětský   
 Dětský pochod 

obsazení: [C] I+II, III (= 3 dětské hlasy) 
doba vzniku: [ante x in 1882] 
 

č. 43/34 

SKLADBY DUCHOVNÍ   

SKLADBY DUCHOVNÍ LITURGICKÉ   

► mše a části mší   

 ► mše   
  mše figurální   

 Česká vánoční mše A dur 
obsazení: S[+S solo] + A[+A solo], T[+T solo] +  B, Vno I II, Vla, Cb, Cl A I II, 
Cor A I II, Tr D 
doba vzniku: [in x post 1863] 
 

č. 6/1 

 IV Mše (z G moll) 
obsazení: 2 S+S solo, 3 A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno I II, Vla obligata,  
Cb, Cl B I II, Cor F/G/B I + Tr B I, Cor F/G/B II + Tr B II, Tr B (místo aTrbn), 
Timp B+F, Org 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 4/2 

 Missa in F 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, 
Cb, Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C, 
doba vzniku: [1863 - 20. 11. 1864] 
 

č. 2/1 

 Missa in F 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [1863 - 20. 11. 1864] 
 

č. 2/2 

 Missa in F 
obsazení: Fl Es 
doba vzniku: [1863 - 20. 11. 1864] 
 

č. 2/3 

 Mše z e mol 
obsazení: S+S Solo + A, T+T solo + B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl A/B I II, Cor 
D/E/G I II, Tr D I II, Trbn I II III, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 3/2 
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 Mše z E moll 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar solo (v Benedictus), B+B solo, 
Vno I II, Vla, Cb, Cl A/B I II, Cor E/G I + Tr D I, Cor E/G II + Tr D II, bFlic, 
aHorn B, tTrbn, bTrbn, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 3/1 

 Mše z G toniny 
obsazení: S+S solo + A, T+T solo, B, Vno I II, Vla, Cb, Cl B I II, Cor F/G/B I II, 
Tr B I II, Timp B+F, Trbn I II III 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 4/1 

 Pastorální mše česká (slavnostní) 
obsazení: Vno I 
doba vzniku: [in x post 1863] 
 

č. 184/1 

  mše vokální   
 Chorální mše z A dur 

obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, [Org se sóly] 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 109/1 

 Chorální mše z A dur 
obsazení: S+S solo, A+A solo, B+B solo 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 

č. 109/2 

 Mše „Olivetská horo" e moll 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante x in 1885] 
 

č. 15/1 

 Mše česká pro realisty  
viz též Mše pro realisty v roku 1871 – č. 176/1 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
doba vzniku: 1871 
 

č. 12/6 

 Mše chorální z A dur 
obsazení: S + A, T + B, Org  
Org 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 13/1 

 Mše pro realisty v roku 1871  
viz též Mše česká pro realisty v r. 1871 od Frt. Gregory – č. 12/6 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
doba vzniku: 1871 
 

č. 176/1 

 Mše pro smíšený sbor a sola  
viz též Vokální mše Es dur – č. 128/1; Chorální mše slavnostní – č. 
12/4,14/1; Vokalní mše VI. od Frt: Gregory – č. 14/2 
obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - 
odpovídá dle 128/1] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 130/1 

 První chorální mše č. 12/1 
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obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Druhá chorální mše 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 12/2 

 Třetí mše chorální 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, Bar solo (Sanktus),  T+T solo + B+B solo, 
Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 12/3 

 Tři vokální mše pro smíšený sbor 
obsazení: [S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org - odpovídá dle 
128/1] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 131/1 

 VII. chorální mše 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Trbn I+II+III, Harm 
(Benedictus), [Harm] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 12/7 

 Vokální mše  
viz též Chorální mše A dur – č. 109/0-2, Mše chorální z A dur – č. 13/1 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 129/1 

 Vokální mše Es dur  
viz též Chorální mše slavnostní – č. 12/4,14/1, Vokalní mše VI. od Frt: 
Gregory – č. 14/2, Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 
obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, Org [se sóly] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 128/1 

 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní – č. 12/4; Vokální mše Es dur – č. 128/1, 
Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 
obsazení: S + A, A solo (Gradual), T + B, [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 14/1 

 Vokalní mše VI. od Frt: Gregory 
viz též Chorální mše slavnostní – č. 12/4, 14/1, Vokální mše Es dur – č. 
128/1, Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 
obsazení: Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 14/2 

 Chorální mše slavnostní  
viz též Vokalní mše VI. od Frt: Gregory - 14/2; Vokální mše Es dur - SOkA  
Písek 128/1, Mše pro smíšený sbor a sola - SOkA Písek 130/1 
obsazení: [S+S solo + A+A solo], A solo (Gradual) [T+T solo + B+B solo, 
Org] 

č. 12/4 
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doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 ► části mší   
  kyrie a graduale   

 Kyrie a Graduale pastýřské 
obsazení: 3S+S solo, 2A, 2T+T solo, 2B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I 
II, Org 
doba vzniku: [ante 27. 1. 1884] 
 

č. 8/1 

 Kyrie a Graduale pastýřské 
obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl + Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
doba vzniku: [ante 27. 1. 1884] 
 

č. 8/2 

 Kyrie a Graduale pastýřské 
obsazení: 3S+S solo, 2A, 2T+T solo, 2B, Vno I II, Vla, Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I 
II, Org 
doba vzniku: [ante 27. 1. 1884] 
 

č. 8/1 

 Kyrie a Graduale pastýřské 
obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl + Cb, Fl, Cl B I II, Cor F I II, Org 
doba vzniku: [ante 27. 1. 1884] 
 

č. 8/2 

  gradualia   

 Graduale 
obsazení: Bar solo, T I II, B I II 
doba vzniku: [post 1852] 
 

č. 145/1 

 Graduale. Offertorium. 
obsazení: 2S, 3A+A solo, Cl C 
doba vzniku: [1884] 
 

č. 121/2 

 Miserere 
obsazení: Bar, B I+II, Flic B I+II, Trbn I II III 
doba vzniku: [ante 4. 12. 1872] 
 

č. 42/7 

 Miserere 
obsazení: Bar, B I II, aHorn B I II, Trbn (I)+II III+Tb [viz pozn.] 
doba vzniku: [ante 4. 12. 1872] 
 

č. 40/1 

 Svatonoční gradual 
obsazení: S, A+A solo, T+T solo, 2B+B solo, Vno I II, Vla, Fl, Cl A I II, Cor D 
I+II, Tr D I+II, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [1884] 
 

č. 121/1 

 Svatováclavské graduale 
obsazení: [A, Org x Pf] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/20 

 Svatovácslavské Graduale pro Alt Solo, věnované mé drahé a upřímné 
Karolíně Jílkové od Frt: Gregory. 

č. 175/1 
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obsazení: [A, Pf x Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Graduale  
viz též Missa in F 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, 
Cb, Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C, 
doba vzniku: [1863 - 20. 11. 1864] 
 

č. 2/1 

 Graduale  
viz též Mše chorální z A dur 
obsazení: S + A, T + B, Org  
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 13/1 

 Graduale  
viz též Mše pro smíšený sbor a sola  - 130/1, Vokální mše Es dur - 128/1, 
Chorální mše slavnostní – č. 12/4,14/1, Vokální mše VI. od Frt: Gregory 
– č. 14/2 
obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - 
odpovídá dle č. 128/1] 
doba vzniku: [post 1852] 
 

č. 130/1 

 Graduale  
viz též Vokální mše Chorální mše A dur – č. 109/0-2, Mše chorální z A 
dur – č. 13/1 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 129/1 

  offertoria   

 Arie 
obsazení: S solo - T solo 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 149/1 

 Graduale. Offertorium. 
obsazení: 2S, 3A+A solo, Cl C 
doba vzniku: [1884] 
 

č. 121/2 

 Offertorium 
obsazení: Timp C+G 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 112/1 

 Offertorium „Vzácná oběť se Ti chystá“ 
viz též Missa in F 
Obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo + Bar, T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, 
Cb, Fl Es, Cl B I II, Cor F I II, Tr F I II, Trbn I II III, Timp F+C 
Doba vzniku: [1863 – 20. 11. 1864] 

č. 2/1 

 Offertorium pro čas každý 
obsazení: S + A, T + B, Vno Solo, Vno I II, Cb, Cor Es I II 
doba vzniku: [ante x in 1881] 
 

č. 5/1 
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 Offertorium pro smíšený sbor, houslové solo, smyčcový kvartet, dva 
lesní rohy a varhany 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno solo, Vno I II, Vla, 
Cb, Cor Es I II 
doba vzniku: [ante x in 1881] 
 

č. 170/1 

 Offertorium Přijmi obět srdcí Pane 
obsazení: S, A, T, B, Vno Solo, Vno I II, Vla, Cb, Cor Es I + II, Org 
doba vzniku: [ante x in 1881] 
 

č. 170/2 

 Offertorium  
viz též Mše chorální z A dur 
obsazení: S + A, T + B, Org  
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 182/1 

 Offertorium  
viz též Vokální mše Es dur – č. 128/1; Chorální mše slavnostní – č. 
12/4,14/1, Vokální mše VI. od Frt: Gregory – č. 14/2 
obsazení: [S+S solo + A+A solo], Bar solo, [T+T solo + B+B solo, Org - 
odpovídá dle 128/1] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/1 

 Offertorium  
viz též Vokální mše viz též Chorální mše A dur – č. 109/0-2, Mše chorální 
z A dur – č. 13/1 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Org [s vyznačenými sóly] 
doba vzniku: [1863 - 2. 11. 1865] 
 

č. 5/2 

 Offertorium  
viz též Chorální mše slavnostní – č.  12/4,14/1, Vokální mše VI. od Frt: 
Gregory – č. 14/2; Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 
obsazení: S+S solo, A+A, solo, T+T solo, B+B solo, Org [se sóly] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 128/1 

 Svatonoční offertorium 
obsazení: S, A+A solo, T+T solo, 2B+B solo, Vno I II, Vla, Fl, Cl A I II, Cor D 
I+II, Tr D I+II, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [1884] 
 

č. 121/1 

 ► mše za zamřelé   
 Requiem 

obsazení: S+S solo, A, T+T solo, B, Cl B I II, Cor Es I II, Trbn, Vno I II, Vla I II, 
Vcl, Cb, Org 
doba vzniku: [ante 1. 8. 1868] 
 

č. 5/1 

 Requiem 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Cl B I+II, Cor Es I+II, Trbn, 
Vno I II, Cb, Org 
doba vzniku: [ante 1. 8. 1868] 
 

č. 170/1 
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 Requiem 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Cl B I (+) Trbn, Cl B II, Cor 
Es I (+) II, Vno I II, Cb, Org 
doba vzniku: [ante 1. 8. 1868] 
 

č. 170/2 

 Requiem 
obsazení: B 
doba vzniku: [ante 1. 8. 1868] 
 

č. 5/2 

► ostatní formy   

 nešpory   
 Večerní hodinky  

viz též Žalmy Davidovy – č. 11/2,4, č. 136/0-2] 
obsazení: 2S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 11/3 

 Večerní hodinky čili nešpory 
viz též Žalmy Davidovy – č.11/2,4, č.  136/0-2 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Vno I II, Vla, Cb, Fl Es, Cl 
B I+II, Tr B/F I+II, aTrbn (Číslo 1), Tr B (chromatická - od Čísla 2), tTrbn, 
bTrbn, Timp B/F/C 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 11/5 

 Večerní hodinky čili nešpory na slova žalmů Davidových  
viz též Žalmy Davidovy – č. 11/2,4, č.  136/0-2 
obsazení: S+S solo, T+T solo, 2Vno I, Vno II, Vla, Cb, Fl Es, Cl B I II, Tr B/F I 
II, Tr B (chromatická) místo aTrbn, tTrbn, bTrbn, Timp B/C/F, Org 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 11/1 

 Večerní hodinky čili nešpory. Pro 4 hlasy [název z bifoliového obalu  
viz též Žalmy Davidovy – č. 137/0-2, č. 11/2,4 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 108/1 

 žalmy   
 Žalmy Davidovy  

viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 11/0,1,3,4, č. 108/1 
obsazení: Trbn 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 11/2 

 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 108/1, č.  11/0,1,3,5 
obsazení: S+S solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, Pf 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 136/1 

 Žalmy Davidovy  
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 11/0,1,3,4, č. 108/1 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Pf 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 

č. 11/4 
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 „Žalmy Davidovy"  

viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 108/1, č. 11/0,1,3,5 
obsazení: T solo, B solo, 2T, 3B 
doba vzniku: [1863 - 20. 7. 1864] 
 

č. 136/2 

 antifony   
  Deus in adjutorium   

 Deus in adjutorium 
obsazení: A, T 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 124/1 

  Ecce sacerdos    

 Ecce sacerdos  
viz též Ejhle kněz – č. 137/0-3 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [1850 - ante 29. 11. 1884] 
 

