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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na shrnutí a evidenci dosavadních poznatků o životě a díle skladatele 

Františka Gregory (1819 – 1887), na základě kterých se pokouší vyhodnotit vzájemné 

interakce skladatele a místního prostředí, jak se všeobecně projevily v tvůrčí činnosti 

skladatele - profesionálního chrámového hudebníka správního centra příslušného regionu v 

českých zemích v devatenáctém století. 
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Abstract 

This diploma thesis focuses on the summary and registration of existing knowledge on the life 

and works of composer František Gregora (1819 – 1887), and attempts to evaluate the mutual 

interactions of the composer and the local environment, as generally reflected in his creative 

work - a professional church musician of the administrative center in the specific region in the 

Czech lands the nineteenth century.  
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1 Úvod 
 

Česká hudební historiografie se v minulosti zabývala v souvislosti 

s problematikou 19. století v ohledu na vlastní hudební historii především těmi skladateli, 

kterým se podařilo získat proslulost nad mnohými ostatními v tom, že se oproti svým 

předchůdcům a mnohým vrstevníkům zaměřili mimo jiné v různém způsobu na komponování 

nových skladebných druhů a forem – respektive novému (ve smyslu novátorskému) naplnění 

některých starších druhů a podařilo se jim i díky tomu proniknout prostřednictvím svých děl 

za hranice českých zemí, což ještě více podnítilo zájem historiografie o tyto osoby. I přes 

nesporný a zásadní význam v přínosu těchto skladatelů pro českou hudební historii vede však 

vyhodnocování celého 19. století pouze z pohledu zejména kompozičního jazyka a 

komponovaných druhů těchto skladatelů nutně ke zkreslení. Toto zkreslení je zapříčiněno 

jistě i tím, že je-li vyhodnocováno české 19. století pouze na podkladu odkazu těchto 

osobností, jedná se pouze o selektivní výběr určité části české hudební historie, která nemusí 

vždy korespondovat s celkovým obrazem o hudebním životě a praxi příslušného období a 

zůstává tak otázkou, do jaké míry lze takto vyvozené závěry považovat za vhodnou 

charakteristiku příslušného období odrážející všední (každodenní) hudební život společnosti. 

Je též k zamyšlení, do jaké míry lze získat všeobecně věrohodnou konkrétní představu o vlivu 

hudby daného období na celkový hudebně historický obraz právě při eliminaci běžných prvků 

obvyklého hudebního života bez ohledu na konkrétní časové nebo místní určení. 

 Pro celkový obraz i 19. století je tak nezbytné znát situaci nejen v Praze, ale i 

na venkově, protože vždy i místní poměry svými vlivy přímo i nepřímo zasahovaly a zasahují 

do jakékoliv umělecké tvůrčí činnosti. Cílem práce je tak poskytnout prostřednictvím 

předkládaných informací a jejich vyhodnocení vhled do možných souvislostí různých aktivit 

skladatele venkova 19. století a pokusit se demonstrovat nezbytnost předpokladu existence 

jednotlivých aspektů skladatelovy činnosti jako základních prostředků ovlivňujících výsledný 

kompoziční obraz každého jednotlivého skladatele nejen co do vlastního hudebního jazyka, 

ale i ve smyslu komponovaných druhů a žánrů. Pakliže je možné situaci vzájemných vlivů 

různých aspektů konstatovat všeobecně, tím spíše může být vztažena na souvislosti 

s životními osudy a tvorbou těch skladatelů, kteří byli i díky své profesi přímo spjati 

s každodenním hudebním životem a minimálně v určité míře se od nich sdílená iniciativa na 

hudebním životě vůbec předpokládala. K takovým úlohám zastřešujícím i kompoziční činnost 

jistě náležela i práce ředitele kůru – regenschoriho. Pomocí informací o pramenech k životu a 

dílu Františka Gregory spolu se vstupy informací z místního života v příslušném období 
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zprostředkovanými literárními svědectvími lze jistě kromě cenné vlastní evidence a popisu 

pramenů vytvořit seriózní předpoklady pro zhodnocení především úlohy Františka Gregory 

jako skladatele místně příslušného a pevně spjatého s místním hudebním životem. Domnívám 

se, že právě toto vyhodnocení jakéhokoliv skladatele v příslušném kontextu může poskytnout 

solidní základy pro stanovení a především pochopení skladatelského odkazu toho či onoho 

skladatele a jeho významu v širších souvislostech hudební historie. 
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2 Život a dílo Františka Gregory 

2.1 František Gregora 

2.1.1 Život Františka Gregory 

 

Život Františka Gregory nebyl dosud nikým uceleně zpracován. Existuje sice 

velké množství drobných zpráv – článků a též několik útlých jubilejních publikací, které 

pravděpodobně vznikaly většinou se zřejmou snahou seznámit své čtenáře s existencí 

Františka Gregory nebo si ho alespoň připomenout, ale komplexní sondu do jeho života 

nepřinesly. Ani jim to nelze vyčítat, neboť jejich forma, obsah a celková povaha se 

podrobovaly především účelu, se kterým vznikaly. Měly za cíl podat na malém prostoru co 

nejvíce zpráv a to tak, aby čtenáře zaujaly natolik, aby si je přinejmenším přečetl až do 

úplného konce. To jistě ovlivnilo typ a podobu informací, které o skladateli prostředkovaly. 

K tomu se – zejména v periodicích – připojil ještě limit omezeného prostoru a ke zkreslení či 

nepřesnostem nebylo daleko. I přes to všechno je jejich existence nesmírně cenná, protože 

žádná jiná svědectví – s výjimkou nemnoha přímých pramenů – nejsou k dispozici. Žádná 

komplexní Gregorova monografie doposud nevyšla. První, kdo podal o Gregorovi zprávu již 

roku 1874, byl Theobald Kretschmann v Tempi passati.
1
 Jeho účelem však nebylo podat 

informace o Gregorovi, nýbrž o koncertním turné, které s Otakarem Ševčíkem toho roku po 

jižních Čechách podnikli. V odstavci, který Gregorovi Kretschmann věnoval, zmínil pouze 

některé dojmy, kterých nabyl zejména s ohledem na Gregorův zevnějšek, eventuálně 

provozovaná Gregorova díla, ale bez jejich bližšího upřesnění. Zařazení takovéto informace o 

Gregorovi do textu svědčí především o tom, že minimálně pro Kretschmanna bylo setkání se 

skladatelem zážitkem. K významným zprostředkovatelům informací Gregorova života náleží 

jistě František Varvažovský.
2
 Jeho článek není cenný jen tím, že se jako první pokusil shrnout 

Gregorovy osudy, ale i skutečností, že vznikl ještě za skladatelova života, a tak lze považovat 

i s ohledem na některé nepřesnosti, respektive neúplnosti, za relativně spolehlivý zdroj. 

Naneštěstí však nelze s naprostou jistotou konstatovat, že je autorem textu právě on – 

respektive určit, kdo je oním Varvažovským a v jakém je případně vztahu ke Gregorovi. 

Nepodařilo se o tomto člověku dohledat žádných konkrétních zpráv – s výjimkou toho, že byl 

                                                 
1
 Theobald KRETSCHMANN, Tempi passati. Aus der Erinneungen eines Musikanten, sv. I, Wien - Leipzig, K. 

Prochaska, 1910, s. 28 – 29. 
2
 Frant[išek] VARVAŽOVSKÝ, František Gregora. Životopisný náčrtek podává Frant. Varvažovský, in: 

Dalibor. Časopis pro všecky obory umění hudebního, roč. I, 1879, č. 22, 1. 8., 172 – 174, č. 23, 10. 8, č. 23, s. 

182. 
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Gregorovým žákem a ani toto svědectví není jisté. Existují dokonce zmínky, které nepřímo 

uvádějí, že se pod pseudonymem Varvažovský schoval jeden z Gregorových hudebních 

ctitelů a propagátorů – František Pich.
3
 Františka Gregoru neopomenul ve svém Slovníku 

hudebních umělců slovanských ani Josef Srb - Debrnov.
4
 Debrnovovo heslo však v sobě 

obsahuje – i přes dobu svého vzniku - mnohé nepřesnosti v datacích některých Gregorových 

životních událostí (studia). Dalším, kdo o Gregorovi obšírněji pojednal, byl Bedřich 

Brandejs.
5
 Brandejsovy informace jsou prvním širším a uceleným shrnutím života skladatele 

po jeho smrti, ve kterém se autor pokusil obsáhnout nejen životní data skladatelova, ale i jeho 

charakter a povahu, k informacím připojil i orientační soupis díla. Další jubilejní publikace 

z roku 1907
6
 a 1912

7
 jsou vlastně jen přetiskem Brandejsovy knížky s drobně pozměněnými 

úvody. Přesto však publikace z roku 1912 je záslužná tím, že zahrnula text Gregorova žáka 

Jaromíra Boreckého, který v něm shrnul své osobní paměti na Gregoru - pedagoga.
8
 Jaromír 

Borecký je pravděpodobně také autorem komplexního všeobecného hesla v Ottově slovníku 

naučném.
9
 V meziválečném období se Františkem Gregorou zabýval též písecký městský 

knihovník Jan Gruber, který si vypůjčil mnoho materiálů z rukou rodiny.
10

 Své dílo, pokud 

započal, nedokončil, neboť byl v listopadu roku 1945 popraven po té, co byl shledán 

kolaborantem. Po válce se Gregorovou osobností prakticky až do sedmdesátých let zabýval 

Karel Polesný.
11

 Již od sedmdesátých let se především Gregorovu kontrabasovému významu 

a odkazu věnoval profesor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž Miloslav Gajdoš, 

který získané informace shrnul do své práce František Gregora – český kontrabasista a 

skladatel pro Bass club Kroměříž.
12

 Od sedmdesátých let až do své smrti se sběrem, ale i 

                                                 
3
 ANONYM, František Gregora, in: Artuš Rektorys (ed.), Dalibor. Hudební listy, roč. XXX, 1908, č. 41, 13. 8., 

s. 320. 
4
 Josef SRB - DEBRNOV, Gregora František, in: týž, Slovník hudebních umělců slovanských, Praha, rukopis, 

1886, 1889, s. 100-101, Praha, NM - ČMH, nesign. 
5
 Bedřich BRANDEJS, František Gregora, hudební skladatel český. V upomínku na desáté výročí jeho úmrtí 

podává Bedřich Brandejs, Písek, Knihtiskárna V. Šimka, 1897. 
6
 O. HAJSKÝ, Fr. Gregora. Hudební skladatel český, Písek, nákladem J. Buriana, 1907. 

7
 Dr. O. H., Fr. Gregora. V upomínku na 25té výročí jeho úmrtí, Písek, Knihtiskárna Jana Hrušky, 1912 – 

autorem je dle Milana Vokroje František Hajský – viz: Milan VOKROJ, František Gregora, Písek, Okresní 

knihovna v Písku, 1982, s. 5. 
8
 Jaromír BORECKÝ. Povahopis, in: Dr. O. H., Fr. Gregora. V upomínku na 25té výročí jeho úmrtí, Písek, 

Knihtiskárna Jana Hrušky, 1912, s. 26 – 32. 
9
 [Jaromír BORECKÝ], Gregora František, in: Rudolf Dvořák (ed.), Ottův slovník naučný. Ilustrovaná 

encyklopedie obecných vědomostí, sv. 10, Praha, J. Otto, 1895, s. 456. 
10

 Otakar GREGORA, Dopis z Prahy ze dne 8. 2. 1946, adresován Místnímu národnímu výboru v Písku, Písek, 

kopie ve vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004 se souhlasem 

vdovy Evy Vokrojové. 
11

 Karel Polesný (1880 – 1971) – ředitel reálného gymnázia ve Znojmě, v Písku na penzi od roku 1939. Působil 

jako lektor kulturních institucí a publicista. Zabýval se při své kronikářské práci především sběrem literárního 

materiálu o různých osobnostech – včetně Františka Gregory. 
12

 Miloslav GAJDOŠ, František Gregora – český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 

1985. 
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vyhodnocováním získaných informací o Františku Gregorovi, zaobíral vedoucí Hudebního 

oddělení Okresní knihovny v Písku Milan Vokroj, který na sklonku své profesní kariéry 

vypracoval vlastně stav bádání o Františku Gregorovi pro tehdejší Český hudební fond pod 

názvem František Gregora (1819 – 1887). Jihočeský vlastenecký regenschori.
13

 V této práci 

Gregora důkladně a kriticky shrnul dosavadní stav pramenné a literární základny a zároveň 

přinesl cenná svědectví o některých patrně dnes již neexistujících pramenech. Zároveň 

soustředil do svých rukou mnoho materiálu i po Karlu Polesném. Aktivně též spolupracoval 

s pozůstalou rodinou po skladateli Františku Gregorovi ve věci sběru informací o Gregorově 

životu a díle. Díky souhlasu vdovy – paní Evy Vokrojové – jsem měl možnost se roku 2004 

s Vokrojovými materiály díky zápůjčce blížeji seznámit a pořídit kopie, případně opisy. Také 

skladatelova rodina se aktivně zabývala sběrem především materiálů pramenné povahy a 

jejich utříděním. Tuto práci započal již syn skladatele Josef Gregora, po druhé světové válce 

na jeho úsilí navázal především synovec Otakar Gregora, ale též synovec Ivan Gregora, který 

se stal důležitým článkem při předávání informací mezi rodinou a ostatními badateli zejména 

po smrti Otakara Gregory. 

František Gregora se narodil dle opisu křestního listu 9. ledna 1819 

v jihočeských Netolicích.
14

 Narodil se v čísle popisném 24 do rodiny měšťana Josefa Gregory 

a jeho manželky Cecílie. Jeho otec, chudý venkovský švec,
15

 se narodil v Netolicích 15. února 

1774
16

 a zemřel tamtéž 29. března 1841,
17

 Gregorova matka Cecílie, rozená Křížová, se 

narodila 10. října 1784
18

 v Netolicích a zemřela tamtéž 2. března 1848.
19

 Vokroj ve své práci 

uvedl genealogické linie zejména z otcovy strany až k přelomu 17. a 18. století. Z nich je 

patrné, že ševcovství bylo u Gregorů rodinným tradičním řemeslem. Tento rodokmen 

vypracoval pro Milana Vokroje vnuk skladatelův – Ivan Gregora, jak to potvrdila existence 

jeho dopisu Milanu Vokrojovi z 26. října 1984.
20

 Ivan Gregora při tom uvedl, že kdosi z 

předků Gregorova prapraděda Matěje Gregory přišel do Čech podle ústní tradice z Itálie jako 

                                                 
13

 Milan VOKROJ, František Gregora (1819-1887) jihočeský vlastenecký regenschori. (K otázkám recepce a 

životnosti jeho skladeb), Písek, strojopis, 1990, Písek, ve vlastnictví L. Procházky – získáno darem vdovy Evy 

Vokrojové z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004. 
14

 Matyáš ROSWALD, Opis křestního listu z Netolic ze dne 10. 2. 1879, Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. 

fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 1. 
15

 Frant[išek] VARVAŽOVSKÝ, František Gregora. Životopisný náčrtek podává Frant. Varvažovský, in: 

Dalibor. Časopis pro všecky obory umění hudebního, roč. I, 1879, č. 22, 1. 8., 172. 
16

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 51. 
17

 Miloslav GAJDOŠ, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, s. 13, Písek, ve 

vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena se souhlasem majitele rukopisu M. Gajdoše v roce 2006. 
18

 VOKROJ (viz pozn. č. 13). 
19

 GAJDOŠ (viz pozn. č. 17), s. 20. 
20

 Ivan GREGORA, Dopis ze Slaného ze dne 26. 10. 1984, adresován Milanu Vokrojovi do Písku, Písek, kopie 

ve vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004 se souhlasem vdovy Evy 

Vokrojové. 
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voják. Miloslav Gajdoš bez bližšího odkazování připojil, že z Itálie do Čech přišel otec 

Matěje Gregory, Gregorio, za třicetileté války.
21

 František Gregora měl jistě dva bratry - 

Antonína Gregoru, který byl farářem v Trhových Svinech a Matěje Gregoru - faráře v Laa u 

Vídně(?)
22

. Jednoho z bratrů navštívil František Gregora v Blansku u Kaplice, kde vykonával 

roku 1865 funkci faráře, jak to dosvědčila informace titulního listu z hudebněhistorického 

oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby (dále jen České muzeum hudby).
23

 Je 

však možné, že měl Gregora ještě více sourozenců – na blíže neurčeného bratra Václava 

upozornil František Gregora v dopise svému synovi.
24

 Podle Varvažovského chodil Gregora 

již jako malý chlapec zpívat do kostela. Ujal se ho tamější kantor Jan Nuska. Otec nebyl příliš 

Gregorovým hudebním aktivitám nakloněn, tak matka koupila Gregorovi polorozbité housle 

bez otcova vědomí za několik pytlů brambor.
25

 Gregora platil za kvalitního dětského zpěváka 

místně zvučného jména a býval prý za své výkony i finančně honorován, čímž pokrýval 

náklady na struny. Vedle zpěvu zdokonaloval se Gregora u Nusky také ve hře na různé 

nástroje. V roce 1830 byl již tak zběhlý, že podle Varvažovského ovládal vedle zpěvu a hry 

na housle též hru na klavír, flétnu a klarinet. Projevily se u něj prý i pokusy o proniknutí do 

skladatelské práce. Sám Gregora ke svým hudebním aktivitám z dětství v žádosti o uvolněné 

místo po řediteli pražské konzervatoře, ke které přikládal životopis (velmi obecný), uvedl, že 

již jako chlapec získal výuku ve zpěvu a „naučil se zacházet s různými nástroji a zejména na 

flétnu a housle se velmi vypracoval.“
26

  

Roku 1835 se Gregora díky učitelovým přímluvám dostal do Českých 

Budějovic do učitelského ústavu. Jelikož se tak dle O. H.
27

 stalo proti vůli Gregorova otce, 

byl hmotně odkázán pouze na sebe. Tento předpoklad by také zejména nasvědčoval tomu, 

proč Gregora, jak sám dosvědčil, začal hrát záhy po příchodu do Českých Budějovic v blíže 

neurčeném divadelním orchestru nejprve na flétnu a později na housle. V Českých 

Budějovicích se hudebně ujal Gregory místní ředitel kůru Jan Nepomuk Vocet. Gregora byl 

při tom podle Varvažovského velmi aktivní a horlivý do účasti na různých koncertních a 

kulturních akcích. Patrně tato činnost Gregorovi pomohla k zlepšování jeho ekonomické 

                                                 
21

 GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 10.  
22

 Fotografie bratrů Františka Gregory, Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 2, nesign., 

inv. č. 5. 
23

 J. B. MÜLLER, Missa in Es, partitura, rukopis – Adolf Müller, 23. – 26. 8. 1865, S A T B, Vno I II, Vla, Vcl, 

Vlne, Cl B I II, Cor Es, Timp,  Org, Praha, NM - ČMH, sign.: XIII B 59. 
24

 František GREGORA, Nedatovaný dopis Františka Gregory z Písku, adresovaný synu Bedřichu Gregorovi 

[patrně do Lhenic], Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 2. 
25

 VARVAŽOVSKÝ (viz pozn. č. 15), s. 173. 
26

 František GREGORA, Žádost o přidělení místa ředitele pražské konzervatoře z Písku ze dne 4. 5. 1865, 

adresována „Chvályhodnému ředitelství Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách“, Praha. Knihovna Pražské 

konzervatoře, sign.: 2 C 121, poř. č. 229 (ve vlastním překladu). 
27

 Dr. O. H. (viz pozn. č. 7), s. 5. 
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situace tím, že se dostával do širšího povědomí a získával nové příjmy díky privátním lekcím 

v hudbě, které poskytoval, jak o tom Varvažovský napsal. V Českých Budějovicích získal 

Gregora přítele – kolegu ve studiu – Hynka Šimečka,
28

 se kterým vystoupili dle Gajdoše oba 

jako klavíristé na akademii pořádané ředitelem kůru Voctem a dobyli si za své výkony 

nebývalé uznání. To mělo vést oba k tomu, že se domluvili na zanechání pedagogických 

studií s cílem věnovat se již jen plně hudbě. Napomoci tomu měla dle Varvažovského 

skutečnost, že v případě absolvování pedagogického ústavu by Gregoru čekalo podučitelské 

místo s dvaceti pěti zlatými ročně a stravou, což bylo dle Varvažovského značně 

demotivující. O. H. doplnil, že podučitelské místo by Gregoru čekalo v Nových Dvorech. 

Pokud se toto tvrzení, ač na základě více výpovědí, dá těžko objektivně zhodnotit, přátelský 

vztah Gregory s Hynkem Šimečkem se jeví o to pravděpodobnější po zjištění, že František 

Gregora věnoval Hynku Šimečkovi jednu ze svých skladeb – Variace B-dur na vlastní téma 

(SyS 713, katalog 70/7) – roku 1865.
29

 Všichni dosavadní Gregorovi životopisci v čele 

s Varvažovským uvedli, že ještě roku 1836 se Gregora pěšky odebral do Vídně, kde se těžce 

existenčně protloukal, než byl přijat na zdejší varhanickou školu – respektive později na 

konzervatoř. Sám skladatel ve své žádosti o udělení pražského místa však tuto informaci 

dementoval, když napsal, že v mladém věku „spolupůsobil jako flétnista a později houslista 

po sedm let při divadelním orchestru v Českých Budějovicích a to s lichotivými úspěchy.“
30

 

Toto Gregorovo tvrzení nachází oporu i v pramenném svědectví, kdy Gregora 28. července 

1838 získal v Českých Budějovicích výuční list v oboru sadařství. Zkoušku složil 

s prospěchem dobrý.
31

 Gregora sice možná zanechal studia učitelského ústavu již v roce 1836 

– nepodařilo se dohledat k tomu žádné zprávy, do Vídně se však patrně odebral až roku 1842. 

Svoji přítomnost ve Vídni v tomto roce stvrdil Gregora skladbou – lístkem do památníku 

Erweckung wonnevollen Schmerzes (SyS 747), jak je patrno z hudebnin katalog 75/1 a 76/7.  

Po příchodu do Vídně nastalo podle Varvažovvského Gregorovi existenčně 

náročnější období. Po té, co přišel do Vídně – podle Brandejse pěšky – se jej ujal jeho přítel – 

blíže neurčený Tuček z Lomnice, který Gregorovi zajistil dočasný pobyt u jeho tety. Gregora, 

jak napsal Varvažovský, se neprodleně začal snažit o přijetí na vídeňskou konzervatoř ve hře 

na housle, ale nebyl úspěšný, stejně tak dopadl na varhanické škole. Tuček mu však pomohl a 

                                                 
28

 Hynek Šimeček studoval varhanickou školu v Praze – viz: GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 10. 
29

 GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 30. 
30

 František GREGORA, Žádost o přidělení místa ředitele pražské konzervatoře z Písku ze dne 4. 5. 1865, 

adresována „Chvályhodnému ředitelství Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách“, Praha, Knihovna Pražské 

konzervatoře, sign.: 2 C 121, poř. č. 229 – citováno ve vlastním překladu. 
31

 Výuční list Františka Gregory z Českých Budějovic, z 28. 7. 1838, Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. 

fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 1. 
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bez bližších podrobností se následně podařilo zařídit Gregorovo přijetí na varhanickou školu 

díky řediteli školy Josefu Drechslerovi. Také violoncellista Procházka byl Gregorovi ku 

prospěchu, jak Varvažovský uvedl, když mu pomohl tím, že pro něho zajistil v klášteře u 

Barnabitů stravu, za kterou Gregora na oplátku poskytoval mnichům hudební lekce. Zřejmě i 

s ohledem na existenční situaci Gregory ho Drechsler doporučoval podle svědectví do rodin 

vyšších sociálních vrstev co privátního hudebního učitele. I možná s pomocí tohoto renomé se 

Gregorovi podařilo následujícího roku již zdárně vstoupit na konzervatoř, kde nejprve 

vypomáhal co externista ve školním orchestru. Právě s dobou Gregorových studií panovalo 

v souvislosti s Gregorovým životem nejvíce otazníků. Stalo se tak možná částečně patrně i 

následkem nejasností ohledně datace Gregorova přesunu z Českých Budějovic do Vídně. 

Gregorovi životopisci datovali Gregorova studia na konzervatoři mezi lety 1837 – 1848. 

Jediné, na čem se v této záležitosti shodli, byly Gregorovy studijní obory – kdy tedy Gregora 

studoval dva čtyřleté kurzy – harmonii s kompozicí (u pozdějšího ředitele ústavu Gottfrieda 

von Preyera) a hru na violon a pozoun (u Antonína Slámy). Pro dataci Gregorových studií 

nejlépe posloužily prameny – vysvědčení za jednotlivé roky – uložené ve Státním okresním 

archivu Písek.
32

 Z těchto pramenů lze vyčíst, že Gregora studoval první ročník harmonie a 

kompozice ve školním roce 1843/1844, druhý a třetí pak souběžně v roce 1845/1846, poslední 

pak 1846/1847. Do hry na pozoun a violon byl na základě vlastní žádosti přijat bez poplatku 

27. září 1848
33

 a studoval každým školním rokem jeden ročník příslušného čtyřletého kurzu. 

Jeho ekonomické situaci zajisté pomohlo přiznání stipendia ve výši čtyřiceti zlatých, o jehož 

přiznání ho informoval představený konzervatoře Friedrich Klemm v dopise z 15. února 

1844.
34

 Stipendium a nový pozoun měl Gregora podle svědectví mnohé literatury obdržet na 

základě pozornosti, kterou na sebe upoutal knížete Fürstenberga pro svoji kompozici Fugy 

pro 3 – 4 pozouny. Tuto skladbu se nepodařilo lokalizovat, stejně tak se v Klemmově dopise o 

zmíněné skladbě ani novém nástroji nepíše. Přestože se mi o údajně obdrženém nástroji 

nepodařilo dohledat žádných zpráv, zabývalo se tímto problémem mnoho autorů, detailněji 

pak Jaroslav Ušák.
35

 Tento dopis by však mohl být svědectvím o Gregorově působení ve hře 

na nástroje na konzervatoři ještě před jeho přijetím do řádného studia – Klemm u údajů 

                                                 
32

 Vysvědčení z vídeňské konzervatoře, in:  František Gregora, Státní okresní archiv Písek, inv. č. fondu 1355, 

karton 1, nesign., inv. č. 1. 
33

 Ibidem. 
34

 Friedrich KLEMM, Dopis z Vídně z 15. 2. 1844, adresován Františku Gregorovi, žáku na kontrabas a pozoun, 

in:  František Gregora, Státní okresní archiv Písek, inv. č. fondu 1355, karton 1, nesign., inv. č. 1 
35

 Jaroslav UŠÁK, Oddělení žesťů na pražské konzervatoři, in: Václav Holzknecht (ed.), Stopadesát let Pražské 

konzervatoře. Sborník k výročí ústavu. K vydání připravil V.H., Praha, Státní hudební vydavatelství, 1961, s. 

150. Ušák koriguje také informace tradované Gregorovou životopisnou literaturou, kdy tvrdí, že Gregora obdržel 

za studijní výsledky zápojkový a nikoliv snižcový pozoun. 



 

17 

 

adresáta totiž vyplnil, že Gregora je žákem ve hře na pozoun a kontrabas, což v této době ještě 

nebyl, což sám Klemm potvrdil Gregorovým přijetím do těchto oborů až 27. září téhož roku a 

podle vysvědčení byl skutečně školní rok 1844/1845 Gregorovým prvním ročníkem, kdy 

studoval hru na oba nástroje u Antonína Slámy. Gregora v obou oborech po celou dobu studia 

vykazoval výborné studijní výsledky, kdy každý ročník zakončil s ohodnocením píle stupněm 

velmi pilný a ohodnocením prospěchu stupněm velmi dobré úspěchy. Po absolvování prvního 

ročníku hudební harmonie a skladby si pro své chování zasloužil veřejnou pochvalu. Přestože 

veškerá studia zakončil každý rok s vyznamenáním, je z vysvědčení patrné, že byl 

úspěšnějším žákem v instrumentálních oborech oproti oboru kompozičnímu. Vedle 

zmíněného dílčího i celkového prospěchu byli zřejmě někteří žáci oceněni zvláštní cenou – 

označenou jako prémie (premiant). Tak Gregora získal tuto první cenu za každý rok studia ve 

hře na nástroje, v oboru harmonie a kompozice pak získal v roce 1846 a 1847 druhou cenu. 

V souvislosti se zakončením studia teorie a skladby a získanou druhou cenou roku 1847 

obdržel Gregora též společenskou medaili. Její popis přinesl Miloslav Gajdoš.
36

 Jednalo o 

stříbrnou Beethovenovu medaili, kde na lícní straně byl nápis: „Conservatorium der Musik in 

Sien – Stiftuns – Jahr der Medaille MDCCCXXXII.“  Na rubu pak: „1847; Dem Talente, Dem 

Fleisse, Der Sittlichkeit.“ Krabička byla opatřena názvem: „Franz Gregora – 1847.“ 

Fotografii medaile vlastní patrně Miloslav Gajdoš, k nahlédnutí je také ve skladatelově hesle 

ve Wikipedii, otevřené encyklopedii.
37

 Vlastní předmět se nepodařilo lokalizovat. Nejspíše 

zůstal v rukou rodiny. Zakončení Gregorových studií není však především v konkrétní 

termínové otázce v souvislosti s rokem 1848 zcela jasné, jak na to, i když z jiných příčin, 

poukázal Miloslav Gajdoš. Podle Gajdoše byla konzervatoř od 3. června 1848 až do roku 

1851 uzavřena v souvislosti s revolučními událostmi, přesto závěrečné Gregorovo vysvědčení 

za poslední – čtvrtý – ročník studia ve hře na oba výše zmíněné nástroje obsahuje datum 28. 

července 1848 a je vystaveno představeným konzervatoře Friedrichem Klemmem. Podle 

Varvažovského přišel Gregora s revolučními událostmi o privátní lekce a tím i výrazný zdroj 

příjmů. Přestože nelze ověřit Gregorovu účast na revolučních událostech Vídně 1848, podal o 

tomto svědectví právě Varvažovský, když napsal, že se ho Gregora účastnil a byl viděn jak: 

„… na barikádách Vídeňských a konečně v uniformě technikářů v dešti kulí…“
38

 utíkal 

z Vídně. 

                                                 
36

 GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 12. 
37

 [Jiří KOZMÉR], František Gregora, in: Wikipedie, otevřená encyklopedie, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Gregora, vyhledáno 6. 5. 2014. 
38

 Frant[išek] VARVAŽOVSKÝ, František Gregora. Životopisný náčrtek podává Frant. Varvažovský, 

[Dokončení], in: Dalibor. Časopis pro všecky obory umění hudebního, roč. I, 1879, č. 23, 10. 8., s. 182. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Gregora
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Po opuštění Vídně se bez bližšího upřesnění a důvodu ubral do 

Klosterneuburgu, kde podnikl koncerty, následně se přesunul do Kaplice, kde působil podle 

Varvažovského zpráv jeho bratr, kde nějaký čas pobyl a též koncertoval. Podle Gajdoše 

motivovala Gregoru k návratu do vlasti též informace o smrti jeho matky, která zemřela 2. 

března 1848. Počátkem roku 1849 bydlel Gregora v Českých Budějovicích u J. B. Reisse. Zde 

se seznámil se svojí první manželkou Františkou Reissovou (1. dubna 1822 České Budějovice 

– 22. února 1856 Písek),
39

 se kterou se dle Gajdoše roku 1850 oženil. V Českých 

Budějovicích se Gregora ucházel neúspěšně o varhanické místo. Od 1. září Gregora však 

nastoupil, jak Vokroj informoval, na místo ředitele kůru ve Vodňanech. Definitivní jmenovací 

dekret, který se dochoval, je však až z 24. ledna 1850.
40

 Vedle informací o nezbytných 

formálních okolnostech, které vedly ke Gregorovu jmenování, dekret obsahoval podmínky 

Gregorovy vykonávané práce – však bez konkrétní podoby naturálních deputátních příspěvků. 

Gregora měl na základě tohoto výměru obdržet vedle náležité části ze štóly (příjmy z obřadů 

křtů, svateb, pohřbů) úhrnem 180 zlatých (fl.), přičemž vlastní plat činil 108 fl. a 25 krejcarů, 

příspěvek na bydlení (bytné) 30 fl., příjem z fundací (Stiftungsgebühr) tří kostelů pak 41 fl. 35 

krejcarů.
41

 Jednalo se o roční výměr. 

