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AUTORSKÝ ABSTRAKT 

 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou velkých oddílů. První oddíl se věnuje 

kompletnímu shrnutí dějin hudby se zaměřením na zastoupení chlapeckého a mužského 

sborového zpěvu v jednotlivých epochách hudebního vývoje. Poskytuje také přehled 

nejvýznamnějších autorů a jejich děl, kteří působili za doby největšího rozmachu 

mužských sborů u nás, tedy v období národního obrození. Nabízí také přehled významných 

pěveckých těles tohoto typu, která působí v České republice i v zahraničí v dnešní době.  

Druhý oddíl je zaměřen na odbornou práci s chlapeckým hlasem, a to jak v období 

před mutací, tak v období mutace, ale také na to, jakým způsobem sbory fungují a jakým 

způsobem chlapce motivovat. Vzhledem k faktu, že se problematice práce s chlapeckým 

hlasem v období mutace nevěnuje příliš české literatury, je tato část diplomové práce 

koncipována především z praktického hlediska. Za účelem praktického posouzení této 

problematiky byla použita metoda písemného dotazníku, který byl zpracován sbormistry 

těles tohoto typu v České republice. Sbormistři zde také shrnují své názory z hlediska 

spolupráce a konkurence mezi jednotlivými chlapeckými sbory v České republice.  
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SUMMARY 

 

 The Diploma thesis is divided into two big separate structures. The first one 

deals with a complete summary of history of music with focus on the representation of boy 

and male choir singing in different eras of musical evolution. 

It also gives an overview of the most important authors (and their works), who 

worked in time of male choirs' greatest expansion in our country - period of national 

renaissance. Also, it offers an overview of the choir ensembles of this type, which work 

in Czech Republic and abroad nowadays. 

The second structure is focused on professional work with boy's voice in time 

before mutation and during mutation and on the way which choirs function and the way 

of boys' motivation. Because there is not much Czech literature dealing with boys' voice 

during mutation, this part of diploma thesis is composed mainly from practical point 

of view. In purpose of practical assessment of this subject, a method of written 

questionnaire was used, given to choirmasters of the choirs in Czech Republic of such type. 

Choir directors also summarize their opinions from perspective of cooperation and 

concurrence between each boy choirs in Czech Republic.  
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ÚVOD 

 

Pokud dnes klademe rodičům dětí otázku, čemu by se jejich děti měly věnovat 

ve volném čase, řada z nich odpoví stejně. Ačkoliv je fenoménem dnešní doby zejména 

sport a činnosti s ním spojené, rodiče se zpravidla nevyhýbají ani hudebním kroužkům. 

Řada z nich hlásí své děti na výuku do ZUŠ, nejčastěji na hodiny klavíru, houslí nebo 

zpěvu. Nejen v České republice působí řada vynikajících dětských sborů, které svými 

známými prestižními názvy lákají nové a nové děti. Členové významných dětských 

pěveckých sborů mají možnost cestovat po celém světě a reprezentovat tak Českou 

republiku v celosvětovém měřítku. Pokud se ale na složení těchto dětských sborů 

podíváme, většinu tvoří dívky. Cílem této diplomové práce je tedy poukázat na to, jak 

důležitou roli hrál při vývoji hudby chlapecký a mužský sborový zpěv. Zvuková stránka 

chlapeckého sboru má svou originální charakteristiku, která se od zvuku dívčího sboru 

značně odlišuje. Výhodou tedy je, že chlapecký sbor umožňuje dobové provádění 

nejrůznějších hudebních děl. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se věnuje vývoji 

chlapeckého a mužského sborového zpěvu v různých historických epochách. Obsahuje 

také nástin dějin hudby před vznikem křesťanství i po jeho vzniku. Uvádí, jakou roli 

chlapecký a mužský zpěv v jednotlivých epochách měl, jaká byla četnost sborů ve srovnání 

s ženskými nebo smíšenými sbory (od doby jejich vzniku) a v neposlední řadě i významné 

skladatele a jejich tvorbu právě pro tento typ sboru. Dále se zaměřuje na chlapecké 

a mužské sbory, které fungují v České republice v dnešní době. Popisuje jejich historii, 

složení, vedení a také koncertní činnost. Zaměřuje se také na repertoár, kterému se takové 

sbory věnují dnes, a zájem chlapců (mužů) o členství v těchto sborech. 

Druhá část se pak zaměřuje na hlasovou výchovu u chlapců od dětství, přes mutaci 

až do dospělosti. Obsahuje metodické pokyny a pomůcky, o které by se pedagogové měli 

při práci s chlapci a jejich hlasem opírat. 
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1. VÝVOJ CHLAPECKÉHO A MUŽSKÉHO SBOROVÉHO 
ZPĚVU 

 

1.1 Charakteristika pojmu „sborový zpěv“ 

 

Jednou z teorií vzniku hudby jako takové je názor, že hudba vznikla ze zpěvu při 

tělesné práci. Lidem to umožňovalo soustředit své myšlenky na zpěv místo na námahu, kterou 

taková práce přinášela. Jelikož se jednalo o hromadnou práci, vidíme zde zárodky sborového 

zpěvu, který je na společném, tedy hromadném zpěvu založen. Pravidelná pulsace navíc 

napomáhala udržení stálého tempa práce a souhru, takže práce celkově lépe ubíhala. Lze 

předpokládat, že takto lidé zpívali již v dobách pravěku. V dobách starověku tímto způsobem 

zpívali Egypťané, Babyloňané, Židé a mnoho dalších kmenů. Omezovali se na jednohlasý 

zpěv, přesněji řečeno zpěv v oktávách (muži a ženy). 

První zmínky organizovaného vícehlasého zpěvu spadají přibližně do 9. st. n. l. 

Zpívalo se v paralelních kvartách a kvintách. Evropané ale měli pro polyfonii smysl, takže se 

velmi rychle zdokonalovala. Vznikaly formy, které byly založeny na protipohybu hlasů 

(tzv. discantus). Skladba neměla harmonický podklad, jednalo se o práci s melodickými 

linkami, mezi kterými se hledaly spojitosti. Tento princip skladebné techniky se nazývá 

kontrapunktem
1
 a jeho vrchol je připisován Johannu Sebastianu Bachovi.  

Sborový zpěv má v dnešní době mnoho funkcí. Z hlediska posluchačů se jedná 

o funkci estetickou a interpretační. Posluchač by měl z koncertu odcházet duševně obohacen, 

interpret by v posluchači měl vyvolat zájem a citové prožívání. Z hlediska členů sboru 

se jedná v první řadě o funkci sociální. Členové by měli cítit zodpovědnost vůči kolektivu. 

Zároveň je jim ve velké míře umožněna seberealizace a psychické uvolnění. 

Sbory dělíme do čtyř základních skupin podle následujících kritérií: 

 

1. pohlaví a věk (mužské, ženské, smíšené, dětské, dívčí, chlapecké) 

2. počet zpěváků (ansámbly, komorní, velké) 

3. zaměření (artificiální, nonartificiální) 

4. vyspělost (amatérské, poloprofesionální, profesionální) 

                                                 
1
 z latinského punctum contra punctum (bod -  tj. nota - proti bodu) 
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1.2 Terminologické názvy chlapeckých a mužských zpěváků 

 

Terminologických označení pro chlapecké a mužské zpěváky se v dějinách používalo 

opravdu mnoho. Nepoužívalo se jednoho latinského označení pro tyto zpěváky, které by bylo 

obecně platné. Latinský základ je samozřejmě z některých názvů patrný, ale každá země 

používala i označení ve vlastním jazyce. 