č. 38/14 

 Ecce sacerdos 
viz téz Ejhle kněz – č. 137/0-3 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - ante 29. 11. 1884] 
 

č. 26/1 

 Ejhle kněz 
viz též Ecce sacerdos – č. 38/14 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [1850 - ante 29. 11. 1884] 
 

č. 137/1 

 Ejhle kněz 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [1850 - ante 29. 11. 1884] 
 

č. 137/2 

 Ejhle kněz 
obsazení: T I II, B I, 2B II 
doba vzniku: [1850 - ante 29. 11. 1884] 
 

č. 137/3 

  Christus natus est   

 Christus natus est - Venite 
obsazení: S + A, T + B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/2 

 Christus natus est  
viz též Christus natus est - Venite – č. 38/2 
obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 16/1 

  Královno nebeských říší   

 Královno nebeských říší 
obsazení: S+S solo + A, T+T solo + B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 

č. 39/3 
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 Královno nebeských říší 

obsazení: S+S solo + A, T+T solo + B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 39/4 

  Pod ochranu Tvou   

 Pod ochranu Tvou 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 24/1 

 Pod ochranu Tvou 
obsazení: S + A, T + B, [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 39/6 

  Resurrectionem   

 Resurrect[ionem] 
obsazení: A, T 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 124/1 

  Salve Regina   

 Salve Regina 
obsazení: 3S, 2A, 3T, 3B, [C] I+II+III+IV [= Vno I II, Vla, Vcl dle informací 
titulního listu] 
doba vzniku: [1863 - 4. 12. 1872] 
 

č. 18/1 

 Salve Regina 
obsazení: S+A, T+B, Org 
doba vzniku: [1863 - 1872] 
 

č. 164/23 

 Salve Regina 
obsazení: S + A, T + B, Org 
doba vzniku: [1863 - 1872] 
 

č. 167/23 

 Salve Regina 
obsazení: S+A, T+B, Org 
doba vzniku: [1863 - 1872] 
 

č. 198/23 

  Svatá Maria   

 Svatá Maria 
obsazení: A solo, [S, A, T, B], Vno I II, Vla, Vcl+Cb, 2Org 
doba vzniku: [ante x in 12. 5. 1883] 
 

č. 34/1 

 Svatá Maria 
obsazení: [C] I II III IV (dětské hlasy viz titulní list) 
doba vzniku: [10. 3. 1880 - 10. 5. 1881] 
 

č. 36/1 

 Svatá Maria 
obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl, Cb, Org 
doba vzniku: [ante x in 12. 5. 1883] 
 

č. 39/2 
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 Svatá Maria 
obsazení: 4 dětské hlasy x S I+II, A I+II, Org 
doba vzniku: [10. 3. 1880 - 10. 5. 1881] 
 

č. 39/10 

  Zdráva's v nebes výsosti   

 Zdráva's v nebes výsosti 
obsazení: T [I+II], B [I+II], [Org] 
doba vzniku: [1863 - 4. 12. 1872] 
 

č. 39/7 

  Zdráva's Královno   

 Mužský čtverozpěv  
viz též Zdráva's Královno – č.  39/8 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 21/1 

 Zdrávas Královno  
viz též Mužský čtverozpěv – č. 21/1 
obsazení: T I+T I solo + T II+T II solo, B I+B I solo + B II+B II solo 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 39/8 

  Zdrávas Maria   

 Zdrávas Maria 
obsazení: [A] solo, Org 
doba vzniku: [1883] 
 

č. 33/1 

 Zdrávas Maria 
obsazení: A solo, S, A, T, B, Vno I II,Vla, Vcl+Vlne, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st. - 3/4] 
 

č. 33/2 

 Zdráva's Maria 
obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl+Cb, Org 
doba vzniku: [1883] 
 

č. 38/21 

 Zdráva's Maria 
obsazení: A solo, S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl, Cb, Org 
doba vzniku: [1883] 
 

č. 39/1 

  Zdráva's v nebes výsosti   

   Zdráva's v nebes výsosti 
obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Cb 
doba vzniku: [1863 - 4. 12. 1872] 
 

č. 39/11 

 hymny   
  Jesu, redemptor omnium   
 Jesu, redemptor omnium 

obsazení: S + A, T + B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/3 

 Jesu redemptor omnium č. 16/1 
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obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

  Te Deum   
 České Te Deum  

viz též České Te Deum laudamus – č. 10/0-1 
obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: [inter 1849 - 1851] 
 

č. 10/2 

 České Te Deum laudamus  
viz též České Te Deum – č. 10/2 
obsazení: C+C solo, A+A solo, T+T solo, B+B solo, 2Vno I II, Vla, Vlne, Fl I II, 
Cl C I II, Cor D I+II, Tr D I II, Bomb, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [inter 1849 - 1851] 
 

č. 10/1 

 Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č. 12/9, Te Deum – č. 133/1 
obsazení: [S,A,T,B unisono analogicky k 12/9], Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/24 

 Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č. 12/9, Te Deum – č. 133/1 
obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 37/1 

 Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č. 12/9, Starožitné Te Deum – č. 37/1, 
38/24 
obsazení: 2S, 2A, T, 2B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 133/1 

 Te Deum laudamus  
viz též Starožitné Te Deum – č. 37/1, č. 38/24, Te Deum – č. 133/1 
obsazení: S+A+T+B, Org [doprovodný hlas - SATB unisono - dle dalších 
výskytů a informací titulního listu] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 12/9 

  Vexila Regis   

 Vexila Regis 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/11 

 cantica   
 Canticum Simeonis 

obsazení: [C] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 126/1 

 Magnificat  
viz též Magnificat. Velebí duše má Hospodina – č. 17/1 
obsazení: S + A, T + B, Org 

č. 38/4 
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doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Magnificat. Velebí duše má Hospodina  
viz též Magnificat viz 38/4 
obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 17/1 

 Otče náš   
 Otče náš, k Tobě důvěrně voláme 

obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/9 

 Otče náš 
obsazení: S II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 125/1 

 responsoria   
 Responsoria pro Matutino Domenica 

obsazení: A, T 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 124/1 

 Domine ad adjuvandum me festina 
obsazení: S, A, T, B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 16/1 

 Domine, ad adjuvandum me festina 
obsazení: S + A, T + B, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/1 

 Na bílou sobotu 
obsazení: [Harm] 
doba vzniku: [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881] 
 

č. 30/3 

 Na velký pátek 
obsazení: [Harm] 
doba vzniku: [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881] 
 

č. 30/2 

 Na Zelený čtvrtek 
obsazení: [Harm] 
doba vzniku: [9. 9. 1880 - 26. 3. 1881] 
 

č. 30/1 

 sekvence   
  Chval, Sione, Spasitele   
 Chval, Sione, Spasitele 

obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/10 

  Veni Sancte   
 Gradual  č. 22/1 
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viz též Veni Sancte – č. 38/7 
obsazení: S, A, T, B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Veni Sancte  
viz též Gradual – č. 22/1 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/7 

 Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr  
viz též Latinské Veni Sancte – č. 9/0, Veni Sancte Spiritus – č. 9/1 
obsazení: S + A, T + B, Vno I II, Vla, Vcl+Cb, Fl, Ob I II, Cl A I II, Clno (Tr) D I 
II, Trbn, Timp D+A, Org 
doba vzniku: [1850] 
 

č. 9/2 

 Veni Sancte Spiritus  
viz též Latinské Veni Sancte – č. 9/0, Veni Sancte pro smíš. sbor a 
orchestr – č. 9/2 
obsazení: 3S, 2A, T, B, 2Vno I, Vno II, Vla, Vlne, Fl, Ob I II, Cl A I II, Clno D I 
II, bTrbn, Timp D+A, 2Org 
doba vzniku: [1850] 
 

č. 9/1 

 žalmy   
 Ty's ó Bože síla má 

viz též „Tys o Bože" Žalm. Gregora, Tys, o Bože, síla má  – č. 135/2, 
Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, 
Žalm  – č. 12/10, č.  32/1 
obsazení: T solo, B solo, 2T, 3B 
doba vzniku: [ante 28. 2. 1861] 
 

č. 136/2 

 Tys, o Bože, síla má   
viz též  č. 135/2; Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4; „Tys o Bože" Žalm. 
Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 Žalm - 
Pozůstalost a) 12/10, b) 32/1 
obsazení: Trbn I II, bTrbn 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/1 

 Tys, o Bože, síla má – č. 135/2; Zpívej duše – č. 135/3, 135/4; „Tys o 
Bože" Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, 
Žalm - – č. 12/10, č.  32/1 
obsazení: [Pf x Org x Harm] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/5 

 Tys, o Bože, síla má!  
viz též Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4; „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č.  
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 Žalm – č. 12/10, č. 32/1 
obsazení: S, A, T, B, Trbn I+II+III, Timp [DG], H[arm] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/2 

 Vyvyšujme Hospodina č. 38/6 
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obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [in x post 1864] 
 

 Vyvyšujme Hospodina  
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [in x post 1864] 
 

č. 20/1 

 Žalm  
viz též Zpívej duše – č. 135/3,4, Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, Tys o 
Bože. Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 
obsazení: S I+II, A, T I+II, B I+II, Trbn I+II+III, Timp D+G, Org 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 12/10 

 Žalm  
viz též Zpívej duše – č. 135/3,4, Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, Tys o 
Bože. Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 
obsazení: Timp D+G, Org 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 32/1 

 Žalm: Ty's ó Bože síla má  
viz též Tys, o Bože, síla má  – č. 135/2; Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4; 
„Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm – č. 12/10, č. 32/1 
obsazení: S I+II, A, T I+II, B I+II, Org; Trbn I+II+III, Timp D+G 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 168/1 

 Tys, o Bože, síla má,  
viz též Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4; "Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 Žalm - Pozůstalost a) 12/10, 
b) 32/1] 
obsazení: Trbn I II, bTrbn 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/1 

 Tys, o Bože, síla má, 
viz též Zpívej duše – č. 135/3, 135/4; „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm - – č. 12/10, č.  32/1 
obsazení: [Pf x Org x Harm] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/5 

 Tys, o Bože, síla má!  
viz též Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4; „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č.  
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 Žalm – č. 12/10, č. 32/1 
obsazení: S, A, T, B, Trbn I+II+III, Timp [DG], H[arm] 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/2 

 skladby pro dobu vánoční   
 Hymnus k narozeninám Ježíškovým  

viz též Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2; [Ukolébavka vánoční – č. 
142/0; Ukolébavka – č. 142/4 
obsazení: S, T, Fl, Vno [I II], Cb 
doba vzniku: [ante x in 1859] 

č. 35/1 
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 Hymnus k narozeninám Ježíškovým  

viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Ukolébavka – č. 142/4, 
Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 
obsazení: 2S, 2T, Fl, Ob, Vno II, Vla, Cb 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 142/2 

 Ukolébavka  
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám 
Ježíškovým – č. 142/2, č. 35/1, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 
obsazení: S, T, [Pf x Harm] 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 142/4 

 Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční – č.  142/0, Hymnus k narozeninám 
Ježíškovým - – č. 142/2, č. 35/1, Ukolébavka – č. 142/4 
obsazení: S solo, T solo, Fl solo, Vno I+II, Cb 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 171/1 

 Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám 
Ježíškovým – č. 142/2, č. 35/1, Ukolébavka – č. 142/4 
obsazení: S solo (+) T solo, Fl solo (+) Cb, Vno I (+) II, 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 171/2 

 Ukolébavka vánoční  
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým  – č. 142/2, č. pozůstalost 
35/1, Ukolébavka  – č. 142/4, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 
obsazení: Vno I II 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 142/1 

 Ukolébavka vánoční - 
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým – č. 142/2, č. 35/1, 
Ukolébavka - – č. 142/4, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 
obsazení: [S] 
doba vzniku: [ante x in 1859] 
 

č. 142/3 

 skladby pro dobu velikonoční   
 O, králi věků 

obsazení: [C I - III, Pf x Org x Harm] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 134/1 

 Sypte palmy 
obsazení: [C I - III, Pf x Org x Harm] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 134/1 

 skladby ke svatebnímu obřadu   
 K sňatku  

viz též Píseň k sňatku – č. 38/19 
obsazení: A, Org 

č. 31/1 
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doba vzniku: [s. a. XIX. stol. - 1/2 - 3/4] 
 

 K sňatku 
viz též č. 31/1 
obsazení: A, [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 29/1 

 Píseň ke sňatku  
viz též K sňatku viz 31/1 
obsazení: A, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/19 

 Smíšený sbor při slavnosti svatební 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 18. 5. 1869] 
 

č. 119/1 

 Smíšený sbor při slavnosti svatební 
viz též č119/1 
obsazení: S, A, T, B, [Org] 
doba vzniku: [ante 15. 2. 1859] 
 

č. 29/1 

 Svatební sbor 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 15. 2. 1859] 
 

č. 38/17 

 Žehnej Pane sňatku tomu 
obsazení: S, A, T, B, [Org] 
doba vzniku: [ante 18. 5. 1869] 
 