23. května 1851 se Gregora podle Vokroje zúčastnil konkurzu na místo ředitele 

kůru v Písku.
42

 Konkurs byl dle Vokroje obeslán jedenácti uchazeči. Gregora ke své přihlášce 

připojil též skladbu Te Deum laudamus na český text (SyS 132, katalog 10/0-2). Gregora 

tento konkurs vyhrál, jak potvrdil dopis purkmistra Františku Gregorovi,
43

 i když několik 

měšťanů se s tímto výsledkem neztotožnilo a odvolalo se, protože podporovali zdejšího 

učitele Ludvíka Sedláka. S tímto Sedlákem se pak Gregora střídal ve výuce zpěvu na 

píseckém gymnáziu.
44

 I přes odvolání byl výsledek konkurzu podle Vokroje hejtmanstvím 11. 

srpna 1851 Gregora potvrzen a 28. srpna již Gregora přejímal kůrový inventář,
45

 který byl 

                                                 
39

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 52. 
40

 Dopis vodňanského starosty z Vodňan ze dne 24. 1. 1850, adresován Františku Gregorovi, absolvovanému 

žáku vídeňského konzervatoria, Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 

1. 
41

 Plat zřejmě pobíral v podobě vídeňské měny (šajny – zlatý vídeňské měny – papírové peníze + měděné 

mince), neboť konvenční měna (stříbrné mince – zlatý, šesták, pěťák) se po bankrotu roku 1811 postupně díky 

vyšší hodnotě stáhla z oběhu (zadržováním) – 1 zlatý konvenční měny s po roce 1816 = 2,5 zlatých vídeňské 

měny (šajnu). 
42

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 16. 
43

 Ig[naz] OTTO, Dopis z Písku dne 6. 8. 1851, adresovaný Františku Gregorovi, řediteli kůru ve Vodňanech, 

Písek, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 1. 
44

 Jaroslav MICHAL, Seznam ředitelů, prefektů a profesorů na gymnasiu od r. 1778 do r. 1948. C. Seznam 

smluv.  profesorů, výpomocných a vedlejších učitelů, in: Stosedmdesát let píseckého gymnasia 1778 – 1948, 

Písek, nákladem St. reál. gymnasia v Písku, 1948, s. 57, 58. 
45

 August SEDLÁČEK, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III. Dějiny zvláštních částí, 

Písek, nákladem obce písecké, 1913, s. 93. 
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však podle Sedláčka v tak bídném stavu, že Gregora ihned různými operativními způsoby a 

zápůjčkami nástrojů musel řešit udržení provozuschopnosti chrámové hudby. 16. srpna pak 

skládal Gregora služební přísahu. 28. srpna byl Gregorovi též odeslán výměr se sdělením 

Gregorových pracovních podmínek.
46

 V tomto cenném prameni se dochovala kompletní 

zpráva o Gregorově nástupním platu stejně jako deputátních dávkách. Vedle nevyčísleného 

podílu ze štóly – který však podle Sedláčka činil pro Gregorovy předchůdce na konci 18. 

století výnos ve výši asi 37 zlatých
47

 - Gregorovi náleželo ročně: 1) z obecní pokladny: a) 88 

zlatých (fl.) a 25 krejcarů základního platu (Besoldung), b) 10 fl. 24 krejcarů výnosu koled 

(Kolledagebühr), c) 25 fl. bytné (Quartiergeld), 2) z děkanátní pokladny: a) 1 fl. 28 + 4/8 

krejcarů základní mzdy, b) 7 fl. 40 krejcarů z fundací (Stiftungsgebühr), 3) z pokladny 

hřbitovního Kostela Nejsvětější Trojice: 1 fl. 19 + 7/10 krejcarů z fundací, 4) z pokladny 

Kostela svatého Václava: a) 3 fl. 12 krejcarů základní mzdy, b) 5 fl. 8 krejcarů z fundací.
48

 

Vedle peněžních dávek byl Gregora též příjemcem ročních deputátních dávek obsahujících 

pivo, pšenici, žito, ječmen, hrách, ryby, vánočky (vánoční drobné pečivo – housky), sůl a 

měkké polenové dříví. V Písku bydlel František Gregora podle Vokroje v dnešní Gregorově 

ulici – čísle popisném 126. Tento dům však již dnes nestojí – byl zbourán a místo něj je 

postaven nový. O Gregorově bydlišti Na Bakalářích číslo popisné 42 se nepodařilo dohledat 

žádných zpráv,
49

 je dost možné, že tato informace není pravdivá. 

Významným podnětem pro Gregorovu tvůrčí činnost se stalo přistěhování 

Matěje Havelky a jeho rodiny do Písku.
50

  O příchod Matěje Havelky do Písku se zasloužil 

prezident místního zemského soudu Jan Patera.
51

 Matěj Havelka byl v Písku nejprve soudním 

adjunktem, později sekretářem až nakonec roku 1858 soudním radou. Havelkovi se i 

s ohledem 1) na svoji minulost poslance říšského sněmu roku 1848 na straně Palackého a 

Riegra,
52

 2) na svoji aktivitu, podařilo aktivizovat místní intelektuální vrstvu sympatizující 

s měšťanskou českojazyčnou vrstvou. Aktivizaci této skupiny pomohla i skutečnost, že do 

                                                 
46

 Ig[naz] OTTO, Dopis z Písku z 28. 8. 1851, adresován řediteli kůru Františku Gregorovi tamtéž, Písek, 

František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton č. 1, nesign., inv. č. 1. 
47

 SEDLÁČEK (viz pozn. č. 45), s. 90. 
48

 Viz pozn. č. 41 – platí do roku 1857, kdy byla provedena změna měny – novou základní měnou byl zlatý 

rakouského čísla, který měl nově 100 místo 60 krejcarů – 1 zl. konvenční měny = 1,05 zl. rakouského čísla, 1 

krejcar konvenční měny = 1,75 krejcaru rakouského čísla 
49

 Zbyněk SAMŠUK, Hudební mistři v Písku, Písek, Nakladatelství J&M, 2003, s. 27. 
50

 Havelkovi pobývali v Písku mezi lety 1855 – 1863, viz: Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. 

Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 59 – 60. 
51

 Jan Patera byl jmenován 29. 5. 1855 prezidentem krajského soudu v Písku, kde působil až do roku 1863, kdy 

byl přeložen do Prahy – viz:  Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. 

Podhajský a spol., 1932, s. 49. 
52

 August SEDLÁČEK, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl II. Od zřízení královského 

úřadu až do dnešní doby, Písek, nákladem obce písecké, 1912, s. 232. 
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města přibyl roku 1856 i Vojtěch Vlastimil Janota,
53

 v jehož Zpěvném vínku z desíti českých 

písní s prův. fortepiana vydal záhy roku 1856 Gregora první dvě ze svých vydaných písní - 

Námluvy (snad SyS 625), K mečíři (SyS 622) – druhá jmenovaná píseň právě na text Matěje 

Havelky.
54

 Havelka začal patrně po polovině padesátých let u sebe doma organizovat 

pravidelná setkání zvaných osob o nedělích a svátcích, kde se probírali nejrůznější 

společenské a politické otázky, četl tisk (Posel z Prahy) a součástí byl také umělecký program 

- koncertní hudební čísla a deklamace, na kterých se vedle Havelkových dcer – Zdeňky a 

Miloslavy - podíleli také někteří účastníci – hudebník Valenta, jenž dovedně interpretoval 

Chopinovy skladby, později také Gregora.
55

 Jelikož se setkání účastnili i profesoři středních 

škol, bývali prý na pořadu i různé přednášky o astronomii, jazyce, historii a dalších oblastech. 

O občerstvení v podobě se nejčastěji starala Růžena Havelková. Setkání probíhala přibližně 

od 14 do 18 hodin, v letních měsících až do 21. Vznik těchto setkání podnítily okolnosti, ke 

kterým došlo v druhé polovině padesátých let v besedě – Ressourci, kdy na základě podmínek 

určených především důstojnictvem a úřednictvem se nebylo možno dle Ningra zaobírat 

potřebnými věcmi a ještě v českém jazyce.
56

 Havelka proto k sobě soustředil nejprve právě 

zdejší profesory Karla Ningra
57

 a kněze Václava Zikmunda.
58

 Zejména Zikmund se ukázal 

jako velmi důležitý článek celé této skupiny osob, kterou později rozšířili ještě hudebníci 

František Valenta
59

 a František Gregora. Zikmundovi se podařilo získat pro své názory a 

přesvědčení krajského hejtmana Františka Karla Miltnera.
60

 Právě díky Zikmundovu působení 

                                                 
53

 Vojtěch Vlastimil Janota (28. 4. 1828 Třímany u Rakovníka– 13. 4. 1907 Písek) – do Písku přišel jako učitel 

opatrovny, měl za sebou již zkušenosti z nejrůznějších ústavů, založil a redigoval v Písku beletristický časopis 

Poutník od Otavy mezi lety 1858 – 1860, později také Otavan. Podílel se na založení vyšší dívčí školy, reálky, 

záložny i rolnické školy - viz:  Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. 

Podhajský a spol., 1932, s. 60. 
54

 František GREGORA, 3. Námluvy od Plačka, 6. K mečíři, in: V. V. Janota (ed.), Zpěvný vínek z desíti českých 

písní s prův. fortepiano, Písek, V. Vetterl, 1856, s. 6 – 8, 10 – 12. 
55

 Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 93 

– 94. 
56

 Ibidem, s. 49. 
57

 Karel Ninger (12. 1. 1827 Chotěboř – 28. 2. 1913 Písek) - po studiích umístěn do Písku jako suplent gymnázia, 

později potvrzen za řádného profesora, pro svoji veřejnou činnost začínal být v šedesátých letech 19. století 

nepohodlný, až byl po deklarantských volbách do sněmu roku 1869 suspendován, a protože si nepodal žádost o 

přeložení – roku 1871 oproti nízké výsluze předčasně penzionován – viz: Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. 

Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 5 – 8. 
58

 Václav Zikmund (1816 Šťáhlavice – 5. října 1873 Praha) – oblíbený profesor a vlastenec v Písku. Disponoval 

univerzálním rozhledem – roku 1847 jmenován humanitním profesorem. Stal se též správcem opatrovny (dětské 

školky), také městským knihovníkem. Ve svých pracích se zabýval gramatickými kategoriemi češtiny. Roku 

1858 přeložen do Prahy – viz: August SEDLÁČEK, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl 

II. Od zřízení královského úřadu až do dnešní doby, Písek, nákladem obce písecké, 1912, s. 236 – 239. 
59

 František Valenta (1821 – 1904) - v Písku měl vlastní hudební ústav – viz: Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. 

Karla Ningra. Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 93. 
60

 František Karel Miltner  (21. ledna 1797 Slaný – 12. 11. 1874 Praha) – první krajský hejtman Píseckého kraje 

po obnovení krajů roku 1850. Byl učencem se zálibou v historii a sběratelství. Rád spolupracoval s profesory a 

českojazyčnou intelektuální vrstvou v Písku vůbec. Pomáhal uvádět do života zejména projekty v oblasti školství 
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na Miltnera se podařilo prosadit, aby byl na píseckou opatrovnu povolán roku 1856 Vojtěch 

Vlastimil Janota, který následně rozšířil skupinu osob scházejících se u Havelků. František 

Gregora zhudebnil Zikmundův text k příležitosti položení základního kamene nové budovy 

původně obecných škol,
61

 o níž se právě značnou měrou zasadil i tlakem na obec krajský 

hejtman Miltner do té míry, že se podařilo tuto budovu na dnešním Alšově náměstí v Písku 

postavit už během dvou let. Tato skladba, kterou Systematický seznam skladeb a prací 

Františka Gregory (1819 až 1887)
62

 – dále jen Systematický seznam (SyS) -  nesprávně 

zaměnil se skladbou k svěcení školní budovy, která se patrně nezachovala, respektive ji nelze 

v současnosti lokalizovat. Vřelý vztah Gregory k Zikmundovi potvrdil skladatel složením 

písně na rozloučenou, když Zikmund opouštěl Písek a odcházel do Prahy – Sbohem otče (SyS 

544, katalog 43/28, 49/1)
63

. Význam Zikmundova přínosu potvrdila obec tím, že mu 1. října 

1858 udělila čestné občanství. Bylo to právě v tomto kruhu Havelkových setkání, kde vznikla 

v Písku myšlenka na zřízení prakticky první vyšší dívčí školy, když Havelka musel aktuálně 

řešit budoucí vzdělání svých dcer a nechtělo se mu, aby studovaly v cizině. Tak pomocí 

spolupráce Havelky, Ningra a Janoty vznikla myšlenka na českou vyšší dívčí školu, která byla 

vlastně první svého druhu v Čechách.
64

 Po té, co o svých záměrech přesvědčili krajského 

Miltnera, se celou věc postupně podařilo uvést v život, řádná výuka začala ve školním roce 

1860/1861. Jelikož byla tato škola i co instituce v českých zemích nová, chyběly učební 

materiály. Za tím účelem začali pedagogové ústavu postupně knihy připravovat – byl mezi 

nimi i František Gregora, který připravoval Nauku o skladbě. Bohužel však redaktor série 

učebnic Dívčí škola – profesor místního gymnázia Josef Pažout, který sám do série učebnic 

Dívčí škola přispěl, roku 1867 po nemoci zemřel, byla vydána jen zhruba polovina 

připraveného materiálu, mezi nevydanými texty skončila i Gregorova Nauka o skladbě.
65

 

Gregorovy styky s Havelkou a jeho rodinou lze do značné míry předpokládat, protože 

Gregora vedle již výše uvedené písně K mečíři (SyS 622) zkomponoval na Havelkovy texty 

ještě minimálně dvě písně - Květinu (SyS 621, katalog 58/1) a Mysliveckou (SyS 651, Tab 

59/1), o Gregorovy známosti s Havelkovými dcerami pak vypovídají prameny v Českém 

                                                                                                                                                         
– viz: August SEDLÁČEK, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl II. Od zřízení 

královského úřadu až do dnešní doby, Písek, nákladem obce písecké, 1912, s. 231 – 232. 
61

 MALÝ (viz pozn. č. 55), s. 72. 
62

 Otakar GREGORA, Systematický seznam skladeb a prací Františka Gregory (1819-1887), Praha, kopie 

strojopisu, 1977, Písek, ve vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti Dr. Milana Vokroje v Písku 

se souhlasem vdovy Evy Vokrojové v roce 2004. 
63

 MALÝ (viz pozn. č. 55), s. 80. 
64

 Ibidem, s. 95 – 96. 
65

 Ibidem, s. 101 – 102. 
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muzeu hudby.
66

 Bez ohledu na okolnosti, které podnítily vznik zmíněných setkání u Havelků, 

se domnívám, že by tato setkání mohla být považována za jistou formu salonu na základě 

svých charakteristických znaků – alespoň tak, jak je uvedl a předpokládal Jan Kapusta.
67

  

22. února 1856 zemřela Gregorova první žena
68

 Františka na rozšíření žaludku 

(patrně rakovina). Gregora na tento den upozornil v poznámce ve skladbě Koncertní etuda G-

dur (SyS 716, katalog 70/10, 172/1), když uvedl: „Pomni na den 22
ho

 února 1856 zemřelé 

pátek † o 3. hodině za poledne.“  S manželkou Františkou měl Gregora dva syny – Bedřicha 

(18. března 1851 Vodňany – 10. září 1860 Písek) a Bohuslava (9. února 1853 Písek – 1901 

Písek).
69

 Bohuslav podle sebraných informací syna skladatele Josefa Gregory o dětech 

skladatelových, které jsou též součástí gregorovského fondu ve Státním okresním archivu 

Písek, po studiích vyučoval v Bernarticích. Po roce 1881 působil podle Gajdoše 

v Bulharsku.
70

 Oproti Gajdošovi, který umístil Bohuslavovo působení do Dupnice, Josef 

Gregora i někteří další zmiňovali Caribrod (původně srbské jméno pro dnešní bulharské 

město Dimitrovgrad). Zde sbíral Bohuslav písně, které posílal domů otci, který je 

harmonizoval, ale také upravoval pro komorní uskupení – Směs srbských a bulharských 

melodií pro flétnu, dvoje housle, violu a kontrabas (SyS 774, katalog 86/0-2, SyS 775, katalog 

87/0-2). Sám Bohuslav tyto skladby vydal tiskem roku 1882.
71

 Podle Josefa Gregory se 

Bohuslav zranil při srbsko – bulharské válce roku 1885, ve které chtělo Srbsko docílit zrušení 

sloučení (anexe) Východní Rumélie s bulharským knížectvím. Bohuslav byl postřelen do 

lokte, na základě čehož se zhoršila pohyblivost jeho ruky, její amputaci se však vyhnul. Po 

zhoršených poměrech v Bulharsku, nastalých po výše uvedeném konfliktu, se Bohuslav vrátil 

do Čech – do Hrejkovic u Milevska. 

Šedesátá léta byla pro Gregoru velmi zásadním obdobím ať už v návaznosti na 

společensko kulturní události obce nebo i v měřítku osobním. Mezi lety 1861 – 1863 učil 

Gregora skladbě na vyšší dívčí škole v Písku,
72

 po 14. dubnu 1862 také na zdejších vyšší 
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 1) František GREGORA, Pomněnka pro piano, hlas, autograf, bez vročení, Pf in: [Sbírka klavírních skladeb], 

hlas, rukopis, bez vročení, Pf, Praha, NM - ČMH, sign.: VII B 342, 2) František GREGORA, Sirotek, hlas 

[doprovodný se sólovou linkou], tiskem - Ad. Christoph & W. Kuhé, bez vročení, Pf, in: [Sbírka písní], Praha, 

NM - ČMH, sign.: I E 577. 
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 Jan KAPUSTA, Der Musiksalon und die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in der Kleinstadt Böhmens 

in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: M. Ottlová (ed.), Miscelanea Musicologica, sv. XXXVIII, Praha, UK 
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 GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 16. 
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 VOKROJ (viz pozn. č. 39). 
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 GAJDOŠ (viz pozn. č. 12), s. 20. 
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Starý, 1882, T I + II, B I + II, Praha, NM - ČMH, sign.: I D 655. 
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 Jaromír MALÝ, Písek kolébkou českého vyššího dívčího školství, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1935, s. 8  

(vyšlo jako č. 15 „Knihovničky Otavana“ [místní periodikum], in: Prácheňské muzeum v Písku, sign.: KR 
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reálné škole.
73

 Aktivně se účastnil začátků místního spolkového života – ať už v zpěváckém 

spolku později nazvaném Otavan
74

 nebo i v místní českojazyčné besedě, kde se aktivně 

projevoval již při jejím samotném ustavování.
75

 Po vydání Kancionálu čili knihy duchovních 

zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost
76

 začala vznikat Gregorova zásadní díla duchovní 

hudby – zejména mše. 30. května 1864 se Gregora po druhé oženil – za manželku pojal 

Rozálii, rozenou Huspekovou (27. září 1835 Vodňany – 19. září 1909 Písek).
77

 Roku 1865 se 

Gregora účastnil konkurzu na volné místo ředitele pražské konzervatoře po Janu Bedřichu 

Kittlovi. Žádost o přidělení místa je uložena v Knihovně pražské konzervatoře.
78

 Přílohy se 

nezachovaly. Gregora zde vedle stručného shrnutí svého dosavadního života připojil 

k posouzení pět svých skladeb. Bezpečně zjištěny jsou: Večerní hodinky čili Nešpory na slova 

žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2), Sirotek (SyS 611, katalog 

191/1), Myslivecká (SyS 651, katalog 59/1). Informace o přiložení skladby Večerní hodinky je 

obsažena v samotné žádosti, informaci o přiložených písních přinesl Jan Branberger při 

publikování hodnotitelského posudku na Gregorova díla a žádost vůbec.
79

 Z vlastní 

Gregorovy žádosti vyplynulo, že vedle Večerních hodinek připojil z duchovních skladeb ještě 

blíže neurčenou mši. Vzhledem k obtížnostem souvisejícím se stanovením přesné datace 

některých Gregorových mší a možné nejistoty, byly-li zjištěny všechny takové kompozice, 

nelze s jistotou stanovit, kterou mši skladatel přiložil – podle aktuálních zjištění snad patrně 

Českou mši do F (SyS 111, katalog 2/0-2). Podle Branbergrova svědectví byla připojena ještě 

jedna píseň, která vyšla u stejného vydavatele jako dvě písně bezpečně při žádosti doložené – 

Ad. Christoph & W. Kuhé. Touto písní byla tedy buď Zednická (SyS 612) na slova Ed. 

Valečky-Merklínského nebo Květina (SyS 621, katalog 58/1) na slova Matěje Havelky. 

Žádosti posuzoval August Wilhelm Ambros, kterého podle Branberga Gregorovy skladby 

výrazněji nezaujaly, a vyjádřil také pochybnosti o Gregorových schopnostech k vedení 

takového ústavu při jeho dosavadní životní hudební praxi. Gregora – stejně jako Bedřich 

Smetana – v konkurzu neuspěli. Ředitelem se stal Josef Krejčí, tehdejší ředitel varhanické 

školy.  
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Na začátku sedmdesátých let oslovila Gregoru redakce Daliboru, která dle 

Gregory uvažovala o vzájemné spolupráci se skladatelem a žádala Gregoru, aby jí poslal 

příklady svých písní. Gregora o tom podal zprávu ve svém dopise, jehož opis je uložen ve 

Státním okresním archivu Písek.
80

 Gregora jim zaslal jednu ze svých písní na Heydukův 

text.
81

 Podle Gregory získala až nezaslouženého ohlasu. V dopise žádal ředitele blatenského 

kůru Josefa Martinovského o zaslání partitury mše, kterou mu věnoval, protože redakce 

Dalibora chtěla předložit podle Gregory církevní skladby – jednalo se o Slavnostní mši g-moll 

Ó, shlédni Bože věčný (SyS 113, katalog 4/0-2), jejíž opis měl v úmyslu Gregora 

z praktického důvodu zhotovit z partitury, kterou však neměl k dispozici a žádal 

Martinovského, aby mu ji na náklady adresáta zaslal. Z tohoto dopisu též vyplynulo, že se 

často stávalo, že Gregora různě rozpůjčoval i čistopisy svých hudebnin, aniž by věděl, komu 

je půjčil. Tento jev lze potvrdit i pro léta šedesátá, kdy v dopise, který zasílal též 

Martinovskému a který uveřejnil i F. Pátek v Hudební revue sháněl partituru Večerních 

hodinek čili Nešpor na slova žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2), 

aby ji mohl přiložit k žádosti o uvolněné místo ředitele konzervatoře v Praze.
82

 Ač se zřejmě 

nedochovaly zprávy o tom, zdali se spolupráce mezi redakcí časopisu a skladatelem zdárně 

zrealizovala, z Gregorova dopisu vyplynulo, že o této spolupráci uvažoval především 

s ohledem na svoji ekonomickou situaci, která se i s narůstajícím počtem dětí začala v tomto 

období přiostřovat a v potenciální spolupráci s Daliborem Gregora spatřoval především naději 

ve zvětšení všeobecného zájmu o jeho skladby, z čehož předpokládal následný příjem a 

nemusel by tak do trhu chodit – dle svých slov - prodávat uzenky. Ve věci zvýšení svého 

řádného příjmu se v této době opakovaně obracel na obec – zastupitelstvo.
83

 V žádosti po 23. 

září 1874 se Gregora odkázal na zamítnutí své původní žádosti purkmistrovským úřadem ve 

věci přiznání kvinkvenálky – pravidelně zvyšované mzdy o stanovenou výši po stanovené 

odsloužené době. Gregora uvedl, že pokud byl považován za patronátního úředníka k 15. 

lednu 1867, kdy mu vznikla povinnost z každého sta zlatých služného odvádět jeden do 

penzijního fondu s tím, že po každých deseti letech se mu bude zvyšovat služné o 10 %, musí 
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se na něj vztahovat i usnesení z 15. prosince 1871, podle kterého se období, po kterém 

docházelo k zvýšení mzdy, zkrátilo na pět let, a proto nesouhlasil s původním zamítnutím 

žádosti. Starosta Michl 11. září 1876 Gregoru informoval, že obecní zastupitelstvo Gregorově 

žádosti vyhovělo a kvinkvenálku přiznalo a to i zpětně od 1. ledna 1872.
84

 V dopise 

zastupitelstvo uvolilo k zvyšování základní složky platu (bez náhrad a deputátů) o 10 % 

v pětiletých intervalech a to maximálně pětkrát za sebou. Gregorovu tíživou ekonomickou 

situaci doložil i Gregorův dopis Petru Kuršovi do Roseče u Jindřichova Hradce,
85

 ve kterém 

prosil adresáta, aby mu zaslal prostředky na zaopatření cesty Kuršova příbuzného zpět domů 

z prázdninového pobytu v Písku. Ani na kůru nebyla zřejmě situace o mnoho lepší. Podařilo 

se však, aby mohlo být ze záduší vypláceno pravidelně ročně 20 zlatých pro potřebu kůru „na 

struny.“
86

 Gregorovy existenční podmínky zasáhl také soudní proces, kdy byl Gregora 12. 

února 1877 obžalován, že se dne 5. prosince 1876 dopustil při výuce zpěvu na vyšších 

reálných školách „uražení Veličenstva,“ když měl při kritice písně Přijde, přijde Pán spasitel 

pronést: „…, že císař německý je mocnější než náš, že kdyby od onoho dostal pohlavek, že by 

padl na prdel, že tímto veřejným hanobením a posmíváním porušil úctu k J. Veličenství císaře 

rakouskému a tak spáchal zločin uražení Veličenstva v § 63 tr. z. naznačený.“
87

 Je velmi 

pravděpodobné, že odsouzení učitele (byť ne stále zřízeného – ve smyslu jmenování) pro 

urážku veličenstva by představovalo pro Gregoru citelný trest a pravděpodobně i konec 

pedagogické dráhy, i hypoteticky možná proto při soudním přelíčení 11. dubna 1877 

předstoupilo před soud mnoho různých svědků, aby se potvrdilo, že byl Gregora velmi opilý. 

Podle obsahů těchto svědectví obsažených v opise protokolu se zdá až nepravděpodobné, že 

by při takové míře opilosti byl kdo schopen vykonávat jakoukoliv činnost. Vyvstává z toho 

tedy otázka, jestli tato svědectví neměla za úkol přimět soud k překvalifikování trestného 

činu, k čemuž nakonec došlo. Soud na základě těchto okolností Gregoru z obžaloby urážky 

veličenstva zprostil, uznal ho však vinným v tom, že se opilý dostavil do výuky a tím spáchal 

přestupek proti mravnosti. S ohledem na jeho rodinné poměry a dosavadní bezúhonnost ho 

odsoudil k deseti dním vězení a úhradě nákladů spojených s výkonem trestu. Bohužel se 
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Gregora ani tak nevyhnul suspendování, o kterém rozhodla Císařská a královská zemská 

školní rada pro království České 18. května 1877
88

 a trvalo až do října roku 1879.
89

 

V roce 1881 se Gregorovi podařilo setkat se s Bedřichem Smetanou při jeho 

posledním klavírním veřejném vystoupení v Písku dne 4. října. Dá se předpokládat, že pro 

Gregoru bylo toto setkání zážitkem. Vztah Gregory k Smetanovi zejména prostřednictvím 

jeho děl vzpomenul Robert Martens v Polesného publikaci Život a dílo Bedřicha Smetany ve 

vztahu k městu Písku,
90

 když vzpomínal, jak při zkoušce na blíže neupřesněnou akademii byly 

nacvičovány předehry k Libuši a k Hubičce a Gregora skladby velmi chválil a vyžadoval 

jejich opětovné přehrávání, ač byly již nacvičeny. Gregora ladil pro Smetanu klavír, když do 

sálu přišel Smetana, měla proběhnout mezi nimi stručná komunikace pomocí útržkového 

bloku.
91

 Následující den pak Smetana Gregoru v doprovodu Jana Nebušky, Františka Javůrka 

a Roberta Martense navštívil. Smetana navštívil též Adolfa Heyduka.
92

 Zároveň byl Smetana 

– přebývající v Písku u Nebušků – podle Polesného také navštíven mnoha zdejšími 

osobnostmi, načež Písek ještě ten samý den opustil. Svůj vztah k Smetanovi a jeho tvorbě 

Gregora nejvýstižněji shrnul v přání k šedesátým narozeninám v Hudební revue.
93

 Inspirativní 

byla pro Gregoru jistě i setkání s Antonínem Dvořákem, ke kterým došlo patrně na jaře roku 

1886.
94

 I na základě těchto setkání a Dvořákova záměru blíže se seznámit s Gregorovou 

skladbou Večerní hodinky čili Nešpory na slova žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 

108/1, 136/0-2) připravil Gregora pro Dvořáka koncert ze svého díla, který se uskutečnil 3. 

června 1886.
95

 V ostatním pohledu byla však pro Gregoru osmdesátá léta minimálně 

z počátku velmi namáhavá, protože se nacházel zřejmě v tíživé ekonomické situaci, což 

mohou dokládat i Gregorovy žádosti směřované obci o zálohové vyplácení mzdy nebo i 

deputátních dávek pro rok 1884.
96

 Svojí obtížnou situací argumentoval Gregora též při žádosti 
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o úpravu služného.
97

 V této žádosti shrnul, že jeho služné tvoří 280 zlatých [ač by dle 

přiznaných kvinkvenálek mělo být podle mne vyšší] a je tudíž velmi nedostatečné při 

vyživování pěti nezaopatřovaných dětí – zejména s ohledem na vysoké náklady ve věci 

pořizování potravin a oděvů. Vzhledem k situaci byl donucen, dle svých slov, přiživovat se 

skladatelskou činností a poskytováním privátní výuky v hudbě. K této žádosti připojil stížnost 

na poměry příjmů ze štóly (pohřbů), kdy uvedl, že většina pohřbívaných byla zároveň členy 

některého z městských spolků, přičemž těmto tak mohly být účtovány pouze tři zlaté, což 

však pro Gregoru dle jeho slov znamenalo příjem pouze osmdesáti krejcarů, protože musel 

vyplatit ještě dva instrumentalisty (pozounéry), tři zpěváky a kalkanta (měchošlapa). Zároveň 

též upozornil, že židovští obyvatelé, kteří měli povinnost odvádět „tribut“ na ředitele kůru – 

protože obývali číslované domy – dosud ničím nepřispěli. Jestli a jak bylo na tuto žádost 

odpovězeno, se nepodařilo zjistit. Je však pravděpodobné, že Gregora přeci uspěl, neboť 

žádost, se kterou Rosalie Gregorová žádala o stanovení penze, odkazovala i na poslední 

Gregorův výměr.
98

 Podle tohoto výměru náležely Gregorovi ročně před smrtí následující 

příjmy: na hotovosti 409,94 zl., bytné 52,50 zl., aktivní příplatek 40 zl., za dříví (v hodnotě) 

75,03 zl., za deputát (v hodnotě) 206,365 zl., celkem tedy 783,835 zl. Podle zpráv z Poutníka 

od Otavy Gregora ještě 22. ledna 1887 vyučoval, načež onemocněl a 27. ledna 1887 zemřel ve 

třináct hodin.
99

 Autor článku též uvedl, že Gregora již připravoval skladbu pro plánované 

jarní znovuvysvěcení děkanského kostela – Chvalte Hospodina na výsostech. Jako příčina 

úmrtí byla uvedena „gangraena pedum.“
100

 Skladatelův pohřeb se konal 29. ledna 1887 od 15 

hodin. Pohřbu se zúčastnil zpěvácký spolek i hudba městských ostrostřelců.
101

 Pohřební 

výlohy ve výši 45 zlatých uhradila vdově po skladateli obec.
102

 31. ledna provozováno 

Gregorovo Requiem (SyS 114, katalog 5/0-2, 170/0-2) v kostele Povýšení Svatého Kříže. 

Sbírka na Gregorovu pamětní desku na dům, v němž bydlel, byla zahájena již v září téhož 
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roku.
103

 Na sbírku se pokusili písečtí navázat ještě před rokem 1900 s cílem tohoto roku 

Gregorovu desku zasadit, ale ani tentokrát se to nepodařilo,
104

 až byl tento dům před rokem 

1990 bez desky zbourán.
105

 Podařilo se však 3. února 1900 přejmenovat ulici, ve které 

Gregorou obývaný dům stál, z Poštovní na Gregorovu.
106

 Úspěšného konce dospěla i snaha o 

vybudování Gregorova náhrobního pomníku,
107

 kdy mohl být tento z dílny místního 

kameníka Uhra po předcházející sbírce odhalen 9. října 1888 za přítomnosti mnoha 

Gregorových žáků a také zpěváckého spolku Otavan.
108

 Poté byl pomník předán do obecní 

správy, v níž se nalézá dodnes. 