Z těch nejpoužívanějších jmenujme tato označení: pueri (chlapci), scholares (žáci), 

putti (děti), Kapellknaben, mocos da capilla, children of the chapel, Chorknaben, enfants de 

choeur, choir boys. Všimněme si, že posledních šest jmenovaných názvů je v podstatě jen 

překlad téhož označení. U nás se používaly zpravidla tyto názvy: zpěváčci, kůrní žáci, 

choralisté, bonifanti nebo boni pueri. Všechna tato pojmenování se užívala pro chlapecké 

zpěváky (tedy do doby mutace). 

Muži, kteří zpívali, byli zpravidla kněží, pro které se specifické názvy nepoužívaly. 

Změna nastala až v 16. století, kdy byl nedostatek chlapeckých zpěváků ve sborech. Tito 

chlapci byli nahrazováni falsetisty, tedy muži, kteří zpívali sopránové a altové party falsetem. 

Nejprve se vžilo označení tenorini (falsetující tenoři), které později vystřídal název alti 

naturali. Tito muži byli pouze školení pěvci a nepodstupovali kastraci. Kastráti začali 

falsetisty nahrazovat až v 17. a 18. století. Vžilo se pro ně označení voci artificiali 

(nepřirozené, umělé hlasy).  

 

1.3 Stručný přehled dějin do příchodu křesťanství 

1.3.1 Doba pravěku 

 

Již v dobách pravěku představovala hudba důležitou součást života. Pravěk je 

obdobím vzniku a vývoje člověka, ze kterého nemáme žádné písemné prameny. Za pravěk lze 

tedy považovat celé období do vzniku písma, tj. přibližně od 4. do 6. století př.n.l. Protože 

neexistují žádné písemné prameny, studujeme v dnešní době pravěk pomocí archeologických 

nálezů. Pravěk můžeme periodizovat celkem do pěti dob – doba kamenná, doba bronzová, 

doba železná, doba římská a doba stěhování národů. 

Již v dobách pravěku byla hudba nedílnou součástí lidské společnosti. Její funkce byla 

především rituální. Doprovázela různé obřady a události, jako například pohřby, lov, odhánění 
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démonů. Pomocí hudby se také lidé spojovali s tajemnými silami nebo přírodou samotnou. 

Lidé hojně využívali toho, že hudba způsobuje fyziologické vzrušení a uklidnění a že velmi 

ovlivňuje psychiku každého jedince. U normálního člověka každé vzdělanostní úrovně tyto 

fyziologické reakce pozorujeme. V dnešní době se těchto skutečností taktéž hojně využívá. 

Věnuje se tomu například tzv. muzikoterapie, která používá hudbu jako terapeutický 

prostředek při léčbě nejrůznějších psychických problémů. 

V pravěku hrála významnou roli rytmická složka, která byla nadřazená melodické 

složce. Rytmika působila propracovaně a vcelku složitě. Přímými důkazy jsou hudební 

nástroje nalezené v prehistorických sídlištích. V dobách paleolitu, tedy starší doby kamenné, 

se využívaly především kameny, kosti a dřevo, které sloužily jako bicí nástroje. Používaly se 

také frčáky (kamenný, kostěný i dřevěný), které sloužily k dorozumívání na větší vzdálenosti. 

Dalšími nástroji, které se v paleolitu objevují, jsou kostěné píšťaly a zvířecí rohy, píšťaly 

ojediněle již s hmatovými dírkami. Později byla vynalezena i příčná flétna a šalmaj. V neolitu 

(mladší době kamenné) se setkáváme s hliněnými bubny a hliněnými zvonky. 

Nejdůležitější převrat ale nastává v době bronzové (2000 př.n.l. – 750 př.n.l.). Nový 

materiál dovolil zcela nové možnosti při výrobě hudebních nástrojů. Začínají se tedy 

objevovat první strunné nástroje, mezi které řadíme harfy, lyry, loutny a citery. Bronz ale 

umožnil i zdokonalení bicích nástrojů. Začaly se používat kovové roury, zvony a puklice. 

Velmi důležitým hudebním projevem byl samotný zpěv, který lze považovat za 

mnohem starší hudební formu než nástrojovou formu. Ohledně zpěvu bohužel neexistují 

žádné přímé důkazy. Dnes se tímto problémem zabývá etnomuzikologie. Pravděpodobně lze 

částečně srovnat dnešní primitivní etnické skupiny právě s dobou pravěkou. U těchto 

etnických skupin s méně rozvinutou hudebností pozorujeme sekundový nebo maximálně 

terciový rozsah. U některých pokročilejších skupin se objevují i náběhy k stupnicovým řadám, 

zejména pětistupňové bezpůltónové (nejčastěji d-f-g-a-c). Důležitějším faktorem než samotná 

melodika je ale vnímání hudby a reakce s ním spojené. Mezi tyto reakce můžeme zařadit 

určité držení těla nebo pohyby, ve kterých lze najít i první zárodky řízení rukou, tedy 

dirigování. Postupem času docházelo k tlumení prostých fyziologických reakcí. To souviselo 

s tím, jak se člověk duševně vyvíjel. Hudba začala být více prožívána vnitřně, hledělo se více 

na mravní a sociální působení hudby. Důležité bylo také estetické hodnocení. Tuto změnu lze 

pozorovat především na rozhraní pravěku a doby historické. V této době vznikají 

propracované tónové soustavy, podle kterých se řídí i nástrojařská výroba. Abychom se lépe 

dokázali v této době orientovat, můžeme ji srovnat s dnešními exotickými kulturami (čínská, 
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japonská, arabsko-perská). Staročínská teorie se zabývala temperovaným laděním a používala 

pevnou výškovou normu tónového systému (komorní tón). Arabsko-perská kultura je 

podobně jako čínská nebo japonská založena na čistých kvintách a oktávách. Ve všech 

exotických kulturách najdeme také to, na čem staví hudba všech historických epoch. Objevují 

se písňové formy, variace a figury. Evropská hudba je ale ovlivněna zejména arabsko-perskou 

kulturou, která do Evropy pronikla. Ostatní exotická hudba je pro Evropana nepřirozená, a to 

zejména nedostatkem harmonických zákonitostí, nepřirozenou rytmikou, přemírou nosového 

zabarvení při zpěvu apod. 

 

1.3.2 Starověké Řecko a Řím, Orient 

 

Historie a vývoj evropské hudby byl velice ovlivněn východními starověkými národy. 

Hudba této oblasti měla mnoho společného i s exotickými kulturami. Mezi oblasti Orientu 

řadíme Egypt, Mezopotámii a Sýrii. V těchto oblastech byla hudba významnou součástí 

bohoslužeb, ale doplňovala často i světský život. Sloužila jako prostředek k vyjádření citů 

nebo k propojování s magií, měla ale i čistě zábavní funkci. 

Důkazy, které z této doby ohledně hudby máme, jsou spíše archeologické podstaty. To 

znamená, že neexistují téměř žádné průkazné případy zápisů skladeb. Studie, které vznikly, 

čerpají z toho, co bylo zachováno. Mluvíme tedy hlavně o různých výtvarných dílech 

a literárních svědectvích. Zachovalo se jen nemnoho hudebních nástrojů. První hudební 

památkou starého Řecka byla Seikilova píseň, která pochází z doby počátku našeho letopočtu. 

Píseň byla vytesána do náhrobního kamene. Tóny byly označeny písmeny iónské abecedy 

a byly umístěny nad textem. 

Mezi starověkými národy, které v této oblasti žily, vynikal v hudbě národ Židů. 

O jejich životě se mnoho dočteme v Bibli. Bible obsahuje také nespočet náboženských textů, 

tzv. žalmů. Ty byly a jsou zhudebňovány mnoha hudebními skladateli, takže tvoří základ 

křesťanské hudby vůbec. Žalmy se zpívaly dvojím způsobem. Prvním způsobem je 

antifonický zpěv, což znamenalo, že zpívaly dva sbory proti sobě. Dalším variantou byl zpěv 

responsoriální, kdy byl na jedné straně sólista (kněz) a na druhé straně sbor (obec nebo 

schola). Tyto principy se používají při modlitbách dodnes. 