č. 29/1 

 Žehnej, Pane sňatku tomu  
viz též Smíšený sbor při slavnosti svatební – č. 119/1 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo + B+B solo, Org 
doba vzniku: [ante 18. 5. 1869] 
 

č. 38/18 

 skladby k pohřebním obřadům   
 Animas Fidelium 

obsazení: S+A, T+B, Org 
doba vzniku: [1863 - 1872] 
 

č. 164/24 

 Animas Fidelium 
obsazení: S + A, T + B, Org 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/24 

 Animas Fidelium 
obsazení: S+A, T+B, Org 
doba vzniku: [1863 - 1872] 
 

č. 198/24 

 Dokonav život svůj 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 

č. 42/2 
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 Již v hrobě odpočívá 

obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/6 

 Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého 
bratrstva nebo spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena 
některého bratrstva nebo spolku – č. 167/14 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/14 

 Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého 
bratrstva nebo spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena 
některého bratrstva nebo spolku – č. 167/14 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/14 

 Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého 
bratrstva nebo spolku  
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého 
bratrstva nebo spolku – č. 164/14 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/14 

 Ku pohřbu duchovního pastýře 
obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/20 

 Ku pohřbu duchovního pastýře 
obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/20 

 Ku pohřbu duchovního pastýře 
obsazení: [C], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/20 

 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/9 

 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/10 

 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/9 
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 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/10 

 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/9 

 Ku pohřbu manžela 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/10 

 Ku pohřbu manželky 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/11 

 Ku pohřbu manželky 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/11 

 Ku pohřbu manželky 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/11 

 Ku pohřbu manželů zdětilých  
viz též Ku pohřbu manželů, spolu rodičův – č. 167/12 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/12 

 Ku pohřbu manželů zdětilých  
viz též Ku pohřbu manželů, spolu rodičův – č. 167/12 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/12 

 Ku pohřbu manželů, spolu rodičův  
viz též Ku pohřbu manželů zdětilých – č. 164/12 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/12 

 Ku pohřbu mládence 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/6 

 Ku pohřbu mládence 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/6 

 Ku pohřbu mládence 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 

č. 198/6 
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 Ku pohřbu nemluvňátka 

obsazení: obě skladby: T I II, B I II 
doba vzniku: [1851 - 1858] 
 

č. 143/1 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/1 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1851 - 1858] 
 

č. 164/2 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/1 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1851 - 1858] 
 

č. 167/2 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/1 

 Ku pohřbu nemluvňátka 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1851 - 1858] 
 

č. 198/2 

 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/13 

 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/13 

 Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/13 

 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/3 

 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/3 

 Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka. č. 198/3 
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obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/7 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/8 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/7 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/8 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/7 

 Ku pohřbu panny 
obsazení: [T I+II, B I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/8 

 Ku pohřbu panny  
viz též č. 164/7, č. 167/7, č. 198/7 
obsazení: T [I II], B I II 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 189/1 

 Ku pohřbu představeného 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/18 

 Ku pohřbu představeného 
obsazení: [T I+II, B I+II], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/18 

 Ku pohřbu představeného 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C] + Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/18 

 Ku pohřbu školního učitele  
viz též Ku pohřbu učitele – č. 167/19 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/19 

 Ku pohřbu školního učitele  č. 198/19 
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viz též Ku pohřbu učitele – č. 167/19 
obsazení: [T I+II, B I+II,] Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

 Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 164/4 

 Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 198/4 

 Ku pohřbu učitele  
viz též Ku pohřbu školního učitele – č. 164/19 
obsazení: [T I+II, B I+II], Cl B I+II, bFlic [C] + Euph [C],  Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/19 

 Ku pohřbu vojína 
obsazení: [T I+II + B,] bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/17 

 Ku pohřbu vojína 
obsazení: [T I+II + B, bFlic C] + Euph [C] + Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/17 

 Ku pohřbu vojína 
obsazení: [T I+II + B,] bFlic [C] + Euph [C], Bomb [C] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/17 

 Ku pohřbu vůbec 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/15 

 Ku pohřbu vůbec 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/16 

 Ku pohřbu vůbec 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/15 

 Ku pohřbu vůbec 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/16 

 Ku pohřbu vůbec 
obsazení: [T I+II, B,] Cor Es I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/15 

 Ku pohřbu vůbec č. 198/16 
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obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

 Ku pohřbu žáka nebo žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1864 - 1872] 
 

č. 167/4 

 Ku pohřbu žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/5 

 Ku pohřbu žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/5 

 Ku pohřbu žákyně 
obsazení: [T I+II, B, Cor Es I+II] 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/5 

 Lehké odpočinutí 
obsazení: [S+A, T+B] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 182/1 

 Modlitba za zesnulé  
viz též Modlitba: Pokoj věčný dej jim, ó Pane 
obsazení: S + A, Bar, Org 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/1 

 Na krátce jen bylo  
viz též Ku pohřbu nemluvňátka – č. 164/2, č. 167/2, č. 198/2 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: [1851 - 1858] 
 

č. 41/1 

 Odpočívej sladce sobě 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 41/1 

 Pohleď dolů 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/4 

 Pohřební 
viz též Sladce dřímej – č. 42/3 
obsazení: 2S, 2A, 2T, 2B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 144/2 

 Pohřební  
Sladce dřímej – č. 42/3 
obsazení: B II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 

č. 144/1 
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 Sladce dřímej  

Pohřební – č. 144/0-2 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/3 

 Té duši drahé 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/5 

 U hrobu 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 164/21 

 U hrobu 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 167/21 

 U hrobu 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [1850 - 1872] 
 

č. 198/21 

 písně duchovní - různé obsazení   
 Divoucí div, ó Bože 

obsazení: S I+II, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/23 

 Hospodinu  
viz též K Hospodinu – č. 52/1 
obsazení: S I+II, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 43/33 

 K Hospodinu  
viz též Hospodinu – č. 43/33 
obsazení: S I II, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 52/1 

 Kynul Pán a jinoch klesl 
obsazení: S, A, T, B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 41/1 

 Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 – č. 162/1 
obsazení: [S, Pf x Harm] 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 12/5 

 Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 – č. 162/1 
obsazení: [S], Org 
doba vzniku: [1866] 

č. 38/25 
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 K Hospodinu  

viz též Hospodinu – č. 43/33 
obsazení: S I II, A 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 152/1 

 Kynul Pán a jinoch klesl 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 42/8 

 Matko, jež se skvíš bělostí 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 111/2 

 Matko, jež se stkvíš bělostí 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 39/9 

 Píseň k sv. Lidmile/Ludmile  
viz též Píseň k sv. Ludmile – č. 38/12 
obsazení: S I II, A, T, B, [Org] 
doba vzniku: [ante 20. 9. 1864] 
 

č. 25/1 

 Píseň k sv. Ludmile  
viz též Píseň k sv. Lidmile/Ludmile – č. 25/1 
obsazení: S I+II, A, T + B, Org 
doba vzniku: [ante 20. 9. 1864] 
 

č. 38/12 

 Plesejte Bohu všechna země 
obsazení: S I+II, A I+II 
doba vzniku: [s. a. XIX. stol. - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/22 

 Sbor Matko, jež se skvíš bělostí 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 111/1 

 Slyš nás Hospodine 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 38/8 

 Slyš nás Hospodine 
obsazení: 2S, A, T, B 
doba vzniku: s. a. [XIX. stol. - 1/2 - 3/4] 
 

č. 23/1 

 Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 
viz též Jen si nezoufej – č. 12/5, č.  38/25 
obsazení: [Pf x Harm] 
doba vzniku: [1866] 
 

č. 162/1 

 Svatá Panno, proč tak vzdycháš? č. 39/5 
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obsazení: S + A, T + B, [Org] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

 Vítej nám, kníže nebeské 
obsazení: S+S solo + A+A solo, T+T solo, B+B solo 
doba vzniku: [ante 9. 5. 1855] 
 

č. 38/15 

 Vítej nám 
obsazení: S, A, 2T, B I+II 
doba vzniku: [ante 9. 5. 1855] 
 

č. 27/1 

 Vzlétni na perutích orla 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [ante 20. 2.? x 11.? 1874] 
 

č. 12/8 

 Vzlétni na perutích orla 
obsazení: T [I+II], B [I+II] 
doba vzniku: [ante 20. 2.? x 11.? 1874] 
 

č. 38/5 

 Vzlétni na perutích orla 
obsazení: T I II, B I II 
doba vzniku: [ante 20. 2.? x 11.? 1874] 
 

č. 138/1 

 Zpívej duše  
viz též Tys, o Bože, síla má – č. 135/2; „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm – č. 12/10, č. 32/1 
obsazení: Timp GD, Org 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/3 

 Zpívej duše  
viz též Tys, o Bože, síla má – č. 135/2; „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 
136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm – č. 12/10, č. 32/1 
obsazení: Tr F I II, Trbn F 
doba vzniku: [ante 26. 2. 1861] 
 

č. 135/4 

SKLADBY DUCHOVNÍ NELITURGICKÉ   
 Kantáta ke svěcení školy ve Lhenicích 

obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [ante 22. 7. 1881] 
 

č. 38/13 

 Kantáta ku svěcení školy ve Lhenicích 
obsazení: [T I+T I solo + T II+T II solo, B I+B I solo + B II+B II solo] 
doba vzniku: [ante 22. 7. 1881] 
 

č. 159/1 

 Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy  
viz též Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově 
náměstí v Písku dne 18. 8. 1857. – č. 38/16, Ku svěcení školy – č. 156/1 
obsazení: S 
doba vzniku: [ante 4. 10. 1859] 
 

č. 28/1 
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 Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově 
náměstí v Písku dne 18. 8. 1857  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy – č. 28/1, Ku svěcení 
školy – č. 156/1 
obsazení: S + A, T + B 
doba vzniku: [ante 4. 10. 1859] 
 

č. 38/16 

 Vzlétni na perutích orla 
obsazení: T I+II, B I+II 
doba vzniku: [ante 20. 2.? x 11.? 1874] 
 
 

č. 19/1 

HUDEBNĚTEORETICKÉ PRÁCE   
 Družice, Třetice, Čvrtice, Pětice, Šestice, Sedmice, Osmice, Mezery, 

Dělení not, Posuvky 
obsazení: [C I II] 
doba vzniku: s. a. [XIX.st - 1/2 - 3/4] 
 

č. 183/1 

 Gregorova Harmonie  
viz též Nauka o skladbě hudební – č. 105/1, Nauka o skladbě hudební od 
Frt. Gregory – č. 106/1, Nauka o harmonii hudební – č. 195/1 
doba vzniku: [ante 1876] 
 

č. 194/1 

 Nauka o harmonii hudební. Postupy harmonické na základě basu 
fundamentálního  
viz též Nauka o skladbě hudební - SOkA Písek 105/1, Nauka o skladbě 
hudební od Frt. Gregory – č. 106/1, Gregorova harmonie – č. 194/1 
doba vzniku: [ante 1876] 
 

č. 195/1 

 Nauka o skladbě hudební  
viz též Gregorova harmonie – č. 194/1, Nauka o harmonii hudební – č.  
195/1 
doba vzniku: [1862 - 1876] 
 

č. 105/1 

 Nauka o skladbě hudební od Frt. Gregory  
viz též Gregorova harmonie – č. 194/1, Nauka o harmonii hudební – č. 
195/1] 
doba vzniku: [1862 - 1876] 
 

č. 106/1 
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Příloha č. 3 Soupis skladeb problematického a cizího autorství 

 

Autorství skladeb Františka Gregory lze ve většině případů ve zpracovávaných fondech 

spolehlivě potvrdit na základě více souběžných informací poukazujících k autorství. U celkem 

46 výskytů skladeb se však takový souběh údajů nepodařilo zjistit. V některých případech 

chybějí identifikační znaky, případně skladbu neobsáhl bez bližšího komentáře ani SyS, nebo 

není známa předloha opisu. Sám Otakar Gregora tak v některých případech v SyS neuvedl 

lokaci autografu nebo jiného opisu, odkud skladbu opsal. Přesto jsou k dispozici některé 

ukazatele, podle kterých se jeví Gregorovo autorství jako pravděpodobné. U 11 výskytů 

skladeb je autorství nejisté, nepodařilo se zjistit žádné informace, které by směřovaly k určení 

autorství, u 9 výskytů skladeb Gregora autorem není již dle identifikačních znaků pramenů.  