František Gregora měl se svojí druhou ženou Rozálií devět dětí. S dětmi 

z prvního manželství měl tak jedenáct dětí celkem.
109

 Ne však zdaleka všechny se dožily 

dospělého věku. Vedle syna Bohuslava z prvního manželství, o kterém bylo psáno výše, se 

dospělého věku dožil syn Bedřich (14. února 1861 Písek – 9. června 1911 Kelč). Bedřich byl 

houslistou. Po absolvování učitelského ústavu v Příbrami působil nejprve v Netolicích, 

později v Kelči. Zde byl roku 2006 hledán jeho hrob avšak s negativním výsledkem. Dalším 

synem byl Josef Gregora (25. března 1866 Písek – 5. října 1938 Písek). Vystudoval vyšší 

hospodářskou školu v Táboře, kde se stal sbormistrem tamějších zpěváckých spolků Hlahol a 

Zpěvomil. Stal se hospodářským správcem města Písku. Jeho zásluhou se podařilo sebrat a 

koncentrovat Gregorovy materiály do rukou rodiny. Sám byl velmi horlivý v prosazování 

odkazu svého otce. Přispíval též do tisku. Od roku 1890 byl jednatelem zdejšího 

filharmonického spolku. Velmi se zasloužil o vydání některých Gregorových děl v Pokojově 

vydavatelství v Brně (viz dochovaná korespondenc Františka Gregory v píseckém okresním 

archivu), i když některé snahy se nepodařilo naplnit. Na jeho syna Josefa Gregoru upozornil 

bez bližších podrobností Milan Vokroj ve svém dopise Ivanu Gregorovi.
110

  Podle Gregorova 

zjištění byl tento Josef Gregora úředníkem okresního národního výboru, jeho syn Milan 

Gregora (narozen 14. května 1929) se přehlásil z Písku do Bratislavy 15. září 1952. Byl tak 

nejdéle žijícím potomkem skladatele v Písku. Dalším ze synů skladatele Gregory byl 
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František Gregora mladší (15. září 1867 Písek – 11. února 1937 Náchod). Měl v úmyslu 

navštěvovat varhanickou školu, ale matka tomu nebyla nakloněna, tak byl poslán na učitelský 

ústav do Prahy. Následně se stal učitelem v Náchodě, kde vedl zpěvácký spolek Hron, později 

se stal župním sbormistrem tamějšího kraje. Antonín Gregora (3. srpna 1869 Písek – 20. 

března 1946 Mšeno) se vyučil knihkupcem a stal se v Mšeně tamějším knihařem a 

knihkupcem. Jeho syn Ivan aktivně spolupracoval s Milanem Vokrojem při sběru poznatků o 

Gregorově životě od konce sedmdesátých let 20. století do roku 1990. Antonínův vnuk Ivan 

však již mé prosby o doplňující informace roku 2004 nevyslyšel s tím, že všechno již bylo 

řečeno. Ke Gregorovým synům patří také Otakar Tomáš Gregora (21. ledna 1871 Písek – 9. 

února 1943 Praha). Otakar studoval v Praze. Později se stal vládním radou finančního 

ředitelství v Praze. Jeho syn – též Otakar – navázal na propagaci odkazu svého předka po 

svém strýci Josefu Gregorovi. Vytvořil cenný Systematický seznam skladeb a prací Františka 

Gregory (1819 až 1887). Uspořádal držené hudebniny, některé dále spartoval a opisoval, až 

celou Gregorovu hudební pozůstalost předal roku 1978 tehdejšímu Hudebnímu oddělení 

Národního muzea. Jeho dcera Zora Teichmanová mi poskytla některé cenné informace 

ohledně pravděpodobného uložení materiálů, které podle svědectví z minulosti byly v rukou 

rodiny, ale nebyly předány – a o jejichž současné existenci se bezpečně neví. Bohužel se však 

tyto typy doposud nepodařilo ověřit. Gregorova dcera Anna se narodila v Písku 21. března 

1873, kde také 7. prosince 1908 zemřela.
111

 

 

2.1.2 Písek v době příchodu Františka Gregory 

 

Písek - královské město připomínané již k roku 1243 - bylo ke konci 18. století 

městem zároveň i krajským. V té souvislosti v něm sídlila též správní instituce  - krajský 

úřad.
112

 Josef II patrně podle Sedláčka ve snaze přiblížit obecní správu obci samé vydal 17. 

ledna 1788 dekret, ve kterém při městských radách zřídil nové komplexní úřady správy - 

královské úřady (magistráty) - spadající pod městskou radu. Do té doby byli sice do rad 

jmenováni radní prostřednictvím podkomořského úřadu, který již od poloviny 18. století 

hleděl k tomu, aby příslušní jmenovaní měšťané byli  - čím více, tím lépe – znalí městského 

práva a vykazovali se pokud možno absolvováním některého z vysokých učení, ale i tím 

způsobem se patrně postupně začali do obecních rad dostávat i vzdělanci, kteří sice v obci 

bydleli, ale nebyli místními měšťany (advokáti, písaři).  Od dob Josefa II. pak nacházeli 
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v radách místa i důstojníci.  Po tomto Josefově dekretu volili měšťané užší sbor osmnácti 

osob, které následně vybíraly novou radu a purkmistra z těch, kteří projevili o tyto funkce 

zájem. Volbu následně potvrzovala zemská vláda. Jeden z radních byl pak jmenován 

návladním, což znamenalo, že se stal odpovědný za hospodářství a odpadl tak úřad 

hospodářského inspektora. Po roce 1802 však pro přehlcení pracovními úkony byl na základě 

císařského dekretu jmenován návladní zvlášť.
113

 Tento však, protože nepocházel z rady, se 

jednání neúčastnil, nebyl-li radními pozván a nebyl mu ani přiznán hlas. Následně docházelo 

také k tomu, že rada nebyla vždy obnovována volením měšťanských volitelů, ale že byli noví 

radní jmenováni přímo podkomořským úřadem, i když se o tom podkomořský úřad 

s ostatními radními a purkmistrem radil. Praxe volených purkmistrů však nezůstala dlouho, 

když byla dekretem Františka I. 20. října 1808 zastavena.
114

 Před tímto výnosem byl 

purkmistr volen voliteli z řad obce a potvrzován každý rok ze strany státní správy. Po tomto 

dekretu však vypisoval krajský úřad konkurs, jehož výsledkem bylo podání návrhu krajského 

úřadu zemské vládě o ustavení purkmistra doživotně. Tento model se udržel do roku 1849 – 

respektive 1850, kdy roku 1849 byl zrušen podkomořský úřad a roku 1850 zanikl Prachenský 

kraj. Podkomořský úřad zanikl z důvodu, že svoji výsadní úlohu veškeré městské správy 

ztratil jednak při zřizování krajských úřadů po roce 1750, které na sebe stáhly postupně 

příslušnou agendu, dalším důvodem pak byl vznik královských úřadů (magistrátů) v obcích, 

čímž podkomoří vlastně přišel o možnost obnovovat konšelský úřad ve městech.
115

 Zůstalo 

mu tedy pouze hlavní slovo ve věcech hospodářských, které však mělo být na konci 

čtyřicátých let 19. století převáděno na obecní výbory. Krajský úřad Prachenského kraje 

skončil díky územní reorganizaci roku 1850. Přiřazen byl nově pod kraj Plzeňský
116

 a zde pak 

sídlil již jen podkrajský (úředník). 

Během první poloviny 19. století se město dále vyvíjelo. Podařilo se 

vybudovat vodovod v roce 1836.
117

 Pracovalo se též na zušlechťování vzhledu města. Pomalu 

se odkrývaly problémy s opevněním – hradbami, kdy se jednalo, zda a které části zbourat 

nebo upravit tak, aby odpovídaly potřebám tehdejších obyvatel. Případné opravy pak bývaly 

spojeny s nemalými náklady. Zlepšovala se kvalita cest, stejně jako se od poloviny 

čtyřicátých let začala stavět nemocnice.
118

 Společenské změny, ke kterým docházelo zejména 
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za Gregorova působení v Písku, však začaly již na přelomu čtyřicátých a padesátých let 19. 

století a souvisely s rozmachem školství v Písku – respektive s gymnáziem. Gymnázium bylo 

do Písku přeloženo v roce 1778 z Klatov.  Přestěhování gymnázia do města bylo výsledkem 

reorganizace gymnaziální výuky v českých zemích vůbec následované po dvorském dekretu 

z 25. května 1777.
119

 V důsledku tohoto opatření byl stav gymnázií z třiceti redukován na 

čtrnáct a do Písku bylo gymnázium přesídleno s ohledem na skutečnost, že byl Písek 

krajským městem. Změnila se však podoba původního česko-latinského gymnázia na 

gymnázium německo-latinské mezi lety 1781 – 1783. Po obtížích se podařilo gymnázium 

roku 1849 rozšířit na sedmitřídní, následného roku pak na osmitřídní. Původní obtíže 

spočívaly v tom, že stát nechtěl rozšíření s ohledem na zvýšené náklady povolit a 

argumentoval, že početní stav žactva nebyl takový, aby se muselo přistupovat k rozšiřování. 

Jelikož se však obec uvázala, dojde-li k rozšíření, ke sdílení nákladů – vydržování některých 

profesorů, místností a otopu z rozpočtu obce, bylo nakonec možné otevřít sedmou i osmou 

třídu a přizvat nové profesory, mezi kterými se nacházel i Josef Pažout
120

 a Karel Ninger.
121

 

Ještě tyto pány však předcházel Václav Zikmund.
122

 Zikmund po příchodu do Písku roku 

1847 pečoval vedle své pedagogické práce na gymnáziu zejména o dětskou opatrovnu 

(školku), když vynaložil velké úsilí o její zaopatření i díky místnímu krajskému hejtmanovi té 

doby – baronu Josefu Schrenkovi, který díky svým konexím a vlivu pomohl sehnat nemalé 

prostředky k podpoře tohoto ústavu.
123

 Zikmund při správě opatrovny navázal na Řehoře 

Zeithammera,
124

 který opatrovnu roku 1844 pomáhal zakládat. Vedle opatrovny stál 

Zeithammner též při založení městské knihovny. Zeithammer jako profesor humanitních 

předmětů zdejšího gymnázia zde vyučoval český jazyk již před rokem 1841.
125

 To dosvědčily 

komplikace, ke kterým došlo roku 1841, když Zethammer onemocněl a výuky se chtěl ujmout 

zdejší katecheta František Bezděka.
126

 Komplikace se objevily v tom, že se Bezděka nemohl 
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vykázat žádnou vykonanou zkouškou, i proto musel Zeithammer dosvědčovat, že Bezděka 

učil česky již tři roky a sepsal také některé spisy. Přesto se podařilo Bezděku za profesora 

českého jazyku ustanovit a zároveň bylo určeno, že vedle českého jazyka se česky spolu 

s němčinou vyučovalo také náboženství, přírodopis, zeměpis a dějepis. Na tyto způsoby 

výuky zřejmě Ninger v padesátých letech navázal, když vyučoval (i včetně některých 

ostatních pedagogů) příkladně zeměpisu česky a bylo inspektorem Kleemanem školního roku 

1852/1853 doporučováno, aby se vyučovalo převážně německy.
127

 Vedle rozvoje gymnázia 

došlo v Písku po zrušení krajské správy roku 1850 ke zřízení zemského soudu,
128

 který měl 

stejnou působnost podle bývalého kraje a byl ustanoven nad ostatními soudy nacházejícími se 

v bývalém kraji. K tomuto soudu přišel jako adjunkt roku 1855 Matěj Havelka. 
129

 V únoru 

roku 1856 přibyl do Písku jako učitel opatrovny (školky) i díky Zikmundovi Vojtěch 

Vlastimil Janota.
130

 

Roku 1855 vznikla v Písku beseda – Ressource.
131

 Důvodem vzniku byl podle 

Ningra důvod, že se důstojníci a úředníci nemohli scházet přes stanovenou policejní hodinu. 

Proto rozhodli zřídit spolek, který se řídil dle schválených stanov a nemusel tak podléhat 

četnickému dozoru. Byly vypracovány německé stanovy, které krajský úřad znovu roku 1855 

obnoveného kraje (pod názvem Písecký kraj) schválil. V Ressource se mluvilo nejprve 

výhradně německy a případné užití češtiny vzbuzovalo dle Ningra údiv přítomných, zejména 

pokud tak jednal některý z vyšších úředníků.
132

 Ningr s Havelkou posléze vypracovali 

českojazyčné stanovy, které byly místodržitelstvím 6. února 1857 potvrzeny.
133

 Podle Ningra 

nebylo možno uvést skutečný důvod vzniku stanov v češtině – jazykové vyrovnání – ale 

muselo být uvedeno, že pouze při německojazyčných stanovách by nemohli do spolku 

vstupovat měšťané, kteří německy neuměli. Ressource pořádala sobotní setkání, při  kterých 

probíhala blíže neurčená vokální a instrumentální hudební produkce mezi 19. a 23. hodinou. 

(hra na klavír, čtverozpěvy). O program pečoval Jan Patera.
134

 Aby se mohlo podle Ningra 

zapojit i publikum, nechal Matěj Havelka v Chebu (blíže neurčeno) zhudebnit svůj text Píseň 
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besední: „Mezi všemi světa stánky nejkrasší jest beseda; v ní zkvétájí radovánky, jakých jinde 

svět nedá. [refrén] Proto bratři besedujme, vesele si pozpěvujme, bavme soused souseda, ať 

nám vzkvétá Beseda!“
135

 Znám je však i odlišný konec refrénu: „ať je slavná beseda.“
136

 

Píseň měla více slok. Touto sborovou písní bývala dle Ningra produkce v Ressource 

skončena. Důstojnictvo jako celek však neslo nelibě, že se někteří z důstojníků družili 

s českým úřednictvem a usilovalo o to, aby zejména tato píseň byla stažena z programu
137

 – 

pravděpodobně jako součást taktiky vedoucí k omezení aktivit některých z těch, kteří se 

podíleli na programu. Na základě záminky byl pak Patera, který se staral o program zábav, 

postaven před rozhodnutí, kdy pokud nechtěl, aby důstojnictvo z Ressource vystoupilo, měl 

zabránit dalšímu programu tohoto typu besední písně. Patera informoval ostatní v tom smyslu, 

že pokud má mít dále odpovědnost za program, je třeba se oprostit od toho, co jiné 

(důstojnictvo) pobuřuje, jinak, že se vzdá odpovědnosti. To vedlo Havelku a ostatní podle 

Ningra k tomu, že se z aktivit Ressource stáhli a věnovali se výhradně svátečním a nedělním 

setkáním u Havelkových. Ninger ve svých pamětech i na základě své zkušenosti z Ressource 

začal od tohoto období rozdělovat měšťanstvo – na „nobilitu“ a „stranu národní.“ Za nobilitu 

považoval Ninger především důstojnictvo, soudní úřednictvo, politické úřednictvo (městskou 

a krajskou správu) a částečně též vyučující gymnázia, hlavních škol (obecných), nižší reálné 

školy a některé měšťany.
138

 Úctu, které se těšilo důstojnictvo ve městě, přikládal Ninger na 

jedné straně od měšťanů skutečností, kdy vojenská kapela již před rokem 1848 pořádala 

hudební produkce k tanci na městské plovárně, ze strany úřednictva pak dokládal respekt tím, 

že na slavnostní bankety krajského úřadu bylo zváno i nižší důstojnictvo, oproti tomu od 

soudu nebo gymnázia pouze představení těchto institucí. Další posílení Ningrem označené 

národní strany tvořenou převážně měšťanstvem, které se cítilo být důstojnictvem a 

úřednictvem upozaděno, souviselo s rozvojem reálných škol v Písku.
139

 Po té, co byla roku 

1859 uvedena do provozu nová školní budova, byla zdejší nižší reálka rozšířena o jednu třídu. 

Za tou příčinou byli do Písku posláni školním radou Mareschem noví pedagogové – Vojtěch 

Mautschka a Josef Bříza. Tito se postupně stali podle Ningra neoblíbeni – Mautschka 

s ohledem na neznalost češtiny a Bříza, který svým jednáním a „hloupostí“ zesměšňoval sebe 

i ústav, který reprezentoval. Ninger vzpomenul, že v Poslu z Prahy byl Mautschka napadán, 

že nebyl vhodný pro výuku na škole, když česky vůbec neuměl. To vedlo k tomu, že byla na 

redaktora Posla Vojtěcha Běláka (vlastním jménem František Šimáček) podána žaloba ze 

                                                 
135

 MALÝ (viz pozn. č. 55), s. 48 – 49. 
136

 TUPÝ (viz pozn. č. 133), s. 24. 
137

 MALÝ (viz pozn,. č. 55), s. 49. 
138

 Ibidem, s. 40 – 42. 
139

 Ibidem, s. 81 - 91. 



 

34 

 

strany purkmistra i Mautschky samotného pro uražení na cti. V průběhu přelíčení se však celý 

spor změnil dle Ningra v otázku, je-li Písek město české nebo německé. Bělák nakonec dle 

Ningra svůj článek, že Písek je město české, i pomocí statistických údajů uhájil. V té době 

však již probíhaly přípravy na transformaci nižší reálky - v minulosti i k německé hlavní škole 

přidružené - v reálku vyšší podle pražského vzoru.
140

 Na Mareschova doporučení ohledně 

obsazení učitelských míst i ředitele tentokrát městská rada s výborem nehleděly a zvolily si 

ředitelem vlastního nominanta Jana Krejčího.
141

 Na základě Krejčího doporučení přišli do 

Písku za profesory nové školy též Vojtěch Lešetický
142

 a Adolf Heyduk. Krejčí s Lešetickým 

se stali novými vůdčími osobnostmi zdejší měšťanské národní strany. Lešetický byl 

vzdáleným Gregorovým příbuzným.
143

 Krejčí - zejména však Lešetický - měli k otázkám 

prosazení vlastních postojů radikálnější přístup oproti svým předchůdcům, jak dosvědčil 

Sedláček, když uvedl, že tito si počínali daleko méně opatrně než Zikmund s ostatními a 

přicházeli tak mnohdy především s Ningrem do sporů.
144

 Podle Sedláčka přispíval Lešetický 

do Národních listů, přičemž útočil na všechny možné příslušníky „panské“ strany (dle Ningra 

nobility) i včetně části pedagogického sboru gymnázia. V obecních volbách z kraje roku 1861 

však ještě tento směr, za jehož vůdce byl chápán právě Krejčí a to hned po svém příchodu do 

Písku, větší úspěchy neslavil.
145

 Podařilo se sice se zástupci dle Sedláčka panské strany 

shodnout na kandidátech – mohli být tak zvoleni jak Krejčí, Pažout i Havelka, ale nepodařilo 

se docílit, aby byl následně výborem (zastupitelstvem) zvolen za purkmistra zástupce národní 

strany. Došlo k tomu i z toho důvodu, že zdejší tehdy ještě zámožný měšťan Tomáš Šobr 

odmítl nabízené purkmistrovství a doporučil stavitele Bečku. Ten byl sice v obci oblíben, ale 

zásadní překážkou se nakonec ukázalo, že nepocházel z Písku – pocházel z nedaleké Dobevi. 

Proto i přes dohodu doporučil nakonec vyjednavač panské strany – velitel ostrostřeleckého 
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sboru – Abund Pompe, aby zastupitelé za tuto stranu volili příslušníka své strany – 

dosavadního purkmistra Ignaze Ottu, který byl následně znovu zvolen purkmistrem. Daleko 

úspěšnější bylo Sedláčkem pojmenované uskupení „národní strana“ v Písku téhož roku při 

volbách do zemského sněmu. Význam volby byl dle Sedláčka o to významnější, že pro Písek 

bylo rezervováno pouze jedno poslanecké místo. Volební agitaci „vládní“ strany zastřešovali 

prezident soudu Jan Patera a soudní adjunkti Lausecker a Bauer. Kandidátem byl zdejší 

krajský hejtman František Karel Miltner, který dle Sedláčka o projevenou nominaci sice 

nestál, nemohl ji však odmítnout. Národní strana měla více kandidátů.
146

 Palacký s Riegrem 

navrhovali barona Roberta Hildprandta z Ottenhausenu, zdejší však dali přednost Matěji 

Havelkovi. Matěj Havelka při volbě uspěl a stal se poslancem.  

Krejčí s Lešetickým zároveň usilovali o to, aby se změnily poměry 

v Ressource (besedě). V roce 1861 úspěšně přemlouvali mnoho měšťanů, aby se stávali členy 

tohoto spolku.
147

 Na akce Ressource však tito nedocházeli, až se objevili v hojném počtu 14. 

prosince 1861 na pololetní volební schůzi nového výboru. Výsledkem byla volba, podle které 

ve výboru zasedli samí měšťané a pouze jediný voják (poručík Škrabal) byl zvolen jako 

náhradník. Z této volby vznikla plamenná a bouřlivá debata mezi starými a novými členy 

Ressource, kde Ninger vzpomněl výstupu Františka Gregory na obhajobu volebního výsledku 

v tom smyslu, že k změně, ke které došlo, mělo dojít již dávno, protože Písek byl od pradávna 

českým městem, a tak byla hanba, jestliže se tento jeho ráz neprojevoval dosud ve spolkovém 

výboru.
148

 Na základě tohoto výroku tasil prý na Gregoru blíže neupřesněný důstojník šavli. 

Důsledkem této změny vystoupila dle Ningra celá nobilita z besedy. Z úředníků a profesorů 

zůstalo členy jen velmi málo. Ressource se přejmenovala na Měšťanskou besedu. Zřejmě na 

nátlak vlivných píseckých osob dostala beseda výpověď z užívaných prostor a stěhovala se do 

jiného zařízení (od Tygla k Danešům). Byla to však patrně poslední úspěšně realizovaná 

snaha Krejčího s Lešetickým, neboť vyvolala reakci. Na základě stížností k místodržitelství 

na poměry v reálné škole byl Krejčí hned v březnu roku 1862 stažen z dlouhodobé dovolené, 

kterou získal pro vybudování reálné školy v Písku a povolán zpět na reálnou školu do Prahy. I 

přes relativně krátké působení Krejčího v Písku se Krejčímu podařilo založit v Písku 

hospodářský spolek a snahu měl i o otevření dalších vzdělávacích oborů – stavitelského, 

mechanického a dalších při reálné škole.
149

 Tyto snahy se mu však i s ohledem na potřebný 

značný náklad a zajištění i pro nepochopení obce nepodařilo uvést v život. V reakci na 
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Krejčího – respektive na nečinnost krajského úřadu při prošetřování občanů, kteří podepsali 

petici za zachování Krejčího v Písku, byl proti své vůli penzionován dosavadní krajský 

hejtman František Miltner.
150

 Nahradil ho František Urban.
151

 Ten byl podle Sedláčka do 

Písku patrně poslán, protože: „… Písek duševně churaví a on že přišel, aby jej vyléčil.“
152

 

V Písku Urban sjednotil úřednictvo a ve spolupráci s Lauseckrem a Baurem založili 

„Geselligkeitsverein“ – lidově nazvaný kasino. Jednalo se o obnovu dřívější Ressource, avšak 

navíc byl do spolku, jak uvedl August Sedláček, přidán bojový duch. Po obecních volbách 

roku 1861 vedli opozici ve městě Tomáš Šobr s Josefem Pažoutem. V souvislosti s nově 

plánovanými obecními volbami připravovali novou kandidátní listinu, v které Šobr trval na 

tom, aby v ní nebyl nikdo z panské strany. Nakonec však po Pažoutově naléhání, byli i někteří 

z této strany přijati, včetně tehdejšího purkmistra Ignaze Otty, ovšem s tou podmínkou, že by 

v případě vítězství přijal Šobr purkmistrovství.
153

 Seznamy voličů připravené již roku 1864 

ale vykazovaly mnoho chyb, a tak musely být z důvodu nechutě zdejších úřadů až po zásahu 

místodržitelství přepracovávány. I František Gregora v této souvislosti požadoval, aby byl co 

učitel zařazen do voličských seznamů.
154

 V odpovědi je však uvedeno, že Gregora nemohl být 

do seznamů včleněn, protože je pouze vedlejším učitelem – nikoliv stále zřízeným, a proto mu 

nemohlo být volební právo přiznáno.
155

 Příprava obecních voleb se protáhla až do prosince 

roku 1865, Šobr byl volen purkmistrem na zasedání výboru 10. února 1866.
156

 Na jaře 1866 

se ustavilo okresní zastupitelstvo, jehož předsedou (starostou) se stal též Šobr.
157

 30. ledna 

1867 byl Šobr zvolen i jako poslanec na český sněm. Na oslavu Šobrova zvolení účinkoval 

Gregora s dalšími v Měšťanské besedě 7. února 1867 v slavnostní hudební zábavě.
158

 Za 

velké přednosti Šobrova purkmistrovství označil Sedláček zavedení českého úřadování, 

založení a zřízení místní spořitelny a převzetí dětské opatrovny (školky) do obecní správy.
159

 I 

přes tyto úspěchy se Šobrovi nepodařilo obhájit v následujících obecních volbách vítězství ani 
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své osobní (co purkmistra) ani národní strany. Podle Sedláčka bylo příčin několik. Hlavní 

z nich byla smrt Josefa Pažouta v červenci roku 1867. Podle Sedláčka byl Pažout podstatnou 

Šobrovou oporou, díky které získával Šobr pověstný přehled o problémech měšťanů i obce a 

Pažout pravděpodobně podnítil i mnoho nápadů, které následně Šobr realizoval.
160

 

Nejednotnost národní strany způsoboval Šobr také tím, že co purkmistr konal různé ústupky 

opoziční panské straně ve snaze být znovu zvolen. Ve snaze o naklonění ostrostřelců se 

příkladně zaměřil více na stavbu střelnice než nového gymnázia. Mnozí měšťané mu pak 

zřejmě také nezapomněli, že při volbě nového děkana po zemřelém Matěji Tingrovi roku 

1866 hlasoval pro gymnaziálního profesora Josefa Ctibora, místo aby podpořil v Písku 

oblíbeného a uznávaného zdejšího kaplana, katechetu obecné školy a za dob Krejčího i reálné 

školy - Josefa Diviše, který byl však nakonec zvolen.
161

 Neutěšené poměry a nejednotnost 

Šobrovy strany umožnila konkurentům vedeným Lauseckrem a Bauerem získat pro 

kandidátní listinu i některé měšťany, čímž si zařídila následné vítězství i purkmistra – 

Augustina Stolze, který byl vlastně kandidátem „Geselligkeitsverein.“ I přes změněnou situaci 

se však poměry ve fungování obce podle Sedláčka nedaly srovnávat se situací před rokem 

1866. Šobr se jako poslanec zvolený 30. ledna 1887 účastnil sněmu 18. února téhož roku. 

Sněm byl ale rozpuštěn, protože odmítl volit v reakci na předchozí dualistické vyrovnání 

zástupce do Říšské rady.
162

 22. března nastala nová volba do sněmu, při které byl za Písek 

opět zvolen Šobr.
163

 Tentokrát však již ztratila strana Palackého a Riegra na sněmu většinu, 

takže na novém zasedání sněmu podali někteří poslanci proti volbě do Říšské rady protest a 

sněm opustili. Následujícího roku – 22. srpna – podepsalo osmdesát jedna těchto poslanců 

(později se připojili i další) památnou Riegrovu Českou deklaraci v reakci na dualismus 

v souvislosti s českými státoprávními požadavky.
164

 Mezi deklaranty se objevil i Tomáš Šobr. 

I tato politická situace napomohla dle Malého k znovuzvolení Šobra okresním starostou 

v červnu 1869. Místodržitelství ale Šobra nepotvrdilo. Po té, co jej zastupitelstvo 

demonstrativně zvolilo 5. října znovu okresním starostou, bylo rozpuštěno. V letech 1869, 

1870 a 1872 byl Šobr opakovaně volen do zemského sněmu, roku 1872 i do obecního 

zastupitelstva. 7. března 1873 však zemřel.
165

 Volba poslance se 24. září 1869 konala v Písku 

veřejně. Během této prohlásil podle Malého Ninger s pověstným svým ráčkováním: „Já volím 
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deklaranta Tomáše Šobra!“
166

 Tato volba měla za následek Nigrovu perzekuci, kdy byl 

nejprve téhož roku suspendován a když si roku 1871 odmítl podat žádost o přidělení místa 

mimo Písek, předčasně penzionován. Tento okamžik lze, dle mého názoru, svým způsobem 

považovat za ilustrativní symbolické ukončení období přímých obrozeneckých snah v Písku. 

 

2.2 Dílo Františka Gregory 
 

2.2.1 Evidence a klasifikace Gregorovy skladatelské a teoretické tvorby 

 

Skladatelská činnost Františka Gregory dosud nebyla nijak zrevidována, 

pominou-li se výčty kompozic především z dochované a nalezené literatury. Problematikou 

kompozičního odkazu jsem se zabýval zejména v souvislosti 1) se zpracováváním pramenů 

Českého muzea hudby, Státního okresního archivu Písek spadajícího pod Státní oblastní 

archiv v Třeboni, Prácheňského muzea v Písku (dále jen Prácheňského muzea), 2) s údaji a 

informacemi nalezenými v literatuře, případně v korespondenci. Cílem byla prvořadě základní 

evidence skladeb a prací v návaznosti na jejich klasifikaci potřebnou pro uspořádání 

pramenných fondů. Přes výše uvedené nejsou badatelská úsilí v tomto ohledu na samém 

počátku. Okolnosti pohybu pramenů po skladatelově smrti mohly - ovlivněny na jedné straně 

pravděpodobně lokálními reáliemi spolkového života spolu se značným zájmem pozůstalých 

rodinných příslušníků o tvorbu svého předka - s velkou pravděpodobností zapříčinit sloučení 

více hypoteticky předpokládaných pramenných sbírek do menšího počtu soustředěných 

především do rukou pozůstalé rodiny.
167

  

Zájem rodiny o dílo Františka Gregory přetrval i do další generace – vnoučat 

skladatele, přesněji vnuka Otakara Gregory, který jak již jeho strýc – Josef Gregora v Písku – 

si vzal za cíl „oživit“ odkaz skladatele Františka Gregory. Nashromážděné informace 

především o notových materiálech s výše uvedenými snahami utřídil v roce 1977 k výročí 

devadesáti let od úmrtí skladatele v Systematický seznam skladeb a prací Františka Gregory 

(1819 až 1887).
168

 Seznam využil „… desetinného třídění na skupiny podle jednotlivých 

druhů skladeb a prací.“
169

 Klasifikačními hledisky Systematického seznamu se v komentáři 

dále zabýval i vedoucí Hudebního oddělení Okresní knihovny v Písku - Milan Vokroj, který 

provedl v počátku roku 1990, motivován též snahou upozornit na Gregorův život a dílo, 
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podrobný aktuální stav bádání pro Český hudební fond.
170

 Vokroj uvedl, že autor 

Systematického seznamu aplikoval obecný princip desetinného třídění s vytvořenou vlastní 

notací neztotožnitelnou s číselnými znaky mezinárodních tabulek desetinného třídění. 

Skladby pak byly rozděleny na světské a liturgické, přičemž Vokroj obhajoval klasifikaci 

duchovních skladeb za liturgické s ohledem na předpokládaný účel vzniku skladeb – využití 

při liturgii. Koncertantní provedení duchovních skladeb Vokroj předpokládal bez bližších 

komentářů až následně. Vokroj také upozornil na skutečnost, kdy při klasifikaci docházelo ke 

křížení klasifikačních hledisek, například: společenské funkce skladeb, instrumentace, 

hudebních forem a žánrů.
171

 Skladby liturgické jsou v Systematickém seznamu tříděny na 1) 

skladby pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany, 2) vokální skladby liturgické, 3) 

příležitostné vokální skladby duchovní, 4) duchovní skladby pro různá obsazení, světské 

skladby, dále na 5) skladby sborové, 6) sólové písně s průvodem, 7) skladby instrumentální, 

8) pedagogické práce, 9) různé. Jednotlivé podtřídy jsou dále děleny ještě do devíti skupin. 

Při tvorbě Systematického seznamu vyšel Otakar Gregora pravděpodobně 

přednostně z pramenů, které měl ve svých rukou soustředěny k dispozici. Jednalo se o 

materiál, který měl být dle dochované korespondence předán na podzim roku 1978 

Hudebnímu oddělení Národního muzea v Praze.
172

 Otakarův bratranec – Ivan Gregora – zaslal 

z blíže neurčených příčin seznam též Hudebnímu oddělení Okresní knihovny v Písku. 

Předpokladem byla patrně snaha o získání zpětné reakce z místa skladatelova dlouholetého 

působení a naděje v získání nových informací. Milan Vokroj, vedoucí hudebního oddělení 

písecké knihovny, se skutečně začal celou záležitostí zabývat.
173

 Ve svém dopise 

adresovaném Ivanu Gregorovi upozornil především na některé obecné kontextové nepřesnosti 

spjaté s návštěvou a posledním veřejným účinkováním Bedřicha Smetany v Písku, přimlouval 

se zejména také za oddělení evidence literárních pramenů k Františku Gregorovi od 

Systematického seznamu.
174

 Připomínky a poznámky směřoval prostřednictvím Ivana Gregory 

též Otakaru Gregorovi. Zároveň poskytl další doporučení vhodných adresátů Systematického 

seznamu, kde se vedle regionálních a krajských historických institucí a knihoven objevilo i 
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 VOKROJ (viz pozn. č. 13). 
171

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 23. 
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 Ivan GREGORA, Dopis ze Slaného dne 2. 10. 1979, adresován Dr. M. Vokrojovi,Písek, kopie ve vlastnictví 

L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004 se souhlasem vdovy Evy Vokrojové. 
173

 Dr. Milan Vokroj - zaměstnanec a také vedoucí Hudebního oddělení Okresní knihovny v Písku. Vedle své 

knihovnické práce se zabýval sběrem a tříděním různého historického materiálu spjatého s hudbou, kterého 

nashromáždil značné množství. V roce 2004, kdy jsem na základě doporučení píseckých pamětníků kontaktoval 

vdovu po dr. Vokrojovi – Evu Vokrojovou, jsem mohl nahlédnout do vzorně utříděné místnosti plné různého 

především spisového hudebního materiálu. Aktuální stav pozůstalosti mi není znám. 
174

 [Milan] VOKROJ, Dopis z Písku dne 22. 12. 1977, adresován Ing. Ivanu Gregorovi, Písek, kopie ve 

vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004 se souhlasem vdovy Evy 

Vokrojové. 
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jméno profesora na kontrabas kroměřížské konzervatoře Miloslava Gajdoše,
175

 který se 

velkou měrou snažil zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století o propagaci 

kontrabasových skladeb Františka Gregory a osobnosti Františka Gregory jako kontrabasisty 

vůbec.
176

 Vokroj v dopise odpovídal i na další možnosti výskytů různých pramenů 

k osobnosti Františka Gregory v Písku. V září roku 1978 sepsal Otakar Gregora I. dodatek 

k Systematickému seznamu skladeb a prací F. Gregory z r. 1977 (dále jen Dodatek 

k systematickému seznamu).
177

 V tomto Dodatku k systematickému seznamu korigoval autor 

především omyly původního Systematického seznamu, ale doplnil do něj též výskyty dalších 

skladeb vyskytujících se v píseckém okresním archivu tou dobou sídlícím v Mirovicích a 

archivu v Prachaticích. Z dopisu Ivana Gregory z 23. 11. 1978 vyplynulo, že k doplnění 

výskytu pramenů ze Státního okresního archivu Písek došlo z podnětu Milana Vokroje.
178

 

V dopise však především Ivan Gregora informoval Milana Vokroje o předání utříděné 

skladatelovy pozůstalosti Otakarem Gregorou do Hudebního oddělení Národního muzea. Ivan 

Gregora také připojil informaci o odeslání exemplářů Systematických seznamu Vokrojem 

doporučeným adresátům, které rozšířil o instituce konzervatoří, Akademii múzických umění 

v Praze, Slezské muzeum v Opavě, Československý rozhlas, Československou televizi a 

Český hudební fond. Dále byl seznam odeslán dalším blíže neurčeným osobnostem, které by 

o něj mohly projevit zájem. Vokroj byl též informován o konkrétních plánech Miloslava 

Gajdoše pro nadcházející jubilejní rok sto šedesáti let od narození skladatele Františka 

Gregory v Kroměříži.
179

 Žádnou odezvu však samotné rozeslání Systematického seznamu dle 

pisatele neznamenalo.  