Hudebně vyspělým národem byli také staří Řekové. Termín „músiké“, který byl 

v malých obměnách převzat do většiny evropských jazyků, pochází právě ze starověkého 
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Řecka. Je odvozen od Apollónových múz, tedy družek. Apollón byl v Řecku považován za 

vynálezce hudby. Hudební život Řeků byl velmi rozmanitý. Pořádali nejrůznější hudební 

festivaly, hudba doprovázela duchovní i světské záležitosti. Hudba reagovala na vnější 

podněty, takže se v ní odrážela i politická situace. Bohužel se zachovalo jen málo skladeb. 

I z nich je ale patrné, že řecká soustava byla velmi dobře propracovaná a akusticky 

promyšlená. Notace byla rozluštěna až v 19. století. Mezi nejpoužívanější hudební nástroje 

můžeme zařadit kitharu, lyru a aulos. Lyra byla nástroj pro začátečníky, měla méně strun než 

kithara. Na rozdíl od kithary měla zaoblenou ozvučnou skříň, kithara měla hranolovitou. 

Struny se rozeznívaly jak prsty, tak trsátkem. Používala se i flažoletová technika. Aulos lze 

považovat za předchůdce dnešního hoboje. Jednalo se o šalmaj s dvěma plátky a hmatovými 

dírkami. Dalšími oblíbenými nástroji byla harfa, flétna a Pannova píšťala. Také vznikají první 

varhany, které fungovaly na principu hydrauliky. To znamená, že byl vzdušný proud 

regulován vodním tlakem. Kromě varhan byly všechny zmíněné nástroje převzaté od jiných 

národů, ale v Řecku byly zdokonaleny. V antickém Řecku také vzniká důležitá nová forma, 

a tou je drama. Drama bylo doprovázeno zpěvem a hrou a přinášelo zcela nové možnosti. 

Střídalo se tu samotné mluvené slovo, které převažovalo, se zpívanými (sborově i sólově), 

tanečními, čistě instrumentálními a melodramatickými částmi. 

Římská kultura byla silně ovlivněna řeckou. V době helénismu, kdy se řecká kultura 

rozšiřuje do zemí, které dobyl Alexandr Veliký, zatlačila řecká hudba původní římskou, 

o které toho příliš nevíme. V celém pozdějším římském impériu převládala právě řecká hudba. 

Byla součástí dramatických útvarů, rozvíjel se sólový i sborový zpěv. 

 

1.3.3 Keltové, Germáni, Slované 

 

Několik století před změnou letopočtu začaly ovlivňovat vývoj evropské hudby také 

ostatní kmeny. Jejich lidové písně jsou patrné v těchto kulturách dodnes. Tyto písně byly 

používány k nejrůznějším účelům, pro příklad jmenujme písně pracovní, obřadní, zvykové, 

hrdinské, válečné nebo milostné. 

Keltové (neboli Galové) se dostali do styku s antickou vzdělaností nejdříve. Jejich 

cesty vedly od Středozemního moře k Severnímu moři. V severní Itálii (tzv. předalpská Galie) 

a Francii (tzv. zaalpská Galie) vedl k pořímštění tohoto národa římský výboj. Před tímto 

pořímštěním byla jejich hudební kultura poměrně vyspělá. Používali četné hudební nástroje, 
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mezi kterými byly zastoupeny flétny, harfy, rohy a bicí nástroje. Svou osobitost dokázaly 

udržet kmeny sídlící ve Skotsku, Irsku a Walesu po dobu středověku.  

Germáni si zachovali svůj původní ráz o něco déle. Na jejich kulturu mělo silný vliv 

až stěhování národů, které počalo v 5. století n. l. Germáni používali bronzové rohy, které 

mohly být až dva a půl metru dlouhé. Tyto rohy byly opatřeny nátrubkem a lze je přirovnat 

k tenorovému pozounu.  

Slované byli ovlivněni největším počtem různých kultur, protože se ze zakarpatské 

oblasti šířili na západ, východ a jih. Byli ovlivňováni tedy jak východní kmeny (povolžští 

Bulhaři, Polovci), tak pobaltskými národy, antickou kulturou a v neposlední řadě i Germány. 

Používali často strunné nástroje, například tzv. gusli. Tento nástroj lze považovat 

za předchůdce cimbálu. Dále používali, stejně jako ostatní národy, flétny, trouby a bicí 

nástroje. 

 

1.4 Počátky křesťanského liturgického zpěvu 

1.4.1 Liturgický zpěv a jeho vývoj 

 

Jak již bylo řečeno, zpěv doprovázel liturgii a duchovní události odnepaměti. 

Starokřesťanský zpěv pravděpodobně převzal formu a způsoby bohoslužebného zpěvu 

od Židů (žalmy, antifony, responsoria). Objevují se v něm také antické vlivy, které zesílily 

vstupem vzdělaných lidí vyšších vrstev (kolem roku 200 n. l.). Nejstarší dochovanou 

památkou umělé křesťanské duchovní hudby je hymnus ze zřícenin města Oxyrhynchu 

(řecká osada). Tento hymnus ale nemůžeme považovat za zpěv přímo liturgický.  

Křesťané byli zpočátku krutě pronásledováni. Až v roce 313 dosáhlo křesťanství 

svobody. Stalo se tak za vlády Konstantina I., který vydal tzv. Edikt milánský. Ten 

umožňoval náboženskou svobodu a znamenal konec pronásledování. Za tyto skutky ho 

křesťané označili přízviskem „Veliký“. Liturgie tedy mohla nabývat oficiálních norem 

a velmi rychle se začala vyvíjet. Neznamenalo to ale utvoření jednotné formy bohoslužby. 

Všude byla základem mešní oběť, která byla uvedena i zakončena společnými modlitbami. 

Všude se také četly lekce a zpívaly se žalmy. Rozšířené bylo i zpívání lyrických částí Bible 

(např. Magnificat). Obecná forma zpěvu se ale vyvíjela různě. Za základní dělení lze 

považovat dělení na oblast Východu a Západu.  
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Nejdůležitějším východním zpěvem byly tzv. hymny, jejichž slovesná složka byla 

založena na přízvučném principu. Krátké předzpěvy a vsuvky se nazývaly troparia 

(např. ad Kyrie, Amen). Postupně se rozrůstaly ve větší strofické hymny, které nazýváme 

kontaktia. Velké cykly hymnů nesou název kánony. Tyto kánony jsou zaznamenány 

např. ve sborníku Oktoechos, jehož autorem je pravděpodobně Jan Damascenský (8. st. n. 

l.). Velký vliv na byzantskou liturgii má lidová hudba, které do ní vnesla mnoho osobitých 

prvků. Tento obřad přijali také jižní a východní Slované. 

Východní obřad měl ze začátku velký vliv i na ten západní. Dokazuje to činnost 

milánského biskupa sv. Ambrože (340? – 397), který zavedl východní praxi antifonického 

přednesu a také zpěv hymnů. Sám byl i jejich skladatelem, autorství několika jeho hymnů 

bylo dosvědčeno jeho žákem, sv. Augustinem. Jedná se o hymny Aeterne rerum conditor, 

Deus creator omnium, Iam surgit hora tertia, Veni Redemptor gentium. Nelze přesně říci, 

zda nápěvy těchto hymnů sv. Ambrož sám zkomponoval nebo se inspiroval lidovou 

hudbou. Vzniká ale tzv. ambrosiánský obřad, který přežil v oblasti Milána a v italské části 

Švýcarska dodnes. Můžeme jen těžko předpokládat, kolik toho má společného s jeho 

původní formou, protože na něj v průběhu staletí působilo mnoho dalších vlivů. Důležité 

ale je, že na činnost sv. Ambrože navázali další skladatelé hymnů. 