 

1. Gregorovo autorství pravděpodobné 

 

* Bába a dědek viz č. 43/30 
* Česká země viz č. 43/4 
* Dárek z lásky viz č. 43/37 
* Dětský pochod viz č. 43/34 
* Divoucí div, ó Bože viz č. 38/23 
* Dokonav život svůj viz č. 42/2 
* Dvě skladby pro kvartet brkaček viz č. 99/0-2 
* Fuga slohu svobodného. Thema: "Tebe Bože chválíme" viz č. 1/1 
* Fugato viz č. 79/3 
* Holoubek letí viz č. 43/22 
* Chval, Sione, Spasitele viz č. 38/10 
* Jarní viz č. 43/3 
* Již v hrobě odpočívá viz č. 42/6 
* K věčným končinám viz č. 62/16 
* Lehké odpočinutí viz č. 182/1 
* Lék viz č. 62/13 
* Letní noc viz č. 43/14 
* Modlitba za zesnulé  viz č. 42/1 
* My jsme všichni z jedné země viz č. 43/7 
* Náhoda viz č. 43/24 
* Náhoda viz č. 141/1 
* Otče náš, k Tobě důvěrně voláme viz č. 38/9 
* [Otče náš] viz č. 125/1 
* Pasačka viz č. 62/20 
* Plesejte Bohu všechna země viz č. 38/22 
* Pohleď dolů viz č. 42/4 
* Pochod 

viz též Zpěvem veselým – č. 43/8 
viz č. 161/1 

* Polka viz č. 99/1 
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* Pro volnost a svobodu 
viz též Vzhůru bratří – č. 43/21, Sbor k bídníkům – č. 163/1 

viz č. 153/1 

* Sbor k bídníkům 
viz též Vzhůru bratří – č. 43/21, Pro volnost a svobodu – č. 
153/1 

viz č. 163/1 

* Směs českých národ. písní viz č. 43/36 
* Směs z národních písní viz č. 99/2 
* Svatá Panno, proč tak vzdycháš? viz č. 39/5 
* Té duši drahé viz č. 42/5 
* Usměj se štěstí viz č. 43/9 
* Ven srdce viz č. 141/1 
* Vexila Regis viz č. 38/11 
* Vystěhovanec viz č. 62/21 
* Vzhůru, bratří  

viz též Pro volnost a svobodu – č. 153/1, Sbor k bídníkům – 
č. 163/1 

viz č. 43/21 

* Vznášej se skřivánku viz č. 62/19 
* Zdráv budiž, hoste náš  

viz též  Zdravice na uvítanou (I.)  – č.  43/25 
viz č. 158/1 

* Zdravice na uvítanou (I.)  
viz též Zdráv budiž, hoste náš  – č. 158/1 

viz č. 43/25 

* Zdravice na uvítanou (II.) viz č. 43/26 
* Zdravice pro zasloužilou osobnost I. viz č. 43/27 
* Zpěvem veselým   

viz též Pochod – č.161/1 
viz č. 43/8 

 

2. nejisté autorství 

* Arie viz č. 149/1 
* [Canticum Simeonis] viz č. 126/1 
* Deus in adjutorium viz č. 124/1 
* Dobré jitro vinšuji viz č. 148/1 
* Duchovní píseň [Tisíckráte pozdravujem Tebe] viz č. 90/9 
* O, králi věků viz č. 134/1 
* [Odpočívej sladce sobě] viz č. 41/1 
* Offertorium viz č. 112/1 
* Responsoria pro Matutino Domenica viz č. 124/1 
* Resurrect. viz č. 124/1 
* Sypte palmy viz č. 134/1 

 

3. cizí skladby 

* Abendchor viz č. 27/1 
* Číslo 2. od V. E. Horáka viz č. 23/1 
* Má večerní viz č. 143/1 
* Marie, dcera pluku viz č. 127/1 
* [Mše in C] viz č. 123/1 
* Navečer viz č. 147/1 
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* Offertorium [Kristus Bůh všemohoucí] viz č. 7/1 
* Předehra k opeře Němá z Portici viz č. 122/1 
* Ranní zastaveníčko viz č. 141/1 
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Příloha č. 4 Abecední soupis názvů skladeb 

 

* Abendchor  č. 27/1 

* Ach není, tu není č. 70/2 

* Animas Fidelium č. 164/24 

* Animas Fidelium č. 167/24 

* Animas Fidelium č. 198/24 

* Arie č. 149/1 

* Bába a dědek č. 43/30 

* Borovanská č. 57/1 

* Borovanská č. 62/6 

* Caecelien Walzer č. 120/1 

* [Canticum Simeonis] č. 126/1 

* Cecilský valčík č. 85/1 

* [Cecilský valčík]  č. 84/3 

* [Cecilský valčík] č. 84/1 

* Comenius č. 43/6 

* Concert pro C Violon  
viz též Koncert pro C-violon – č. 70/11; Dumka und Capriccio – č. 173/1; Solo 
pro G Violon – č. 65/1 

č. 64/1 

* Concertant etude č. 172/1 

* Cvičení na kontrabas č. 102/1 

* Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1. – č. 166/1 

č. 69/1 

* Cvičení pro contrabas 
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 2. – č. 166/2 

č. 69/1 

* Cvičení pro contrabas 
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 3. – č. 166/3 

č. 69/1 

* Cvičení pro contrabas 
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 4. – č. 166/4 

č. 69/1 

* Cvičení pro contrabas  
viz též Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 5.– č. 166/5 

č. 69/1 

* Cvičení pro kontrabas č. 101/1 

* Cvičení pro kontrabass od F. Gregory č. 166/0 

* Cvičení ve zpěvu č. 103/1 

* Cvičení ve zpěvu č. 107/1 

* Červená růžičko č. 63/1 

* Červená růžičko č. 70/3 

* Česká mše do F č. 2/0 

* Česká vánoční mše A dur č. 6/1 

* Česká země č. 43/4 

* České Te Deum  
viz též České Te Deum laudamus -– č. 10/0-1 

č. 10/2 

* České Te Deum laudamus  
viz též České Te Deum – č. 10/2 

č. 10/0 

* České Te Deum laudamus  
viz též České Te Deum – č. 10/2 

č. 10/1 

* Číslo 2. od V. E. Horáka č. 23/1 
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* Čtyři skladby pro smyčcový kvartet č. 82/1 

* Dárek z lásky č. 43/37 

* Dětský pochod č. 43/34 

* Deus in adjutorium č. 124/1 

* Divoucí div, ó Bože č. 38/23 

* Dobré jitro vinšuji č. 148/1 

* Dokonav život svůj č. 42/2 

* Doktora Fausta čepička 
viz též Scénická hudba k divadelní veselohře "Doktora Fausta čepička" – č. 88/1 

č. 88/2 

* Domine ad adjuvandum me festina č. 16/1 

* Domine, ad adjuvandum me festina č. 38/1 

* Domov 
viz též Ten otcovský domov – č. 57/1 

č. 62/8 

* Drotařík č. 43/18 

* Drotařík č. 62/2 

* Drotařík č. 151/1 

* Drotařík č. 190/1 

* Druhá chorální mše č. 12/2 

* Družice, Třetice, Čvrtice, Pětice, Šestice, Sedmice, Osmice, Mezery, [Dělení not], 
[Posuvky] 

č. 183/1 

* Duchovní píseň [Tisíckráte pozdravujem Tebe] č. 90/9 

* Duchovní skladby vokální č. 38/0 

* Dumka und Capriccio 
viz též Concert pro C Violon – č. 64/1, Koncert pro C – violon  – č. 70/11, Solo 
pro G Violon  – č.  65/1 (odlišná příbuzná verze) 

č. 173/1 

* Dvanáct písní z okolí strakonického č. 165/0 

* Dvě dueta pro dvoje housle č. 80/1 

* Dvě polky pro malý orchestr č. 83/0 

* Dvě polky pro malý taneční orchestr č. 83/2 

* [Dvě polky pro malý taneční orchestr] č. 83/1 

* Dvě skladby pro kvartet brkaček č. 99/0 

* Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana č. 192/1 

* [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] č. 192/0 

* [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] č. 192/2 

* [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] č. 192/3 

* [Dvouzpěv pro alt a sopran s doprovázením piana] č. 192/4 

* Ecce sacerdos 
viz též Ejhle kněz – č. 137/0-3 

č. 38/14 

* [Ecce sacerdos] –  viz též č.38/14;  
viz též Ejhle kněz – č. 137/0-3 

č. 26/1 

* Ejhle kněz č. 137/2 

* Ejhle kněz č. 137/3 

* Ejhle kněz 
viz též Ecce sacerdos – č. 38/14 

č. 137/0 

* [Ejhle kněz] 
viz též Ecce sacerdos – č.38/14 

č. 137/1 

* Erweckung wonnevollen Schmerzes č. 75/1 

* Erweckung wonnevollen Schmerzes č. 76/7 

* Etüden für Kontrabass von Franz Gregora. No 1. č. 166/1 
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viz též Cvičení pro kontrabas – č.69/1 

* Fanfáry 
viz též Uvítání května na věži písecké {VII.} – č. 90/7 

č. 97/1 

* Fanfáry na věž [ 
viz též Uvítání května na věži písecké {VI.}-– č. 90/6 

č. 96/1 

* Fanfáry pro věž  
viz též Uvítání května na věži písecké {IV.} – č. 90/4 

č. 94/1 

* Frant. Gregora. Písně II. Díl č. 62/0 

* Fuga "Z nebe posel vychází" 
viz též Fuga na thema "Posel z nebe vychází – č. 79/2 

č. 78/1 

* Fuga na thema "Posel z nebe vychází"  
viz též Fuga "Posel z nebe vychází" – č.78/1 

č. 79/2 

* Fuga slohu svobodného. Thema: "Tebe Bože chválíme" č. 1/1 

* Fuga: Nepůjdu domů č. 150/1 

* Fugato č. 79/3 

* Gradual 
viz též Veni Sancte – č. 38/7 

č. 22/1 

* Graduale č. 145/1 

* Graduale č. 121/2 

* Gregorova Harmonie 
viz též Nauka o skladbě hudební – č. 105/1, Nauka o skladbě hudební od Frt. 
Gregory – č. 106/1, Nauka o harmonii hudební  – č. 195/1 

č. 194/1 

* Hejže lide Český č. 55/1 

* Hejže! lide český! č. 154/1 

* Hejže, lide český! č. 62/1 

* Holoubek letí č. 43/22 

* Hospodinu 
viz též K Hospodinu – č. 52/1 

č. 43/33 

* Husí porada č. 57/1 

* Husí porada č. 62/22 

* Hymna 
viz též Nápěv od Fr. Gregory - č. 177/1, Na zmar i zkázu – č.  43/13, č. 55/1 

č. 180/1 

* Hymna májová č. 160/1 

* Hymnus k narozeninám Ježíškovým  
viz též Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2; Ukolébavka vánoční – č. 142/0; 
Ukolébavka – č. 142/4 

č. 35/1 

* Hymnus k narozeninám Ježíškovým  
viz též [Ukolébavka vánoční] – č.  142/0, Ukolébavka – č. 142/4, Ukolébavka 
Jezulátka - – č. 171/0-2 

č. 142/2 

* Chorální mše slavnostní  
viz též Vokální mše VI. od Frt: Gregory – č. 14/2; Vokální mše Es dur – č. 128/1, 
Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 

č. 12/4 

* Chorální mše z A dur č. 109/1 

* Chorální mše z A dur č. 109/1 

* Chorální mše z A dur č. 109/1 

* Chorální mše z A dur  
viz též Vokální mše – č. 129/1, Mše chorální z A dur – č. 13/1 

č. 109/0 

* [Chorální mše z A dur] č. 109/2 

* [Chorální mše z A dur] č. 109/2 
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* [Chorální mše z A dur] č. 109/2 

* Christus natus est - Venite č. 38/2 

* Christus natus est 
viz též Christus natus est - Venite – č.  38/2 

č. 16/1 

* Chval, Sione, Spasitele č. 38/10 

* IV Mše (z g moll) č. 4/0 

* IV Mše (z g moll) č. 4/2 

* Jak potok se volně vine 
viz též Zpěv pro 3 hlasy s klavírem – č. 118/1 

č. 62/24 

* Jarní č. 43/3 

* Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 – č. 162/1 

č. 12/5 

* Jen si nezoufej  
viz též Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866 – č. 162/1 

č. 38/25 

* Jesu redemptor omnium č. 16/1 

* Jesu, redemptor omnium č. 38/3 

* Již v hrobě odpočívá č. 42/6 

* K Hospodinu 
viz též Hospodinu – č.  43/33 

č. 52/1 

* K Hospodinu 
viz též Hospodinu – č. 43/33 

č. 152/1 

* K mečíři č.   62/4 

* K mečíři č. 146/1 

* K sňatku  
viz též Píseň k sňatku– č.  38/19 

č. 31/1 

* [K sňatku] č. 29/1 

* K věčným končinám č. 62/16 

* Kantáta ke svěcení školy ve Lhenicích č. 38/13 

* Kantáta ku svěcení školy ve Lhenicích č. 159/1 

* Kdybych byl růžinou  
viz též Národní – č. 177/1, Národní: "Kdybych byl růžinou" – č. 178/1, Růžina  – 
č. 179/1 

č. 117/0 

* Kdybych byl růžinou  
viz též Národní – č.  177/1, Národní: "Kdybych byl růžinou"  – č.  178/1, Růžina - 
179/1 