Vedle Systematického seznamu se Milan Vokroj
180

 zabýval některými dalšími 

aspekty souvisejícími s Františkem Gregorou – včetně díla. V souvislosti s díly se Milan 
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 Miloslav Gajdoš – kontrabasista, pedagog a skladatel, narozen 13. 4. 1948, mezi lety 1963 – 1968 posluchač 

kroměřížské konzervatoře ve třídě Aloise Kříže, posléze posluchač JAMU – třída Jiřího Botlíčka. Od roku 1973 

vyučuje hře na kontrabas na kroměřížské konzervatoři – viz: Miloslav Gajdoš, Slovník kontrabasistů, Kroměříž, 

Bass club Kroměříž, 1994, s. 45. 
176

 Od roku 1978 pořádá M. Gajdoš Mezinárodní soutěž Františka Gregory v Kroměříži ve hře na kontrabas - 

viz: Luděk ZAKOPAL, Kontrabasová škola Kroměříž  a její vliv na techniku hry u nás a ve světě (diplomová 

práce), Praha 2000 – exemplář práce získán darem od M. Gajdoše v roce 2005.  
177

 Otakar GREGORA, I. dodatek k Systematickému seznamu skladeb a prací F. Gregory z r. 1977, Praha, kopie 

strojopisu, 1978, Písek, ve vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti Dr. Milana Vokroje v Písku 

se souhlasem vdovy Evy Vokrojové v roce 2004. 
178

 Ivan GREGORA, Dopis ze Slaného dne 23. 11. 1978, adresován dr. Vokrojovi, Písek, kopie ve vlastnictví L. 

Procházky – kopie pořízena z pozůstalosti po dr. Vokrojovi roku 2004 se souhlasem vdovy Evy Vokrojové. 

Dopis dr. Vokroje podávající informaci o výskytu notového materiálu v okresním archivu se nepodařilo 

dohledat. 
179

 Jednalo se o plán vydání tiskem kontrabasových skladeb Františka Gregory a uspořádání vzpomínkového 

večera. K ucelenému vydání kontrabasových skladeb Františka Gregory Miloslavem Gajdošem však nejspíše 

nedošlo. 
180

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 22 – 30. 
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Vokroj zaměřil na charakteristiku těch z nich, které považoval z různých důvodů za důležité. 

Z duchovní hudby si vybral Večerní hodinky čili Nešpory na slova žalmů Davidových (SyS 

133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2), kterými se zabýval zejména v návaznosti 1) na 

skladatelovy životní osudy (skladatel předložil kompozici k přihlášce do konkurzu na 

uprázdněné místo ředitele pražské konzervatoře roku 1865
181

), čímž si skladby skladatel dle 

Vokroje náležitě cenil a 2) na použitou textovou předlohu, kde se bez bližšího srovnání 

Vokroj pokusil poukázat na charakteristickou práci skladatele s textem, kdy František 

Gregora pracoval s textovou předlohou volně, některé pasáže zcela vypouštěl, či kombinoval 

dohromady vícero různých textů.
182

 Vedle Večerních hodinek se Vokroj zastavil ještě u 

Českých responsorií velikonočních (SyS 41, katalog 30/0-3), na kterých ukázal, že sice 

tentokrát skladatel nezasahoval do textu, ale nedodržel jeho podobu střídání verše s odpovědí 

(versiculum – responsorium) a zkomponoval skladbu v podobě oratorních pašijí – střídání 

pasáží Ježíše, sboru a vypravěče. Vyložením liturgické funkce těchto responsorií 

demonstroval Vokroj, že se tato skladba oproti Večerním hodinkám zdá bez konkrétního 

liturgického kontextu nesrozumitelná a tak i ne zcela vhodná pro koncertní provedení. Na 

Slavnostní mši g moll Ó shlédni Bože věčný (SyS 116, katalog 4/0-2) dokládal Vokroj 

odlišnou textovou předlohu pro každou jednotlivou část mše. Ve světské tvorbě se Vokroj 

zaměřil zejména na Gregorovy skladby obsažené ve sbírce pramenů, které nebyly při 

sestavování Systematického seznamu známy.
183

 Jednalo se zejména o sborovou tvorbu. Popis 

pramenné sbírky „sloučeného notového archivu pěveckých spolků Otavan-Gregora-

Hlahol“
184

 je dnes o to cennější, že se podle zjištěných svědectví zdá, že byly tyto prameny 

nenávratně zničeny, jak opakovaně předpokládal a nakonec i osobním svědectvím tehdejší 

zaměstnankyně kulturního střediska doložil vedoucí produkce Centra kultury Písek – Karel 

Průcha, ve svém e-mailu z 9. 4. 2014: „…podle svědectví paní J. Černické, která tam 

pracovala a je očitým svědkem, byl celý archiv z této budovy pracovníky města odvezen do 

sběru! Prý odvezli i to, co neměli, natož nějaké noty. Takže podle jejích slov nemá cenu po 

ničem pátrat.“185
 

Kromě Gregorovy Nauky o harmonii hudební
186

 (SyS 811, katalog 105/1, 

106/1, 194/1, 195/1) a Gregorovými kontrabasovými díly se uceleně tvorbou Františka 

                                                 
181

 GREGORA (viz pozn. č. 78). 
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 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 24. 
183

 GREGORA (viz pozn. č. 62). 
184

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 27. 
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 E-mailová korespondence s Karlem Průchou [online], 9. 4. 2014, karel.prucha@ckpisek.cz. 
186

 František GREGORA, Nauka o harmonii hudební. Postupy harmonické na základě basu fundamentálního, 

Praha, F. A. Urbánek, 1876. 
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Gregory, je-li mi známo, nikdo systematicky nezabýval. Naukou o harmonii hudební se 

podrobně zaobíral Bohumil Dušek ve svém článku Počátky české odborné literatury o 

harmonii hudební,
187

 kontrabasovými skladbami profesor kroměřížské konzervatoře Miloslav 

Gajdoš ve svých pracích a pojednáních zejména ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. 

století,
188

 později pak také posluchači jeho kontrabasové třídy v Kroměříži.
189

 Ostatní 

nalezená literatura, pokud se zmiňovala o díle skladatele v konkrétních příkladech, pak 

způsobem různě rozsáhlých a rozdílným způsobem řazených výčtů skladeb, které jsou ve 

srovnání se Systematickým seznamem ne vždy kompletní. Problematiku úplnosti jednotlivých 

výčtů skladeb spolu se snahou vytvořit si komplexní představu o Gregorově tvorbě 

komplikuje jev, který se projevil i při zpracovávání notových pramenných fondů – totiž 

výskytů identické skladby pod různými názvy a to i v případě autografních materiálů, 

přestože v těchto případech došlo pouze k nepatrným posunům.
190

 Při vědomí tohoto 

poznatku je tak ještě daleko obtížnější utvořit si ucelený přehled o skladbách Františka 

Gregory, protože některé skladby zmiňované literaturou 1) buď nebyly dohledány – 

nepodařilo se je nalézt podle názvů uvedených ve výčtech, 2) nebo byly dohledány ale pod 

jinými názvy, a tak není možné spolehlivě stanovit, jedná-li se o další nové skladby nebo o 

skladby již aktuálně známé. V souvislosti s oznámením o úmrtí skladatele otiskl příkladně již 

Dalibor. Hudební listy seznam dosud netištěných Gregorových skladeb.
191

 Přestože článek již 

ve svém názvu odkázal především na netištěné Gregorovy církevní skladby, uvedl i tvorbu ze 

všech ostatních skladatelských oblastí. Tento článek posloužil jako zřejmě první ucelený 

výčet Gregorovy tvorby, což dokládá obsahová i formální shoda s podobou rukopisného 

seznamu vypracovaného synem skladatele – Josefem Gregorou, který uvedl, že data byla 

sebrána z nalezených záznamů především z dobových periodik. Tento rukopisný seznam se 
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 Bohumil DUŠEK, Počátky české odborné literatury o harmonii hudební, in: Hudební věda, roč.  XI, 1974, č. 

1, s. 24 – 34. 
188

 1) Miloslav GAJDOŠ, Katalog kontrabasových skladeb Františka Gregory, Kroměříž, kopie rukopisu, 1978, 

Písek, ve vlastnictví L. Procházky – kopie pořízena se souhlasem majitele rukopisu – M. Gajdoše – v roce 2006, 

2) Miloslav GAJDOŠ, František Gregora – český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 

1985. 
189

 1) Miloslav RAISIGL, František Gregora. Kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1997, 

2) Luděk ZAKOPAL, Kontrabasová škola Kroměříž  a její vliv na techniku hry u nás a ve světě (diplomová 

práce), Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Kroměříž 2000. 
190

 Příkladně: 1) Katalog 48/1 – součástí jednoho autografního pramene – dvě verze názvů: „Pochod husitů 

válečných“, „Pochod husitských válečníků“, 2) příležitostné skladby pro vítání jara na věži děkanského kostela 

v Písku – viz: Katalog 91/1 – 98/3, „Vítání května na věži Písecké“, „Vytrubování na 1. května“, „Fanfáry na 

věž“, „Pro prvního máje 1861“. 
191

 ANONYM, Frt Gregory netištěné skladby církevní, in: V. V. Zelený (ed.), Dalibor. Hudební listy, Drobné 

zprávy, roč. IX, 1887, č. 18, 30. 4., s. 141. 
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dnes nachází ve Státním okresním archivu Písek.
192

 V Daliboru jsou tak uvedeny skladby, 

které se doposud nepodařilo na základě názvů dohledat, provést jejich případnou identifikaci, 

ani o nich nejsou k dispozici žádné informace v souvislosti s existencí či provedeními. 

Problematickou je pak také eventuelní souvztažnost k jinému známému dílu na základě 

názvu.
193

  Do jisté míry podobná se může jevit situace již za skladatelova života, kdy místní 

časopis Zvon informoval čtenáře o provedení písně Plesej Slávie – písně pro mužský hlas s 

doprovodem, o které se následně nepodařilo dohledat žádných zpráv.
194

 S ohledem na 

souvislosti vzniku skladby a jejího provedení nelze však vyloučit, nejedná-li se o skladbu 

námětem i obsazením blízkou skladbě Nad Solunem nebe jasné (SyS 626, katalog 60/1, 

62/12), nebo nejedná-li se přímo o tutéž skladbu. Článek ve Zvonu přinesl totiž informace o 

uspořádané hudební akademii v předvečer svátku svatých Cyrila a Metoděje,
195

 na základě 

čehož je možné stanovit námětovou blízkost případných obou skladeb i bez jejich konkrétní 

znalosti. K svědectví Gregorovy tvorby jistě náleží také článek vydaný ještě za skladatelova 

života – přesněji roku 1879.
196

 Autor textu představil především životní osudy skladatelovy, 

tvorbě Františka Gregory se věnoval v závěru textu velmi stručně a obsáhl pouze rozsahově či 

obsazením obsáhlejší kompozice a u některých z nich připojil i jejich dataci. Přes výše 

uvedené poznatky a při vědomí neucelenosti a možné neúplnosti seznamů Gregorových 

skladeb obsažených většinou co zakončení nebo příloha jubilejních článků a publikací 

k výročím skladatelova narození nebo úmrtí,
197

 zůstávají tyto spolu 1) se Systematickým 

seznamem, 2) s dobovými svědectvími především v lokálních periodicích o existenci či 

provedení té či oné skladby, jedinou možností o získání relativně komplexní představy o 

skladatelově tvorbě. 

Jak již výše uvedeno, k základní představě o Gregorově tvorbě mohou 

posloužit bez nároku na úplnost publikace vydané u příležitosti skladatelova narození a úmrtí. 

V této souvislosti by měla být zmíněna publikace Bedřicha Brandejse,
198

 O. Hajského
199

 a 
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 Josef GREGORA, Frant. Gregora. Životopis. Sebral a sestavil z různých listů Jos. Gregora 1889, rukopis, 

Písek, SOkA, František Gregora, inv. č. fondu 1355, karton 2, nesign., inv. č. 4 – Slavnostní a příležitostné tisky, 

programy, plakáty, výstřižky 1874 – 1944. 
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 Jedná se především o skladby: Svatý Jene pro smíšený sbor, Ty’s láska má (píseň pro tenor solový a varhany), 

Jako plavci v spoustě vodní, Zapomenutá píseň. 
194

 ANONYM, Místní zprávy, in: Zvon. Nejlacinější politický časopis český, roč. I, 1864, č. 5, 12. 2. [nesprávné 

datum – má být 12. 3.], s. 78. 
195

 Svátek slovanských věrozvěstů slaven do šedesátých let 19. století 9. března. 
196

 VARVAŽOVSKÝ (viz pozn. č. 38). 
197

 Karel POLESNÝ, Po stopách Gregorovy památky, in: Písecké listy, 1947, č. 26, 25. 6. – autor poukázal na 

neúplnost seznamů skladeb Františka Gregory zejména v publikacích vydaných v Písku k skladatelovým 

výročím v letech 1897, 1907, 1912. Nedostatky seznamů považoval za důsledek špatné znalosti díla jednotlivých 

pisatelů. 
198

 BRANDEJS (viz pozn. č. 5). 
199

 HAJSKÝ.(viz pozn. č. 6). 
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také publikace od Dr. O. H.
200

 Všechny publikace vykazují příbuznost či přejímání celých 

textových pasáží. Stejným způsobem bylo naloženo s uvedením skladeb Františka Gregory, 

kdy pod názvem: „Z bohaté tvorby Frant. Gregory uvádíme:“,
201

 následuje naprosto 

identický výčet skladeb ve všech třech publikacích. Seznam skladeb v publikacích je 

rozdělen: 1) skladby kostelní, 2) světské skladby, 3) instrumentální skladby, 4) mnoho 

transkripcí. Některé z uvedených skupin jsou zakončeny: „… a mnoho jiných,“
202

 z čehož 

vedle názvu také vyplývá, že si pisatel nekladl požadavky na úplnost, která je mu Polesným 

vyčítána.
203

 I tento seznam obsahuje dosud nedohledané tituly.
204

 Datací skladeb se tento 

seznam skladeb rovněž nezabýval, protože žádné informace tohoto druhu nejsou 

k jednotlivým záznamům připojeny. Tyto seznamy Gregorových skladeb mohou být 

vyzdvihnuty právě pro uvedení své poslední skupiny – příklady Gregorových transkripcí, 

protože veškerá badatelská práce související s uspořádáním notových pramenů Gregorovy 

skladatelské činnosti se v minulosti bez ohledu na původce bádání (rodina, M. Vokroj, M. 

Gajdoš) stejně jako většina autorů jubilejních článků a pojednání o Gregorovi soustředili na 

skladatelovu vlastní tvorbu. Toto tvrzení lze potvrdit i zjištěním, že Systematický seznam 

žádné z těchto úprav s výjimkou Donizettiho Marie, dcery pluku (SyS 784, katalog 127/1) 

výslovně nepostihl.
205

  K zařazení Marie, dcery pluku do Systematického seznamu došlo, 

domnívám se, na základě nelokalizovaných notových materiálů v době pořádání 

Systematického seznamu, kdy byl Otakar Gregora spraven o předpokladu jejich existence, 

avšak domníval se, že se jedná o divadelní hru – a tedy i patrně o vlastní Gregorovu scénickou 

hudbu, čemuž odpovídá skupina, do které byla skladba v Systematickém seznamu včleněna: 

„78 Scénická hudba k divadelním hrám.“
206

 S oblastí transkripcí se Systematický seznam 

vypořádal pouze uvedením informace o existenci sbírky skladeb cizích autorů pro smyčcový 

kvartet.
207

 Seznam transkripcí původně v zmiňované Brandejsově publikaci zjevně vyšel 

z článku uvedeného v Daliboru,
208

 který je v této oblasti velmi stručný, a byl tak v publikaci 

rozšířen a konkretizován. Podoba jednotlivých položek záznamu není však natolik přesná, aby 

uváděla, které části v případě operních děl, případně které konkrétní skladby uvedených 
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autorů přicházeli pisateli do úvahy. Oproti článku v Daliboru obsahuje tak tento seznam nejen 

více položek, ale mnohdy i drobné poznámky o obsazení Gregorových transkripcí, které byly 

většinou zacíleny na smyčcové kvartety nebo orchestrální skladby vůbec. V souvislosti 

s Gregorovými adaptacemi skladeb cizích autorů mohou být tak ku pomoci dohledané zprávy 

v pracích Miloslava Gajdoše nebo případně jakýkoli náhodně zjištěný výskyt některé ze 

skladeb.
209

  Miloslav Gajdoš uvedl příklady takových skladeb pro smyčcový kvartet ve své 

publikaci František Gregora – český kontrabasista a skladatel,
210

 ve které je popsal jako 

Sbírku skladeb pro kvarteta. S odkazem na užité ladění kontrabasu se Gajdoš domníval, že se 

jedná o pozdější úpravy mající i instruktivní účely. Užité ladění je dle Gajdoše většinou: E1, 

A1, D, G – oproti Gregorou běžně využívanému ladění podle C-violonu, který byl laděn o 

kvartu výš. Za zcela ojedinělé a přesahující rámec instruktivní pomůcky pak Gajdoš 

považoval zpracování Beethovenovy páté symfonie. Gajdoš uvedl, že sbírka kvartetních 

skladeb obsahovala následující úpravy: „a/ Ouvertura z opery M. W. Balfeho: „Heimanns 

Kinder“ b/ Pochod a sbor z opery R. Wagnera: „Tannhäuser“ c/ Ouvertura z opery F. 

Flotova: „Stradella“, d/ Valčík z opery Ch. Gounoda: „Faust“ e/ Sbor vojínů z opery Ch. 

Gounoda: „Faust“ f/ Ludwig van Beethoven: „V. symfonie“ g/ Ouvertura k opeře V. 

Belliniho: „Montecchi e Capuleti“ h/ Ouvertura k opeře V. Belliniho: „Il Pirata“ i/ I. směs 

z opery G. Verdiho: „Ernani“ j/ II. směs z opery G. Verdiho: „Ernani“ k/ „Andante od 

Beethovena“ l/ „Pan Talon“.
211

 Gajdoš také zmínil původní název sbírky: „Výbor oblíbených 

ouvertur pro smyčcový kvartet upravil Frant. Gregora.“
212

 Původ prezentovaných informací 

nelze z publikace spolehlivě zjistit, v úvodu seznamu kontrabasových skladeb se Gajdoš ve 

své publikaci v obecné rovině odvolal na informace Systematického seznamu, na prameny 

uložené v Knihovně pražské konzervatoře a na prameny v osobním vlastnictví vnuka 

skladatele – Ivana Gregory. Více informací o sbírce transkripcí však Gajdoš shromáždil již 

v roce 1978.
213

 Z uvedených informací vyplynulo, že sbírka obsahuje rukopis skladatele 

Františka Gregory u skladeb ve výše uvedené citaci označené písmeny „a – g, l“ v podobě 

svazků jednotlivých hlasů, v ostatních případech považoval Gajdoš za kopistu syna skladatele 

Josefa Gregoru. Gajdoš zároveň uvedl, že součástí sbírky byly i skladby Menuet B dur pro 

dvoje housle, violu a kontrabas – Systematický seznam tuto skladbu neobsáhl – a skladba 
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Fuga na téma Nepudu domů (pravděpodobně SyS 711a, katalog 70/1) ve verzi pro stejné 

obsazení jako skladby předešlé, avšak v podobě partitury rukopisu Josefa Gregory. 

Instruktivní účely těchto transkripcí potvrdil i přímo vnuk skladatelův Ivan Gregora v dopise 

Milanu Vokrojovi z 6. 12. 1989: „Ze svých synů si vytvořil dědeček smyčc. kvarteto, v němž 

part violoncella hrál na kontrabas (resp. Violon C). Pro tento kvartet upravoval různé 

skladby soudobých světových skladatelů, zejména romantických (Verdi, Gounod, Flotow, 

Belini, Beethoven aj.)“
214

 Gajdošovy informace o vlastnictví hudebniny potvrdil Ivan Gregora 

roku 1990.
215

 Současné uložení pojednávané sbírky transkripcí Františka Gregory se 

nepodařilo ověřit. Transkripce jiného obsazení  - sólově na fysharmoniku – okrajově doložila 

i zdejší periodika.
216

 Podrobné údaje o prováděných skladbách lze však mnohdy stěží nalézt, 

protože zejména všeobecné lokální časopisy, pokud zachytily informace o hudebních 

podnicích, častěji však kulturních všeobecně, poskytly, jako i v ostatních případech o 

konkrétních hudebních číslech, jen zběžný údaj. Zaměřily se zejména na poskytnutí 

informace čtenáři o pořádání akce. Není proto v této souvislosti možné jasně ve většině 

případů stanovit, byla-li sólová Gregorova čísla na fysharmoniku interpretací vlastních nebo 

cizích transkripcí zmiňovaných kompozic, případně improvizací na uvedené skladby či zcela 

volnou vlastní improvizací – zejména v případech, kdy jsou zprávy omezeny pouze na údaj 

Gregorova účinkování bez ohledu na zvolený nástroj a neobsahují informace o 

provozovaných skladbách. 

Pro orientaci ve vlastní Gregorově tvorbě je jistě aktuálně nejvíce ku pomoci 

Systematický seznam. Z něj je možné získat především představu o rozsahu kompozičního 

odkazu, existenci jednotlivých skladeb podle nalezených pramenů a popis těchto pramenů 

s uvedením příslušné pramenné lokace. Údaje o nalezených pramenech se vedle lokace 

omezily pouze na konstatování, jedná-li se o autograf, opis. Tyto informace se ukázaly za 

relativně odpovídající po získání fyzické zkušenosti s předanými materiály pozůstalosti. 

Připojené údaje o klasifikaci pramenů podle obsazení se projevily jako relativně nepřesné 

kvůli značné obecnosti zejména v oblasti pramenů pro obsazení více nástrojů, kdy bez 
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bližšího vysvětlení byla značná část takového materiálu označena za „výtah“, ač se po bližším 

prozkoumání jednalo o kompletní obsazení (podle dochovaných hlasů) nebo případně o 

doprovodný hlas obsahující i sólovou linku. Přestože není možné, jak již bylo výše uvedeno, 

s jistotou konstatovat, že je Systematický seznam kompletním svědectvím skladatelovy tvorby, 

je tato možná neúplnost v souvislosti s počty náhodně nalezených skladeb neobsažených 

v Systematickém seznamu relativně bezvýznamná zejména co do vypovídací hodnoty 

Systematického seznamu v návaznosti na Gregorovu tvorbu. Případné riziko zkreslení je ještě 

zmírněno tím, že nelze také říci, zdali nalezené tituly nezahrnuté do Systematického seznamu, 

jsou skutečně názvy náležející novým – respektive dalším skladbám, nejedná-li se pouze o 

jiné pojmenování jinak známé a případně v seznamu obsažené skladby.  Z druhé strany však 

počítal Otakar Gregora při sestavování Systematického seznamu s některými skladbami, které 

1) neměl v době sepisování k dispozici a přisuzoval jejich autorství bez bližších odkazů 

Františku Gregorovi: „784 Scénická hudba k divadelní hře „Marie, dcera pluku“. Zatím je 

notový materiál nezvěstný. Patrně bude v archivu bývalého spolku ochotníků v Písku.“
217

 2) 

jejichž existenci bez blíže uvedených údajů předpokládal: „116 Figurální mše A-dur. 117 

Figurální mše Es-dur. Obě tyto mše jsou nezvěstné. Není vyloučeno, že jde o chorální mše č.s. 

214 a 216, k nimž skladatel dodatečně přikomponoval orchestr.“
218

 O těchto skladbách se 

nepodařilo dohledat žádných zpráv. S odůvodněním různého obsazení v některých případech 

použil Otakar Gregora také pro jednu skladbu dvě položky (SyS 227 – SyS 233, SyS 515 – 

SyS 574, SyS 531 – SyS 615, SyS 717 – SyS 721).
219

 Systematický seznam je poněkud 

nepřesný v otázkách údajů lokace skladeb. Přestože je seznam vypracován Otakarem 

Gregorou, který též po svém strýci – Josefu Gregorovi – shromažďoval materiály po svém 

dědečkovi a pečoval tak o pozůstalost, kterou na sklonku svého života předal tehdejšímu 

Hudebnímu oddělení Národního muzea, ukázalo se jako chybný předpoklad ztotožňovat 

Systematickým seznamem popsanou situaci ve věci držených pramenů v rukou rodiny se 

skutečnou fyzickou situací předané pozůstalosti. K tomuto mylnému předpokladu směřoval 

vedle skutečnosti identické osoby správce pozůstalosti před předáním a zhotovitele 

Systematického seznamu - Otakara Gregory - též obsah korespondence mezi dalším z vnuků 
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skladatele F. Gregory – již výše uvedeným Ivanem Gregorou – a Milanem Vokrojem v Písku, 

zvláště pak dopis Ivana Gregory Milanu Vokrojovi ze dne 2. 10. 1979, ve kterém odesílatel 

uvedl – cituji: „Celou jeho pozůstalost, jak je Vám snad známo, velmi pečlivě zkatalogizoval, 

vzorně uspořádal a na podzim minulého roku předal Hudebnímu oddělení Národního Muzea 

v Praze /Dr. Ruttová/, můj bratranec Ing. Otakar Gregora, který měl také soustředěno 

největší množství materiálů a památek po F. G.“
220

 Zároveň však v roce 1990 týž odesílatel 

témuž adresátu potvrdil vlastnictví transkripcí pro smyčcový kvartet,
221

 které též obsáhl i 

Systematický seznam (SyS 825).
222

 Tento případ tak může být vysvětlením, proč situace 

popisovaná Systematickým seznamem neodpovídá skutečnosti předané pozůstalosti, protože 

zjevně nemusely být předány veškeré prameny, které měl Otakar Gregora k dispozici – 

předány byly hypoteticky nejspíše ty, které byly v jeho osobním vlastnictví. Stejným 

způsobem mohlo dojít k situaci, kdy se v pozůstalosti nenachází sbírka písní, kterou 

Systematický seznam uvádí jako Písně I.
223

 Ne zcela jasný přehled o tom, kdo z rodiny vlastnil 

jaký materiál, by mohl být také vysvětlením záznamů Systematického seznamu v případě 

takových skladeb, které byly dohledány včetně předané pozůstalosti pouze v opisech Otakara 

Gregory a o jejich předloze a všeobecné existenci se blíže nepodařilo nic dohledat s výjimkou 

právě opisů Otakara Gregory a informací Systematického seznamu (SyS 451, 452, 454, 455, 

456, katalog 42/1,2,4-6). Nicméně v případě opisů Otakara Gregory se autorství skladeb 

Františka Gregory zdá ještě o něco pravděpodobnější než v případě stejné situace ale jiného 

než rodinného kopisty, jak je tomu v případě skladby Ven srdce (katalog 141/1), kterou 

Otakar Gregora ani do Systematického seznamu nezařadil, která však na základě nalezeného 

opisu v Státním okresním archivu Písek informaci o skladateli Františku Gregorovi obsahuje, 

stejně jako na ni poukazuje výčet Gregorových skladeb v Brandejsově publikaci.
224

 

I při pominutí uvedených odlišností mezi Systematickým seznamem, 

nalezenými výčty jeho skladeb v literatuře a skutečným stavem předané pozůstalosti, lze ze 

Systematického seznamu získat relativně ucelený obraz o skladatelově tvorbě. Na základě 

vlastních zkušeností po seznámení jak se Systematickým seznamem tak i s prameny 

samotnými se domnívám, že František Gregora zaměřil svoji tvorbu skladatelskou především 

na skladby, které mohly najít bezprostřední využití a uplatnění v souvislosti se 

skladatelovou činností v místě jeho působení a to všeobecně – nejen bezprostředně 

v návaznosti na jeho funkci ředitele kůru a případně také pedagogickou činnost, i když 
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zejména tyto oba faktory lze, předpokládám, po prozkoumání pramenů považovat jistě za 

zásadní. Prameny spolu s nalezenou literaturou též dosvědčily, že Gregorův odkaz není 

výlučně pouze kompoziční, ale také teoretický, což nejlépe dokládá mezi jinými i Gregorova 

Nauka o harmonii hudební,
225

 zejména z důvodu existence tištěného vydání a také svého 

tématu s ohledem na dobu svého vzniku, kdy bylo publikací s podobným námětem v českém 

jazyce poměrně poskrovnu, jak doložil i Bohumil Dušek.
226

 Za pomezí pomyslných skupin 

odkazu kompozičního i teoretického mohou být, dle mého soudu, považovány skladby a 

cvičení, které měly zjevně napomoci Gregorovi v jeho pedagogické činnosti, za které lze 

považovat od nástěnných intonačních cvičení k nauce zpěvu intervalů
227

 (katalog 183/1) až po 

rukopisy cvičení k výuce číslovaného basu (katalog 104/1) nebo případně též rukopisná 

pěvecká cvičení (katalog 107/1).  