 

1.4.2 Gregoriánský chorál 

 

Nejdůležitějším následovníkem sv. Ambrosia a také nejvýznamnější postavou 

západního obřadu je papež Řehoř Veliký (latinsky Gregorius Anicius). Jeho vláda se datuje 

v letech 590 – 604. Je zakladatelem liturgického zpěvu, který se používá dodnes 

v římskokatolické církvi. Řehoř evidoval všechny používané bohoslužebné zpěvy, ze 

kterých utvořil tzv. Antifonář Řehořův (Antiphonarius cento). Tento sborník měl být 

považován za obecně platnou formu. Nejdůležitějším Řehořovým počinem je tedy 

sjednocení liturgického zpěvu. Vzniká tzv. gregoriánský chorál (cantus gregorianus), který 

se uplatňuje v celém průběhu mše. Zahrnuje mešní části stálé (ordinarium) a proměnné 

(proprium). Mezi části ordinaria řadíme Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei, 

z nichž Gloria a Credo mohou někdy chybět. Mezi části propria patří introitus, graduale, 

offertorium a communio. Gregoriánský chorál také značně ovlivnil podobu žalmů, antifon, 

responsorií a hymnů. Chorální zpěvy byly nejprve přechovávány jen tradicí. Později ale 
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vyvstala potřeba zápisů těchto zpěvů do zpěvníků. Forma gregoriánského chorálu je úzce 

spjata s textovým rozvrhem. Původně převzal také prvky orientální hudby (např. používání 

čtvrttónů). Tyto orientální prvky byly ale časem odstraněny, protože se neslučovaly se 

západoevropským hudebním myšlením. Chorál byl přizpůsoben evropskému tonálnímu 

cítění a diatonice. Tento způsob zpěvu se začal velmi rychle šířit do západní a střední 

Evropy, kde potlačoval tamní národnostní zvyky. Množství liturgických textů se neustále 

zvyšovalo. Objevovaly se také zpěvy k poctě nových světců. Na základech gregoriánského 

chorálu dnes stojí celá evropská hudba. Tzv. cantus firmus (stálý, pevný zpěv) sloužil 

k vývoji vícehlasu a ovlivnil i kontrapunktickou techniku v dobách jejího největšího 

rozkvětu.  

Potřeby jednoty v hudbě hojně využíval první středověký římský císař Karel Veliký 

(doba vlády 768 – 814). Uvědomoval si, že této jednoty je možné využít při sjednocování 

celé říše. Proto za doby jeho vlády vznikalo obrovské množství škol, kde prosadil studium 

gregoriánského chorálu. Tyto školy již nevznikají pouze při velkých katedrálách 

a klášterech, ale i jen při obyčejných kostelech. Některé menší farní školy čítaly třeba jen 

šest dětí, jiné ale provozovaly i tři sbory takřka o čtyřech stech zpěvácích. Členy byli 

samozřejmě žáci škol, ale také mniši. Význam scholy cantorum lehce upadl při stěhování 

papežů do Avignonu v roce 1305. 

 

1.4.3 Církevní školy 

 

Podle Antifonáře Řehořova se měla řídit pěvecká tělesa, která působila při 

bohoslužbách. V Římě se toto těleso nazývalo schola cantorum
2
. Tato instituce také sama 

vychovávala mládež, zakládány při ní byly biskupské a klášterní školy. Díky Řehořovi 

tedy vznikají školy dětských zpěváků, přesněji řečeno školy chlapeckých zpěváků. Chlapci 

(pueri symphoniaci) byli ubytováni v budovách, které byly speciálně určeny pro žáky 

scholy. Do těchto budov přicházeli ve věku šesti až osmi let, aby bylo možné s jejich 

hlasem pořád pracovat a školit ho. Byli vybíráni kanovnickou komisí na základě čistoty, 

sytosti a barvy jejich hlasu. Součástí přijímací zkoušky byl také zpěv před publikem 

(nejčastěji při bohoslužbě) a lékařská prohlídka. Podmínkou přijetí také byl fakt, že se 

jedná o manželské dítě. Rodiče se zároveň museli zavázat, že svému dítěti umožní zůstat 

                                                 
2
 doslova škola zpěvů 
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ve škole až do věku 18 let. Po přijetí byli chlapci vzděláváni ve zpěvu v neumové notaci, 

dle této notace studovali správný přednes chorálu. Jednalo se tedy o typ jakési 

konzervatoře, kde měli chlapci studium zcela zdarma. Římská schola cantorum čítala 

celkem sedm mužů a patnáct až dvacet chlapců. Vedoucí školy se nazýval archiphonista. 

Ten měl na starosti také vykonávání různých liturgických úkonů, často se tedy jednalo 

o biskupa.  

Činností římské scholy cantorum se inspirovalo mnoho dalších biskupských 

a klášterních škol po celém světě. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat například školu 

v Canterbury (Anglie) a v Cáchách (Německo). Zajímavostí je, že žáky těchto škol nebyli 

synové významných bohatých měšťanů, jak by se dalo předpokládat, ale sirotci. Dalším 

používaným názvem pro tuto školu bylo orphanotropium
3
. Po ukončení školy se z chlapců 

stávali přisluhovači. To znamenalo, že sloužili ve větších bazilikách v počtu dvaceti, 

později dvanácti zpěváků. Další evropské země nepoužívaly název schola cantorum. 

Ve Francii a v Belgii se vžil název „maitrise“, což označuje budovu, ve které byli chlapci 

ubytováni. V německých zemích se používalo pojmenování „kantorei“. Tento název je 

poněkud univerzálnější. Jako kantorei byla označována jak skupina dobrovolníků, kteří 

pod vedením zkušeného kantora provozovali v chrámech hudbu, tak skupina placených 

zpěváků a instrumentalistů působících na dvorech. Dokonce toto označení nesl i školní 

sbor posílený o mužské hlasy (též chorus symphoniacus). Další hudební celky v Evropě 

nesly jméno capella. Tato tělesa byla ryze vokální, byl to původní univerzální název 

pěveckého sboru. Jako nejvýznamnější můžeme označit Sixtinskou capellu (Capella 

Sistina) a Papežskou capellu (Capella Pontificia). Všechny uvedené typy škol měly 

za poslání výchovu mládeže a provozování chrámové hudby (schola cantorum, maitrise, 

kantorei, capella). 

 Z výše uvedeného tedy plyne, že formování křesťanského liturgického zpěvu mělo 

zásadní vliv na vznik chlapeckých, resp. mužských sborů. Základní ideou bylo nejprve 

napodobení andělského chóru, což bylo důležitým impulsem k budování chlapeckých 

sborů. Ženský zpěv byl při liturgii nejprve nemyslitelný, neboť žena neměla ve společnosti 

takové postavení. Platilo navíc pravidlo „Mulier in ecclesia tacet“, které lze přeložit „Žena, 

ať ve shromáždění (církvi) mlčí“.  

Negativní vliv na rozvoj chlapeckého zpěvu měly pak josefínské reformy, které 

znamenaly masové rušení řádů, především takových, které se nevěnovaly veřejně 

                                                 
3
 v překladu sirotčinec 
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prospěšným činnostem. Znamenalo to zrušení jezuitského řádu (1773) a mnoha dalších 

konventů, která vedlo díky necitlivému způsobu provádění ke vzniku mnoha kulturních 

škod.  