č. 43/12 

* Kdybych byl růžinou. Národní č. 117/2 

* Klavírní skladby č. 76/0 

* Kletba milé č. 165/5 

* Koncert pro C violon 
viz též Concert pro C – č. 64/1, Dumka und Capriccio – č. 173/1, Solo pro G 
Violon  – č. 65/1 (odlišná příbuzná verze) 

č. 70/11 

* Koncertní etuda č. 70/10 

* Koncertní skladby pro kontrabas č. 70/0 

* Královno nebeských říší č. 39/3 

* Královno nebeských říší č. 39/4 

* Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo 
spolku 
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého 
bratrstva nebo spolku – č.  167/14 

č. 164/14 
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* Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva nebo 
spolku 
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého 
bratrstva nebo spolku – č. 167/14 

č. 198/14 

* Ku pohřbu dospělé osoby, muže nebo ženy, nebo člena některého bratrstva 
nebo spolku 
viz též Ku pohřbu dospělé osoby, muže neb ženy, neb člena některého bratrstva 
nebo spolku – č. 164/14 

č. 167/14 

* Ku pohřbu duchovního pastýře č. 164/20 

* Ku pohřbu duchovního pastýře č. 167/20 

* Ku pohřbu duchovního pastýře č. 198/20 

* Ku pohřbu manžela č. 164/9 

* Ku pohřbu manžela č. 164/10 

* Ku pohřbu manžela č. 167/9 

* Ku pohřbu manžela č. 167/10 

* Ku pohřbu manžela č. 198/9 

* Ku pohřbu manžela č. 198/10 

* Ku pohřbu manželky č.  164/11 

* Ku pohřbu manželky č. 167/11 

* Ku pohřbu manželky č. 198/11 

* Ku pohřbu manželů zdětilých 
viz též Ku pohřbu manželů, spolu rodičův – č. 167/12 

č. 164/12 

* Ku pohřbu manželů zdětilých 
viz též - Ku pohřbu manželů, spolu rodičův 167/12 

č. 198/12 

* Ku pohřbu manželů, spolu rodičův 
viz též Ku pohřbu manželů zdětilých - 164/12 

č. 167/12 

* Ku pohřbu mládence č. 164/6 

* Ku pohřbu mládence č. 167/6 

* Ku pohřbu mládence č. 198/6 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 143/1 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 164/1 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 164/2 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 167/1 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 167/2 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 198/1 

* Ku pohřbu nemluvňátka č. 198/2 

* Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův č. 164/13 

* Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův č. 167/13 

* Ku pohřbu ovdovělých osob, spolu rodičův č. 198/13 

* Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka č. 164/3 

* Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka č. 167/3 

* Ku pohřbu pacholátka nebo děvčátka č. 198/3 

* Ku pohřbu panny č. 164/7 

* Ku pohřbu panny č. 164/8 

* Ku pohřbu panny č. 167/7 

* Ku pohřbu panny č. 167/8 

* Ku pohřbu panny č. 198/7 

* Ku pohřbu panny č. 198/8 

* [Ku pohřbu panny] č. 189/1 
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viz též – č. a) 164/7, b) 167/7, 198/7 

* Ku pohřbu představeného č. 164/18 

* Ku pohřbu představeného č. 167/18 

* Ku pohřbu představeného č. 198/18 

* Ku pohřbu školního učitele 
viz též Ku pohřbu učitele – č.  167/19 

č. 164/19 

* Ku pohřbu školního učitele 
viz též Ku pohřbu učitele  167/19 

č. 198/19 

* Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně č. 164/4 

* Ku pohřbu školního žáka nebo žákyně č. 198/4 

* Ku pohřbu učitele  
viz též Ku pohřbu školního učitele – č.  164/19 

č. 167/19 

* Ku pohřbu vojína č. 164/17 

* Ku pohřbu vojína č. 167/17 

* Ku pohřbu vojína č. 198/17 

* Ku pohřbu vůbec č. 164/15 

* Ku pohřbu vůbec č. 164/16 

* Ku pohřbu vůbec č. 167/15 

* Ku pohřbu vůbec č. 167/16 

* Ku pohřbu vůbec č. 198/15 

* Ku pohřbu vůbec č. 198/16 

* Ku pohřbu žáka nebo žákyně č. 167/4 

* Ku pohřbu žákyně č. 164/5 

* Ku pohřbu žákyně č. 167/5 

* Ku pohřbu žákyně č. 198/5 

* Ku svěcení školy  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy – č. 28/1, Slavnostní sbor ke 
kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v Písku dne 18. 8. 1857  
– č. 38/16 

č. 156/1 

* Květina č. 58/1 

* Kynul Pán a jinoch klesl č. 41/1 

* Kynul Pán a jinoch klesl č. 42/8 

* Kyrie a Graduale pastýřské č. 8/1 

* Kyrie a Graduale pastýřské č. 8/1 

* Kyrie a Graduale pastýřské č. 8/2 

* Kyrie a Graduale pastýřské č. 8/2 

* Kyrie a Graduale pastýřské č. 8/0 

* Latinské Veni Sancte  
viz též Veni Sancte Spiritus – č.  9/1, Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr – 
č. 9/2 

č. 9/0 

* Lehké odpočinutí č. 182/1 

* Lék č. 62/13 

* Letní noc č.   43/14 

* Loď na moři č. 43/19 

* Loď na moři č. 47/1 

* Loď na moři č. 140/0 

* Loď na moři č. 140/1 

* Loď na moři č. 140/2 

* Loď na moři č. 140/3 
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* Loučení č.   62/9 

* Loučení č. 196/1 

* Loučení č. 197/0 

* Loučení č. 197/1 

* Loučení č. 197/2 

* Loučení nevěsty č. 165/7 

* Má večerní č. 143/1 

* Magnificat 
viz též Magnificat. Velebí duše má Hospodina – č.  17/1 

č. 38/4 

* Magnificat. Velebí duše má Hospodina  
viz též Magnificat – č. 38/4 

č. 17/1 

* Marie, dcera pluku č. 127/1 

* Matko, jež se skvíš bělostí č. 111/0 

* Matko, jež se skvíš bělostí č. 111/2 

* Matko, jež se stkvíš bělostí č. 39/9 

* Mazur  
viz též Mazurka Des dur – č.  76/5 

č. 73/1 

* Mazurka č. 70/9 

* Mazurka č. 187/1 

* Mazurka  
viz též Mazurka G dur – č.  76/1 

č. 71/1 

* Mazurka As dur [Pomněnka] č. 76/4 

* Mazurka B dur  
viz též Mazurka pro piano – č. 72/1 

č. 76/2 

* Mazurka Des dur 
viz též Mazur – č. 73/1 

č. 76/5 

* Mazurka G dur  
viz též Mazurka – č. 71/1 

č. 76/1 

* Mazurka G dur/e mol  
viz též N. 3 Mazur – č.  73/1 

č. 76/3 

* Mazurka pro piano  
viz též Mazurka B dur – č.  76/2 

č. 72/1 

* Miserere č. 40/1 

* Miserere č.   42/7 

* Missa in F č. 2/1 

* Missa in F č. 2/1 

* Missa in F č. 2/1 

* Missa in F č. 2/2 

* Missa in F č. 2/2 

* Missa in F č. 2/2 

* [Missa in F] č. 2/3 

* [Missa in F]  č. 2/3 

* [Missa in F] č. 2/3 

* Modlitba a Jarní píseň  
viz též Uvítání května na věži písecké {II.} – č.  90/2 

č. 92/1 

* Modlitba za zesnulé č. 42/1 

* [Mše "Olivetská horo" e moll] č. 15/1 

* Mše česká pro realisty  
viz též Mše pro realisty v roku 1871 – č. 176/1 

č. 12/6 
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* Mše E č. 3/0 

* Mše chorální z A dur č. 13/1 

* [Mše in C] č. 123/1 

* Mše pro realisty v roku 1871  
viz též Mše česká pro realisty v r. 1871 od Frt. Gregory – č. 12/6 

č. 176/1 

* Mše pro smíšený sbor a sola  
viz též Vokální mše Es dur – č. 128/1; Chorální mše slavnostní  – č. 12/4,14/1; 
Vokalní mše VI. od Frt: Gregory – č.  14/2 

č. 130/1 

* Mše z e mol č. 3/2 

* Mše z E moll č. 3/1 

* Mše z G toniny č. 4/1 

* Mužský čtverozpěv 
viz též Zdráva's Královno - 39/8 

č. 21/1 

* My jsme všichni z jedné země č. 43/7 

* Myslivci  
viz též Myslivci s kytkou – č. 165/11 

č. 147/1 

* Myslivci s kytkou  
viz též Myslivci – č. 147/1 

č. 165/11 

* Myslivecká č. 59/1 

* N. 3 Mazur 
viz též Mazurka G dur/e mol – č. 76/3 

č. 73/1 

* Na bílou sobotu č. 30/3 

* Na horách č. 43/2 

* [Na krátce jen bylo]   
viz též Ku pohřbu nemluvňátka – č. 164/2, č. 167/2, č. 198/2 

č. 41/1 

* Na Moravu 
viz též Ó, Moravo  – č. 43/11, 45/1 

č. 155/1 

* Na přírodu  
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 

č. 44/0 

* Na přírodu 
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 

č. 43/1 

* Na přírodu. Smíšený sbor 
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5 

č. 44/2 

* [Na přírodu]  
viz též Přírodo slavná – č. 139/0-5] 

č. 44/1 

* [Na přírodu]  
viz též Přírodo slavná - č. 139/0-5 

č. 44/3 

* Na rozloučenou 
viz též Sbohem Otče – č. 49/1 

č. 43/28 

* Na velký pátek č. 30/2 

* [Na Zelený čtvrtek] č. 30/1 

* [Na zmar i zkázu] –  
viz též Nápěv od Fr. Gregory – č. 177/1, Hymna – č. 180/1 

č. 55/1 

* Na zmar i zkázu 
viz též Nápěv od Fr. Gregory – č. 177/1, Hymna – č. 180/1 

č. 43/13 

* Nač naslouchati v háji č. 62/11 

* Nač naslouchati v háji č. 62/18 

* [Nač naslouchati v háji]  č. 89/1 

* Nad Solunem č. 62/12 
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viz též Nad Solunem nebe jasné – č. 60/1 

* [Nad Solunem]  
viz též Nad Solunem nebe jasné – č. 62/12 

č. 60/1 

* Náhoda č. 43/24 

* Náhoda č. 141/1 

* Námluvy č. 62/10 

* Nápěv od Fr. Gregory 
viz též Na zmar i zkázu – č.  43/13,  55/1 

č. 177/1 

* Národní (Kdybych byl růžinou) č. 117/1 

* Národní. 
viz též Kdybych byl růžinou –  č. 43/12,  č. 117/0-2, Národní: "Kdybych byl 
růžinou" – č. 178/1 

č. 177/1 

* Národní: "Kdybych byl růžinou" 
viz též Kdybych byl růžinou – č. 43/12,  č. 117/0-2, Růžina – č. 179/1 

č. 178/1 

* Náš zpěv č. 43/10 

* Nauka o harmonii hudební. Postupy harmonické na základě basu 
fundamentálního 
viz též Nauka o skladbě hudební - č. 105/1, Nauka o skladbě hudební od Frt. 
Gregory – č. 106/1, Gregorova harmonie – č. 194/1 

č. 195/1 

* Nauka o skladbě hudební  
viz též  Gregorova harmonie – č. 194/1, Nauka o harmonii hudební – č. 195/1 

č. 105/1 

* Nauka o skladbě hudební od Frt. Gregory  
viz též Gregorova harmonie – č. 194/1, Nauka o harmonii hudební – č. 195/1 

č. 106/1 

* Navečer č. 147/1 

* Nepudu domů č. 70/1 

* Nitra č. 43/5 

* Nitra č. 43/38 

* Nitra č.   169/1 

* Nitra č. 174/1 

* No 2. č. 166/2 

* No 3. č. 166/3 

* No 4. č. 166/4 

* No 5. č. 166/5 

* O Moravo!  
viz též Na Moravu – č. 155/1 

č. 45/1 

* O, králi věků č. 134/1 

* Ó, Moravo  
viz též Na Moravu – č. 155/1 

č. 43/11 

* [Odpočívej sladce sobě] č. 41/1 

* Offertorium č. 112/1 

* Offertorium č. 121/2 

* Offertorium [Kristus Bůh všemohoucí] č. 7/1 

* Offertorium pro čas každý č. 7/1 

* Offertorium pro smíšený sbor, houslové solo, smyčcový kvartet, dva lesní rohy 
a varhany 

č. 132/1 

* Offertorium Přijmi obět srdcí Pane č. 7/2 

* Oráč na Bílé hoře č. 62/3 

* Oslyšený ženich č. 165/6 

* Otče náš, k Tobě důvěrně voláme č. 38/9 
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* [Otče náš] č. 125/1 

* Pasačka č.   62/20 

* Pastorální mše česká (slavnostní) č. 184/1 

* Pekelný valčík č. 188/1 

* Pijácké heslo 
viz též Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy – č.  51/1 