Přestože bylo uvedeno, že značná část materiálu souvisí přímo se 

skladatelovou vlastní profesní činností – bude-li se za takovou považovat ta činnost, za níž 

skladateli náležela odměna, což vlastní skladatelská práce přednostně jistě nebyla, je možné 

se však domnívat, že ji s ohledem na potřeby fungování zejména kůru lze považovat za 

nezbytný předpoklad – je v některých případech velmi obtížné orientovat se v Gregorově 

tvorbě chronologickým způsobem. Ani literární výčty skladatelovy tvorby povětšinou žádnou 

dataci jednotlivých skladeb neobsahují. Některé literární zmínky o Františku Gregorovi – 

zejména lexikografická hesla – přinesla však cenné zprávy alespoň o případné dataci vydání 

některých Gregorových děl, jako je tomu v případě hesla „Gregora, Franz“ od Rudolfa 

Quoiky v Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
228

 kde autor hesla vročil vydání 

Gregorovy skladby Ty’s ó Bože síla má (Zpívej duše Pánu žalmy - SyS 422, katalog 12/10, 

32/1, 135/0-5, 136/2). Všeobecný problém s datací skladeb se pokusil vyřešit Miloslav 

Gajdoš, který ve své rukopisné práci Základní životopisná data Františka Gregory
229

 připojil 

k záznamům jednotlivých let příslušné tituly skladeb. Přestože se dle osobního Gajdošova 

sdělení jedná o údaje doplněné na základě poznatků z literatury, neobsahují příslušné položky 

kompletní záznamy použitých zdrojů, ani se nepodařilo náhodným zkoumáním různých 

periodik tyto informace ověřit. K datování tvorby tak musely být v mnohém využity nepřímé 
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 František GREGORA, Nauka o harmonii hudební. Postupy harmonické na základě basu fundamentálního, 

Praha, F. A. Urbánek, 1876. 
226

 DUŠEK (viz pozn. č. 20). 
227

 [František GREGORA, Deset nástěnných desek pro výuku hudební teorie a intonace], Písek, SOkA, Archiv 

města Písku, karton č. 1072, sign.: D I 196. 
228

 Rudolf QUOIKA, Gregora, Franz, in: Fridrich Blume (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, sv. 5, 

Kassel – Basel, Bärenreiter – Verlag, 1956, s. 783. 
229

 Miloslav GAJDOŠ, Základní životopisná data Františka Gregory, kopie rukopisu, 1978, Písek, ve vlastnictví 

L. Procházky – kopie pořízena se souhlasem majitele rukopisu – M. Gajdoše – v roce 2006. 
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informace směřující k dataci – 1) návaznost vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb na 

své textové předlohy, 2) pokusy o provázání konkrétní tvorby se skladatelovými životními 

osudy i v souvislosti s jeho profesní dráhou, 3) aktuální společensko-kulturně-politické 

události v místě skladatelova působení. Případné dataci za takového stavu o to výrazněji 

pomohly také údaje rubrik místních zpráv lokálních periodik. Bohužel však v mnohých 

případech se v těchto časopisech dá zjistit Gregorovo působení při různých kulturních akcích 

a podnicích bez konkrétní informace o prováděných skladbách, na základě čehož by bylo 

možné dataci též provést. Na základě uvedených informací a i logicky v souvislosti 

s Gregorovými životními daty a působením lze předpokládat skladatelovu kompoziční činnost 

všeobecně od poloviny do třetí čtvrtiny 19. století. Tento přirozený logický předpoklad 

potvrdily též skladby, které se datovat podařilo. Konkrétněji se pak na základě získaných 

informací domnívám, že může být stanoven bližší - i když i tak velmi orientační – 

předpokládaný rámcový přehled o tom, jakému typu kompozic se Gregora v kterou určitou 

dobu věnoval. Lze se domnívat, že ve čtyřicátých letech 19. století se i v souvislostech se 

svými studii zabýval rozsahově drobnějšími instrumentálními kompozicemi. Příkladem 

takových kompozic může být skladba – lístek do památníku Erweckung wonnevollen 

Schmerzes (SyS 747, katalog 75/1, 76/7) z 24. 11. 1842, jejíž fotokopie se nachází 

v pozůstalosti. Jedná se o zvláštní skladbu – rébus – kdy se písmena střídají s notami a vytváří 

tak vlastní text. Z této doby se též dochovalo Scherzo für 2 Violone C und G (SyS 731, 

katalog 68/1, 70/12) na základě informace titulního listu. Gajdoš pak tuto skladbu datoval do 

roku 1847.
230

 Taktéž Gajdoš směřoval do tohoto období ještě i některé další drobné 

kontrabasové skladby. Je možné se domnívat, že instrumentální tvorbě se Gregora věnoval 

napříč nárazově i v dalších letech, zejména 1) v souvislosti s kulturními podniky v Písku, 2) 

od sedmdesátých let 19. století v souvislosti a) s produkcemi smyčcového kvarteta z žáků 

Františka Gregory,
231

 b) s vytvořením komorního uskupení ze svých synů, jak to dokládá 

existence skladby Pro malé kvartetisty (SyS 761, katalog 81/1). Tvorbou rozsáhlejších 

mešních a sborových kompozic se Gregora věnoval od šedesátých let 19. století po vydání 

textové předlohy mnohých Gregorových skladeb
232

 a též v souvislosti se svou pedagogickou 

činností – viz skladba Mše pro realisty v roku 1871 (SyS 215, katalog 12/6, 176/1). 
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 Ibidem, s. 19. 
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 1) ANONYM, Věneček. Zprávy z Prahy a z venkova, in: L. Procházka (ed.), Dalibor. Časopis věnovaný 

zájmům světské i církevní hudby a zpěváckých spolků českoslovanských, zároveň pak orgán „Matice hudební“, 

roč. I, 1873, č. 14, 4. 4., s. 115, 2) ANONYM, Přišlo 5. dubna.  Zprávy z Prahy a z venkova, in: L. Procházka 

(ed.), Dalibor. Časopis věnovaný zájmům světské i církevní hudby a zpěváckých spolků českoslovanských, 

zároveň pak orgán „Matice hudební“, roč. I, 1873, č. 15, 15. 4., s. 125. 
232

 BRADÁČ (viz pozn. č. 76). 
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Gregorovu tvorbu písňovou lze dokládat od padesátých let průběžně, i když v padesátých 

letech byla zejména s ohledem na spolupráci a kontakty mezi Františkem Gregorou a zdejším 

adjunktem krajského soudu Matějem Havelkou a jeho dcerami – Zdeňkou, pozdější chotí 

mecenáše J. Hlávky a Miloslavou, pozdější manželkou chrudimského advokáta dr. Pippicha -  

o něco četnější.
233

 Vznik teoretických prací lze předpokládat od šedesátých let patrně 

v souvislosti s přípravou učebnic pro vyšší dívčí školu v Písku, kde Gregora také působil.
234

 

Na přípravě učebnic se podle Ningra podíleli právě tamější pedagogové.
235

 

 

 

 

 

2.2.2 František Gregora – skladatel a teoretik 

 

Gregorovy skladby lze rozdělit podle svého zacílení na skladby duchovní a 

skladby světské. Takovéto rámcové dělení je sice poměrně obecné a tudíž samo o sobě 

relativně nekonkrétní pro bližší klasifikaci a vypovídací hodnotu, domnívám se však na 

základě osobních zkušeností se skladbami, že jedině takovým způsobem lze skladby rozdělit 

do výše zmíněných skupin bezvýhradně. Všechny mně známé běžně užívané způsoby 

klasifikace tvorby podle obsazení, podle druhů nebo podle užití v případě duchovní hudby 

jsou sice možné pro konkrétnější představu, v tomto případě však narážejí na limity, kdy se 

vyskytují případy pro které 1) v případě duchovní hudby není k dispozici dostatek zpráv pro 

jejich bezvýhradné určení na základě případného liturgického účelu, respektive srovnáním 

s jinými materiály nelze záměnu liturgické a neliturgické hudby jednoznačně vyloučit,
236

 2) 

v případě obsazení existuje více verzí pro tutéž skladbu, které tak příslušným zařazením 

odpovídají více kategoriím, anebo se jedná o skladby, ve kterých mnohdy není nástroj 

výhradně předepsán, ale dá se jeho přítomnost předpokládat,
237

 3) v případě duchovní hudby 
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 Havelkovi pobývali v Písku mezi lety 1855 – 1863, viz: Jaromír MALÝ (ed.), Paměti prof. Karla Ningra. 

Písecké vzpomínky, Písek, Fr. Podhajský a spol., 1932, s. 59 – 60.   
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 MALÝ (viz pozn. č. 72). 
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 MALÝ /viz pozn. č. 55), s. 99 – 100. 
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 Zejména v duchovních písních, ve kterých se nepodařilo identifikovat textovou předlohu ani dohledat 

dostatek informací o využití skladby je tak obtížné stanovit původní záměr jejich využití.  
237

 Problematika vokálních mší – smíšené sbory, u kterých existuje předpoklad varhanního doprovodu 

kopírujícího melodické linky zpěvních hlasů (doloženo existencí varhanního hlasu pro tento případ kompozic - 

viz pramenná situace katalog 13/1). Této praxi nasvědčuje podoba vydání Gregorových pohřebních písní ještě za 

života skladatelova – viz: František GREGORA, Pohřební písně a sbory s jednoduchou hudbou, Praha, F. A. 

Urbánek, 1873 – skladba katalog 99/23, ve které jsou předepsané zpěvní hlasy svorkovány, před svorkou 

předepsány varhany. Varhany předpokládal u mší též Otakar Gregora při pořádání pozůstalosti (viz katalog 14/0-

2). 
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je ve vybraných případech obtížné stanovení přesného druhového rozdělení, nelze-li 

bezvýhradně klasifikovat hudbu podle klíče liturgického účelu. 

Skladby liturgické, jak je označena celá skupina veškerých duchovních skladeb 

zachycených v Systematickém seznamu, jsou dále členěny na dílčí podskupiny, jejichž číslo je 

zároveň prvním z trojciferného čísla každé jednotlivé skladby v seznamu. Systematický 

seznam rozdělil skladby do následujících podskupin: „1 Skladby pro sóla, smíš. sbor, orchestr 

a varhany. 2 Vokální skladby liturgické. 3 Příležitostné vokální skladby duchovní. 4 Duchovní 

skladby pro různé obsazení.“
238

 Následně jsou tyto podskupiny dále členěny současně dle 

různých kritérií, některé podskupiny podle druhu, jedná-li se příkladně o ucelené mešní 

kompozice nebo jen některé jednotlivé části – daleko častěji však podle obsazení a to zejména 

u tvorby sborové. Zároveň je však při třídění dle obsazení zohledňováno, je-li u takových 

skladeb vyžadován „obligátní doprovod“. „Obligátní doprovod“ není blíže specifikován. 

Domnívám se, že v tomto měl Otakar Gregora na mysli skladby, u nichž není nezbytný 

instrumentální doprovod vokálních hlasů. Autor Systematického seznamu tak dostatečně dle 

mého názoru nevysvětlil svá klasifikační kritéria – přesněji, na základě čeho stanovil a zařadil 

skladbu do podskupiny s vyžadovaným (obligátním) nebo eventuálně možným 

(fakultativním) doprovodem. Tento problém se částečně dotýká i všeobecných limitů 

klasifikace Gregorovy duchovní tvorby podle obsazení, kdy je možné se zejména v otázce 

varhanního doprovodu sborů domnívat, že tyto doprovody mohly být součástí provozovaného 

díla, i když nemusely být vyloženě předepsány. V některých případech je pak dokonce 

varhanní part přímo skladatelem předepsán a je i fyzicky zjevně samostatný (SyS 214, katalog 

13/1). Není tedy zcela jasné, proč tuto skladbu Otakar Gregora zařadil do podskupiny 

chorálních mší bez obligátního doprovodu, když vedle výše uvedené fyzické situace pramenů 

i sám Otakar Gregora zařadil části propria této mše – graduale a offertorium – ještě i zvlášť do 

podskupiny smíšených sborů s průvodem varhan.
239

 Ke stejnému problému došlo i v případě 

Písně k svaté Ludmile (SyS  249, katalog 25/1), kdy se dochoval doprovodný hlas bez 

nástrojového určení, který Otakar Gregora při spartaci přepsal jako varhany (katalog 38/12), 

informaci obsáhl i v Systematickém seznamu, přesto byla skladba zařazena do podskupiny 

smíšených sborů bez obligátního průvodu.
240

 V podskupině „4 Duchovní skladby pro různé 

obsazení“ je dokonce zároveň užito klasifikace jak dle obsazení, tak i dle účelu (Česká 

responzoria velikonoční, skladby sólové a sborové s různým obsazením, sbory pro ženské a 

dětské hlasy, zpěvy unisono s průvodem varhan, smuteční sbory bez průvodu, pohřební zpěvy 
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 GREGORA (viz pozn. č. 62), s. 1. 
239

 Ibidem, s. 7. 
240

 Ibidem, s. 9. 
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s doprovodem). Za poněkud matoucí se jeví i nejednoznačné užívání termínů „duchovní“ a 

„liturgická“, kdy jsem po seznámení se Systematickým seznamem nabyl přesvědčení, že 

pojem duchovní má být alternativou termínu „neliturgická“, čímž se však setřel rozdíl 

v posloupnosti od obecných ke konkrétním kategoriím, kdy označující termín hudby duchovní 

je pokládán jako nadřazený konkrétním podkategoriím liturgické a neliturgické hudby.  Za 

další nejasnost v této souvislosti se může zdát vlastní klasifikace jednotlivých podskupin – 

přesněji nezřejmost, podle čeho Otakar Gregora stanovil kritéria pro určení liturgického účelu, 

kdy příkladně mešní kompozice určil za hudbu liturgickou, ale příležitostné skladby za hudbu 

duchovní (přesněji neliturgickou). Je však zřejmé, že pro skladby pro příležitosti sňatků, 

pohřbů, vítání biskupa, je dle mého názoru takováto klasifikace nesprávná, protože i tyto 

příležitosti jsou dodnes anebo byly přinejmenším v době vzniku součástí příslušné liturgie 

(obřadů) a lze tedy u nich předpokládat záměr liturgického účelu, nelze-li doložit jiný záměr. 

Výlučný liturgický účel Gregorovy hudby duchovní předpokládal také Milan Vokroj ve své 

práci pro Český hudební fond.
241

 Tvrzení o liturgické výlučnosti duchovních děl je logické 

v návaznosti na profesní dráhu Františka Gregory jako ředitele kůru. Podle nalezených 

svědectví však nemůže být toto přijato jako zcela spolehlivé, neboť Otavan z 20. července 

1864 přinesl zprávu o chystané premiéře Gregorovy duchovní skladby Večerní hodinky čili 

nešpory na slova žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2) ve zcela jiných 

než liturgických souvislostech.
242

 Provedení této skladby se uskutečnilo jako součást 

všeobecné hudební akademie dne 24. července 1864, jak také následné číslo Otavana 

potvrdilo.
243

 Možná i proto Vokroj ve své práci dokládal, že příklad výše uvedeného díla je 

existenčně obhajitelný i mimo liturgický kontext,
244

 i když se okolnostmi premiérování 

skladby nezabýval. Liturgický účel duchovních skladeb lze tedy považovat za pravděpodobný 

v některých případech pouze s opatrností. Toto zjištění tak problematizuje klasifikaci zejména 

těch duchovních písní, u kterých se nepodařila dohledat zjevná návaznost na případný 

liturgický účel nebo i textovou předlohu.
245
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 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 22. 
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 ANONYM, Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. II, 1864, sv. 2, 

č. 2, 20. 7., s. 34. 
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 ANONYM, Písecké zprávy, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. II, 1864, sv. 2, 

č. 3, 31. 7., s. 49 – vedle výše uvedené skladby provozováno z Gregorových skladeb také: 1) blíže 

neidentifikované Vchod a mazurka na basu, kterou přednesl sám skladatel, 2) Pro vlast a krále (SyS 527, 

katalog 43/16, 46/1). 
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 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 24. 
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 Příkladně: 1) Vzlétni na perutích orla (SyS 231, katalog 12/8, 19/1, 38/5, 138/1), 2) Vyvyšujme Hospodina 

(SyS 232, katalog 28/1, 38/6), 3) Slyš nás Hospodine (SyS 242, katalog 23/1, 38/8), 4) Plesejte Bohu všechna 

země (SyS 431, katalog 38/22), 5) Divoucí div, ó Bože (SyS 432, katalog 38/23), 6) Jen si nezoufej (SyS 442, 

katalog 12/5, 38/25, 162/1). 
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Mezi Gregorovými skladbami duchovními převažují, jak již bylo uvedeno, 

skladby liturgické, mezi kterými pak především kompozice mešních celků či jednotlivých 

částí propria. I kvůli nejednoznačnosti užití a vůbec existence instrumentální složky 

v některých případech (příkladně vokální mše, způsob předepsaného doprovodu v Pohřebních 

písních a sborech – SyS 461, katalog 164/0-24, 167/0-24, kdy je možné provedení 

s instrumentální složkou i bez ní) a i vzhledem k situaci, že zejména u liturgické hudby 

zastává text zcela klíčovou roli a umocňuje tak význam celé vokální složky v souvislosti 

celku, byly veškeré skladby se zpěvem označeny za vokální. Systematický seznam poskytl 

informaci o existenci šesti figurálních mší, českého requiem a osmi mší vokálních. Vokální 

mše pak nazval chorálními. Nebylo však předmětem této práce analyzovat po hudebně 

teoretické stránce žádné jednotlivé skladby, a tak by klasifikace vokálních mší jako chorálních 

mohla vzbuzovat zavádějící dojem v oblasti neprokázané návaznosti na vlastní chorální 

nápěvy co předlohy. Dvě z figurálních mší, které byly zahrnuty do Systematického seznamu, 

byly označeny v době vzniku seznamu za nezvěstné, přičemž autor vyslovil pochybnost, 

nejedná-li se o úpravy jiných skladeb – vokálních mší, ke kterým skladatel posléze 

dokomponoval orchestrální doprovod. Z údajů Systematického seznamu však nebylo možno 

vyvodit původ informací o existenci těchto mší. Podle svého vlastního zjištění by se mohlo 

jednat o skladby jiných autorů, které František Gregora upravil, případně dokomponoval, jak 

to možná může na příkladu mše v Es-dur dokládat zjištěný nález v  Českém muzeu hudby.
246

 

Pro Gregorovy kompozice obsahující vokální složku je příznačné užití českých 

textů. Z tohoto rámce se vymykají pouze 1) zhudebnění sekvence Veni Sancte Spiritus (SyS 

131, katalog 9/0-2) a 2) Miserere (SyS 457, katalog 40/1). Použité české texty pak spolu 

s informacemi místních dobových časopisů výraznou mírou pomohly přinejmenším k alespoň 

rámcové dataci jednotlivých skladeb. Velmi bohatou předlohou a inspirací k zhudebnění byl 

Františku Gregorovi Svatojanský kancionál.
247

 Přestože Milan Vokroj poukázal na velmi 

osobitou a volnou Gregorovu práci s textem kombinacemi různých textových předloh a jejich 

následných úprav v návaznosti na požadavky skladatelova zhudebnění,
248

 pokud se podařilo u 

ostatních skladeb textovou předlohu dohledat v Svatojanském kancionálu a porovnat 

s hudebninami, je možné potvrdit spíše umírněnější skladatelovy textové editace spočívající 

spíše v právě také Vokrojem zmiňované textové redukci neužití všech strof, respektive 

případném vynechání některých slok. Většina stěžejních Gregorových liturgických děl 
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 J. B. MÜLLER, Missa in Es, partitura, rukopis – Adolf Müller, 23. – 26. 8. 1865, S A T B, Vno I II, Vla, Vcl, 

Vlne, Cl B I II, Cor Es, Timp,  Org, Praha, NM – ČMH, sign.: XIII B 59 – titulní list uvedl informaci, že je 

Gregora autorem hlasů dechových nástrojů, kotlů a číslovaného basu, které k opisu připojil. 
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 BRADÁČ (viz pozn. č. 76). 
248

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 24 – 26. 
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vznikla patrně relativně bezprostředně po vydání textové předlohy. Vznik či provedení těchto 

skladeb v různé míře konkrétnosti potvrdily zprávy místních časopisů. Tak roku 1864 přinesla 

Prácheň zprávy o avizovaném provedení pravděpodobně Slavnostní mše F-dur Hospodine 

všemohoucí (SyS 111, katalog 2/0-3) a v následném čísle informace, podle jejichž povahy a 

rozsahu lze považovat provedení skladby za místní mimořádnou událost.
249

 Je však otázkou, 

lze-li vročit dopsání této skladby již do roku 1863, jak to učinil i Varvažovský,
250

 kdy byl 

vydán Svatojanský kancionál – textová předloha, když první provedení skladby připadá až 

relativně na konec roku 1864. Do šedesátých let spadají též ostatní kompozice figurálních mší 

a českého requiem. V případě Slavnostní mše g-moll Ó, shlédni Bože věčný (SyS 113, katalog 

4/0-2) je z hudebniny patrné, že skladba byla komponována roku 1866. Stejně tak Velká mše 

e-mol Hospodine, všech věcí pane s věnováním skladatelovým „na poděkování vyklizení se 

Prušáků z Čech“ (SyS 112, katalog 3/0-2) odkazovala na válečné události roku 1866. Tyto 

skladby stejně jako Velká pastorální mše česká Náš spasitel s nebes sstoupil (SyS 115, 

katalog 6/1, 184/1) měly být podle Gajdoše reakcí na Gregorův neúspěšný pokus získat v roce 

1865 místo ředitele pražské konzervatoře.
251

 Gregorova pastorální mše se ukázala i díky 

svému pravidelnému opakování jako důležité dílo, o čemž svědčí i její několikero vydání a 

také míra intenzity sporů mezi zastánci Gregorovi figurální hudby v podobě pastorální mše a 

ředitelem kůru, který následoval ve funkci Gregoru po jeho smrti  - Bohuslavem Jeremiášem, 

který i v souladu se svými názory na potřebu reformy kostelní hudby po vzoru cecilianismu 

mši z kostelního provozu stáhl.
252

 Písek též přinesl zprávu, která potvrzuje existenci 

Gregorova českého Requiem (SyS 114, katalog 5/0-2, 170/0-2) již roku 1868.
253

 

Instrumentální složku Gregorových figurálních skladeb tvořily povětšinou dvoje housle, 

viola, violon, dechové nástroje dřevěné, z žesťových pak především trubky (tromby) a 

pozouny, kotle a varhany. Podle Bohuslava Jeremiáše pocházely Gregorovy vokální mše 

oproti figurálním z pozdějšího období, kdy už se měl Gregora klonit k novému typu kostelní 

hudby.
254

 To však lze rozporovat tvrzením, že vokálním mším se Gregora i v souvislosti se 

svou pedagogickou činností věnoval taktéž již v letech šedesátých a to nejen výlučně 
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v liturgickém kontextu,
255

 kdy Gregora příkladně předvedl se svými žáky některé vybrané 

části z jedné ze svých vokálních mší v rámci postní akademie. 

Do jaké míry souvisí vznik jednotlivých mešních kompozic přímo s poptávkou 

duchovní správy farnosti po takových skladbách, nelze doložit. Jiná je situace v případě 

Českých responsorií velikonočních (SyS 41, Tab 30/0-3). Tento cyklus skladeb náležejících 

do officia – matutinum tenebrum (temné hodinky)
256

 – vznikl přímo na objednávku tehdejšího 

děkana Františka Pecha pro slavení velikonočních svátků roku 1881.
257

 Zhudebnění provedl 

Gregora na způsob oratorních kompozicí obsahující části vypravěče, Ježíše Krista i sborů. 

Nedodržel tak původní rozvržení textu, které ve Svatojanském kancionálu předpokládá 

střídání verše s odpovědí (responzoriální forma). Místo mezi Gregorovými kompozicemi 

nalezly přirozeně také skladby příležitostné spojené s příslušnou konkrétní liturgickou funkcí. 

Za takové lze považovat mimo jiné vokální sborové kompozice k svěcení školních budov – 

respektive k položení základního kamene. Gregora se stal autorem, dle aktuálního zjištění, tří 

takových skladeb: mužského sboru Kantáty ke svěcení školní budovy ve Lhenicích (SyS 311, 

katalog 38/13), Slavnostního sboru ke kladení základního kamene pro školu v Písku (SyS 322) 

a Sboru smíšeného ku příležitosti svěcení školy (katalog 28/1, 38/16, 156/1). U posledních 

dvou skladeb došlo při tvorbě Systematického seznamu k pochybení záměny obou skladeb, 

kdy Otakar Gregora předpokládal skladbu k příležitosti svěcení písecké školní budovy za 

skladbu ztotožnitelnou se skladbou k příležitosti položení základního kamene. Tomuto 

posunu nasvědčuje i výskyt v katalogu 38/16, kdy i v názvu spartovaného opisu se kopista 

odchýlil od dochovaného hlasu v katalogu 28/1. K této záměně došlo patrně i tím, že skladba 

SyS 322 nebyla dosud lokalizována, a tak o ní zřejmě Otakar Gregora neměl žádných zpráv. 

Existenci obou skladeb však potvrdil ve svých pamětech Karel Ninger zejména v návaznosti 

na místní dobové události a také na původce textů obou kompozic, kdy autorem textu 

k Slavnostnímu sboru ke kladení základního kamene byl Václav Zikmund oproti tomu Sboru 

smíšenému ku příležitosti svěcení školy byl autorem textu sám Karel Ninger
258

. Zřejmě 

k tiskové chybě došlo též v případě tvorby hesla Gregora František do Československého 

hudebního slovníku osob a institucí,
259

 který vročil vydání Posvátných zpěvů Cyrilo-

Metodějských – jejichž součástí je i Gregorova vokální mše Olivetská horo e-moll (SyS 218, 
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 ANONYM, Zprávy domácí a jiné. Akademie, in: V. V. Janota (ed.), Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, 

roč IV, 1866, díl I., č. 6, 31. 3., s. 106 – 107.  
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zájmy politické, obecné a spolkové, roč. III, 1881, č. 13, 26. 3., s. 111. 
258

 MALÝ (viz pozn. č. 55), s. 72, 79 – 80. 
259

 Bohumír ŠTĚDROŇ, Gregora, František, in: Gracian Černušák – Bohumír Štědroň – Zdenko Nováček (eds.), 

Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1, Praha, Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 375. 
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katalog 18/1) – do roku 1855, což je v rozporu s nalezeným pramenem partitury v  Českém 

muzeu hudby pod signaturou XVIII E 125. K úspěšným příležitostným liturgickým skladbám 

mohou být jistě počítány Pohřební písně a sbory (SyS 461, katalog 164/0-24, 167/0-24), které 

se obdobně jako Gregorova pastorální mše dočkaly ještě v poslední čtvrtině devatenáctého 

století opětovného vydání. 

Výsadnímu postavení mezi duchovní hudbou se nejen u Gregory jistě těšily 

jeho Večerní hodinky čili nešpory na slova Žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 

108/1, 136/0-2) později věnované Antonínu Dvořákovi, jejichž opětovné provedení je 

doloženo minimálně v následujícím roce od premiérování skladby
260

 a to pravděpodobně opět 

koncertně v odpoledni dne slavnosti Zmrtvýchvstání Páně roku 1865. Je však potřeba doplnit, 

že literární svědectví datace této skladby nejsou jednotná. Někteří Gregorovi životopisci – 

příkladně Miloslav Gajdoš
261

 - vročili vznik této skladby již do roku 1860, což se zřejmými 

informacemi místního časopisu o premiérovém provedení, ale i souvislostí se svou textovou 

předlohou, která vyšla až roku 1863, dá snad spolehlivě vyvrátit. Vlastní hodnotu této 

kompozice v očích skladatelových lze nejlépe deklarovat tím, že hodlal připojit partituru 

skladby k žádosti o uprázdněné místo ředitele pražské konzervatoře, jak doložila publikovaná 

korespondence F. Pátka v Hudební revui
262

. Gregora v dopise žádal ředitele blatenského kůru 

J. Martinovského o navrácení partitury. Pátek však nesprávně ve svém komentáři datoval 

dopis až do roku 1866. Večerní hodinky se také staly významným prostředníkem utváření 

vztahu Františka Gregory s Antonínem Dvořákem, jak doložil mimo jiné Zbyněk Samšuk ve 

své publikaci Hudební mistři v Písku.
263

 Kontakty obou skladatelů byly umožněny 

přesídlením Dvořákova přítele zemského rady Antonína Ruse do Písku. Podle Samšuka 

zapůjčil Gregora Dvořákovi dvě ze svých partitur k prostudování. Mezi nimi se nacházely 

právě i Večerní hodinky, jimiž měl být Dvořák zaujat. Následovalo nastudování obou 

kompozic pod Gregorovým řízením a Dvořák za cílem jejich vyslechnutí navštívil Písek 3. 

června 1886.
264

 Druhou ze skladeb se mi na základě literárních i pramenných svědectví 

nepodařilo spolehlivě identifikovat. Podle informací Samšuka v jeho diplomové práci se jedná 
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o tutéž skladbu, kterou přiložil Gregora k žádosti o místo ředitele pražské konzervatoře.
265

 

Původ těchto informací však neuvedl. V samotné žádosti je pouze uvedeno, že skladatel 

přiložil k žádosti mši bez bližších podrobností.
266

 Je-li Samšukovo tvrzení správné, pak se 

jednalo s ohledem na předpokládanou dataci vzniku skladby a datum odeslání žádosti o místo 

ředitele konzervatoře o Slavnostní mši F dur Hospodine všemohoucí (SyS 111, katalog 2/1). 

Dvořákova uznání se dočkala z duchovní Gregorovy tvorby též skladba Ty’s o Bože síla má 

(Zpívej duše Pánu žalmy – SyS 422, katalog 12/10, 32/1, 135/0-5, 136/2, 168/1).
267

 Tato 

skladba - s jejíž bližší klasifikací je i nadále kvůli neidentifikované textové předloze částečný 

problém
268

 - je podle Vokroje dodnes stále živá a příznačná pro Gregorův kompoziční jazyk, 

neboť – cituji: „patří k nejpůsobivějším a je v ní koncentrována Gregorova hudební 

mluva.“
269

 Pro její působivost by mohlo být též připojeno nalezené svědectví Karla 

Polesného, kde Polesný uvedl, že impulsem pro vydání této skladby v České Hudbě 1912 

bylo její bezprostředně předcházející provedení při sjezdu hudebních stavů.
270

 

Gregorova světská vokální hudba je tvořena písněmi různého obsazení. V této 

souvislosti však nešlo vždy spolehlivě určit, které skladby lze považovat za skladby pro sbor 

plného obsazení (více interpretů na jednu hlasovou polohu) a které byly zamýšleny pro 

provedení v obsazení každé hlasové polohy po jednom interpretovi (na způsob čtverozpěvu). 

Systematický seznam se touto podrobnou problematikou nezabýval a všechny skladby označil 

přímo za sborové. I svědectví v tisku poukázala, že se provedení některých sborových skladeb 

realizovala – podle situace – pokaždé různě. Za orientační vodítko pro bližší dělení sborové 

tvorby podle obsazení při provedení by v tomto případě mohly být – i při vědomí 

nejednoznačnosti takového dělení - považovány: 1) datace skladeb, případně jejich 

kvalifikované odhady v návaznosti na existenci spolkových sborů v místě skladatelova 

působiště, 2) souvislosti užívaného termínu „čtverozpěv“ v místních periodicích a též 

Daliboru. Add 1) Soustavná pěvecká sborová činnost v Písku je dle mého názoru 
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předpokládatelná až v souvislosti se vznikem zpěváckého spolku (pominou-li se žákovské 

pěvecké sbory), který začal svoji pravidelnou a systematickou činnost po 3. březnu 1861.
271

 

Proto skladby, u nichž lze s různou mírou pravděpodobnosti stanovit dobu vzniku před tímto 

datem a byly skladatelem titulovány jako čtverozpěv (zejména jsou-li ještě k dispozici 

svědectví o jejich provedení v obsazení v tomto způsobu), je možné je považovat za skladby 

určené původně pro sbor obsazený po jednom hráči pro každou hlasovou polohu stejně jako 

skladby, u nichž v současné době není možné stanovit podrobnější datační odhady a byly též 

Gregorou jako čtverozpěvy předepsány. Sborovými skladbami určenými pro sbor obsazený 

vícero interprety pro jednu hlasovou polohu pak mohly být zamýšleny ty skladby, které 

vznikaly především po výše uvedeném datu včetně těch skladeb, u nichž je sice k dispozici 

doklad o provedení na způsob čtverozpěvu nebo i obsahují údaje o obsazení „čtverozpěv“ - 

byly však vydány uceleně pod pojmem „sbory“ (v tomto případě se netýká světských sborů 

ale Pohřebních písní a sborů – SyS 461), případně je-li k dispozici autografní materiál 

obsahující informace o tom, že se jedná o skladbu původně sborovou. Add 2) K rozdílné praxi 

prováděných sborových skladeb může též nasvědčovat zjištění z místních časopisů, kdy jev, 

ke kterému dochází ještě v šedesátých letech 19. století ve Zvonu,
272

 totiž, že bylo důsledně 

poukázáno na upadající činnost zpěváckého spolku jak v oblasti sborového zpěvu a 

čtverozpěvu (každého zvlášť), tak již Dalibor
273

, o devět let později informoval své čtenáře o 

vydání Gregorových Pohřebních písní a sborů, přičemž v otázce bližších popisných informací 

používá v záměnách obou pojmů – sbor i čtverozpěv. Na základě zpráv z časopisů je možné 

doložit i opačný postup provedení skladeb, kdy skladby původně zjevně psané pro plně 

obsazený sbor – Válečná (SyS 528 katalog 43/17, 113/0-2), Kdybych byl růžinou (SyS 523, 

katalog 43/12, 117/0-2, 177/1, 178/1, 179/1) – jsou provedeny na způsob čtverozpěvu, 

mužský sbor Válečná v podobě smíšeného sboru po jednom interpretovi pro každou hlasovou 

polohu,
274

 jako mužský sbor téhož typu pak Kdybych byl růžinou.
275

 Skladba Nitra (SyS 515, 

574) je doložena ve třech verzích: 1) provedení verze smíšeného sboru obsazeného po jednom 
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interpretovi pro každou hlasovou polohu,
276

 2) předepsané vydané verze pro smíšený sbor 

(katalog 169/1, 174/1), 3) pro baryton s doprovodem mužského sboru (katalog 43/38). U této 

skladby je i přes výše uvedená kritéria zobecnění sborových skladeb obtížné provést 

spolehlivou klasifikaci, protože vedle klasifikace skladby na způsob čtverozpěvu podle 

nejstaršího zjištěného provedení skladby a skutečnosti odhadu vzniku skladby na základě 

tohoto provedení – faktory, se kterými se podle výše uvedeného zobecnění dá vypořádat, ji 

však za čtverozpěv považoval skladatelův současník, který ji jako čtverozpěv označil vedle 

výčtu jiných skladeb označených za sbory
277

 - přesto byla v podobě opisu v pozůstalosti 

v Českém muzeu hudby označena v souladu se Systematickým seznamem jako smíšený sbor 

(katalog 43/5). Přestože v souvislosti s touto skladbou zachytil Systematický seznam existenci 

dvou verzí, v případě Drotaříka (SyS 615) se tomu tak nestalo, ač nejstarší zjištěné potvrzení 

provedení této skladby mluvilo právě o této verzi pro smíšený sbor.
278

 Specifickým sborem 

(obsazeným podle nejstaršího zjištění původně po jednom interpretovi pro každou polohu) je 

v kontextu Gregorovy tvorby jistě i Náš zpěv (katalog 43/10) zejména s ohledem na okolnosti 

svého vzniku, kdy se František Gregora zúčastnil soutěže o album klavírních skladeb 

v hodnotě dvou dukátů.
279

 Sbor zaslal pod šifrou: „Třeba ne mezi Vámi, přec Váš.“
280

 

Komise, v níž zasedal Josef Krejčí, Eduard Tauwitz a František Ulm, však vybrala 

zhudebnění Hynka Pally.
281

 Do světských sborů byla v Systematickém seznamu zařazena též 

skladba K Hospodinu (SyS 561, katalog 43/33, 52/1, 152/1), i když by dle svého tématu 

náležela spíše k písním duchovním, ač je autorem jejího textu Václav Jaromír Picek. 