 

1.5 Liturgický zpěv v českých zemích 

 

České země byly podobně jako další evropské země pod vlivem gregoriánského 

chorálu, který masivně pronikal spolu s šířením křesťanské víry. Za doby vlády knížete 

Rostislava (846 – 870) se situace ale radikálně změnila. Tento kníže si uvědomoval 

význam slovanské kultury. V roce 863 tedy přišli na Moravu věrozvěstové ze Soluně, 

bratři Cyril a Metoděj. Jejich vliv a působení znamenal návrat slovanské liturgie a také 

forem zpěvu s ní spojených. Bohužel tato situace neměla dlouhého trvání. V době vlády 

knížete Svatopluka I. (871 – 894) došlo k potlačení staroslověnské liturgie a chorálu, neboť 

měl tento kníže úzký vztah k východofranskému panovníku Karlu III. (839 – 888). 

V českých zemích tedy začíná převažovat opět latinská liturgie. Definitivně byla latinská 

liturgie potvrzena připojením pražského biskupství k Ostřihomi. Pokus o znovuoživení 

staroslověnské liturgie v roce 1032 v sázavském klášteře se také nezdařil. 

Jako hlavní hudební památky uveďme dvě nejstarší české duchovní písně 

Hospodine, pomiluj ny (11. století) a chorál Svatý Václave (12. století). Obsahem první 

jmenované písně je žádost lidu o žizň (život) a mír v zemi. Zpívala se při náboženských 

obřadech a posilovala také české bojovníky. Až do 14. století měla také funkci státní 

hymny. Císař Karel IV. (1316 – 1378) tuto píseň připojil ke korunovačním slavnostem 

českých králů. Vznik chorálu Svatý Václave se datuje do doby konce 12. století. Zněl při 

velkých státních událostech, jako bylo uvedení nového panovníka do funkce. Svůj význam 

ale také sehrával při náboženských obřadech, například v době husitství byl chorál velmi 

populární. Oslavuje svatého Václava jako patrona české země.  

 Z hlediska chlapeckého sborového zpěvu pak zmiňme duchovní zřízení s názvem 

bonifantes nebo také boni pueri, jež měla za úkol přisluhovat v kostelech. Byla zřízena 

roku 1259 a čítala 12 chlapců. Velký význam v oblasti duchovního zpěvu má vznik 

tzv. fundací, které nabývají významu v době pobělohorské. Fundatisté se zabývali zpěvem 

ženských hlasů v chrámových sborech. Byli to zpěváci, kteří byli přímo vydržováni, a to 

nejčastěji formou kapitálu, který jim byl přislíben. 
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1.6 Vokální polyfonie, její vznik, vývoj a vrchol 

 

Vícehlasý zpěv, tj. současné zaznívaní dvou nebo více tónů různé výšky, 

se objevuje již v dobách pravěku a v hudbě primitivních národů. Mluvíme zde ale spíše 

o náhodném či příležitostném vícehlasu. V době antiky a u exotických kultur se v hudbě 

projevuje vícehlas již záměrně, ale jedná se o formu tzv. heterofonie. Tímto termínem 

označujeme vícehlas založený na drobných odchylkách od melodie interpretované 

v unisonu. Často se jednalo o způsob improvizace, kdy k těmto odchylkám docházelo 

pomocí hudebního nástroje, který doprovázel zpěváka nebo skupinu zpěváků.  

Heterofonie byla základem vícehlasu i v dobách gregoriánského chorálu. Zde už 

hovoříme o tzv. západním vícehlase. První zmínky se objevují v zápiscích anglosaského 

opata a biskupa Aldhelma (639 – 709). Až do 10. století n. l. se způsoby vícehlasu 

objevovaly jako formy improvizace, nejednalo se tedy o cíleně vypracované skladby. 

Podstatným soustavným pramenem je pak anonymní odborné pojednání Musica 

enchiriadis, dříve chybně připisováno francouzskému teoretikovi a skladatelovi 

Hucbaldovi (840/850 – 930). Toto pojednání společně s doplňující sbírkou poznámek 

Scolica enchiriadis obsahuje systém pravidel pro používané polyfonie. Skládá se celkem 

z devatenácti kapitol. Prvních devět kapitol je věnováno notaci, modům a jednohlasému 

zpěvu. Kapitoly 10 – 18 se zaměřují na použití konsonantních intervalů
4
 při komponování 

nebo improvizaci, vícehlas je označován pojmem „organum“. Chorální melodie je 

doprovázena souběžnými čistými kvartami nebo kvintami, popřípadě je ještě zdvojena 

další oktávou (paralelní pohyb). Objevuje se také možnost začínat a končit zpěvem 

v unisonu za použití stranného pohybu. Za doby Guida z Arezza (991/992 – 1050) je už 

přípustný rozmanitější pohyb, uveďme například protipohyb s křížením hlasů.  

 

1.6.1 Notredamská škola 

 

V 10. století n. l. se objevují, jak již bylo řečeno, notované vícehlasé skladby. 

Nejdůležitějším centrem této tvorby se pak stává tzv. „notredamská škola“, která byla 

reprezentována francouzskými hudebními skladateli a teoretiky. Nejvýznamnějšími 

osobnostmi byli Leoninus a Perotinus. Leoninus (1150? – 1210?) zpracoval sbírku Magnus 

                                                 
4
 až do doby vrcholného středověku byly za konsonantní intervaly považovány oktáva, kvarta a kvinta 
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liber organi, která obsahovala zcela nový výklad hudební kompozice. Jeho nástupce 

Perotinus (data narození a úmrtí nejsou známa) se pak zasloužil o rozšíření této sbírky. 

Notredamská škola je považována za oficiálního zakladatele vícehlasé skladebné techniky. 

Podstatou je postupné dotváření nových hlasů na základě daných principů. Tato 

skladatelská technika byla nejprve nazývána „organum“, později „discantus“. Organum 

(forma, na kterou se zaměřoval Leoninus) je definováno jako vícehlas, kdy je tónová délka 

hlasů zachycena jen v základních rysech, kdežto discantus (za mistra této formy je 

považován Perotinus) je forma přesně vypracovaných tónových kvantit neboli délek. 

Druhý (často vrchní) hlas byl nazýván „duplum“, třetí hlas „triplum“ a čtvrtý hlas 

„quadruplum“. Hovoříme tedy o vícehlasu dvojhlasém až čtyřhlasém (organum duplum až 

quadruplum). Tyto podoby vícehlasu řadíme mezi formy kontrapunktické. S tímto pojmem 

se můžeme poprvé setkat v anonymním pojednání Optima introductio in contrapunctum, 

které bylo sepsáno přibližně kolem roku 1300. U těchto forem vícehlasu se také setkáváme 

s pojmem „menzurování“. Podstatou menzurování je vzájemné odměření trvání 

jednotlivých tónů v diskantujícím hlase. Čím více hlasů bylo k původnímu cantu firmu 

doplněno, tím přesnější muselo menzurování být, nicméně bylo nutné jej používat již 

v improvizovaném diskantu. Mluvíme-li tedy o formě discantus, kterou se zabýval, jak již 

bylo řečeno, Perotinus, forma vícehlasu se stává díky vypracovanějším tónovým kvantitám 

přesnější. Navíc podléhá tzv. modální rytmice, kdy je melodie v jednotlivých hlasech 

rozčleněna podle daného metrického modelu, zvaného „modus“. Rozlišujeme těchto šest 

základních modů, kdy se v praxi uplatňovaly především první tři: 

 

1. modus (trochaeus) 

2. modus (jambus) 

3. modus (daktylus) 

4. modus (anapest) 

5. modus (spondeus) 

6. modus (tribrachys) 

 

S rozvojem melodického myšlení docházelo ke kombinování jednotlivých modů, 

avšak postupem času vyvstala potřeba přesnějšího zápisu, a tak vznikla tzv. menzurální 

notace (v období ars antiqua), která umožňuje vyjádření kvantitativních vztahů mezi 

jednotlivými tóny i vzájemný časový poměr mezi všemi hlasy. Vznik menzurální notace 

datujeme okolo roku 1250.  
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1.6.2 Ars antiqua 

 

Ars antiqua (neboli staré umění) je jedním z období vývoje středověkého vícehlasu. 