č. 43/31 

* Pijácký popěvek pro 3 mužské hlasy  
viz též Pijácké heslo – č.  43/31 

č. 51/1 

* Píseň k sv. Lidmile/Ludmile 
viz též Píseň k sv. Ludmile – č.  38/12 

č. 25/1 

* Píseň k sv. Ludmile  
viz též Píseň k sv. Lidmile/Ludmile – č.  25/1 

č. 38/12 

* Píseň ke sňatku  
viz též K sňatku – č. 31/1 

č. 38/19 

* Píseň májová č. 62/14 

* Píseň májová č. 181/1 

* Plesejte Bohu všechna země č. 38/22 

* Pod dubem, za dubem č. 70/4 

* Pod ochranu Tvou č. 24/1 

* Pod ochranu Tvou č. 39/6 

* Pohleď dolů č. 42/4 

* Pohřební 
viz též Sladce dřímej – č. 42/3 

č. 144/2 

* Pohřební 
viz též Sladce dřímej – č. 42/3 

č. 144/0 

* Pohřební 
viz též Sladce dřímej – č.  Pozůstalost 42/3 

č. 144/1 

* Pohřební písně a sbory č. 164/0 

* Pohřební písně a sbory č. 167/0 

* Pohřební písně a sbory č. 198/0 

* Pochod 
viz též Zpěvem veselým – č.   43/8 

č. 161/1 

* Pochod husitských válečníků č. 43/20 

* Pochod husitských válečníků / Pochod husitů válečných č. 48/1 

* Pochod na Turky č. 165/12 

* Polka č. 82/3 

* Polka č. 99/1 

* Polka našeho strýce č. 70/8 

* Polka od F. Gregory č. 186/1 

* Preludium  
viz též Preludium 1 – č.  77/1 

č. 79/1 

* Preludium 1 
viz též Preludium – č.  79/1 

č. 77/1 

* Pro malé kvartetisty č. 81/1 

* [Pro prvního máje 1861]  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č.   90/8 

č. 98/2 

* [Pro prvního máje 1861]  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č.  90/8 

č. 98/3 

* Pro prvního máje 1861  č. 98/0 
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viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č.  90/8 

* Pro prvního máje 1861  
viz též Uvítání května na věži písecké {VIII.} – č.   90/8 

č. 98/1 

* Pro vlast a krále  
viz též Vlasti – č.   43/16 

č. 46/1 

* Pro volnost a svobodu 
viz též Sbor k bídníkům – č.  163/1, Vzhůru, bratří – č.  43/21 

č. 153/1 

* Probuzení vesele mysle mých žáků  
viz též Sousedská "Probuzení veselé mysle" – č.  , Sousedská  – č.  185/3, 
Probuzení veselé mysli – č.  82/2 

č. 185/1 

* Probuzení vesele mysle mých žáků  
viz též Sousedská "Probuzení veselé mysle"– č.  185/2, Sousedská– č.  185/3, 
Probuzení veselé mysli – č.  82/2 

č. 185/0 

* Probuzení veselé mysli 
viz též Probuzeni vesele mysle mých žáků – č.  185/1, Sousedská – č.  185/3, 
Sousedská "Probuzení veselé mysle" – č.  185/2 

č. 82/2 

* První chorální mše č. 12/1 

* Přátelská č. 56/1 

* Přátelská č. 62/5 

* Předehra k opeře Němá z Portici č. 122/1 

* Přijmi oběť srdcí, Pane! č. 7/0 

* Příklady co navedení ku čtení basu očísleného č. 104/1 

* Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č.  43/1, č. 44/0-3 

č. 139/1 

* Přírodo slavná 
viz též Na přírodu – č.  43/1, č. 44/0-3 

č. 139/2 

* Přírodo slavná 
viz též Na přírodu  – č.  43/1, č. 44/0-3 

č. 139/4 

* Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č.  43/1, č.  44/0-3 

č. 139/5 

* Přírodo slavná!  
viz též [Na přírodu] – č.  43/1, č.44/0-3 

č. 139/3 

* Přírodo slavná  
viz též Na přírodu – č.  43/1,  č.  44/0-3 

č. 139/0 

* Quodlibet č. 67/1 

* Ranní zastaveníčko č. 141/1 

* Requiem č. 5/0 

* Requiem č. 5/1 

* Requiem č. 170/0 

* Requiem č. 170/1 

* [Requiem] č. 170/2 

* [Requiem] č. 5/2 

* Responsoria pro Matutino Domenica č. 124/1 

* Resposoria č. 30/0 

* Resurrect. č. 124/1 

* Růžina 
viz též Národní: "Kdybych byl růžinou" - č.  179/1, Kdybych byl růžinou – č.  
43/12, č.  117/0-2 

č. 179/1 

* Salve Regina č. 18/1 
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* Salve Regina č. 164/23 

* Salve Regina č. 167/23 

* Salve Regina č. 198/23 

* Sbohem, Otče  
viz též Na rozloučenou - č. 43/28 

č. 49/1 

* Sbor k bídníkům  
viz též Pro volnost a svobodu – č.  153/1, Vzhůru, bratří – č.  43/21 

č. 163/1 

* Sbor Matko, jež se skvíš bělostí č. 111/1 

* Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy  
viz též Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí 
v Písku dne 18. 8. 1857 – č.  38/16, Ku svěcení školy – č.   156/1 

č. 28/1 

* Sborové skladby č. 43/0 

* Scénická hudba k divadelní veselohře „Doktora Fausta čepička“ č. 88/0 

* Scénická hudba k divadelní veselohře „Doktora Fausta čepička“ 
viz též  Doktora Fausta čepička – č.  88/2 

č. 88/1 

* Shledání - loučení č. 61/1 

* Shledání - loučení č. 62/15 

* Shledání - loučení č. 157/1 

* Scherzo für 2 Violone  
viz též Scherzo pro C a G - violon solo – č.  70/12 

č. 68/1 

* Scherzo pro C a G - violon solo 
viz též Scherzo für 2 Violone - 68/1 

č. 70/12 

* Scherzo pro C violon č. 66/1 

* Sil jsem proso č. 70/5 

* Sirotek č. 191/1 

* Skladby církevní č. 12/0 

* Skladby pro smyčcový kvartet č.   82/0 

* Sladce dřímej  
viz též Pohřební – č.  144/0-2 

č. 42/3 

* Slavnostní sbor ke kladení základního kamene školy na Grégrově náměstí v 
Písku dne 18. 8. 1857  
viz též Sbor smíšený ku příležitosti svěcení školy – č. 28/1, Ku svěcení školy – 
č. 156/1 

č. 38/16 

* Slíbený cimbál č. 165/9 

* Slyš nás Hospodine č. 38/8 

* [Slyš nás Hospodine] č. 23/1 

* Směs bulharských písní  
viz též Směs bulharských písní pro quintet – č. 87/1 

č. 87/2 

* Směs bulharských písní pro quintet 
viz též Směs bulharských písní – č. 87/2 

č. 87/0 

* Směs bulharských písní pro quintet 
viz též Směs bulharských písní – č. 87/2 

č. 87/1 

* Směs českých národ. písní č. 43/36 

* Směs národních písní  
viz též Směs z písní národních – č. 53/1 

č. 43/35 

* Směs písní Srbských i Bulharských  
viz též Směs srbských a bulharských písní – č. 86/2 

č. 86/0 

* Směs písní Srbských i Bulharských 
viz též Směs srbských a bulharských písní hlasy Fl, Vlne C 

č. 86/1 
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* Směs srbských a bulharských písní 
viz též Směs písní Srbských i Bulharských – č. 86/1 

č. 86/2 

* Směs z národních písní č. 99/2 

* Směs z písní národních  
viz též Směs národních písní – č.  43/35 

č. 53/1 

* Smíšený sbor při slavnosti svatební č. 119/1 

* [Smíšený sbor při slavnosti svatební]  č. 29/1 

* Smuteční písně a sbory č. 42/0 

* Solo pro G Violon 
viz též Concert pro C Violon – č. 64/1, Koncert pro C-violon – č. 70/11, Dumka 
und Capriccio – č. 173/1 (vše odlišné příbuzné verze) 

č. 65/1 

* Sousedská  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků] – č. 185/1, Sousedská. „Probuzení 
veselé mysle" – č. 185/2, Probuzení veselé mysli – č. 82/2 

č. 185/3 

* Sousedská. „Probuzení veselé mysle"  
viz též Probuzení vesele mysle mých žáků – č. 185/1, Sousedská – č. 185/3, 
Probuzení veselé mysli – č. 82/2 

č. 185/2 

* Stará píseň z doby rakousko, pruské války z r. 1866  
viz též Jen si nezoufej – č. 12/5, č. 38/25 

č. 162/1 

* Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č.  12/9, Te Deum – č. 133/1 

č. 38/24 

* Starožitné Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č. 12/9, Te Deum – č. 133/1 

č. 37/1 

* Statečný myslivec č. 43/32 

* Statečný myslivec č. 114/1 

* Svatá Maria č. 34/1 

* Svatá Maria č. 36/1 

* Svatá Maria č. 39/2 

* Svatá Maria č. 39/10 

* Svatá Panno, proč tak vzdycháš? č. 39/5 

* Svatební sbor č. 38/17 

* Svatonoční gradual a offertorium č. 121/0 

* Svatonoční gradual č. 121/1 

* Svatonoční offertorium č. 121/1 

* Svatováclavské graduale č. 38/20 

* Svatovácslavské Graduale pro Alt Solo č. 175/1 

* [Svítá] č. 54/1 

* Sypte palmy č. 134/1 

* Te Deum  
viz též Te Deum laudamus – č. 12/9, Starožitné Te Deum – č. 37/1, č. 38/24 

č. 133/1 

* Te Deum laudamus  
viz též Starožitné Te Deum – č. 37/1, č. 38/24, Te Deum – č. 133/1 

č. 12/9 

* Té duši drahé č. 42/5 

* Ten Březnický zámek č. 57/1 

* Ten březnický zámek č. 62/7 

* [Ten otcovský domov] 
viz též Domov – č.  62/8 

č. 57/1 

* Trucovitá Naninka č. 165/3 

* Třetí mše chorální č. 12/3 
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* Tři varhanní skladby č. 79/0 

* Tři vokální mše pro smíšený sbor č.   131/1 

* Tři žertovné Canony č. 43/29 

* [Tři žertovné Canony] č. 50/1 

* Tvého jména pějem slávu č. 43/40 

* Tvého jména pějem slávu č. 110/1 

* Ty's ó Bože síla má 
viz též „Tys o Bože" Žalm. Gregora, Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, Zpívej duše – 
č. 135/3, č. 135/4, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm  – č. 12/10, č. 32/1 

č. 136/2 

* Tys, o Bože, síla má! č. 135/0 

* Tys, o Bože, síla má!  
viz též Zpívej duše – č. 135/3, č. 135/4, „Tys o Bože" Žalm. Gregora– č.  136/2, 
Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm – č. 12/10, č. 32/1 

č. 135/2 

* [Tys, o Bože, síla má] 
viz též Zpívej duše – č.  135/3, 135/4, „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č.  136/2, 
Žalm: Ty's ó Bože síla má – č.  168/1, Žalm – č.   12/10, č 32/1 

č. 135/1 

* [Tys, o Bože, síla má] 
viz též Zpívej duše – č.  135/3, č. 135/4, „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č.  136/2, 
Žalm: Ty's ó Bože síla má – č.  168/1, Žalm – č.  12/10, č. 32/1 

č. 135/5 

* U hrobu č. 164/21 

* U hrobu č. 167/21 

* U hrobu č. 198/21 

* Ubohý oráč č. 165/8 

* Uherské variace na vlastní téma č. 70/6 

* Ukolébavka  
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým – č. 
142/2,  č.  35/1, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 

č. 142/4 

* Ukolébavka Jezulátka  
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám – č.  142/2, – č. 
35/1, Ukolébavka  – č. 142/4 

č. 171/0 

* Ukolébavka Jezulátka 
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým – č. 
142/2,  č. 35/1, Ukolébavka – č. 142/4 

č. 171/1 

* Ukolébavka Jezulátka 
viz též Ukolébavka vánoční – č. 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým – 
č. 142/2, – č.  35/1, Ukolébavka – č. 142/4 

č. 171/2 

* [Ukolébavka vánoční] 
viz též č. 142/0, Hymnus k narozeninám Ježíškovým  – č. 142/2, č. 35/1, 
Ukolébavka  – č. 142/4, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 

č. 142/1 

* [Ukolébavka vánoční –  
viz též Hymnus k narozeninám Ježíškovým – č. 142/2, č. 35/1, Ukolébavka – č. 
142/4, Ukolébavka Jezulátka – č. 171/0-2 

č. 142/3 

* Ukolébavka vánoční  
viz též Ukolébavka  – č. 142/4, Ukolébavka – č. 171/0-2 

č. 142/0 

* Usměj se štěstí č. 43/9 

* Uvítání května na věži písecké 
viz též Uvítání května na věži písecké {III} – č.  90/3 