Dochovaly se též komické sbory a popěvky: Tři žertovné kánony pro tři hlasy (SyS 551, 

katalog 43/29, 50/1), Bába a dědek (SyS 552, katalog 43/30) a Pijácké heslo (SyS 553, 

katalog 43/31, 51/1). Z pozdější sborové tvorby vzbudila značné ohlasy místního tisku 

Gregorova sborová skladba z roku 1883 Loď na moři (SyS 532, katalog 43/19, 47/1, 140/0-

3)
282

 už i pro své obsazení, kdy byla skladba předepsána pro barytonové sólo s mužským 

sborem, s doprovodem tří trombonů a kotlů. Je velmi pravděpodobné, že dochovaná a zjištěná 

světská sborová tvorba se nedochovala kompletně. Na existenci vícero dalších sborových 
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skladeb upozornil Vokroj v roce 1990.
283

 Vokrojem popisovaný pramenný fond však dnes již 

patrně neexistuje.
284

 

Tvorbě sólových písní s různými druhy doprovodu se František Gregora 

zabýval patrně již od svého příchodu do Písku – nejpozději od poloviny padesátých let, kdy se 

do města přistěhoval soudní adjunkt Matěj Havelka se svou rodinou. Havelkovi se i pro svoji 

minulost poslance říšského sněmu roku 1848 náležejícího k Palackého a Riegrově straně
285

 

podařilo kolem sebe soustředit výrazné intelektuální osobnosti píseckého života - vlastence, 

kteří se při pravidelných nedělních setkáních u Havelků zabývali různou činností – včetně 

umělecké zábavy,
286

 při níž účinkovali i Havelkovy dcery Zdeňka a Miloslava. Později tato 

setkání navštěvoval i Gregora, který se podílel na hudebních číslech. Kontakty s Havelkou tak 

mohly být podnětem pro Gregorovo zhudebnění několika Havelkových textů. Tyto písně pak 

vyšly tiskem u Ad. Christopha & W. Kuhého – Květina (SyS 621, katalog 58/1), ve vydání 

označena jako opus 5, Myslivecká (SyS 651, katalog 59/1), ve vydání označena jako opus 4. 

Zdobená vazba vydání Myslivecké s Gregorovou dedikací autoru textu je uložena v Českém 

muzeu hudby pod signaturou I D 190. Havelkův text K mečíři (SyS 622) zhudebnil a vydal 

spolu s písní Námluvy (snad SyS 625) již roku 1856 v Janotově Zpěvném vínku.
287

 Sbírka 

obsahuje i písně dalšího píseckého pedagoga – Josefa Soukupa. Aktivní umělecký vztah 

Františka Gregory s Havelkovými dcerami potvrzují i 1) dedikace klavírní skladby Mazurka 

(SyS 744, katalog 76/4) Miloslavě Havelkové,
288

 2) přítomnost tří vydaných Gregorových 

písní – Květina (SyS 621), Zednická (SyS 612), Sirotek (SyS 611) – s dedikacemi ve sbírce 

písní Zdeňky Havelkové.
289

 Mysliveckou a Sirotka přiložil František Gregora co přílohu 

žádosti o místo ředitele pražské konzervatoře, jak napsal Jan Branberger.
290

 Branberger uvedl, 

že Gregora předložil několik písní vydaných u Christopha & Kuhého. Podle vlastního textu 

Gregorovy žádosti předložil tři drobné skladby, je tak pravděpodobné, že poslední přiloženou 

skladbou byla buď píseň Zednická (SyS 612) nebo Květina (SyS 621, katalog 58/1). 

V písňové tvorbě však Gregora pokračoval i po odchodu Matěje Havelky z Písku roku 1863, 

kdy byl Havelka povýšen a přeložen do Prahy,
291

 avšak již Gregora nekomponoval písně tak 

soustavně. Vedle Havelkových patří k častým Gregorou zhudebňovaným autorům textových 
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předloh Rudolf Pokorný a Václav Jaromír Picek, k nalezení jsou v tvorbě Gregorově však i 

texty Boleslava Jablonského a Adolfa Heyduka, v případě Heydukových textů je komplikací 

skutečnost, že se nepodařilo fyzicky v podobě autografů lokalizovat tyto skladby, které uvádí 

i Systematický seznam jako zhudebnění Heydukových textů. Ani Dalibor nebyl konkrétnější, 

když při uvedení informace o zaslání Gregorovy písně na Heydukův text redakci, odkázal na 

budoucí přílohu, ve které měla tato píseň vyjít.
292

 Při pátrání v obsahu ročníku však žádná 

Gregorova skladba jako příloha nebyla uvedena – tudíž pravděpodobně nebyla vydána. 

V případě písně Loučení (SyS 624, katalog 62/9, 196/1, 197/0-2) jsou dnes k dispozici dva 

opisy v Prácheňském muzeu (katalog 196/1, 197/0-2), autograf však v této instituci – ač na 

něj Systematický seznam poukázal v souvislosti s Prácheňským muzeem – nebyl nalezen. I 

Milan Vokroj v příloze své práce prezentoval fotokopii titulního listu jednoho z těchto opisů 

(katalog 196/1) a nikoliv autografu.
293

 Obtížnější je situace u další písně na Heydukův text – 

Lék (SyS 627, katalog 62/13), u které nejsou známy žádné informace o předloze opisu 

Otakara Gregory, přičemž ani Systematický seznam neuvádí lokaci autografu, ani se 

nepodařilo v časopisech dohledat žádné zprávy o provedení skladby. Vedle tvorby vlastních 

písní se Gregora zabýval i harmonizacemi lidových nápěvů na základě oslovení Tomáše 

Nováka – viz Dvanáctero prostonárodních písní ze Strakonicka (SyS 661, katalog 165/0-12), 

které byly vydány roku 1872. Jedinečné postavení má podle Karla Polesného píseň na slova 

Rudolfa Pokorného Hejže, lide český (SyS 614, katalog 55/1, 62/1, 154/1), kterou skladatel 

zpíval 16. 4. 1879 osobně veřejně v období následujícím po propuštění z vězení.
294

   

Do oblasti této tvorby jistě náleží i Gregorova scénická hudba k divadelním 

hrám. Systematický seznam uvádí čtyři tituly, přičemž čtvrtý záznam – Scénická hudba 

k divadelní hře Marie, dcera pluku (SyS 784, katalog 127/1) - je nesprávný, neboť se jedná o 

úpravu cizí skladby – G. Donizettiho. Všechny ostatní se ve zkoumaných fondech nacházejí – 

v různé podobě. V případě Scénické hudby k divadelní hře Doktora Fausta čepička (SyS 781, 

katalog 88/0-2) není zřejmě, lze-li tuto hudbu ztotožnit vlastně s jediným v tisku dohledaným 

provedením stejnojmenného titulu divadelní hry.
295

 Scénická hudba k divadelní hře Ruy Blas 

(SyS 782) obsahuje dle záznamu dvě skladby – Usměj se štěstí, Nač naslouchati v háji. 
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V případě prvé skladby je nález pouze ve formě opisu Otakara Gregory (katalog 43/9) a 

nejsou k dohledání žádné informace o předloze – autografu. Rovněž se nepodařilo najít 

žádných zpráv v tisku o provedení. V případě druhé skladby zůstává otázkou, proč 

Systematický seznam určil hlasovou polohu zpěvního hlasu jako tenor, když nalezený 

autografní hlas využívá klíčování sice C-klíče, ale na první lince – tedy sopránového (viz 

katalog 89/1). Vysvětlením by mohla být skutečnost, že Gregora zamýšlel obsazení některých 

svých písní pouze rámcově – pro vyšší nebo nižší hlas, jak tomu nasvědčuje Dalibor 

informací o vydání Gregorovy písně Sirotek (SyS 611, katalog 191/1).
296

 Nejistá situace 

ohledně autorství může být připuštěna též u Scénické hudby k divadelní hře Bídníci (SyS 783, 

katalog 43/21, 153/1, 163/1), kdy se opět nepodařilo dohledat informací o předloze opisů ani 

jiných zpráv, které by spolehlivě potvrdily Gregorovo autorství. Díla operní tvorby se u 

Františka Gregory nepodařilo zjistit. Je velmi pravděpodobné, že minimálně do poloviny 

šedesátých let, kdy odesílal do Prahy svoji žádost o místo ředitele pražské konzervatoře, 

žádnou takovou skladbu nezkomponoval, jak tomu nasvědčuje překlad obsahu žádosti od Jana 

Branbergera, který uvedl, že žadatel litoval, že nemůže operu předložit, ač je to jen prý 

„otázkou času.“
297

 Zmínka o nedokončené rozpracované opeře byla nalezena u Karla 

Polesného, ale nebyla datována a ani neposkytla žádné bližší informace o zpracovávaném 

námětu.
298

 Dataci nedokončené opery rovněž bez bližších podrobností uvedl i Rudolf Quoika 

ve svém slovníkovém hesle „Gregora, Franz.“
299

 Původ této informace je poněkud nejasný, 

neboť všechna literatura, kterou Quoika uvedl k Františku Gregorovi, byla při přípravě této 

práce k dispozici, ale zmínky o Gregorově operním díle neobsahuje. 

Instrumentální Gregorova tvorba není ve srovnání s Gregorovou tvorbou 

vokální ve skladatelově kompozičním odkazu tak hojně zastoupena. Za základní oblast této 

tvorby mohou být považovány skladby pro violon (později zaměňované za kontrabas). Tato 

oblast tvorby byla též zatím i v komplexním pohledu zkoumána profesorem Konzervatoře P. 

J. Vejvanovského Kroměříž Miloslavem Gajdošem, který i pomocí mezinárodní interpretační 

kontrabasové soutěže se od sedmdesátých let 20. století snaží o oživení Gregorova odkazu 

jako kontrabasisty.
300

 Svá zjištění Gajdoš shrnul v publikaci pro Bass club Kroměříž 

František Gregora – český kontrabasista a skladatel.
301

 Vedle základních informací o 
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Gregorově životě s návaznostmi určitých skladatelových životních událostí na konkrétní díla 

však Gajdoš představil především základní kontexty Gregorovy kontrabasové hry a tvorby 

v souvislostech různých interpretačních škol 19. století.
302

 Na základě těchto informací lze tak 

pochopit souvislosti a skutečnosti, proč Gregora používal pro sólovou kontrabasovou hru C-

violonu (nebo také basbarytonu), kdy byl Gregora ovlivněn učitelem svého učitele – 

Václavem Housem. Gajdoš též ve své práci uveřejnil dopis F. Gregory mladšího svému bratru 

Josefu Gregorovi z 28. 9. 1935, ze kterého lze získat velmi srozumitelnou a přesnou představu 

o jednotlivých užívaných laděních kontrabasu pro sólovou hru a to v různých obdobích.
303

 

Součástí dopisu je i výčet Gregorových kontrabasových skladeb. František Gregora mladší 

poukazoval na používání C-violonu s ohledem na tehdejší nevyužívání palcových poloh při 

hře, kdy byl tedy interpret odkázán pouze na část hmatníku a pomocí tohoto o kvartu 

zvýšeného ladění tak mohl dosáhnout i požadovaných vysokých tónů. Gajdoš také provedl 

soupis Gregorových kontrabasových děl s vlastním tříděním, kdy skladby rozdělil do 

následujících podskupin Gregorových kontrabasových skladeb (GKS): „GKS – A – kontrabas 

solo. GKS – B – konrabas a klavír. GKS – C – komorní skladby s kontrabasem. GKS – D – 

vokálně instrumentální skladby.“
304

 Tento soupis s popisy jednotlivých skladeb je shrnutím 

sebraných Gajdošových údajů již z roku 1978.
305

 Díky tomuto soupisu lze provést identifikaci 

skladeb s údaji Systematického seznamu, protože Gajdoš zde tato čísla uvedl, což se ukázalo 

za velmi užitečné, protože přesné názvy skladeb a vůbec způsob třídění obou soupisů nejsou 

vždy ve shodě. Gajdošův soupis je v oblasti kontrabasových skladeb rozšířením 

Systematického seznamu, protože zachytil další Gregorovy tituly – Menuet B dur pro dvoje 

housle, violu a kontrabas (GKS – C1) a také Začátky pro violonistu označené Gajdošem za 

Technická cvičení (GKS – A2). Menuet byl v podobě opisu Josefa Gregory spolu se 

skladbami Fugou na téma Nepudu domů F dur (SyS 762a) a Koncertní polkou B dur (SyS 

762b) přiřazen ke Sbírce skladeb pro smyčcový kvartet (SyS 825) – sbírka transkripcí. Tato 

sbírka však pravděpodobně zůstala v rukou rodiny,
306

 nebyla předána v rámci pozůstalosti, a 

tak nebylo možné informaci ověřit. V případě Začátků pro violonistu Gajdoš připojil vedle 

informace o popisu hudebniny – jednalo se o čtyři cvičení – i otisk první strany.
307

 Podle 

Gajdošových informací z roku 1978 je však hudebnina tvořena pouze jedním listem.
308
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Komplikace v orientaci v Gregorových kontrabasových skladbách pak následně znamenala 

především jejich vydání kontrabasistou, pedagogem a skladatelem Františkem Simandlem, 

který ve svých vydáních skladby různě přeskupoval, přejmenovával a upravoval. Tato 

skutečnost vedla mnohé Gregorovy životopisce ke zkresleným závěrům. K prvnímu 

takovému zkreslení dochází v literatuře již záhy po smrti skladatele v Daliboru,
309

 který uvedl 

Františka Gregoru jako autora třinácti koncertů pro kontrabas.  Jaromír Borecký přinesl pak 

zmínku o sedmnácti koncertech pro kontrabas,
310

 později Vladimír Helfert připojil k této 

informaci ještě i odkaz na Simandlovo vydání.
311

 Gajdoš však upozornil, že se v případě 

Simandlových vydání jedná o počet celkově vydaných Gregorových skladeb určených pro 

koncertní provedení, nikoliv o koncerty pro kontrabas.
312

 Celkový počet vydaných skladeb 

však nebylo možno ověřit. Simandl vydal v Lipsku Etudy pro kontrabas (katalog 166/0-5), ve 

kterých zahrnul Pět cvičení pro kontrabas (SyS 732 – 736), ke kterým připojil pod číslem 6 

Scherzo a-moll (SyS 719) a pod číslem 7 Polaccu G-dur (SyS 718).  Skladba Scherzo však 

byla podle Gajdoše značně upravena.
313

 V státním okresním archivu Písek se však 

nedochovalo kompletní vydání, kompletní - i když v podobě druhého vydání - bylo nalezeno 

v Městské knihovně v Praze.
314

 K etudám také Simandl připojil vlastní klavírní doprovod pro 

prvních pět skladeb, které jsou v autografní verzi psány pouze pro violon, k některým byla 

ještě připojena viola (katalog 69/1). Vydání jsou již určena pro kontrabas (G-violon), který již 

není notován jako transpoziční nástroj. To však má za následek další posun v úpravě skladeb, 

kdy Simandl sice ve Scherzu a Polacce zachoval původní tóniny, u předchozích cvičení však 

zachoval tóniny C-violonu, ke kterým připojil vlastní klavírní doprovod, čímž však skladby 

přetransponoval o kvartu níž. Zjištěno bylo také Simandlovo vydání Koncertantní etudy a též 

Dumky a Capriccia. Vzhledem k informacím předmluvy došlo k vydání po září 1891 (katalog 

172/1, 173/1). Simandl zde vydal Gregorovy skladby jako součást sbírky skladeb pro 

kontrabas. Název Koncertantní etuda odpovídá nálezu skladby pod názvem Koncertní etuda 

(SyS 716, katalog 70/10), v případě Dumky a capriccia se pod názvem ukrývá Gregorův 

Koncert pro C-violon (SyS 717, katalog 64/1, 70/11). Simandl zde vydal skladby pro 

kontrabas laděný o sekundu výš.  
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Friedrich Hofmeister Musikverlag Leipzig, [post 1945] 
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Ostatní Gregorova instrumentální tvorba není již tak početně zastoupena jako 

skladby kontrabasové. Klavírní tvorbě se Gregora věnoval zejména drobnými většinou 

tanečními kusy a to příležitostně po celou dobu své kompoziční činnosti, jak dokládá rébus 

Erweckung wonnevollen Schmerzes (SyS 747, katalog 75/1, 76/7) ze čtyřicátých let – z dob 

Gregorových studií, stejně Mazurka As-dur
315

 (SyS 744, katalog 76/4) věnovaná na přelomu 

let padesátých a šedesátých své žačce Miloslavě Havelkové, stejně tak Mazurka G-dur (SyS 

741, katalog 71/1, 76/1) věnovaná roku 1879 Josefině Skuhrové. Ze skladeb pro další nástroje 

bych rád uvedl varhanní Fugu slohu svobodného na téma Tebe Bože chválíme, která se 

nachází v pozůstalosti, je psána Gregorovou rukou, Systematickým seznamem však nebyla 

zachycena (katalog 1/1). S vítáním jara na písecké věži vždy na prvního května jsou spojeny 

komorní skladby pro dechové nástroje žesťové – v některých případech s přidanými kotly 

(SyS 791, katalog 90/0-9, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/0-2, 96/1, 97/1, 98/0-2, 160/1). 

Pravidelnost provádění těchto skladeb na prvního května doložil Otavan.
316

 Vedle 

kontrabasových skladeb se vydání tiskem ze sólových skladeb dočkal též Národní variant pro 

flétnu s průvodem klavíru (SyS 754), jak byl nalezen v Českém muzeu hudby.
317

 Ve Směsi 

srbských a bulharských písní pro flétnu, dvoje housle, violu a kontrabas se František Gregora 

zabýval harmonizací nápěvů, které mu zasílal jeho syn Bohuslav působící po roce 1881 

v bulharském Caribrodu domů
318

 - Směs srbských a bulharských písní (SyS 774, katalog 86/0-

2), Směs bulharských písní (SyS 775, katalog 87/0-2). Prezentace těchto skladeb na akademii 

abiturientů vyšších reálných škol vzbudila uznalou odezvu v Otavanu.
319

 

Hudebně teoretickou činností se Gregora zabýval pravděpodobně vedle 

souvislostí se svou pedagogickou profesí také prakticky ve smyslu pořádání přednášek o 

hudební teorii pro veřejnost.
320

 Vlastní harmonické vědění a názory shrnul a ucelil do 

relativně důležité publikace – Nauky o harmonii hudební. Postupů harmonických na základě 

basu fundamentálního (SyS 811, katalog 105/1, 106/1, 194/1, 195/1), kterou vydal F. A. 

Urbánek v Praze roku 1876 (katalog 194/1, 195/1). Je jednou z prvních česky psaných 

publikací o harmonii v 19. století a i proto jí náleží dle Duška významné místo mezi českými 
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poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, roč VI, 1884, č. 30, 26. 7., s. 282. 
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 ANONYM, Místní zprávy, in: V. V. Janota, Otavan. Časopis pro poučení a zábavu, roč. II, 1864, díl II, č. 12, 

15. 11., s. 193. 
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teoretickými pojednáními.
321

 Toto místo si dle Duška vydobyla nejen pro užití českého 

jazyka, ale i s ohledem na přístup k harmonickým otázkám skrze psychologický podklad se 

snahou o jejich objasnění pomocí popisné formy. Vedle této publikace zmiňuje literatura na 

mnohých místech ještě Nauku o skladbě z roku 1866. Původ této informace je možné 

směřovat i k 1) Slovníku hudebních umělců slovanských.,
322

 kde Srb - Debrnov vedle vročení 

uvedl i údajného vydavatele – F. A. Urbánka v Praze, 2) heslu „Gregora, František“ 

v Pazdírkově slovníku,
323

 který uvedl rozšířený název -  Nauka o skladbě hud. na základě 

fundamentálního basu. Žádnou takovou publikaci se však nepodařilo nalézt. Je 

pravděpodobné, že žádná taková kniha nevyšla. K tomuto omylu došlo zřejmě tím, že 

Gregora co učitel vyšší dívčí školy na počátku šedesátých let skutečně zamýšlel vydat Nauku 

o skladbě v rámci série nově připravovaných učebnic Dívčí škola pod redakcí pedagoga vyšší 

dívčí školy v Písku Josefa Pažouta, jak o tom přinesl zprávy Poutník od Otavy.
324

 Gregorova 

publikace měla být úplně původně šestnáctou z dvaceti avizovaných. Mezi lety 1862 – 1865 

bylo vydáno prvních deset svazků nákladem pražského knihkupce I. L. Kobera.
325

 V prvním 

svazku jsou též výčtem uvedeni autoři i budoucích svazků. Roku 1867 zemřel redaktor Dívčí 

školy Josef Pažout, a tak zbylé svazky nebyly vydány.
326

 Kober sice dodatečně připojil do 

série Dívčí školy ještě některé publikace, ty však pocházely od jiných než píseckých autorů, se 

kterými bylo původně pro přípravu učebnic počítáno. Malý nicméně uvedl, že Gregorova 

Nauka o skladbě vyšla později pod názvem Nauka o harmonii u F. A. Urbánka. Na základě 

nalezených Gregorových rukopisů Nauky o skladbě (katalog 105/1, 106/1) lze toto tvrzení 

potvrdit. Kromě odlišností v názvu je výskyt v katalogu 105/1 zkrácen (končí pasážemi 

odpovídajícími vydání na str. 116) a obsahuje též jinou předmluvu. Výskyt v katalogu 106/1 

je též neúplný, obsahuje ale více textu a předmluva je již shodná s následným vydáním. Karel 

Polesný poukázal ve svém podkladu pro neodvysílaný rozhlasový příspěvek regionálnímu 

rozhlasu
327

 na existenci druhého dílu, který se podle něj zabýval kontrapunktem – Nauka o 

kontrapunktu. Polesný uvedl, že tento text zůstal v rukopise. Nepodařilo se jej však 

lokalizovat, nepodařilo se najít ani žádných jiných zpráv nasvědčujících o existenci takového 

textu. Zdá se být pravděpodobné na základě dlouhodobějšího studia literárních a pramenných 

svědectví, že se toto Polesného tvrzení nezakládá na pravdě. 
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2.2.3 František Gregora – pedagog a organizátor 

 

Zatímco Gregorovu pedagogickou činnost lze pojmout uceleně, jako 

všeobecnou činnost přímo související s výukou - bez ohledu na její konkrétní aspekty a 

podrobnosti, organizační činnost skladatele Františka Gregory jde jako jeden celek pojmout 

obtížně – v návaznosti na jeho různorodé aktivity v místě působení. Gregorova organizační 

činnost může být rozdělena na aktivity 1) spojené se spolkovým životem v návaznosti na 

zpěvácký spolek, 2) spojené s výkonem funkce ředitele kůru, 3) související se spoluúčastí 

Františka Gregory na kulturním (hudebním) životě obce a regionu vůbec. Přestože i na 

základě těchto kritérií je klasifikace skladatelových činností stále obecná, byla provedena na 

základě povahy zjištění především literárních svědectví o Gregorově činnosti dostupné 

především z dobového tisku, ale také z pramenů obecného charakteru (dopisy, žádosti). 

František Gregora měl v době utváření píseckého zpěváckého spolku stejně 

jako v jeho prvních dvou desetiletí jeho činnosti zásadní význam nejen na jeho podobu, ale 

vůbec i na jeho existenci. Spolek po vyslyšení Melišových všeobecných doporučení ohledně 

identifikace spolků z roku 1862
328

 přijal roku 1865 jméno Otavan
329

 a pozměnil své stanovy. 

Spolek si byl významu jednoho ze svých spoluzakladatelů – F. Gregory - relativně velmi 

dobře vědom, neboť jej již v prosinci roku 1880 jmenoval svým čestným členem a Gregora se 

tak stal spolu s dalšími čtyřmi osobnostmi – mezi kterými nechyběl ani Adolf Heyduk či 

místně pro svoji různorodou činnost vážený Vojtěch Vlastimil Janota – jedním z prvních 

čestných členů vůbec. Na přelomu padesátých a šedesátých let se v Písku, stejně jako i 

v ostatních městech, začala probouzet potřeba spolkového života, což doložilo avízo o 

ustanovení spolku v Poutníku již roku 1858.
330

 Spolek byl potvrzen místodržitelským 

dekretem z 21. ledna 1859, jak o tom informoval Václav Ambrož.
331

 V čele přípravného 

výboru stál prezident krajského soudu Jan Patera. Překlad stanov do němčiny trval až do 

prosince roku 1860. Ale to nebyl, zdá se, jediný důvod, proč se aktivizace vlastní spolkové 

činnosti protáhla až do března 1861. Poutník k prodlení uvedl: „…, příčina toho však 

nespočívá v netečnosti, nýbrž v nepředvídaných překážkách a ve zřizování důležitějších 
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ústavův jako záložní kasy, vyšší dívčí školy atd., které veškerou sílu a pozornost poutaly.“
332

 

Po přečtení stanov došlo k přijímání prvních členů, kterých se přihlásilo na sedmdesát, byl též 

zvolen protektor spolku prezident soudu Jan Patera, nový řádný spolkový výbor, v němž byl 

František Gregora zvolen za ředitele spolku, místoředitelem pak také učitel Josef Soukup - 

oba spolu s Gregorou již vydali v Janotově Zpěvném vínku v roce 1856 své písně
333

 a byli též 

klíčovými osobnostmi nejen u vzniku spolku, ale též pro jeho přežití při existenčních krizích 

v prvním dvacetiletí spolku.
334

 O to větším překvapením bylo, když zvolenou funkci ředitele 

zpěvu (sbormistra) – Poutníkem nazvanou vyznamenáním – Gregora sice přijal, ale na 

následné výborové schůzi složil.
335

 Otakar Nebuška ve svém příležitostném článku uvedl, že 

se tak stalo, protože veřejné účinkování Gregoru nenaplňovalo.
336

 Otázka relevance této 

informace je však vzhledem i k budoucí Gregorově činnosti ve spolku otevřena. Gregoru pak 

vystřídal ve funkci ředitele (vlastně sbormistra) Josef Soukup.
337

 Vlastní činnost spolku ve 

smyslu praktických zkoušek začala dle Ambrože 24. dubnem 1861 po obdržení stanov.
338

 

Janota v Daliboru již v květnu 1861 podal zprávu, ve které čtenáře informoval, že spolek má 

již sto třicet členů a odbyl své první vystoupení.
339

 Dalibor přinesl v tomto i dalším roce díky 

dopisovateli několik svědectví o provedených vystoupeních. Roku 1862 a 1863 byl ředitelem 

(sbormistrem) volen Gregora, roku 1864 opět Soukup, roku 1872 sbormistrem opět Gregora. 

Aktivním zůstal Gregora ve vedení Otavanu až do roku 1875. Čilé Gregorovy vztahy 

s Otavanem dokládají i četné výskyty jeho skladeb v dnes nezvěstném notovém archivu 

píseckých zpěváckých spolků, na které po osobní zkušenosti s prameny upozornil Vokroj.
340

 

Svědectví Gregorově náklonnosti spolku dokládá zkomponování sboru Loď na moři (SyS , 

katalog 43/19, 47/1, 140/0-3) pro Otavan, jak o tom informoval místní tisk.
341

 Otavan projevil 

po smrti Gregory svůj vřelý vztah ke skladateli, když vyzval Měšťanskou besedu, aby oproti 

běžnému zaopatřování věnců na rakev byla raději provedena sbírka ve prospěch 

                                                 
332

 ANONYM, Feullieton. Domácí zprávy, in: V. Vetterl (ed.), Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopis, sv. 

6, 1861, díl I, č. 7, 10. 3., s. 86. 
333

 V. V. JANOTA (ed.), Zpěvný vínek z desíti českých písní s prův. fortepiano, Písek, V. Vetterl, 1856. 
334

 AMBROŽ (viz pozn. č. 74), s. 12. 
335

 Ibidem, s. 8. 
336

 O[takar] NEBUŠKA, Fr. Gregora. (K 25. výročí smrti.), in: Karel Hoffmeister (ed.), Hudební revue, roč. V., 

1912, č. 5-6, březen, s. 230-232. 
337

 Josef Soukup (1819 Sedlčany – 1882 Písek) - byl učitelem hlavní školy v Písku, po roce 1870 jejím ředitelem, 

od roku 1875 ředitelem měšťanské dívčí školy. Skládal písně, píseň „Tážete se, proč jsem Slovan“ na Pickova 

slova znárodněla – viz MALÝ (pozn. č. 55), s. 82. 
338

 AMBROŽ (viz pozn. č. 74), s. 9. 
339

 [V. V. JANOTA], Feulleton. Z Písku, in: E. Meliš (ed.), Dalibor. Hudební týdenník s měsíční notovou 

přílohou, roč IV, 1861, č. 15, 20. 5., s. 124. 
340

 VOKROJ (viz pozn. č. 13), s. 27 – 29. 
341

 ANONYM, Příloha k číslu 10. 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. 3. s. 88. 



 

70 

 

pozůstalých.
342

 Gregorův význam pro Otavan shrnul též August Sedláček, který jej označil za 

„duši“ spolku, která v Otavanu vychovala dobrý dorost.
343

 O Gregorově spolkovém odkazu 

jistě vypovídá i při štěpení zpěváckého spolku po volbě sbormistra roku 1896 také skutečnost, 

kdy přebralo odštěpené uskupení název Gregora. Řízení tohoto spolku se ujal Bohuslav 

Jeremiáš.
344

 Stejně tak Pěvecká župa pošumavská založena 3. června 1894 přijala po své 

reorganizaci roku 1930 Gregorovo jméno.
345

 

Gregorova organizační činnost v souvislosti s výkonem funkce ředitele kůru 

spočívala zejména v organizaci a odpovědnosti za hudební provoz chrámového života. Ten 

lze rozdělit na dvě části – na vlastní část provozní, zajištění hudebních sil a hudebního 

vybavení, nástrojů, not ale i - na část tvůrčí spočívající v předpokládaném výběru a případné 

editace provozovaného repertoáru. Z provozního hlediska nastupoval Gregora při přebírání 

píseckého kůru do nepřívětivých poměrů. Tyto přiblížil Sedláček,
346

 když uvedl, že veškeré 

smyčcové nástroje byly vlhkem tak poničeny, že nemohly být využívány. Gregora tak byl 

nucen do doby, než nástrojař J. Kramer z Českých Budějovic ze zbytků sestavil osm houslí, si 

nástroje půjčovat. Gregorovi jistě také pomohlo, když byly roku 1852 zakoupeny nástroje 

z pozůstalosti po zemřelém řediteli kůru Vavřinci Bartákovi od pozůstalé vdovy. Samozřejmě 

tím péče o inventář zdaleka neskončila, neboť ten vyžadoval soustavné péče už jen i příkladně 

sháněním nových strun.
347

 Problematický byl také samotný pohyb a uspořádání hudebníků na 

kruchtě z důvodu značně stísněného prostoru, jak na to poukázal Otavan v souvislosti 

s plánovanými opravami kostela v roce 1864.
348

 Vlastní prostorové poměry na kůru měly 

dokonce i důležitý vliv na způsoby provozování skladeb, protože zasahování varhan do přední 

části kruchty znemožňovalo kontakt mezi chorrektorem a účinkujícími.
349

 To se přirozeně 

projevovalo i v celkové kvalitě prováděných skladeb, kdy v záležitostech souhry nebylo vždy 

dosahováno požadovaného výsledku.
350

 Odstranění tohoto nedostatku přinesla až velká 

oprava kostela v roce 1886, při které byly varhany posunuty o celý metr vzad.
351

 Záhy však 
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Gregora ještě před znovu vysvěcením kostela zemřel, takže této výhody již nevyužil. 

V kostele Povýšení svatého Kříže se oproti tomu dočkal Gregora zřejmě po neúspěšných 

opravách na konci padesátých let zcela nových varhan v roce 1860 z dílny krumlovského 

varhanáře Fr. Jüstla.
352

 Sedláček informoval, že mezi lety 1852 – 1876 byl zde denní 

chrámový provoz i v souvislosti s tehdejším sídlem gymnázia.
353

 Gregora zde působil se 

svými pěveckými sbory z žáků středoškolských ústavů. Kapacita kůru byla však relativně 

malá, což mělo za následek, že příkladně roku 1886 se musela Gregorova Velká pastorální 

mše česká Náš spasitel s nebes sstoupil (SyS 115, katalog 6/1, 184/1) provozovat v prostorách 

městského divadla.
354

 Ze zmínky o tomto provedení rovněž vyplynulo, že každoroční 

provedení této Gregorovy skladby náleželo neodmyslitelně k píseckým Vánocům. Pro 

Gregorovo působení v souvislosti s hřbitovním Kostelem Nejsvětější Trojice se nepodařilo 

dohledat žádných konkrétních zpráv. V případě Kostela svatého Václava, ve kterém se konaly 

některé ze slavností liturgického roku a v jistém období se zde odehrávaly i slavnosti městské, 

lze výslovnou Gregorovu přímou místní spoluúčast doložit při svěcení nově přelitých 

kostelních zvonů roku 1883.
355

 Je však velmi pravděpodobné, že i na tomto kůru působil 

Gregora daleko častěji. Jistě lze také s ohledem na chrámovou praxi předpokládat aktivní 

Gregorovu činnost v souvislosti s církevními slavnostmi spojenými s průvody městem 

(procesími), ke kterým v době Gregorova píseckého působení, vysuzuji podle zjištění 

informací z časopisů, patřily: svatojanské slavnosti, Zmrtvýchvstání Páně, slavnost Božího 

Těla, svatováclavské slavnosti a jistě též městské jarní slavnosti spojené s procesími k 

soše Panny Marie na Alšově náměstí.  