Datujeme ho přibližně mezi roky 1250 až 1320. Tato epocha přinesla nové hudební formy, 

mezi které řadíme například organum, conductus a motetus. Jedná se o formy liturgického 

zpěvu. Organum zůstává formou založenou na chorálním tenoru, ke kterému jsou doplněny 

uměle vytvořené hlasy, často v koloraturách. Oproti tomu conductus je již forma s uměle 

vytvořeným cantem firmem, taktéž doplněným o další hlasy. Motetus je formou 

nejsložitější, kdy je k rytmicky upravenému chorálnímu citátu dokomponován nový hlas 

(i více hlasů) rytmicky nezávislý. Cantus firmus je zde označen pouze jedním slovem, 

oproti tomu přikomponované hlasy nesou různé texty, nejčastěji výklady chorálního zpěvu.  

V období ars antiqua docházelo i k rozvoji světského vícehlasu. Nejoblíbenější 

technikou se stala forma kánonu. Postupem času ale došlo i k převzetí liturgických forem 

(conductus a motetus), které byly doplněny francouzskou lidovou písní. 

Mezi skladatele období ars antiqua řadíme například truvéra Adama de la Halle 

(1237? – 1288) nebo Petruse de Cruce (1260  - 1300), nicméně většina skladatelské tvorby 

je spíše anonymní. 

 

1.6.3 Ars nova 

 

Jako ars nova (umění nové, moderní) označujeme další epochu vývoje vícehlasu. 

Spadá do doby přibližně od roku 1320 do roku 1400 a hlavními vývojovými oblastmi je 

Francie a Itálie. Důležitým zlomem této doby je fakt, že hudba se stává rovnocenným 

uměním k umění výtvarnému a literatuře. Postavení hudebníků ve společnosti se tedy 

výrazně zlepšilo a dochází také k rozvoji amatérského hudebnictví.  Francouzská ars nova 

se opírá o základy umění ars antiqua a je určována vkusem šlechty a vyššího duchovenstva. 

Mezi nejvýznamnější osobnosti této doby patří básník a hudebník Phillipe de 

Vitry (1291 – 1361) a básník, skladatel a diplomat Guillame de Machaut (1300? – 1377), 

mj. sekretář českého krále Jana Lucemburského. Oba jmenovaní byli ovlivněni jak 

dvorským prostředím, tak duchovním životem. Guillame de Machaut je považován 

za jednoho z prvních skladatelů, kteří vícehlasem ztvárnili celé mešní ordinarium 

(konkrétně čtyřhlasá mše Messe de Notre Dame).  
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1.6.3.1 Anglická škola 

 

Do popředí se také během 15. století významně dostává anglická skladatelská škola. 

Nejvýznamnější postavou této školy je pak John Dunstable (1390? – 1453). Tohoto 

hudebníka, který se proslavil zejména vynikajícím kontrapunktickým myšlením, 

zařazujeme již do doby přelomu středověku a renesance. Z jeho tvorby se dochovaly 

především mše, hymny, antifony a chansony. Zajímavostí je, že v jeho chansonu O rosa 

bella najdeme zaměření na funkční vztah mezi tónikou a dominantou.  

 

1.6.3.2 Italské trecento 

 

Jako italské trecento označujeme hudební kulturu vznikající na území Itálie v první 

polovině 14. století. Mezi charakteristické atributy této kultury patří světskost, polyfonická 

sazba, zpěvná melodika a rytmika, která již nezávisela na staré modální praxi. Kultura se 

pohybovala převážně v prostředí šlechtických dvorů a řadíme ji již do období rané 

renesance. Úzce souvisí s dalšími druhy umění, opírá se o díla humanistických spisovatelů 

Francesca Petrarcy (1304 – 1374) a Giovanni Boccaccia (1313 – 1375). 

Epocha přinesla velké množství nových hudebních forem, jako jsou například 

madrigal a caccia. Ve všech případech se jedná o výhradně světské formy. Jako madrigal 

byla nejprve označována dvojhlasá skladba, kdy je hlavní melodie v nejvyšším hlasu. 

Tříhlasé madrigaly se objevují až v druhé polovině 14. století. Caccia je forma námětově 

inspirována loveckým prostředím. Je založena na kánonickém vedení dvou hlasů, které 

jsou instrumentálně podložené. V rámci formy se také objevují ritornely neboli hudební 

úryvky opakující konkrétní hudební myšlenku.  

Hlavními hudebními představiteli italského trecenta jsou Jacopo da Bologna (1340 

- 1386) nebo slepý varhaník chrámu San Lorenzo Francesco Landini (1325/1325 – 1297). 

Právě Landini je výborným příkladem tzv. renesační osobnosti, jelikož kromě toho, že 

komponoval a bravurně ovládal hru na varhany a další hudební nástroje, byl také filosof, 

astrolog a básník.  
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1.6.4 Franko – vlámská škola 

 

 

Pojmem franko-vlámská škola rozumíme styl renesanční polyfonie, ve kterém 

zaznamenali velký přínos burgundští a vlámští skladatelé. O pilíře skladeb a metod těchto 

skladatelů se opírá vokální polyfonie 15. a 16. století. Toto období dělíme na pět generací. 

První generace, tzv. burgundská, vychází z principů ars nova a řadíme do ní umělce, jako 

je Guillaume Dufay (1397 – 1474) nebo Gilles Binchois (1400? – 1460). 

Nejvýznamnějším skladatelem druhé generace je pak Johannes Ockeghem (1410? – 1497). 

Třetí generace je zastupují Jacob Obrecht (1457/1458 – 1505) a Josquin Despréz (1440? – 

1521).  Čtvrtou generaci pak tvoří skladatelské trio Nicolas Gombert (1495 – 1560), Jakob 

Clemens non Papa (1510/1515 -1555/1556) a Adrian Willaert (1490? – 1562). Poslední 

pátou generaci zastupují Orlando di Lasso (1532? – 1594) a Philippe de Monte (1521 – 

1603).  

Franko – vlámská škola má obrovský přínos v koncepci mše jako reprezentativní 

hudební formy, kdy bylo ordinarium chápáno jako šestidílný motetový cyklus (Kyrie, 

Gloria, Credo, dříve označováno jako Patrem, Sanctus, Benedictus, Agnus), který je 

vnitřně spjat. Jednotícím faktorem je cantus firmus, hudební myšlenka a skladatelův 

způsob kompozice. Mše byly často nazývány právě podle cantu firmu, který často vycházel 

z chorálu (Missa super Ave Maria) nebo světské písně (Missa L'homme armé), ale mohl 

být i uměle vytvořen. V této době je zdokonalena také forma motetu, jemuž byl navrácen 

původní duchovní účel. K dokonalosti také byla přivedena volná imitační technika, kdy 

došlo k uvolnění hudebního myšlení a rovnocennosti (resp. vyrovnanosti) všech hlasů, což 

vedlo k předpokladu zpěvu a capella, nicméně dnes je dokázáno, že „přednes a capella byl 

v této době vzácnou výjimkou. Poukazují k tomu vnitřní slohové znaky skladeb 

(instrumentální ráz některých hlasů), způsob jejich zápisu (nesoustavnost textování, 

popřípadě vůbec nedostatek textu u některých hlasů), četné zprávy o provozovací praxi 

a svědectví výtvarného umění. Někteří badatelé zastávají dokonce mínění, že daleko 

největší část franko – vlámské tvorby byla určena nástrojům, považují např. franko – 

vlámské mše za skladby varhanní ap. Praxe však byla zřejmě velmi rozmanitá, nejčastěji 

bylo patrně smíšené obsazení. Teprve v pozdější tvorbě Ockeghemově vystupuje tendence 

k slohovému vyhranění ve smyslu vokálním a doba Josquinova se již velmi přiblížila ideálu 
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a capella, zvláště v skladbě motetové a mešní.“
5
 Skladatelé ale nadále ovládali i přísnou 

imitaci, o čemž svědčí například třicetišestihlasé moteto Deo gratias, jehož autorem je 

Johannes Ockeghem. Nadále zůstává v oblibě i forma kánonu, který byl tehdy nazýván 

jako fuga. Používaly se různé techniky, například augmentace a diminuce, díky nimž 

vznikaly různé kánonové hříčky, například kánony zrcadlové a račí. I tento fakt svědčí 

o naprosto dokonalém kontrapunktickém umu, který ovládali skladatelé franko – vlámské 

školy.  