č. 93/1 

* Uvítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {III}– č.  90/3 

č. 93/1 
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* [Uvítání května na věži písecké {I.} 
viz též Vítání května na věži písecké – č. 91/1 

č. 90/1 

* [Uvítání května na věži písecké {II.}] č.   90/2 

* [Uvítání května na věži písecké {III.}] č. 90/3 

* [Uvítání května na věži písecké {IV.}] č. 90/4 

* [Uvítání května na věži písecké {V.}] 
viz též Vytrubování na I. května – č.  95/2 

č. 90/5 

* [Uvítání května na věži písecké {VI.}] 
viz též Fanfáry na věž – č.  96/1 

č. 90/6 

* [Uvítání května na věži písecké {VII.}] 
viz též Fanfáry – č.  97/1 

č. 90/7 

* [Uvítání května na věži písecké {VIII.}] 
viz též Pro prvního máje 1861 – č.  98/1 

č. 90/8 

* Válčík č. 74/1 

* Válčík č. 76/6 

* Valčík Es dur č. 84/2 

* [Valčík Es dur] č. 84/3 

* [Valčík Es dur] č. 84/1 

* Valčík Es dur, [Cecilský valčík viz 85/1] č. 84/0 

* Válečná č. 43/17 

* Válečná č. 113/0 

* Válečná č. 113/1 

* Válečná č. 113/2 

* Variace na vlastní téma č. 70/7 

* Vaterlandslied der freier Amerikaner č. 43/15 

* Vaterlandslied der freyer Amerikaner č. 46/1 

* Večerní hodinky  
viz též Žalmy Davidovy – č.  11/2,4, č. 136/0-2 

č.   11/3 

* Večerní hodinky čili nešpory 
viz též Žalmy Davidovy – č.  11/2,4, č. 136/0-2 

č. 11/5 

* Večerní hodinky čili nešpory na slova žalmů Davidových 
viz též Žalmy Davidovy – č.  11/2,4, č. 136/0-2 

č. 11/0 

* Večerní hodinky čili nešpory na slova žalmů Davidových 
viz též Žalmy Davidovy – č.) 11/2,4, – č. 136/0-2 

č. 11/1 

* Večerní hodinky čili nešpory. Pro 4 hlasy  
viz též Žalmy Davidovy – č. 137/0-2, – č. 11/2,4 

č. 108/1 

* Večerní zpěv č.  62/23 

* Večerní zpěv č. 115/1 

* Ven srdce č. 141/1 

* Veni Sancte  
viz též Gradual – č.  22/1 

č. 38/7 

* Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr 
viz též Latinské Veni Sancte – č.  9/0, Veni Sancte Spiritus – č.  9/1 

č. 9/2 

* Veni Sancte Spiritus 
viz též Latinské Veni Sancte – č.  9/0, Veni Sancte pro smíš. sbor a orchestr – 
č. 9/2 

č. 9/1 

* Veselá mysl č. 43/23 

* Vexila Regis č. 38/11 

* Vidím Tě opět č. 193/1 
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* VII. chorální mše č. 12/7 

* Vítání jara č. 90/0 

* Vítání května na věži písecké  
viz též Uvítání května na věži písecké {I.} – č.  90/1 

č. 91/1 

* Vítej nám, urozený pane č. 38/15 

* Vítej nám, kníže nebeské č. 38/15 

* [Vítej nám] č. 27/1 

* [Vítej nám] č. 27/1 

* Vlasti  
viz též Pro vlast a krále – č.  46/1 

č.   43/16 

* Vlašťovice č. 116/0 

* Vlašťovice č. 116/1 

* [Vlaštovice] č. 116/2 

* Vlašťovice - selanka č. 43/39 

* Vlašťovice - Selanka č.   116/3 

* Vokální mše 
viz též Chorální mše A dur - č. 109/0-2, Mše chorální z A dur – č. 13/1 

č. 129/1 

* Vokální mše Es dur  
viz též Chorální mše slavnostní – č. 12/4,14/1, Vokalní mše VI. od Frt: Gregory– 
č. 14/2; Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 

č. 128/1 

* Vokální mše VI. od Frt: Gregory 
viz též Chorální mše slavnostní – č.  12/4; Vokální mše Es dur – č. 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 

č. 14/1 

* Vokální mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní – č.  12/4; Vokální mše Es dur – č. 128/1, Mše 
pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 

č. 14/0 

* Vokalní mše VI. od Frt: Gregory  
viz též Chorální mše slavnostní – č.  12/4, č. 14/1, Vokální mše Es dur – č. 128/1, 
Mše pro smíšený sbor a sola – č. 130/1 

č. 14/2 

* Vyhrůžka milému č. 165/2 

* Vystěhovanec č. 62/21 

* [Vytrubování na I. května] 
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} – č.  90/5 

č. 95/1 

* Vytrubování na I. května 
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} – č.  90/5 

č. 95/0 

* Vytrubování na I. května  
viz též Uvítání května na věži písecké {V.} – č.  90/5 

č. 95/2 

* Vyvyšujme Hospodina č. 38/6 

* [Vyvyšujme Hospodina] č. 20/1 

* Vzhůru, bratří  
viz též Pro volnost a svobodu – č. 153/1, Sbor k bídníkům – č. 163/1 

č. 43/21 

* Vzlétni na perutích orla č. 12/8 

* Vzlétni na perutích orla č. 38/5 

* Vzlétni na perutích orla č. 138/1 

* [Vzlétni na perutích orla] č. 19/1 

* Vznášej se skřivánku č. 62/19 

* Začátkové mladého houslisty č. 100/1 

* Zahrádka milé č. 165/1 

* Zastaveníčko č. 62/17 
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* Zázračná basa č. 146/1 

* Zázračná basa č. 165/10 

* Zdráv budiž, hoste náš  
viz též Zdravice na uvítanou (I.) – č. 43/25 

č. 158/1 

* Zdrávas Královno 
viz též Mužský čtverozpěv – č. 21/1 

č. 39/8 

* Zdrávas Maria č. 33/0 

* Zdrávas Maria č. 33/1 

* Zdrávas Maria č. 33/2 

* Zdráva's Maria č. 38/21 

* Zdráva's Maria č. 39/1 

* Zdráva's v nebes výsosti č. 39/7 

* Zdráva's v nebes výsosti č. 39/11 

* Zdravice na uvítanou (I.)  
viz též Zdráv budiž, hoste náš – č. 158/1 

č. 43/25 

* Zdravice na uvítanou (II.) č. 43/26 

* Zdravice pro zasloužilou osobnost I. č. 43/27 

* Zpěv pro tři hlasy s klavírem 
viz též Jak potok se volně vine – č.  62/24 

č. 118/1 

* Zpěvem veselým 
viz též Pochod – č. 161/1 

č. 43/8 

* Zpěvy Mariánské č. 39/0 

* Zpívej duše 
viz též Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 136/2, 
Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm – č.) 12/10, č. 32/1 

č. 135/3 

* Zpívej duše 
viz též Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, „Tys o Bože" Žalm. Gregora – č. 136/2, 
Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1, Žalm – č. 12/10,  č.32/1 

č. 135/4 

* Žádost ženichova č. 165/4 

* Žalm  
viz též Zpívej duše] – č. 135/3,4, Tys, o Bože, síla má – č. 135/2, „Tys o Bože“ 
Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č. 168/1 

č. 12/10 

* Žalm  
viz též Zpívej duše – č. 135/3,4, Tys, o Bože, síla má – č.  135/2, „Tys o Bože“ 
Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm: Ty's ó Bože síla má – č.  168/1 

č. 32/1 

* Žalm 50. čili Miserere. č. 164/22 

* Žalm 50. čili Miserere. č. 198/22 

* Žalm 50.: čili Miserere č. 167/22 

* Žalm: Ty's ó Bože síla má  
viz též Tys, o Bože, síla má – č. 135/2; Zpívej duše – č. 135/3, č.135/4, „Tys o 
Bože" Žalm. Gregora – č. 136/2, Žalm – č.) 12/10, č. 32/1 

č. 168/1 

* Žalmy Davidovy 
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č.  11/0,1,3,4, č. 108/1 

č. 11/2 

* Žalmy Davidovy 
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 108/1,  č. 11/0,1,3,5 

č. 136/0 

* Žalmy Davidovy 
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 108/1, č. 11/0,1,3,5 

č. 136/1 

* Žalmy Davidovy 
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č.)11/0,1,3,4, č. 108/1 

č. 11/4 
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* „Žalmy Davidovy"  
viz též Večerní hodinky čili nešpory – č. 108/1, č. 11/0,1,3,5 

č. 136/2 

* [Žehnej Pane sňatku tomu] č. 29/1 

* Žehnej, Pane sňatku tomu 
viz též Smíšený sbor při slavnosti svatební – č. 119/1 

č. 38/18 
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Příloha č. 5  Soupis nenotového materiálu 

 

Skupina materiálů zařazených do tohoto soupisu je tvořena obrazovým materiálem, 

korespondencí, programy, plakáty. Nejpočetněji jsou zastoupeny novinové výstřižky. Záznam 

je utvořen z údajů sloužících k identifikaci a specifikaci předmětu (fotografie, 

korespondence), připojeného stručného obsahu (v případě programů koncertů s uvedením 

pořadatele, byl-li znám). Následují informace o dataci, lokaci, materiálu, technice, rozsahu a 

rozměrech. Obsažena byla formou číselného odkazu též informace o příslušnosti materiálu 

k vlastní hudebnině evidované v záznamech Katalogu fondů a způsob jejího tamějšího 

uložení. Poznámka pak doplňuje nebo rozšiřuje údaje uvedené v hlavní vrstvě jednotlivých 

záznamů tohoto soupisu.  

 

 

 obrazový materiál   

1. fotografie 
bez názvu 
fotografie víčka korbílku na pivo obsahující drobnou skladbičku 
(Pijácké heslo) rozdělenou do vnější a vnitřní strany víčka korbelu 
s.a., s.l. – fotografie, 2 kusy, 1 fol, potištěna   1 p.;  85 x 110 mm, 2. 
fotografie (zevnitř víčka)  85 x 105 mm, fotografie vlepeny na notový 
papír s 16 šedými osnovami, papír o rozměru 265 x 340 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 43/31 

2. fotografie 
bez názvu 
fotografie víčka korbílku na pivo obsahující drobnou skladbičku 
(Pijácké heslo) rozdělenou do vnější a vnitřní strany víčka korbelu 
pořadatel:  
s.a., s.l. – fotografie, 2 kusy, 1 fol, potištěna   1 p.;  fotografie vlepeny 
na papírovou podložku, rozměry: papírová podložka – 295 x 190 mm 
q., 1. fotografie (vně víčka) 85 x 110 mm, 2. fotografie (zevnitř víčka) 
85 x 105 mm;  
vlepeno v hudebnině 
Poznámka 
Je vlastním záznamem Katalogu fondů č. 51/1. 

 

u č. 51/1 

3. fotografie 
František Gregora: Lístek do památníku z r. 1842 
2 fotografie lístku do památníku obsahující skladbičku psanou 
formou žertovné skrývačky (kombinace notového zápisu a písmen 
[slabik]) Erweckung wonnevollen Schmerzes 
s.a., s.l. – papír, 1 fol, popsána/potištěna  1 p.;  185 x 110 mm  
fotografie,  200 x 295 mm podložka mm;  
vloženo v hudebnině 
Poznámka 
Je vlastním záznamem Katalogu fondů č. 75/1. 