Pro zajištění hudebního chrámového provozu bylo jistě zapotřebí mnoho 

uměleckých sil a pokud možno v náležité kvalitě – i tak lze interpretovat polemiku Otavanu 

z roku 1865, má-li se brát při výběru učitelů obecních škol ohled na jejich hudební schopnosti 

a možnosti vypomáhat na kůru, což však nakonec bylo zamítnuto, protože učitelé se měli 

zabývat především vlastními záležitostmi příslušné školy.
356

 Gregora se dle literárních zpráv 

po příchodu do Písku začal ihned zabývat budováním silného a schopného chrámového 

sboru.
357

 Roli zpěváků zastávali úspěšně především Gregorovi žáci, jejichž výkony byly 
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přijímány všeobecně kladně.
358

 V případě potřeby (i mimo chrámové) byl schopen Gregora 

postavit i dvou set členný sbor, jak doložilo svědectví z Otavanu.
359

 Výše zmíněné potvrzují 

též nepřímé zprávy, že Gregorovi žáci byli zapojeni do běžného liturgického hudebního 

provozu
360

 a spoluúčinkovali při nedělních bohoslužbách. Je možné se též domnívat, že vedle 

ředitele kůru působil ještě alespoň v některých letech další varhaník, neboť existovalo 

povolení podkomořského úřadu obsadit tuto pozici již od roku 1844 za plat 24 zlatých a 7 

sáhů dříví.
361

 V pozdějších letech vzpomenul Jaromír Borecký na funkci varhaníka učitele 

vyšší dívčí školy – Josefa Orlta.
362

 Při kostele fungovali též další čtyři literáti, které se 

podařilo udržet i po zrušení bratrstev jako zpěváky, kteří měli zpívat při modlitbách vždy 

v sedm hodin ráno a ve čtyři odpoledne, přičemž měli povinnost spoluúčinkovat při procesích 

a fundačních mších ve filiálních kostelech.
363

 Konkrétní evidence provozovaných děl na kůru 

neexistuje. Obraz o provozovaných dílech lze tak získat pouze z dobového tisku, v náznacích 

též od Sedláčka, který uvedl, že roku 1806 byly na kůru přítomny pouze čtyři hudebniny – 

krátké Mše in C od Hubra, krátká mše od Vogla v F a Haydnovy Stvoření světa a Sedm slov 

Vykupitelových.
364

 Ještě roku 1836 byl inventář dle Sedláčka nepatrný a čítal do šedesáti kusů. 

Z období působení Františka Gregory jsou doložitelná opakovaná provedení Haydnových 

Sedmi slov Vykupitelových (pod názvem Sedm slov Krista)
365

 vždy na Velký pátek. Na 

slavnost Zmrtvýchvstání páně byly pravidelně provozovány dopoledne Gregorova mše 

(nepodařilo se dohledat, zdali vždy identická) a odpoledne Večerní hodinky čili nešpory na 

slova žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2). První z takových 

provedení v den slavnosti doložil Otavan z 30. dubna 1865.
366

 Stejně tak se postupem času 

stala neodmyslitelnou součástí píseckých Vánoc Gregorova Velká pastorální mše česká Náš 

spasitel s nebes sstoupil (SyS 115, katalog 6/1, 184/1).
367

 Informace o provedení jednotlivých 

skladeb na kůru jsou spíše náhodné, a pokud vůbec obsahují bližší zprávy o prováděných 
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dílech, pak jmenují většinou pouze autory kompozic bez bližších identifikačních údajů o 

skladbách. Zmíněny jsou: Kemptnerova mše, Führerovy mše, Caltilieriho mše, Kreutzerova 

mše. Obdobným nekonkrétním způsobem bývají zmiňovány i provozované Gregorovy mešní 

kompozice, kdy jsou informace omezeny pouze na konstatování, že se jedná o Gregorovu mši 

na český text. V některých případech byla v tisku nalezena poukázání, že výběr prováděného 

repertoáru nebyl vždy odpovídající „kostelnímu slohu“, avšak ani v těchto případech nebyly 

zmíněny konkrétní tituly s výjimkou právě Kreutzerovy mše.
368

 Roku 1856 provedl Gregora 

Mozartovu Missu solemnis.
369

 Stalo se tak při oslavách sta let od Mozartova narození. 

Jednalo se o náročnou produkci, která vyžadovala velkých příprav, bylo učiněno mnoho 

zkoušek, i proto byly ve prospěch hudebníků uvolněny mimořádné prostředky – mezi 

hudebníky bylo rozděleno patnáct zlatých, sám ředitel kůru obdržel pět.
370

 Roku 1858 

provedena Beethovenova Mše C dur (snad op. 86) v kombinaci s blíže nespecifikovanými 

patrně mešními vložkami od Cherubiniho a Vincence Maška při nedělní mši následující po 

svátku svaté Cecílie.
371

 Z tvorby Albína Maška pak zazněla 4. září 1859 na kůru Mše do C.
372

 

Na slavnost Narození Páně roku 1859 je pak doloženo provedení Licklovy pastorální mše
373

 

s Gregorovými mešními vložkami (blíže neurčeno).  

Velmi plodnou byla též Gregorova činnost v souvislosti s píseckou Ressource 

– besedou. Ressource se na počátku šedesátých let proměnila v Měšťanskou Besedu. Podle 

pamětníka Karla Ningra byl Gregora aktivním účastníkem její transformace tím, že aktivně 

vstoupil do sporu nově zvoleného výboru složeného především z měšťanstva se členy výboru 

původního složeného z důstojnictva.
374

 Gregora byl však aktivní i v otázce organizace 

kulturního programu besedy - zábav, které se většinou konaly alespoň jednou týdně – 

především pak o sobotách.
375

 Hned záhy po změně výboru spolku se Gregora hrou směsi 

národních písní na fysharmoniku podílel na programu sobotního zábavního večera.
376

 V 

následné sobotní zábavě pak přidal Gregora i hru na klavír a zpěv. V další zábavě se pak 

Gregora představil za klavírního doprovodu hrou na kontrabas, kdy zahrál variace na lidové 
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písně.
377

 Na besední zábavě 15. 3. 1862 pak vedle hry národních písní na kontrabas, hry 

Reminiscence z Marty na fysharmoniku, provedl ještě s dalšími dva smíšené sbory na způsob 

čtverozpěvu – Nitru (SyS 515, 574, katalog 43/5, 43/38, 169/1, 174/1) a Válečnou (SyS 528, 

katalog 43/17, 113/0-2).
378

 I ve všech bezprostředně následujících zábavách je Gregorovo 

jméno k nalezení v programu. Dalším významným mezníkem Gregorova účinkování při 

besedních oslavách je jistě skutečnost, kdy 29. března 1862 Gregora začal vystupovat i 

s deklamačními čísly – 1) Přednášky na universitě Tunkabonské, 2) Bericht na Kreisamt.
379

 

Zejména druhé ze jmenovaných bylo dle tisku skvostně předneseno, že i pražská provedení za 

tímto zaostala. Variace na národní písně pro kontrabas stejně, jako právě zmíněná besední 

deklamace, byly Gregorovými osvědčenými kusy i pro celou další sérii zábav a časopis 

Poutník čtenáře průběžně upozorňoval na zařazování těchto čísel. Roku 1863 jsou již 

programy besedních zábav velmi pestré a vedle různorodých hudebních čísel s daleko větším 

počtem účinkujících, se vedle deklamačních čísel objevily i přednášky a poezie. Otavan 

zachytil jako součást zábav i Gregorovo číslo ve hře na pozoun.
380

 Besední zábavy nazývané 

věnečky se konaly v masopustním období. I v nadcházející sezóně 1863/1864 Otavan děkoval 

Gregorovi za horlivou besední činnost a zároveň zhodnotil besední zábavy jako 

nejušlechtilejší zábavu, která se ve městě aktuálně konala.
381

 Aktivní Gregorova činnost na 

besedních zábavách je v tomto duchu doložitelná pro šedesátá léta – v závislosti na vydávání 

periodik. Po roce 1879, kdy opět začal být vydáván Otavan, se ale situace pravděpodobně 

poněkud proměnila. Není zřejmé, do jaké míry mají na snížení Gregorových aktivit 

v souvislosti s besedou vliv jeho vlastní příčiny, neboť se pod besední činností začaly 

objevovat vedle dříve frekventovaných hudebně – deklamačních zábav také taneční večery a 

frekvence hudebně – deklamačních zábav se tak pravděpodobně snížila. Otavan informoval 

v tomto směru o účasti Gregory na Hálkově večeru
382

 k výročí pěti let od básníkova úmrtí, 

kde Gregora vystoupil se smyčcovým kvartetem. Zcela zásadním je však pro hudební písecký 

život Gregorovo působení v souvislosti se Smetanovým večerem, který beseda pořádala.
383

 

Řízením hudební části programu byl pověřen Gregora a na programu se objevil Smetanův 
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Smyčcový kvartet číslo 1 e-moll. Z mého života. Iniciativa k sestavení takového programu 

pocházela podle Polesného od mladší generace, na přípravě se však podílela ta starší.
384

 

Smyčcový kvartet však nebyl proveden vcelku, ale byl rozdělen – první větu kvartetu 

následovaly Pivodovy dvojzpěvy Jaro a Křepelinka, druhou větu Ukolébavka ze Smetanovy 

Hubičky, Allardovo Andante pro dvoje housle, milostný dvojzpěv ze Smetanových Braniborů 

v Čechách, Bayerův Věnec z imortelek pro citeru, třetí větu pak Slavíkův mužský sbor Rekův 

sen a milostný dvojzpěv ze Smetanova Dalibora, až nakonec zazněla poslední čtvrtá věta 

kvartetu. Polesný takto koncipované rozdělení programní hudby považoval za její 

nepochopení. S tímto tvrzením později polemizoval Jaroslav Mácha s přesvědčením, že 

k tomuto bylo přistoupeno s ohledem na snížení nároku na účinkující a posluchače, aby 

nedošlo k dlouhému koncentrovanému číslu. Argumentoval přitom stejným postupem 

v případě rozdělení Haydnova kvartetu na dvě části ještě o dva roky později - a to byl dle 

Máchy Haydnův kvartet posluchačsky přístupnější.
385

 Bez ohledu na tyto polemiky je možné 

však říci, že se právě Gregora touto svou činností podílel na propagaci Smetanova díla na 

tehdejším venkově. V osmdesátých letech se Gregora zúčastnil ještě jedenkrát koncertní akce 

Měšťanské Besedy a to sice ve prospěch Národního divadla v srpnu 1881, kde vystoupil na 

kontrabas a přednesl blíže nespecifikované variace s doprovodem kvarteta.
386

 Beseda docenila 

Gregorův přínos spolkovému životu - zejména ve svém raném období - tím, že mu předala 

jako symbol čestného daru prsten.
387

 Vedle Měšťanské Besedy byl Gregora členem též spolku 

Literární jednota.
388

 Žádné Gregorovy aktivity v souvislosti s tímto spolkem však nejsou 

známy. 

Gregorova organizační činnost spojená s koncertním životem byla spojena 

především s Pískem a violonem (kontrabasem - na základě dobových zpráv nelze rozlišit, 

protože některé zmínky hovoří o kontrabasu, jiné o tom, že Gregora hrál na „basu“). První 

zmínky o jeho koncertování zmínil již Varvažovský a souvisely s přesuny Gregory z místa 

svých studií – Vídně – zpět do vlasti.
389

 Při těchto přesunech měl Gregora bez bližšího 

upřesnění uspořádat tři koncerty v Klosterneuburgu a tři v Kaplici, kde pobýval u svého 

bratra. Vedle výše uvedeného a píseckých vystoupení se podařilo nalézt i tři zmínky o této 

činnosti z jiných měst jihočeského regionu. Tak již Miloslav Gajdoš upozornil na Gregorovo 
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vystoupení v Českých Budějovicích roku 1865, kde mohl Gregora podle Gajdoše vystoupit na 

kontrabas i se svojí právě zkomponovanou skladbou Variace B-dur na vlastní téma (SyS 713, 

katalog 70/7) věnovanou Hynku Šimečkovi.
390

 Plánované vystoupení v Českých Budějovicích 

potvrdil i sám skladatel v dopise svému příteli Martinovskému do Blatné,
391

 ve kterém 

Martinovského informoval, že přislíbil budějovickým účast při akademii ve prospěch 

tamějšího kostela. Koncert se konal 14. května 1865. Podle zjištěných zpráv z tisku však 

Gregora přednesl na kontrabas variace na lidové písně.
392

 Nelze ale ani potvrdit Gajdošovy 

závěry o tom, že tímto koncertem se znovu po delší době obnovila Gregorova koncertní 

činnost – už i v souvislosti s výše uvedenou Gregorovou činností v besedě. Z podzimu téhož 

roku byla nalezena zmínka o vystoupení Františka Gregory ve Vodňanech.
393

 Z uvedených 

informací nelze zjistit, na jaký nástroj Gregora vystoupil. Vystoupení Gregory i všech 

ostatních bylo završením vícedenních oslav vodňanských studujících vysoké školy pražské. 

Součástí byl i výlet na Helfenburk. O třetím z mimopíseckých vystoupení je k dispozici 

nejvíce zpráv a to zásluhou Theobalda Kretschmanna, který tuto koncertní akci shrnul do 

svého spisu Tempi passati.
394

 Kapitola Die bösen „Dreizehn“ pojednává o koncertní cestě 

Theobalda Kretschmanna s Otakarem Ševčíkem po jižních Čechách. Toto turné může být 

rozděleno na dvě části - na místa, která navštívili pouze společně a následně, která navštívili 

spolu s Františkem Gregorou. Toto turné bylo uspořádáno podle Ševčíkova nápadu, který tak 

chtěl vydělat nějaké prostředky pro cestu do Ruska. Ševčík s Kretschmannem nejdříve 

vystoupili v Českých Budějovicích, dále pokračovali do Hluboké nad Vltavou, Českého 

Krumlova, Nových Hradů a Třeboně, odtud pak pokračovali do Písku. Během pobytu v Písku 

nabídli Gregorovi, zdali se nechce účastnit s nimi dalšího turné. Gregora svolil. Koncertovali 

po té v Protivíně, Vodňanech a Netolicích. Zejména ve Vodňanech a Netolicích se dostalo 

hráčům vřelého přijetí a výdělku. Následoval koncert v Prachaticích. O konkrétních 

interpretovaných skladbách s výjimkou písně Zvědavost (Neugierigen) z Schubertovy Spanilé 

mlynářky a Schubertova Poutníka, které však provedli již bez Gregory v Kamenickém 

Šenově, se Kretschmann nezmínil. 

Písecká koncertní Gregorova činnost byla většinou navázána v souladu 

s tehdejším veřejným hudebním životem obce na příležitostná vystoupení často s cílem 
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uspořádání sbírky ve prospěch různých účelů. Nejstarší zmínku tohoto typu o Gregorově 

vystoupení uchoval Poutník od Otavy z 30. listopadu 1860.
395

 Gregora na pořádané akademii 

ve prospěch pozůstalých po tragicky zesnulém profesoru klatovského gymnázia – Josefu 

Andrlíkovi, doprovázel na klavír Zdeňku Havelkovou. Přednesli Beethovenovu Sonátu Es-

dur a Andante z Beethovenovy Symfonie D-dur. Zároveň zahrál Gregora sólově též variace na 

národní píseň na kontrabas. Zásadnějším Gregorovým počinem v oblasti kompozičně – 

interpretační byla jeho účast na akademii ve prospěch městské knihovny dne 26. února 

1861.
396

 Gregora zde provedl: 1) se silou sedmdesáti zpěváků Ty’s ó Bože síla má (Zpívej 

duše Pánu žalmy - SyS 422, katalog 12/10, 32/1, 135/0-5, 136/2), 2) Na horách (SyS 512, 

katalog 43/2), 3) Nitru (SyS 515, 574, katalog 43/5, 43/38, 169/1, 174/1), 4) Válečnou (SyS 

528, katalog 43/17, 113/0-2), 5) Večer (snad Večerní zpěv – SyS 657, katalog 62/23, 115/1), 

6) Sirotek (SyS 611, katalog 191/1). Pisatel chválil Gregoru za jeho zásluhy o tuto akademii, 

posteskl si pouze v souvislosti se Sirotkem, že je škoda, že Gregora není tak výtečným 

zpěvákem, jako je skladatelem a ředitelem kůru. Obdobným způsobem zachytil Otavan 

svědectví o akademii uspořádané k oslavám svátku svatých Cyrila a Metoděje.
397

 Autor 

článku uvedl, že rozsah akademie k oslavě tohoto svátku byl nebývalý. Akademie sestavena 

z hudebních a deklamačních čísel. Součástí byla i přednáška o Rastislavově a Svatoplukově 

době. Součástí deklamace byla i Heydukova recitace básně Před tisíci lety. Hudební program 

tvořily vedle Gregorových skladeb též hymnus Hospodine, pomiluj ny s Gregorovým 

doprovodem na fysharmoniku a vybrané duety z Héroldova Zampy. Gregora přednesl na 

fysharmoniku Fantazii z Lukrécie (patrně G. Donizetti: Lucrezia Borgia). Z Gregorových 

skladeb zazněly: 1) Nitra (SyS 515, 574, katalog 43/5, 43/38, 169/1, 174/1) na způsob 

čtverozpěvu, 2) Lašťovička (Vlašťovice – SyS 519, katalog 43/39, 116/0-3), 3) Moravo, 

Moravo (patrně Gregorova Na Moravu – SyS 522, katalog 43/11, 45/1, 155/1). K výrazným 

koncertním událostem Písku i ve vztahu ke Gregorově tvorbě se jistě zařadila i premiéra 

Gregorových Večerních hodinek spolu s dalšími jeho skladbami na akademii dne 24. července 

1864.
398

 Mimo výše uvedenou skladbu zazněly z Gregorovy tvorby také: 1) blíže 

neidentifikovaný Vchod a mazurka na basu, kterou přednesl sám skladatel, 2) Pro vlast a 

krále (SyS 527, katalog 43/16, 46/1). Do programu byla ještě zahrnuta druhá Variace od 
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Davida pro housle v podání Gregorova vodňanského kolegy, ředitele kůru Jelínka a také blíže 

nespecifikované Concertino pro klarinet přednesené místním hudebníkem Boukalem. 

Program byl úspěšný, organizátoři připojovali přídavek. O jeho konkrétním obsahu však není 

zpráv. Gregora také však vypomáhal organizačně i umělecky s koncerty virtuózů – tak roku 

1865 společně ještě se zpěváckým spolkem Otavan vypomohli uherskému houslistovi Edu 

Reményiovi při pořádání koncertu v Písku dne 1. července 1965.
399

 Výtěžek koncertu byl 

věnován na sbírku pro Národní divadlo. Gregora přednesl na kontrabas vlastní skladby – 

Uherské variace (SyS 712, katalog 70/6) a Scherzo (snad SyS 722, katalog 66/1). Výjimečnou 

událostí byla též akademie z 18. března 1866.
400

 Na této pěvecké a deklamační akademii se 

podařilo Gregorovi obsadit sbor dvě stě žáky. Gregora se sborem vedle Křížkovského 

Utonulé a Voglova Cikánů provedl část ordinária ze své blíže neupřesněné vokální mše. 

Skladbu však rozdělil na Kyrie s Gloria, v jiné části programu pak žáci přednesli Sanctus a 

Benedictus. Součástí programu bylo též zhudebnění Jablonského textu Vidím Tě opět (SyS 

620, katalog 193/10). Píseň přednesl František Křivanec, profesor reálných škol. Okteto 

spolku Štítný provedlo Gregorovu Národní. Kdybych byl růžinou (SyS 523, katalog 43/12, 

117/0-2, 177/1, 178/1, 179/1) na akademii v únoru 1880 v Praze
401

. O okolnostech vzniku této 

skladby a též písně Na zmar i zkázu (SyS 524, katalog 43/13, 55/1, 177/1, 180/1) zanechal 

písemné vysvětlení sám autor textové předlohy Čeněk Holas na vloženém lístku z 1. května 

1934 v hudebnině katalogu 178/1.  Holas ve svém vyjádření potvrdil, že skladby vznikly na 

objednávku akademického spolku, ale upozornil na odlišné znění původně zamýšlených textů, 

které byl nucen z tehdejších obav před cenzurou změnit. Odlišnosti byly shledány pouze 

v písni Na zmar i zkázu (SyS 524, katalog 43/13, 55/1, 177/1), kdy ji Holas přetextoval a 

označil názvem Hymna (katalog 180/1). Při posledním veřejném klavírním vystoupení 

Bedřicha Smetany, které připadlo na 4. říjen 1881, pomáhal Gregora pořádajícímu 

zpěváckému spolku Otavan s přípravami koncertu a laděním klavíru pro Smetanu.
402

 

Na akademii abiturientů vyšších reálních škol roku 1884
403

 zazněly z Gregorových skladeb: 

1) v Kinského podání píseň Drotařík (SyS 615, katalog 62/2, 151/1, 190/1) a Hejže, lide český 

(SyS 614, katalog 55/1, 62/1, 154/1), 2) Kdybych byl růžinou (SyS 523, katalog 43/12, 117/0-
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2, 177/1, 178/1, 179/1) v podobě na způsob mužského čtverozpěvu, 3) především pak 

Gregorovým synem Bohuslavem v Bulharsku sebrané a pro flétnu, dvoje housle, violu a 

kontrabas harmonizované Směsi bulharských a srbských písní (SyS 774, 775), které provedli 

Gregorovi synové patrně i se svým otcem. V osmdesátých letech se však již Gregora 

z veřejného sólového koncertního života stahoval. Pokud vystupoval, soustředil se na 

výpomoc u kontrabasového pultu. Na méně časté vystupování Gregory upozornil i Otavan při 

referátu o akademii ve prospěch Národního divadla, při které vystoupil Gregora na 

kontrabas.
404

 V roce 1886 ještě Gregora přijal výzvy, aby se ujal řízení orchestrální části 

akademie spojené se slavnostním odhalováním pomníku Palackého v Písku.
405

 Zmínění však 

zaslouží především dva významné kulturní podniky v obci v souvislosti s Gregorou. Oba se 

odehrály vlastně již na sklonku Gregorova života – roku 1886. Iniciátorem prvním z nich měl 

být podle Samšuka Antonín Dvořák, který měl po seznámení s dvěma partiturami 

Gregorových kompozic – blíže neurčené Gregorovy slavnostní mše a Večerních hodinek čili 

Nešpor na slova žalmů Davidových (SyS 133, katalog 11/0-5, 108/1, 136/0-2) projevit zájem 

o to být přítomen jejich provedení, na čemž se měli s Gregorou v hostinci U Tří kosů 

domluvit a Dvořák si měl přijet do Písku obě skladby poslechnout.
406

 A tak se skutečně 3. 

června 1886, jak napsal Otavan, stalo.
407

 Dvořákova návštěva a zájem o Gregorovy 

kompozice byly důležitým faktorem jistě nejen pro skladatele samotného, ale i pro celý 

kulturní život obce, jak to dokládá počet článků a pojednání v souvislosti s píseckými pobyty, 

ať už Dvořákovými nebo Smetanovými. Odměnou Gregorovi za jeho letitý přínos kulturnímu 

životu obce byl jistě koncert, který na počest skladatele uspořádal operní pěvec František 

Krejcar. Koncert byl naplánován na 2. 10. 1886 do městského divadla a program tvořily 

výlučně Gregorovy skladby.
408

 Po koncertu byla naplánována volná zábava při hudbě 

Sylvestra Šímy. O koncertu velmi podrobně poreferoval pravděpodobně podle užité šifry 

František Pich v Otavanu.
409

 Vedle informací o provedených skladbách, v případě sólových 

skladeb informace o jejich interpretech, připojil v některých případech i jejich pocitový popis 

na základě vlastního dojmu. Program: 1) Národní variant pro flétnu s průvodem klavíru (SyS 
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754) – v podání Eduarda Marckhla, skladba je variacemi na národní píseň Ach synku, 2) 

Uherské variace (SyS 712, katalog 70/6) – v podání syna skladatele Františka Gregory 

mladšího, 3) Směs národních písní pro tři ženské hlasy (SyS 571, katalog 43/35, 53/1), 4) Loď 

na moři (SyS 532, katalog 43/19, 47/1, 140/0-3), 6) figurální Ofertorium pro čas každý Es-dur 

(SyS 123, katalog 7/0-2, 132/1), 7) Ty’s o Bože síla má (Zpívej duše Pánu žalmy – SyS 422, 

katalog 12/10, 32/1, 135/0-5, 136/2, 168/1).  Pichův referát o koncertu byl vzat a přetisknut 

též v jubilejní drobné publikaci vydané k výročí dvaceti pěti let od jeho smrti.
410

 Ač 

informace o koncertu byly podány velkolepě se vší úctou Gregorových žáků, kteří ke cti 

svého učitele koncert uspořádali, netěšil se tento takovému všeobecnému zájmu, jak by to 

podle charakteru a rozsahu podaných zpráv o koncertě nasvědčovalo. Koncertní sál (divadlo) 

bylo poloprázdné.
411

 Přesto svědčí uspořádání takové akce o respektu a postavení, které si 

Gregora v očích mnohých vybudoval i díky své pedagogické práci bez ohledu na to, byl-li 

tomuto koncertu přítomen Antonín Dvořák.
412

 

Práce pedagogická, kterou Gregora v Písku zastával, se již dle výše uvedeného 

zdá, že byla logickou součástí Gregorova zdejšího hudebního provozu s ohledem na výpomoc 

při interpretaci sborových skladeb při nejrůznějších příležitostech a to i včetně běžného 

liturgického provozu. Hypoteticky je možné též předpokládat, že Gregorova pedagogická 

činnost mohla posloužit i k zlepšení Gregorovy ekonomické situace, ač existují zprávy, podle 

kterých učil Gregora své žáky zpěvu zdarma.
413

 Pokud o Gregorově veřejné pedagogické 

práci nelze s jistotou říci, za jakých podmínek ji vykonával, ač lze předpokládat honorář, neb 

byl Gregora výpomocným učitelem vedlejších předmětů, v privátní pedagogické praxi je ve 

vzpomínkách jednoho z jeho žáků  Jaromíra Boreckého doložené, že tuto činnost vykonával 

v souvislosti se zlepšením své ekonomické situace, kdy žáky, kteří nevykazovali odpovídající 

výsledky, odmítal učit se slovy: „Víc mi sem nechoď, já nechci brát peníze zadarmo.“
414

 

Borecký též zmínil, že Gregora vyučoval nástrojům nejraději individuálně, skupinově pak 

logicky sborovému zpěvu. Borecký též ze všech nalezených svědectví nejkonkrétněji uvedl, 

jakým způsobem Gregora odměňoval své žáky za vzorné výsledky,
415

 kdy byli žáci 

odměňováni finančně, při vzorném předzpívání cvičení z listu v hodině, obdrželi čtyrák 

(měděná mince v hodnotě čtyřech krejcarů ze zlatého rakouského čísla), na kůru za vydařené 

zpěvní sólo pak pouze po krejcaru. Boreckého údaje, že Gregorova výuka si zakládala při 
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výuce zpěvu zejména na osvojení zpěvu intervalů, potvrdily i dochované nástěnné desky 

tohoto výukového obsahu (katalog 183/1). Boreckého svědectví naznačila, že Gregora byl při 

pedagogické práci horlivý, přísný, někdy prchlivý - Borecký o tom uvedl některé příklady. 

V souvislosti s veřejnou pedagogickou činností je Gregora nejvíce spojován jeho životopisci 

v prvním desetiletí s gymnáziem, od šedesátých let pak s vyšší reálnou školou. Většinou však 

životopisci opomněli Gregorovu činnost pedagogickou v souvislosti s vyšší dívčí školou, u 

jejíhož vzniku též svou přítomností v Havelkových nedělních setkáních (salonech) koncem 

padesátých let stál.
416

  Pedagogickou činnost skladatele v souvislosti s dívčí školou v Písku po 

roce 1860 doložila i Gregorova přítomnost mezi pedagogy připravujícími nové učebnice pro 

dívčí školu.
417

 Gregora vyučoval na škole mimořádnému předmětu – Nauce o skladbě – 

v hodinové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně.
418

 Gregora podle Malého působil na škole 

mezi lety 1861 – 1863.
419

 Především je Gregorova pedagogická činnost ale přeci spojena 

s působením na gymnáziu a reálce. Na obou těchto ústavech dokázal Gregora koncentrovat 

k výuce zpěvu mnoho žáků – na gymnáziu se jich podle Poutníka pro školní rok 1860/1861 

přihlásilo dvě sta.
420

 Obdobné síly byl schopen soustředit i pro vystoupení později s žáky 

reálné školy.
421

 Gregora působil na gymnáziu mezi lety 1852 – 1863, opětně pak mezi lety 

1872 – 1874.
422

 V padesátých letech však Gregora vyučoval na gymnáziu s přestávkami. Ve 

školním roce 1854/1855 vyučoval zpěvu Ludvík Sedlák, v roce 1856/1857 Josef Soukup.
423

 

Na Vyšších školách reálních – později Reálném gymnáziu Adolfa Heyduka – působil Gregora 

od druhého pololetí školního roku 1861/1862, jak dokládá dopis ředitele školy Vojtěcha 

Lešetického z 14. dubna 1862 pod jednacím číslem 164.
424

 Dlužno doplnit, že v tuto dobu 

byla odlišná organizace školního roku v otázce jeho harmonogramu.
425

  Na reálné škole 
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Gregora vyučoval až do 30. května 1877.
426

 Vyučoval většinou v rozsahu dvou hodin týdně. 

Pro školní roky 1865/1866 – 1867/1868 nelze Gregorova činnost jednoznačně potvrdit, je 

však možné ji předpokládat. 30. května 1877 obdržel od ředitele školy Františka Tonnera 

výpověď, která souvisela s rozhodnutím zemské školní rady o zastavení souhlasu s výkonem 

Gregorovy pedagogické činnosti na reálné škole, podle které byl Gregora zemskou školní 

radou suspendován.
427

 Toto rozhodnutí předcházelo Gregorovu odsouzení na deset dní žaláře 

a úhradě nákladů spojených s vězněním na základě soudního rozhodnutí ze dne 11. dubna 

1877.
428

 V tomto rozsudku byl Gregora shledán vinným, že se dopustil přestupku proti 

mravnosti tím, že se dne 5. prosince 1876 dostavil podle mnohých svědectví do výuky značně 

opilý. Možná se však jednalo o snahu svědectvími vyvrátit původní záměr obžaloby a 

dosáhnout změny klasifikace činu, protože obžaloba vinila Gregoru z urážky císaře Františka 

Josefa I. v souvislosti s kritikou písně Přijde, přijde, Pán spasitel – což se, domnívám se, na 

štěstí pro Gregoru podařilo. Gregora obnovil vyučování na reálné škole opět ve školním roce 

1879/1880 – po povolení zemské školní rady.
429

 Gregorovo působení v této druhé etapě 

doložily výroční zprávy reálné školy ještě ve školním roce 1882/1883.
430

 Za dobu svého 

působení vychoval Gregora mnoho žáků. Nejucelenější přehled podává Jaroslav Mácha ve 

své publikaci Hudba v Písku do roku 1865
431

 a ve volném pokračování textu o písecké hudbě 

do první světové války, které se však vydání nedočkalo.
432

 Ke Gregorovým žákům patřili: 

Leopold Stocký, Jaromír Borecký, Ludvík Wolf, Josef Pičman, František Javůrek, Jan Pich, 

Metoděj Brandejs, Čeněk Holas, Rudolf Jelínek, František Jílek, František Simandl, Jan 

Trochlil, Otakar Nebuška, Boleslav Kálenský a další. Vedle vlastní pedagogické činnosti se 

Gregora zabýval i všeobecnou hudebně teoretickou osvětou, kdy pořádal v Písku veřejné 

přednášky o hudební skladbě.
433

 V roce 1880 se tyto veřejné přednášky konaly ve školních 

místnostech dokonce třikrát týdně - úterky, čtvrtky a soboty mezi 18. a 19. hodinou. 
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2.3 Zpracování vybraných Gregorových pramenů 
 

2.3.1 Charakteristika zpracovávaných pramenných fondů 

 

V souvislosti se záměrem této práce ve věci zmapování života a tvorby 

skladatele Františka Gregory bylo především nejprve všeobecně pátráno po přímých 

pramenech souvisejících se skladatelem. Základní informaci o výskytu pramenů poskytl již 

Milan Vokroj.
434

 Vokroj tak zachytil informace o pramenech, které se nacházely především 

v Písku. Podle současného zjištění pramenné základny se zdá, že současnou podobu jejich 

utřídění a existence ovlivnila do velké míry rodina, která se začala sběrem informací 

souvisejících se skladatelem a sběrem skladeb samotných zabývat.  Tato předpokládaná snaha 

rodiny může být vysvětlením, proč se dnes v souvislosti s Gregorou objevuje sice menší 

množství, ale rozsáhlejších ucelených fondů a proč se příkladně v Hudebním archivu 

děkanského kostela Narození Panny Marie nachází pouze několik Gregorových titulů a to 

ještě v opisech nebo vydání – výskyty byly zaneseny u příslušných skladeb v katalogu - ač byl 

zde Gregora třicet šest let činný.  