 

1.6.5 Období vrcholné renesance 

 

 

Oficiálním střediskem církevní hudební kultury v této době byl Řím, kde měla sídlo 

papežská kapela. Tuto kapelu lze označit za pokračovatele scholy cantorum, která byla 

založena v době reforem papeže Řehoře Velikého. V Římě tehdy působily dvě kapely, a to 

capella Sistina a capella Giulia. Capella Sistina byla dvacetičtyřčlenné těleso hudebníků, 

které doprovázelo nejrůznější papežské slavnosti. Podmínkou přijetí zpěváků byla jejich 

naprostá oddanost spolku, například i v tom, že nesměli být ženatí. Členem byl například 

i Giovanni Pierluigi da Palestrina, který byl ale řadu let ženatý, a tak mu byla vzhledem 

k jeho genialitě udělena jakási výjimka. Předtím, než Palestrina působil jako zpěvák v této 

kapele, řídil druhou kapelu, capellu Giulia, kde nebyly tak přísné podmínky. Vzhledem 

k tomu, že capella Sistina neměla svou školu, zpívali sopránové party jen falsetisté, později 

v době 16. století i kastráti.  

Dalším významným střediskem v Itálii byly Benátky, konkrétně chrám sv. Marka 

se dvěma postranními kůrovými galeriemi a dvěma varhanami, jež umožňovaly rozvoj 

vícesborové techniky (tzv. technika a cori spezzati – pro rozštěpené sbory). Jako mistři této 

techniky jsou právem označováni Andrea Gabrieli (1532/1533 – 1585) a jeho synovec 

Giovanni Gabrieli (1557 – 1612).  

V době vrcholné renesance jsou hojně používány světské i duchovní formy. 

Příklady duchovních forem jsou mše, moteto a mezi světské pak řadíme chanson, madrigal, 

frottolu, vilanellu. Důraz byl v renesanci kladen nejen na hudbu vokální, ale dochází také 

k zdokonalení hudebních nástrojů, a to jak dechových, tak smyčcových a k dalšímu vývoji, 

                                                 
5
 ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby, Praha: PANTON, vydavatelství Českého hudebního fondu, 1974. 

s. 71. 
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například různých druhů viol. Nástroje byly doplňovány například do madrigalů, kde 

vznikaly různé instrumentální transkripce. 

Během 16. století můžeme spatřit určitou emancipaci žen ve společnosti, dokonce 

i v umělecké sféře, zejména pak v malířství a literatuře, ale nikoliv v oblasti hudební 

kultury. V této době se ženy v ansámblech neobjevovaly, sopránové a altové party byly 

obsazeny falsetisty nebo chlapci.  

 

1.7 Monodie a opera 

 

Mluvíme-li o vzniku opery, časově se pohybujeme v době raného baroka. Tato 

epocha přináší vznik monodie, ke které již hudební myšlení směřovalo delší dobu, jakmile 

byl systém téměř až matematické dokonalosti polyfonie překonán, a do obliby se dostával 

sólový přednes melodických hlasů s doprovodem nástrojů (loutna, gamba, varhany, violy). 

Hudební myšlení se začalo tedy více orientovat směrem k vertikálnosti, konkrétně 

k rovnoprávnosti melodické linky s tónovými souzvuky. Tuto formu pozorujeme například 

u anglického skladatele a loutnisty Johna Dowlanda (1562 – 1626). Také ve Francii 

získávala tato forma popularitu, což dokazuje vznik tzv. airs de cour, neboli vícehlasých 

homofonních skladeb, kdy je vrchní hlas melodicky nejrozvinutější. Výjimkou v 16. století 

již není také podíl zpěvu a tanečních vsuvek v divadelních představeních.  

 

1.7.1 Florentská camerata a vznik opery 

 

 

Nových názorů na (nejen) hudební myšlení využila skupina umělců a vzdělanců, 

básníků, výtvarníků a vědců, nazývaná jako florentská camerata
6
. Členové této skupiny 

si dali za cíl vzkříšení antického dramatu jako ideální umělecké formy. Základem 

hudebního myšlení bylo odmítání kontrapunktu, který neumožňuje vyniknutí slova jakožto 

primárního sdělovacího pilíře. Snahou tedy bylo dostat slovo na první místo a až poté byl 

kladen důraz na rytmus a tón. Výsledkem byl tedy vznik doprovázené monodie, kde byla 

prioritou správná deklamace textu. Jako doprovod byla používána forma generálbasu
7
, 

který vznikl praxí varhaníků, a cílem bylo zjednodušení zápisů. Součástí skladeb byly také 

                                                 
6
 Camerata: přátelská domácí společnost, literární a umělecký salon 

7
 číslovaný bas 
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recitativy, které posunovaly děj dále. Jednou z nejvýznamnějších osobností cameraty byl 

skladatel, zpěvák, varhaník a cembalista Jacopo Peri (1561 – 1633), jenž je autorem první 

opery s názvem Dafné. Premiéra tohoto díla se konala ve Florencii, a to v roce 1598. 

Notový materiál se do dnešní doby nedochoval.  Nejstarší operou s dochovaným hudebním 

materiálem je pak další z děl Periho, konkrétně opera s názvem Euridice premiérovaná 

v roce 1600. Za nejvýznamnějšího skladatele raně barokního období lze pak považovat 

Claudia Monteverdiho (1567 – 1643). Tento hudebník se proslavil nejen svými madrigaly
8
, 

ale také právě operní tvorbou. Jako příklady uveďme opery Orfeo, Ariadna nebo 

Korunovace Poppey. Za první česká operu je pak považováno dílo O původu Jaroměřic 

(vznik v roce 1730, notový materiál dochován jen částečně), jejímž autorem je František 

Václav Míča (1696 – 1744).  

Vznik opery jako hudební formy znamenal častější obsazování žen do pěveckých 

rolí. Mnohé sólové party ženských postav byly nejprve prezentovány falsetisty nebo 

kastráty, ale mluvíme-li o vzniku operních sborů, pak byly již v době baroka obsazovány 

i ženy. Obliba kastrátů v sólových rolích byla zejména v Itálii (například ve francouzské 

opeře se kastráti nevyskytovali). Dnes mohou být kastráti nahrazeni kontratenory, ale 

charakterickou barvu jejich hlasu naprosto stejně nepodobit nelze. Hlas kastrátů měl stejné 

rozsahové možnosti jako hlas ženský, ale zachovával si mužskou sílu, neboť kastráti 

nepoužívali pouze falsetový tón. Nejznámějším kastrátem byl italský zpěvák Carlo Maria 

Broschi, zvaný Farinelli (1705 – 1782), o němž byl v roce 1995 natočený stejnojmenný 

film. Zajímavostí je, že aby se dosáhlo hlasu kastráta, byly árie nazpívány sopranistkou 

(Ewa Mallas Godlewska) a kontratenorem (Derek Lee Ragin) zároveň, a poté byl ještě 

zvuk digitálně upravován. Kastrace byla římskokatolickou církví zakázána až v 19. století, 

takže poslední kastráti působili ještě začátkem 20. století. Za posledního kastráta je 

označován Alessandro Moreschi (1858 – 1922), který byl ale nedlouho po narození 

kastrován ze zdravotních důvodů.  