 

u č. 75/1 
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4. obrázek 
výjev ze Kristova života 
s.a., s.l. – papír, tisk, 1 fol, potištěna 1   p.;  95  x 65 mm;  
vlepeno na vnější straně předních desek hudebniny 
 

u č. 30/0 

5. obrázek 
bez názvu 
obrázek Krista 
s.a., s.l. – papír, 1 fol, popsáno/potištěno   p.;  80 x 100 mm;  
vlepeno na předná straně desek 
 

u č. 30/0 

6. portrét 
„FRANTIŠEK GREGORA, | ředitel kůru a hudební skladatel. † v 
Písku, 26. ledna 1887.“ 
[1887],  s.l.,  papír, tisk, 1 fol, potištěna 1  p.;  120 x150 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 2/1 

7. poštovní známka 
bez názvu 
Vyobrazení  Hluboké nad Vltavou. 
s.a., s.l. – papír, tisk, 1 fol, potištěna  1 p.;  60 x 40 mm;  
vlepeno na hlasu Vlne C 
 

u č. 66/1 

 korespondence   

8. dopis 
Česká hudba - administrace : Josef Gregora 
Odpověď na dotaz Josefa Gregory ohledně možností a podmínek 
vydání responsorií, nakladatel požaduje přesnější informace o počtu 
notových stran a požadovaného formátu, na základě těchto 
informací slibuje předložit nabídku podmínek vydání, zároveň 
informuje, že si tři (blíže neupřesněné – pozn ed.) zaslané exempláře 
rukopisů ponechává k postupnému zveřejnění. 
pořadatel:  
13.6.1913, Kutná Hora – papír, rukopis perem, 1 fol, popsány 2 p.;  
140 : 90 mm;  
vloženo v hudebnině 
Poznámka 
incipit: „Velectěný Pane! Odpovídajíce na ct. Vaše dopisy sdělujeme 
zdvořile, že jsme si všechny tři lask. nám zaslané skladby ponechali k 
postupnému uveřejnění.“ Explicit: „V tom očekávání znamenáme v úctě 
veškeré  redakce  „ČESKÉ HUDBY“  v Hoře Kutné.  V Hoře Kutné 13. 6. 1913. 
podpis – značka.“ 

 

u č. 30/0 

 novinové výstřižky   

9. novinový  výstřižek 
Feuilleton. Ze vzpomínek na Dra. Ant. Dvořáka, in: Písecké listy 
1929 
bez označení zdroje 
Průběh návštěv Antonína Dvořáka v Písku v letech 1886 a 1891, v 
roce 1886 zmiňuje krátce průběh koncertu, kterému byl Dvořák 
přítomen, kde zazněly Žalmy Davidovy a kde měl Dvořák doprovázet 

u č. 11/4 
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Fr. Gregoru mladšího, který hrál některé „17 koncertů svého otce pro 
kontrabas“. 
18.4.1929, Písek – papír, tisk, 1 fol, potištěna 1  p.;  160 x 110 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

10. novinový  výstřižek 
bez názvu, bez označení zdroje 
Obsahuje stručný nekrolog. 
 [1887], [Písek] – papír, tisk, 1 fol,  potištěna 1  p.;  75 x 20 vlepeno v 
hudebnině 
 

u č. 2/1 

11. novinový  výstřižek 
bez názvu, bez označení zdroje 
Obsahuje informaci o Gregorově kompozičním odkazu. 
[1887], [Písek] – papír, tisk , 1 fol, potištěna 1  p.;  200 x 55 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 3/1 

12. novinový  výstřižek 
bez názvu, bez označení zdroje 
Informace o uložení skladeb Františka Gregory a o jeho přístupu ke 
komponování, snaží se shrnout postavení skadatele mezi jeho 
současníky, vyzdvihuje skladatelovo komponování na český text, 
příspěvek není úplný – pouze část. 
 [1918-1938], s.l. – papír, tisk , 1 fol, popsáno/potištěno   p.;  120 : 
70 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 4/1 

13. novinový  výstřižek 
Odhalení pamětní desky Gregorovy v Netolicích 
bez označení zdroje 
Článek inormuje o průběhu oslav 40. výročí úmrtí skladatele 
v Netolicích. 
 [1927], s.l. – papír, tisk , 2 fol, popsáno/potištěno   p.;  80 x 130 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 11/4 

14. novinový  výstřižek 
Feuilleton. Žalmy Davidovy; šifra "-st-" 
bez označení zdroje 
Bez uvedení zdroje; informace k provedení díla v Písku k 28. XI. 1932 
o historii a vývoji těchto žalmů a krátce zmiňuje i některá hudební 
zpracování. 
 [1932], s.l. – papír, 1 fol, potištěna 1 p.;  260 x 70 mm;  
vlepeno v hudebnině na zadní předsádce 
 

u č. 11/5 

15. novinový  výstřižek 
bez názvu, šifra „-ík“ 
bez označení zdroje 
Oznámení,  že příští měsíc vyjdou Gregorova Responsoria u O. 
Pokoje, nakladatel doporučuje dílo zejména ředitelům kůrů jako dílo 
s krásnými sborovými zpěvy a i jako vděčné dílo pro sólisty 

u č. 30/0 
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 [1936], s.l. – papír, tisk , 1 fol, potištěna 1  p.;  75 x 30 mm;  
vlepeno na přední straně vazby 
Poznámka 
Datovaný pozdějším přípisem (snad Josefa Gregory?) „1936.“ 

 
16. novinový  výstřižek 

bez názvu, bez označení zdroje 
Informace o průběhu vzpomínkové akce k výročí 50 let úmrtí autora 
u hrobu autora. Pravděpodbně z Otavanu, rubrika Písecký obzor. 
[1939], [Písek] – papír, tisk, 1 fol, potištěna 1  p.;  80 x 85 mm;  
vlepeno v hudebnině 
 

u č. 2/1 

17. novinový  výstřižek 
bez názvu, bez označení zdroje 
Informace e o díle Františka Gregory - Večerní hodinky člili nešpory 
(SyS č. 133) - o přítomnosti Antonína Dvořáka při provedení r. 1886 
v Písku, o Dvořákově přijetí dedikace tohoto díla. 
s.a., s.l. – papír,  tisk, 1 fol,  potištěna 1  p.;  100 x 70 mm;  
vlepeno v hudebnině na přední předsádce 
 

u č. 11/5 

 programy   

18. program 
Duchovní koncert 
Program koncertu na Květnou neděli. 
pořadatel: neuvedený 
9.4.1933, Písek, děkanský kostel – papír, tisk, 1 fol, potištěny 2  p. 
vlepeno v hudebnině 
Poznámka 
Program koncertu: 1. Rich. Wagner: Kouzlo Velkého Pátku. Varhany solo – 
ř. Jar. Hruška 2. Fr. Gregora: Žalmy Davidovy. Smíšený sbor s prův. varhan. 
a) Řekl Hospodin . . . b) Oslavovati budu . . .c) Chvalte služebníci Hospodina. 
d) Chvalte Hospodina všichni národové. e) Magnificat. Velebí duše má 
Hospodina. 3. Jaromír Hruška: Fantasie na chorál: Ukřižovaný Kriste a 
Dokonáno jest. Varhany solo – ř. Jar. Hruška 4. Fr. Gregora: Žalm – Tys’ o 
Bože síla má. Smíšený sbor s prův. varhan. Řídí řid. Jaromír Hruška. 

 

u č. 11/4 

19. program 
KOMORNÍ KONCERT PROGRAM 
pořadatel: Filharmonický spolek Smetana v Písku 
17.4.1936, Písek, sál "U Zlatého kola" – papír, tisk, 2 fol, potištěny  3 
p.  
tvoří obal hudebniny 
Poznámka 
Program koncertu: 1.R. Schumann: Smyčcový kvartet I. op. 41. a) 
Introduzione, b) Scherzo, c) Adagio, d) Presto.| ...... Písecké kvarteto (pp. 
Biganovský, Majer, Somolík, Huml).  2. L. van Beethoven: Kreutzerova 
sonata op. 47 pro housle a klavír. | a) Adagio sostenuto, b) Andante con 
Variazioni, c) Finale  ...... Mistr J. Buch tele, prof. R. Schubert.  3. R. 
Schumann: Písně z cyklu "Ženy, láska a život" č. 1-3.  ...... L. Alblová, klavír 
prof. R. Schubert.  L. Spohr: Duetto č. 3. od. 39 pro dvoje housle. | a) 
Adagio, b) Andante con Variazioni, c) Rondo. 
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20. program 
Program oslav Gregorových 
Program "Oslav Gregorových" z 4. - 5. VI. 1927 v Netolicích: 
informace o pořadateli a akci 
pořadatel:  Okresní osvětový sbor a pěvecko-hudební spolek 
„Gregora“. 
4.–5.6.1927, Netolice  – papír, tisk, 2 fol, potištěny  3 p. 
vlepeno v hudebnině 
Poznámka 
Program oslav: f. 1 recto – program oslav na den 4. června – „Výstava 
památek Gregorových“, která probíhala v chlapecké škole 4. i 5. 6. od 10 – 
12 hod a od 13 do 17 hod, vstup volný; Městské divadlo od 20 hod 
„Gregorův večer“ s programem: „1. Vzpomínka na Gregoru, báseň od Dr. 
Jar. Boreckého. 2. Země česká, smíšený sbor. 3. a) drátařík, b) Loučení, 
sólové písně s průvodem klavírním. Pan Ludvík Kohout, odborný učitel a p. 
Mil. Kinkor, ředitel kůru. 4. Koncertní etuda, sólo na kontrabas s průvodem 
klavírním. Pan Oldřich Šorejs, virtuos a člen Národního divadla a p. C. 
Vymetal, profesor a dirigent „Filharm. spolku Smetana“ v Písku. 5. Směs 
z národních písní, ženské terčeto. 6. a) „Sousedská“ (Povzbuzení veselé 
mysli), b) „Transkripce: Pochod a sbor z Tannhäusera, smyčcové kvarteto. 
Pp. MUDr. Zd. Malec, R. Vincens, J. Košíček, J. Hondlík. 7. Na přírodu, 
smíšený sbor. 8. a) Jarní, b) Nitra, smíšené sbory. 9. Variace flautové na 
národní píseň. Pan Nachtmann z Písku a p. prof. C. Vymetal z Písku. 10. a) 
K Bídníkům, b) Letní noc, mužské sbory. 11. Dumka a Caprice, sólo na 
kontrabas s průvodem klavíru. Pan Oldřich Rorejs, a p. prof. C. Vymetal. 12. 
Žalm: Tys, o Bože. Smíšený sbor s průvodem harmonia, pozounů a vlaských 
bubnů. Zpěvy řídí sbormistr Ludvík Kohout, odb. učitel,“ f. 2 verso – 
program oslav na den 5. června – „Odhalení pamětní desky O 10. hod. 
průvod s hudbou od chlapecké školy k rodnému domku Gregorovu. O 
významu Františka Gregory promluví Dr. Josef Stejskal, profesor z Čes. 
Budějovic. Zpěvácké spolky zapějí Smetanovo Věno a Slavnostní sbor. Od 
11-12 hod. Promenádní koncert na náměstí. Ve 13. hod. v zasedací síni 
Okresní správní komise ustavující schůze „Pěvecké župy Gregorovy“. O 14. 
hod. průvod s hudbou od domu Gregorova k Zahradní slavnosti na „Ján“. 
Účinkuje kapela hudebního odboru čsl. Jednoty legionářské z Písku (25 
mužů). Vstupné na zahradní slavnost 3 Kč. Za nepříznivého počasí koná se 
koncert v místnostech hotelu „Beseda“. Slavnostní výbor.“ 
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21. program 
KONCERT | na paměť 45. výročí smrti | Františka Gregory, 1887 – 
1932 | hudebního skladatele a ředitele kůru | v Písku. 
Program koncertu k 45. výročí úmrtí Františka Gregory. 
pořadatel: Pěvecko-hudební spolek Hlahol a Filharmonický spolek 
Smetana v Písku. 
28.11.1932, Písek – papír, tisk, 2 fol, potištěny 3  p.;  235 : 315 mm;  
vlepeno mezi fol. 22  a 23 
Poznámka 
Program koncertu: 1. Proslov. P. Ph. Dr. J. Borecký, hudební spisovatel.  2. 
Na přírodu. Smíšený sbor Hlaholu.  3. a) Sirotek (Balada), b) Drotařík, c) 
Hejže, lide český. Koncertní pěvec p. MUDr. Matějček, u klavíru p. Ing. Říha. 
4. Variace na národní písně pro flétnu s průvodem klavíru. p. řed. Teklý, u 
klavíru p. prof. Vymetal. 5. Responsoria. Koncertní pěvec p. MUDr. 
Matějček, u klavíru p. Ing. Říha. Přestávka 6. Žalmy Davidovy pro sola, 
smíšený sbor a orchestr. Solisté: sl. Kozáková (soprán), pí. Danešová, 
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koncertní pěvkyně (alt), p. Kříž (tenor), p. Dr. Matějček (bas). Smíšený sbor 
Hlaholu, symfonický orchestr Filharmonického spolku Smetana. Dirigent p. 
Th. B. Zd. Somolík. 
 

 leták   

22. informační leták 
Co se chystá? 
Nakladatel O. Pokoj informuje o vydavatelských plánech 
[1936/1937] - vydání Gregorových responsorií. 
 [1936/1937], Brno – papír, tisk, 1 fol, potištěny  2p.;  210 : 295 mm;  
vlepeno na předsádce 
Poznámka 
Text letáku: „Co se chystá? Nakladatel O. Pokoj v Brně – Kounicova ul. 10, 
vydá k letoš. velikonocím skvělé dílo FRANT. GREGORY, proslulého 
skladatele píseckého, jenž se nar. 7. I. – 1819 a zemřel 27. I. – 1887. Jsou to: 
Česká Responsoria Svatého týdne, pro sola, smíš. sb. a harmonium 
/varhany/. Velkolepá tato skladba, prodchnuta neskonalou láskou 
k Stvořiteli, zachovala si podnes svůj primát mezi skladbami toho druhu a 
jest jen litovati, že dílo tak vzácných kvalit, zůstalo až po naše časy téměř 
bezpovšimnutí. Dílo obsahuje 27 nádherných zpěvů, uspořádaných ve třech 
samostatných oddílech. 
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