Vedle Skladatelských pozůstalostí Františka Gregory (dále jen Pozůstalost),
435

 

které byly do Českého muzea hudby předány z rukou rodiny – od vnuka skladatele, se dá 

předpokládat obdobná situace rodinné aktivity sběru pramenů i u druhého fondu ve Státním 

okresním archivu Písek.
436

 V případě tohoto fondu je situace vzniku obtížnější, protože nejsou 

k dispozici přesné informace o jeho přibytí do okresního archivu.
437

 Tyto prameny jsou pro 

evidenci životních dat a skladeb Františka Gregory klíčové a staly se (fond v SOkA z části) i 

předmětem této práce. Fond František Gregora v SOkA vznikl vyčleněním z fondu Archivu 

města Písek. Nebyla však evidována data, kdy a jakým způsobem k tomu došlo. Je však 

možné, že k vyčlenění došlo postupně a fond byl ukončen mezi lety 1978 – 1982, protože 

obsahuje i Dodatek k Systematickému seznamu z roku 1978 a inventární soupis fondu byl 

pořízen roku 1982.
438

 Podle situace ve fondu František Gregora je pravděpodobné, že se na 

počátku o shromažďování materiálů a jejich utřiďování zasloužil skladatelův syn Josef 
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Gregora. Fond obsáhl i některou jeho korespondenci v souvislosti se snahou o publikování 

skladeb Františka Gregory, dále také rukopisné poznámky různé povahy vykazující podobu 

s rukopisem Josefa Gregory. Další souvztažností k osobě Josefa Gregory může být i vložený 

lístek v rukopisu Nauky o skladbě (katalog  106/1), ve kterém je uvedeno, že se jednalo o dar 

Josefa Gregory z 20. prosince 1930. O tom, že se sběrem materiálů nejprve zabýval právě 

Josef Gregora, který zemřel roku 1938, dosvědčuje dochovaná korespondence mezi Otakarem 

Gregorou a Správou národního majetku při Místním národním výboru v Písku.
439

 Na základě 

této korespondence lze zjistit, že prvým, kdo se ze strany rodiny zabýval sběrem materiálů, 

byl právě Josef Gregora v Písku.  

Cenné jsou však zejména další informace, které shrnuly další pohyb pramenů. 

Příčinou shrnutí informací o pramenech byly paradoxně následky místních válečných poměrů. 

Otakar Gregora uvedl, že materiály sebrané Josefem Gregorou byly jím zapůjčeny před 

druhou světovou válkou místnímu městskému knihovníkovi Janu Gruberovi, který měl mít 

zájem zpracovat a uceleně pojednat o životě a díle skladatele Františka Gregory. Pro 

uspořádávání této pramenné sbírky ještě během válečných let (za předpokládaného působení 

Jana Grubera) nasvědčují i přítomné materiály v nynějším fondu – příkladně inv. č. 4, pod 

kterým se nacházejí novinové výstřižky, připomínky o koncertech a další materiály až do roku 

1944. Jan Gruber byl však po válce odsouzen a popraven jako konfident Geheime 

Staatspolizei (gestapa). Tyto události zapříčinily právě žádost rodiny o navrácení majetku. 

Fyzická existence zabavených materiálů byla Otakaru Gregorovi podle zmíněného dopisu 

potvrzena jeho bratrancem Ivanem Gregorou, který při návštěvě Písku měl možnost podle 

obsahu dopisu si zabavené věci prohlédnout. Bližší údaje o materiálech však Otakar Gregora 

v korespondenci neuvedl. Poskytl však informaci, že po smrti Josefa Gregory přešlo 

vlastnické právo materiálů na jeho dceru Marii Brunclíkovou, Otakara Gregoru a Ivana 

Gregoru (bratranci a sestřenice), přičemž měla být mezi nimi učiněna dohoda, podle které, 

pokud by někdo válku nepřežil, mělo toto jeho „jmění“ přejít na ostatní výše uvedené. Marie 

Brunclíková se svým manželem dle slov Otakara Gregory zahynuli v koncentračním táboře 

v Mauthausenu, a proto se Otakar Gregora o materiály přihlásil. Výsledek žádosti není znám. 

Je pouze zřejmé podle dochované korespondence ve fondu, že se opětovné žádosti Otakara 

Gregory o vydání majetku pro nečinnost úřadů opakovaly až do jara roku 1946. Ani 

v pozdější korespondenci mezi Ivanem Gregorou a Milanem Vokrojem se nepodařilo o tomto 

najít žádné další zmínky. Porovnávat Pozůstalost s fondem František Gregora v SOkA Písek 
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je možné na základě hudebnin, protože z té je právě Pozůstalost složena. V případě Večerních 

hodinek čili Nešpor na slova žalmů Davidových (SyS 133) bylo zjištěno, že výskyt 

v Pozůstalosti (katalog 11/1) s výskytem ze SOkA Písek (katalog 136/2) spolu dohromady 

tvoří jednu sadu autografních hlasů. Vzájemné blízkosti obou fondů napovídají i provenienční 

znaky některých hudebnin. Ač není známo, jakým způsobem a odkud pravděpodobně Josef 

Gregora skladby získal, v některých případech jsou na hudebninách obou fondů identická 

razítka: 1) „Knihovna | č. … |  A. Žlábek,“ 2) „LEOP. STOCKÝ | učitel při měšťanských 

školách,“ 3)  "ARCHIV | pěvecko-hudebního spolku | "OTAVAN - GREGORA" | v Písku." 

Na některých hudebninách je přítomno i více údajů současně. K existenci Žlábkovy knihovny 

se nepodařilo nic zjistit, stejně jako k osobě Žlábka samotného. Je však možné, že se jedná o 

zdejšího vrchního soudního radu Abunda Žlábka, který zde i studoval na píseckém gymnáziu 

mezi lety 1881 – 1885.
440

 V takovém případě by se jednalo o syna zdejšího gymnaziálního 

profesora Františka Žlábka a otce zdejšího gymnaziálního profesora Abunda Žlábka.
441

 

Vzhledem k situaci, že tento Abund Žlábek (mladší) se narodil 20. února 1910 v Maršově a 

v Písku působil až od roku 1945, nemůže tak být ztotožněn s Abundem Žlábkem – vlastníkem 

knihovny, je-li ovšem správná premisa, že Josef Gregora byl posledním držitelem hudebnin 

před jejich zapůjčením Janu Gruberovi, což se zdá sice pravděpodobné, ale jednoznačně to 

potvrdit nelze. Číselné údaje uvedené spolu s razítkem knihovny tvoří v případě Gregorových 

skladeb dvojciferná čísla s přípisem písmen. Materiály mohl případně hypoteticky získat Josef 

Gregora přímo od Abunda Žlábka staršího, ještě než opustil v prvním desetiletí 20. století 

Žlábek Písek. V případě Leopolda Stockého se jednalo o Gregorova žáka, který ještě za života 

skladatele pomáhal v Písku při produkcích. Následně působil jako učitel v Netolicích a 

dalších městech. Z fondu František Gregora v SOkA srovnáním vyplynulo, že je 

pravděpodobně autorem mnoha opisů Gregorových skladeb zde uložených. Je tak možné 

vzhledem k životním datům, kdy Stocký žil mezi lety 1852 – 1912, předpokládat, že právě od 

Stockého se mohly hudebniny dostat do Žlábkovy knihovny. Razítka zpěváckého spolku 

Otavan – Gregora pak poukazují na příslušnost ke knihovně píseckých zpěváckých spolků 

v letech 1910 – 1918, kdy nesl písecký zpěvácký spolek tento název.
442

 Pokud Otakar 

Gregora obdržel po smrti Josefa Gregory po tomto svém strýci hudebniny, které na podzim 

roku 1978 předal Hudebnímu oddělení Národního musea, musela již být pravděpodobně 

původní sbírka Josefa Gregory rozdělena. Rozdělil ji v takovém případě pravděpodobně právě 

Josef Gregora tím, že zapůjčil materiály Janu Gruberovi a Otakar Gregora již o nich nezískal 
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přehled a bližší informace, když je dědil. Tomu by nasvědčoval jev, kdy Otakar Gregora ve 

svém Systematickém seznamu
443

 skladby z fondu František Gregora v SOkA Písek zcela 

opomenul a zařadil je až do Dodatku k Systematickému seznamu
444

 poté, co byl na jejich 

existenci Vokrojem upozorněn.  

Pozůstalost v Českém muzeu hudby obsahuje pět fasciklů (kartonů), které 

obsahují rukopisy Gregorových skladeb v podobě autografů a opisů většinou Otakara 

Gregory.  V některých případech jsou u hudebnin vlepovány různé novinové výstřižky (ne 

vždy jasně identifikovatelné) vztahující se k příslušné skladbě, koncertní a jiné oznamovatele 

(programy), součástí je i jeden dopis.
445

 Všechny tyto materiály byly v Příloze č. 5: Soupis 

nenotového materiálu zaevidovány a rozděleny na kategorie: obrazový materiál, 

korespondence, novinové výstřižky, programy a leták.Vzhledem k poměru počtu těchto 

výskytů vzhledem k notovým materiálům, nebyly tyto nenotové dále členěny, ale uvedeny 

jednotně bez ohledu na jejich různou povahu. Fond František Gregora v SOkA obsahuje dva 

kartony (fascikly). Složen je z materiálů různé povahy. Jednotlivé prameny jsou dále tříděny. 

Pro bližší orientaci ve fondu je k dispozici inventární soupis fondu.
446

 Obsah fondu je členěn 

do jednotlivých inventárních čísel: inv. č. 1 – osobní doklady 1838 – 1881, inv. č. 2 – 

korespondence rodinná a osobní, neurčené, inv. č. 3 – rukopisy teoretických prací, inv. č. 4 – 

rukopisy vlastních skladeb, inv. č. 5 – fotografie, neurčené, inv. č. 6 – soupisy děl Fr. Gregory 

od jeho syna Otakara, inv. č. 7 - korespondence syna Josefa Gregory, Josefa Tomaštíka a 

Otakara Pokoje ohledně zveřejňování a vydávání Gregorových děl 1931-1932, inv. č. 8 - 

odhalení pamětní desky v Netolicích, fotografie ze slavnosti – tři kusy - a pamětní odznak – 

jeden kus – 1927, inv. č. 9 - rukopisné vzpomínky a články o Fr. Gregorovi a jeho rodině 

(autoři neznámí). Pod inventárním číslem 6 je Systematický seznam a jeho Dodatek.  

V Prácheňském muzeu v Písku se podařilo dohledat informace o původu 

Gregorových hudebnin jen v některých případech. Většina hudebnin byla získána koupí od J. 

Smutné, bytem Písek a do muzejních sbírek byly zapsány 11. června 1980 pod přírůstkovým 

číslem: „447/80.“
447

 Podle tohoto zjištění k těmto hudebninám náleží: Velká pastorální mše 

česká Náš spasitel s nebes sstoupil (SyS 115, katalog 184/1), 2) Probuzení veselé mysli (SyS 

764, katalog 185/0-3), Polka (SyS 763, katalog 186/1), Mazurka (SyS 762c, katalog 187/1), 

Pekelný valčík (SyS 762d, katalog 188/1). Gregorova Nauka o harmonii hudební (SyS 811, 
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 GREGORA (viz pozn. č. 62). 
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 GREGORA (viz pozn. č. 177). 
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 Příloha č. 5: Soupis nenotového materiálu. 
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 KOREJSOVÁ (viz pozn. č. 438) - Fond byl v tomto soupisu označen jako pozůstalost. Z důvodu nejasnosti 

vzniku fondu však termínu „pozůstalost“ v souvislosti s těmito prameny nebylo užito. 
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 E-mailová korespondence s Janem Adámkem [online], 13. 5. 2014, adamek@prachenskemuzeum.cz. 
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katalog 195/1) byla do muzea předána vnučkou původního vlastníka hudebniny – učitele 

Aloise Kodla – Radkou Křivánkovou, která ji muzeu darovala. Kniha byla do muzejních 

sbírek zapsána 25. ledna 1977. Gregorova Nauka o harmonii (SyS 811, katalog 194/1) a 

Pohřební písně a sbory (SyS 461, katalog 198/0-24) pocházejí dle Adámkova sdělení 

z knihovny regionalisty a lektora žurnalistiky PhDr. Jaromíra Malého, kdy část jeho knihovny 

převzalo Prácheňské muzeum po Malého smrti v druhé polovině padesátých let 20. století. 

Původ ostatních skladeb v Prácheňském muzeu se nepodařilo zjistit. Hudebniny, které se 

nacházejí v SOkA ve fondu Sbírka hudebních skladeb 1800 – 1949, balík 2 (nezpracováno) – 

katalog 174/1 – 181/1 – přibyly do archivu z Prácheňského muzea v roce 2003 a nebyly dosud 

v archivu zpracovány.  

Nepodařilo se však nalézt všechny důležité prameny, jejichž existence je 

v určitých obdobích doložena. Nezvěstné jsou tak dnes především dva svazky podle 

Systematického seznamu autografních rukopisů kontrabasových skladeb, které byly uloženy 

v Knihovně pražské konzervatoře,
448

 kdy jeden svazek tvořil hlas sólového kontrabasu, druhý 

svazek pak klavír.
449

 Milan Vokroj též upozornil na „sloučený notový archiv pěveckých 

spolků Otavan-Gregora-Hlahol.“
450

 Při přípravě Systematického seznamu Otakar Gregora o 

tomto archivu zjevně nevěděl, ani Vokroj na něj v korespondenci s Ivanem Gregorou při 

připomínkování Systematického seznamu na konci sedmdesátých let 20. století nepoukázal. 

Upozornil na něj až v roce 1990, kdy jej dle svých slov po pátrání objevil na půdě píseckého 

kulturního střediska poté, co archiv opakovaně měnil instituci uložení (bez bližších údajů). Ve 

své práci Vokroj vedle popisu, jakým byl celý archiv uspořádán a co obsahoval, upozornil 

(bez konkrétních případů – s výjimkou sboru Hymna salátů) na Gregorovy skladby, které 

v tomto archivu byly obsaženy a přitom Systematickým seznamem nezachyceny. Vokroj si též 

posteskl nad poměry uložení (skladování) archivu, notových materiálů, na půdě střediska. Po 

usilovném pátrání je však pravděpodobné, že byl celý archiv nakonec podle svědectví zničen 

v devadesátých (!) letech 20. století při vyklízení prostor likvidovaného kulturního 

střediska.
451

 

 

2.3.2 Metodika zpracovávaných fondů 
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 František GREGORA, [Dva svazky skladeb pro kontrabas a klavír], hlasy, [autograf], bez vročení, Cb, Pf, 

Praha, Knihovna pražské konzervatoře, sign.: A-I-R 1457/I (Cb), A-I-R 1457/II (Pf).  
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Předmětem katalogizace se stala Pozůstalost Františka Gregory v Národním 

muzeu - Českém muzeu hudby, hudebněhistorickém oddělení,
452

 prameny fondu František 

Gregora ve Státním okresním archivu Písek - inventárních čísel 3 a 4
453

 a též prameny 

(hudebniny) uložené v Prácheňském muzeu v Písku, které sice netvoří jednotný celek a nelze 

prokázat souvztažnost jejich společného původu před přibytím do muzea, ale byly přiřazeny 

s ohledem na povahu a rozsah uloženého materiálu, kdy početně jsou Gregorovy hudebniny 

v této instituci zastoupeny s výjimkou výše uvedených fondů nejpočetněji a obsahují též 

zásadní podobu rukopisů některých skladeb – autografy. Jako zásadní byla úloha těchto 

autografních rukopisů vyhodnocena zejména v případě, kdy jsou zde uloženy autografy 

skladeb, které se v ostatních zpracovávaných fondech nacházejí pouze v opisech, anebo se ve 

fondech vůbec nenacházejí.   

Základní podoba katalogu byla stanovena po konzultacích s Českým muzeem 

hudby a je v souladu se zásadami, podle kterých byl vypracován inventář fondu Julia 

Fučíka.
454

 Pro vytváření záznamů bylo využito produktů balíku programů MS Office – MS 

Excel a MS Word. V MS Excel byla nejprve vytvořena tabulka pro tvorbu jednotlivých 

záznamů, která byla po finalizaci převedena pomocí aplikace Hromadná korespondence 

v programu MS Word. Do tabulky v MS Excel byly zanášeny údaje o názvu, uložení 

(konkrétní fascikl, v případě SOkA i příslušný fond, v případě Prácheňského muzea 

signatura), číslu Systematického seznamu (důvody identifikace skladeb), dílčím členění 

jednotlivých skladeb, obsazení (nástroje) včetně druhu povahy hudebniny skrze obsazení 

(partitura, hlasy) a její podobu (tisk, opis, autograf), dataci (skladeb), lokaci, celkovém 

rozsahu (počtu listů, předsádky označovány římskými číslicemi), popsaných stranách, 

rozměrech. Další komentáře související s některou s výše uvedených kategorií či další 

důležité informace nezařaditelné přímo příslušné výše uvedené kategorii byly shrnuty do pole 

poznámka. Pro snazší orientaci a získání ucelenější představy bylo při opakovaných 

výskytech skladeb ať už v rámci téhož fondu nebo i ostatních zpracovávaných využito pole 

další výskyty, které odkazuje na další exempláře týchž skladeb. Uvedeny jsou i údaje výskytů 

mimo zpracovávané fondy, byly-li katalogizátorovi známy. Údaje doplňované 

katalogizátorem byly uvedeny do hranatých závorek, pakliže o nich nepanovalo jisté 

přesvědčení, byly zpochybněny uvedením otazníku. Skladby, u nichž bylo obtížné zjevně 

stanovit autorství, byly v poznámce komentovány a byl též vytvořen jejich soupis, který je 
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 GREGORA (viz pozn. č. 435).  
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obsažen v příloze.
455

 Popisované prameny lze v souvislosti s Gregorovým autorstvím rozdělit 

na čtyři typy skladeb: 1) skladby, u nichž lze Gregorovo autorství potvrdit (kombinacemi více 

faktorů - vlastními informacemi z hudebnin, autografy, opisy se známými autografními 

předlohami, průkaznou informací literatury o identifikaci příslušné skladby, zachycení SyS), 

2) skladby, u nichž existuje důvodný předpoklad pro stanovení Gregorova autorství (není 

k dispozici souvztažnost zásadních faktorů – případně též v kombinaci – ale vyskytují se 

znaky směřující k autorství izolovaně (scházejí informace o existenci autografu nebo předlohy 

opisu, nezachycení SyS i při existenci autografu, nedohledané informace o provádění či 

existenci skladby), 3) skladby sporného autorství (nejsou k dispozici žádné informace o 

nalezených skladbách ani zmínky směřující k stanovení Gregorova autorství). Nepočetně se 

též vyskytují cizí skladby, které jsou příslušně v poznámce komentovány. Verifikace jejich 

identifikace nebyla však předmětem této práce, proto byly využity a prezentovány informace 

z hudebniny a případně Systematického seznamu bez bližšího komentáře.  

Katalog fondů
456

 byl zejména s ohledem na respektování původního fyzického 

uspořádání fondů a požadavkem přehlednosti s ohledem na orientaci číslován průběžně pro 

všechny fondy jednou řadou a v pořadí uložení hudebnin ve fasciklech (pro řazení 

Prácheňského muzea bylo využito pořadí podle předkládání hudebnin ke studiu). Bylo 

vytvořeno 599 záznamů shrnutých do 198 základních položek. Prvotním záměrem bylo 

vytvořit pro každý fyzický výskyt jeden záznam. Hudebniny, které obsahovaly tutéž skladbu a 

ve fondech po sobě bezprostředně následovaly, byly ještě opatřeny „nadzáznamem“ 

s podčíslem „0“. Tento záznam pak shrnuje základní popisné informace následných hudebnin 

se stejným skladebným titulem v příslušných následujících podčíslech. Do záznamu „0“ byla 

připojena též informace o celkovém počtu hudebnin patřících uvedenému nadřazenému 

záznamu. Stejného typu záznamu s podčíslem „0“ bylo využito pro fyzické postižení 

existence sbírek a konvolutu – jako fyzických svazků, v následujících podčíslech jsou pak 

komentovány již skladby samé. V některých případech muselo však být využito více záznamů 

pro jeden výskyt (i když s totožným číslem), protože jeden výskyt obsahoval více různých 

skladeb, případně v některých skladbách byla evidence již Systematickým seznamem 

rozdělena, kdy zejména u mešních celků byla některá gradualia a offertoria opatřena 

samostatným číslem SyS a zdvojení záznamu tak bylo nutné, aby pro následný katalog 

skladeb (podle zaměření) byla skladba zařaditelná do více skupin a též se tímto znásobením 

podařilo docílit souladu se zachováním a respektováním číslování a klasifikace 
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Systematického seznamu a též udržení přehledu v souvislosti s dalšími výskyty. Jelikož se 

však jednalo v takovém případě o jeden fyzický exemplář skladby téhož názvu, jsou tak 

vlastní popisné informace těchto znásobených záznamů až na čísla Systematického seznamu a 

další výskyty identické. Pro samostatnou existenci (respektive variabilitu užití) některých 

mešních částí propria (gradualia, offertoria) nasvědčuje i právě situace výskytů těchto skladeb 

ve zpracovávaných fondech jako součást různých celků. Podčíslování bylo využito pro 

jednotlivé položky s ohledem na respektování fyzického stavu existence pramenů, přičemž se 

tak podařila zachovat jejich vzájemná souvztažnost i co do uspořádání ve fondech (partitura 

s hlasy tvoří celek – uložena společně, ale každý pramen fyzicky existuje zvlášť).  

Pokud bylo možné, názvy byly stanovovány podle informací titulních listů. 

V případech absence názvů byly doplněny názvy z dalších výskytů. Bohužel se však často 

vyskytuje pro tutéž skladbu více názvů a to ve všech úrovních (autografy, opisy, vydání) 

napříč fondy. Pro snadnější identifikaci tak byly k jednotlivým názvům doplněny i názvy 

z dalších výskytů se všemi variabilními odchylkami s příslušným odkazem na daný výskyt v 

katalogu. K největším rozdílům oproti klasifikaci Systematického seznamu pak došlo 

v souvislosti s druhem hudebniny, kdy nemohla být akceptována základní klasifikace na 

partituru, particell a hlasy s ohledem na specifický způsob zápisu.. Užití pojmu partitura 

nebylo v některých případech možné, protože nebyly mnohdy zpěvní hlasy a některé skupiny 

nástrojů důsledně notovány s přidělenou vlastní notovou osnovou příslušné nástrojové 

skupiny případně hlasové polohy. Nemohly být zároveň klasifikovány ani jako particelly 

(výtahy), protože obsahovaly kompletní známé předepsané obsazení. Z toho důvodu bylo pro 

tento druh použito v souvislosti se shodou s popisovanou situací v Die Musik in Geschichte 

und Gegenwart termínu partitino,
457

 i když se v tomto případě jedná o způsob notace využitý 

pro celou skladbu a ne pouze závěru. Účel tohoto způsobu zápisu v úspoře popsaného papíru 

lze i v tomto případě však předpokládat. V případě obsazení bylo při obsazení transpozičních 

nástrojů připojeno za příslušnou zkratku nástroje též ladění. Nezřídka docházelo ke změně 

transpozičních ladění i v průběhu jedné skladby (po částech). V takovém případě byla pomocí 

lomítka uvedena všechna ladění ve zjištěném pořadí. V případě violonu je pak označení 

uvedeno před nástrojem, protože se nejedná o uvedení transpozičního ladění, ale běžné 

klasifikace violonů podle nejvyšší struny nástroje (C-violon oproti G-violonu – kontrabasu 

laděn o kvartu výš) bez ohledu na skutečnost, kdy je v důsledku tohoto způsobu C-violon 
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 Thomas RÖDER, VI. Funktionen der Partitur, abhängige Partitur-Formen. 1. Particell, Partitino, in: Ludwig 

Finscher (ed.):  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von 
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vlastně transpozičním nástrojem - v souvislosti se způsobem notačního zápisu.
458

  I z těchto 

důvodů nebyl automaticky označován violon za kontrabas, pokud nebyl výslovně předepsán. 

Party varhan byly zejména u figurálních mší psány způsobem číslovaného basu. V případě 

předepsání alternativního variabilního obsazení bylo využito písmena „x.“ Při 

nejednoznačnosti, kdy mnohé vokální skladby byly zamýšleny patrně buď obecně pro vyšší 

nebo nižší hlas, byl odhad určení hlasové polohy proveden v návaznosti na zjištěné informace 

o provedení eventuálně podle údajů Systematického seznamu. Vlastní autografní materiál je 

zřídka datován. Jsou-li v hudebninách obsaženy datace, pak v souvislosti s provedením 

skladeb nebo pořízením opisů a tyto informace nalezly své místo v poznámce. Na základě 

těchto informací často pocházejících přímo z hudebnin (přípisy) nebo svědectví místních 

periodik byl pak následně tvořen kvalifikovaný odhad datace vzniku skladeb. V některých 

případech se muselo vystačit s odhadem na základě srovnání s většinou datovaného materiálu, 

protože se nepodařilo v této věci zjistit vůbec nic. U vokálních skladeb byly v souvislosti s 

datací využity i informace o textové předloze, pokud byly k dispozici a podařilo se je 

dohledat. Rozměry hudebnin byly uváděny v milimetrech. Pole poznámka pak především 

blíže komentuje údaje doplněné katalogizátorem. Jednotlivé záznamy byly utvářeny podle 

následující šablony: 

 

č. číslo/ 
podčíslo 

název 
části:  

druh dle povahy hudebniny (partitura, hlasy), obsazení: (nástroje, hlasy)  
rukopis x tisk; psací náčiní, datace, lokace; rozsah: (počet fólií a popsaných pagin); rozměry: v 
mm 
původní číslo SyS:   
uložení: (fond, v případě PMP konkrétní signatura)  
další výskyt:  
Poznámka 

 

Pro orientaci podle zaměření byl z Katalogu fondů vytvořen Systematický 

katalog,
459

 který rámcově rozdělil skladby podle základního obsazení – na vokální (včetně 

vokálně instrumentálních) a instrumentální. Vokálně instrumentální byly včleněny do 

vokálních z důvodu, že v některých případech byl instrumentální doprovod pouze 

fakultativní, v případech vokálních mší pak sice mnohdy předpokládaný, ale nepředepsaný. 

Zmíněnou klasifikaci pak též možná alespoň částečně snad podporuje skutečnost, že vokální 

složka (a to zejména v duchovní liturgické hudbě) zastává podstatnou úlohu v rámci celku. 

Světská píseň byla též dle obvyklého druhového dělení považována i přes instrumentální 
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 František Gregora [mladší], Dopis [z Náchoda] ze dne 28. 9. 1935, adresován Josefu Gregorovi do Písku, in: 

Miloslav GAJDOŠ, František Gregora – český kontrabasista a skladatel, Kroměříž, Bass club Kroměříž, 1985, 

s. 23 – 26. 
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doprovod za vokální formu. Instrumentální skladby byly tříděny podle obsazení od sólových 

přes komorní (podle nárůstu obsazení) až po orchestrální. Sólové skladby pak byly členěny 

podle jednotlivých druhů v každém příslušném nástroji. Vokální skladby byly tříděny podle 

zaměření na světské a duchovní – ty pak dále na liturgické a neliturgické. Liturgické skladby 

byly dále členěny pomocí kombinovaného klíče buď podle druhů (mše, antifony, hymny), 

nebo také podle konkrétního liturgického účelu vztaženého ke konkrétním liturgickým 

obřadům nebo období (vánoční, velikonoční, k svatebním nebo pohřebním příležitostem). 

Zvláštní kategorii pak tvoří scénická hudba a hudebně teoretické práce. Pro snazší orientaci 

v Systematickém katalogu byla před tento katalog umístěna struktura členění. Způsob 

uspořádání Systematického katalogu byl zvolen především s ohledem na jeho využití jako 

pomůcky pro orientaci v Katalogu fondů z hlediska potřeb praktického vyhledávání dle 

případného předem vymezeného konkrétního zaměření. Kvůli snazší optické přehlednosti a 

tím i orientaci nebyly i s ohledem na účel vzniku tohoto katalogu katalogizátorem doplňované 

názvy skladeb uváděny v hranatých závorkách, tyto informace jsou však dohledatelné ve 

všech ostatních databázích. Pro bližší představu o množství a konkrétních titulech nalezených 

skladeb byl vytvořen i Abecední soupis názvů skladeb, který obsáhl všechny dohledané tituly 

ve fondech.
460
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 Příloha č. 4: Abecední soupis názvů skladeb. 
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3 Závěr 
 

Informace předchozí kapitoly poskytly, domnívám se, dostatek podnětů pro 

provedení vyhodnocení významu Gregorova působení na 1) částečnou vlastní existenci 

systematického píseckého hudebního života a 2) vlivu podmínek a prostředí na skladatelskou 

a všeobecnou uměleckou hudební činnost Františka Gregory vůbec. Zjevné je již 

konstatování, že vzájemný vliv je průkazný. Skladatel byl při svém komponování veden 

potřebami své profese a aktuálními požadavky písecké hudební veřejnosti na podobu a způsob 

organizování hudebního života. Do toho skladatel zasahoval nejen kompozičně, ale i 

interpretačně na různé nástroje včetně deklamačních čísel. Skladby, které lze v jeho 

kompozičním odkazu nalézt, je možné vztáhnout do souvislosti i s všeobecným zdejším 

společenským a spolkovým životem. V chrámové hudbě pak prostřednictvím svých kompozic 

přispíval běžnému liturgickému provozu komponováním nejen mešních celků, ale i skladeb 

předpokládaných při výjimečných liturgických událostech (vítání biskupa, svatby, pohřby). 

Instruktivní hudební literatura a teoretické pojednání o harmonii posloužily pak jako podklad 

a opora Gregorovy pedagogické a ve veřejných přednáškách i hudebně osvětové činnosti, kdy 

byl Gregora účasten u zrodu a otevření první české vyšší dívčí školy.  

Pro veškerou Gregorovu tvorbu je pak příznačná provázanost veškerých 

činností, do kterých se skladatel zapojoval a které se vzájemně nejen ovlivňovaly, ale také 

předpokládaly, podmiňovaly a doplňovaly. Gregora využíval žákovských pomocí při 

produkcích na kůru, Gregorovy žáci byli také mnohdy adresáty jeho skladeb, některá 

chrámová hudba vznikala přímo z objednávky zdejší duchovní správy, Gregorovy sbory 

nacházely uplatnění ve zdejším zpěváckém spolku Otavanu, skladby komorní a koncertní pak 

při akademiích a besedních zábavách. Je zřejmé, že Gregorův kompoziční odkaz tak odpovídá 

účelům, se kterými vznikal a na základě toho musí být hodnocen, neboť tak odpovídá 

zdejšímu hudebnímu životu – hudební praxi. U Gregorových skladeb tak lze předpokládat 

jejich funkční užití i vznik. Na základě tohoto závěru lze usuzovat, že komponované druhy a 

žánry vycházely taktéž z místních dobových názorů a požadavků „spotřebitelů“ zdejších 

hudebních aktivit a hudebního života vůbec. Vedle vlastního obrazu o svých skladbách tak 

Gregora prostřednictvím kompozičního odkazu poskytl vhled do běžně prováděných druhů a 

typů skladeb na českém venkově, do kterého eventuální koncertní podniky cestujících 
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virtuózů sice zasahovaly, ale jako zpestření vedle hudebních zábav často spjatých a 

uspořádaných s původně jiným než vyloženě hudebním účelem, ale také i jiným 

provozovaným repertoárem patrně odpovídajícím zdejšímu dobovému uměleckému vkusu 

(variace, tance, transkripce vybraného operního repertoáru, všeobecně drobné skladby) 

v závislosti na možnostech poskytnutých limity personálního a jistě i ekonomického zajištění 

těchto akcí. 

Z výše uvedeného tak jasně vyplývá, že každodenní náplň hudební práce 

příkladně ředitelů kůrů na venkově, je zásadně ovlivněna a určena místními poměry a situací 

a jakožto odraz každodenní hudební praxe českého venkova se jeví i funkčně naprosto odlišně 

od systematicky koncipované soustředěné kompoziční praxe výrazných českých 

skladatelských osobností 19. století, podle kterých výlučně bývalo 19. století často i 

stereotypně vyhodnocováno. Je nezbytné tak konstatovat, že 19. století má v hudbě mnoho 

tváří a při snaze o objektivní zhodnocení tak nemůže být opomíjena každodenní hudební 

dobová praxe, která na různých místech v závislosti na svých limitech může být a často je 

odlišná od obrazu, který může být o 19. století vyvolán pomocí zploštění celé problematiky 

pouze na výběr selektivních dat o osudech a dílech proslulých skladatelů příslušného období. 
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