Od doby svého vzniku získávala opera stále větší popularitu. Několikrát byla 

reformována, za významné reformátory jsou považováni Christoph Willibald von Gluck 

(1714 – 1787) a Richard Wagner (1813 – 1883). Za „zlatý věk“ formy je pak považováno 

období romantismu, kdy je za mistra opery pokládán italský skladatel Giuseppe Verdi 

(1813 – 1901) a již zmiňovaný Richard Wagner. 

                                                 
8
 celkem napsal 9 knih madrigalů 
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Co se týče účasti žen při zpěvu v kostele, viditelný zlom nastává v době osvícenství 

a je spojen se sekularizací
9
. V některých zemích bylo ženám povoleno zapojovat se do 

sborů doprovázejících liturgii již v 18. století, ale většinou se jednalo pouze o bohoslužby 

s účastí vyšší šlechty. Celkově se ale toto plně vžilo až v průběhu 19. století. Jako 

zajímavost uveďme, že Haydnovo oratorium Stvoření provedené v Praze roku 1803 

u příležitosti založení „Jednoty umělcův hudebních k podpoře vdov a sirotků“ bylo 

interpretováno smíšeným sborem.  

 

 

1.8 Obrozenecké spolky romantismu 

1.8.1 Obrozenecké spolky v Evropě 

 

Od začátku 19. století byly masově zakládány pěvecké spolky, které byly nacionálně 

orientované. Základem repertoáru byl nejprve společný zpěv lidových písní. Později 

vznikla forma tzv. liedertafelu (sever Německa) a liederkranzu (jih Německa). Jednalo se 

o mužské čtyřhlasé skladby v národním jazyce, silně patriotistické. Tato forma vrcholí 

skladbami raných romantiků (Carl Maria von Weber (1786 – 1826), Felix Mendelssohn –

 Bartholdy (1809 – 1847), Robert Schumann (1810 – 1856), Franz Schubert (1797 - 1826). 

Pro tuto formu se vžil pojem liedertafelstyl. Uplatňují se v ní následující principy: 

 

1. repertoár je zaměřen na národní písně a jejich úpravy – hlavní je nápěv, 

ke kterému jsou jednoduše dokomponovány další hlasy 

2. používání velmi jednoduchých melodických i harmonických prvků 

3. nenáročnost umožňuje provedení pouhými čtyřmi zpěváky 

4. forma společenského sborového zpěvu – uplatňování zejména při společenských 

událostech 

 

 

                                                 
9
 zesvětšťování, omezení vlivu církve 
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1.8.2 Obrozenecké spolky v Českých zemích 

 

Podobně jako po celé Evropě vzniká v průběhu 19. století na našem území mnoho 

spolků. Situace v Čechách byla ovlivněna především poměry v Německu, kde dosáhl 

mužský čtverozpěv (tzv. liedertafel) největšího rozkvětu v celé Evropě. V první polovině 

století nebyly ještě národnostně vyhraněné. Členy tedy byli jak Češi, tak i Němci. To se 

změnilo v roce 1860, kdy byl císařem Františkem Josefem I. (1830 – 1916) vydán  

tzv. Říjnový diplom. Tento pakt umožňoval svobodu shromažďovací a spolčovací. Vydání 

Říjnového diplomu tedy vedlo k obrovskému nárůstu počtu nejrůznějších spolků. Z těchto 

spolků můžeme jmenovat například Besedu brněnskou, Záboj Dvůr Králové, Nymburský 

Hlahol apod.  

V roce 1861 byl založen Pražský Hlahol, významné hudební těleso fungující 

dodnes. Původně vznikl jako mužský sbor o přibližně 120 členech s cílem provozovat 

mužský čtverozpěv, ženská část sboru byl založena až v roce 1879 zásluhou Karla Knittla 

(1853 – 1907). Spolek založil zpěvák a sbormistr Jan Ludevít Lukes (1824 – 1906). Heslo 

tohoto spolku zní „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ a vytvořil ho v roce 1862 Josef Mánes 

(1820 – 1871), známý český malíř a grafik. Toto heslo velmi dobře vystihuje dobu, 

ve které byl spolek založen. Na počátku svého působení měl spolek na repertoáru zejména 

úpravy lidových písní a drobné umělé skladby. Umělecká úroveň začala narůstat v dobách 

působení Bedřicha Smetany v čele Hlaholu (1863 - 1865). Na Smetnu navázal Karel Bendl 

(1865 – 1877), který zařadil do repertoáru rozsáhlejší německé a francouzské skladby. 

Premiéroval také Hymnus Antonína Dvořáka. Pražský Hlahol si držel vysokou uměleckou 

úroveň, což nebylo samozřejmostí u všech těchto vznikajících spolků. Některé jiné spolky 

byly zakládány často jen na bázi vlasteneckého nadšení, umělecká úroveň byla tedy až 

druhořadým aspektem. V šedesátých letech vzniklo přibližně 360 takových spolků. 

Pražský Hlahol pořádal různé sjezdy nebo tzv. pěvecké zápasy, což velmi rychle 

rozpoutalo celonárodní nadšení. V roce 1863 byl například svolán sjezd zpěváckých spolků, 

kterého se účastnilo okolo devíti set zpěváků. Téhož roku se konaly v Brně pěvecké 

slavnosti při příležitosti tisícího výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. Slavností se účastnilo kolem tisíce pěvců. 

Protože se situace stávala stále více nepřehlednou, vyvstala potřeba založení 

instituce, která by spolky organizovala. V roce 1868 tedy vznikla na popud Pražského 

Hlaholu Jednota zpěváckých spolků českoslovanských. Během své existence několikrát 
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změnila název, ale jednalo se pořád o stejnou organizaci. Jako Jednota zpěváckých spolků 

českoslovanských působila do roku 1900, poté byla přejmenována a stala se z ní Ústřední 

jednota zpěváckých spolků českoslovanských. V roce 1919 si bere název Pěvecká obec 

československá a v roce 1939 Pěvecká obec česká (POČ). Pod tímto názvem fungovala až 

do jejího rozpadu, do roku 1951. Nejen, že tato organizace měla za úkol sdružovat spolky, 

ale vydávala různé hudebniny a notový materiál, pořádala pěvecké zápasy a sjezdy a také 

vydávala časopis. Ten nesl název Věstník pěvecký a hudební. V době největšího rozmachu 

(rok 1936) sdružovala celkem 324 spolků – 188 smíšených, 116 mužských a 20 ženských. 

Celkem bylo zaregistrováno 12 269 pěvců, z toho 7415 mužů a 4854 žen. V čele 

organizace stál starosta společně s širším výborem. Za nejvýznamnějšího starostu POČ 

můžeme považovat Emiliána Kaufmanna (1895-1903). Kaufmann byl lékař a sbormistr 

a také redaktor. Dalšími starosty byli Karel Bendl (1890-1891), Ferdinand Tadra (1891-

1895), Václav Sehnal (1903-1905), Karel Motejl (1905-1921), Luboš Jeřábek (1921-1937), 

Rudolf Matouš (1938-1939), František Krofta (1940-1945), Jan Adolf Herold (1945-1950). 

Také byly zřízeny tzv. pěvecké župy (oblasti), které odpovídaly geografickému uspořádání 

zemí koruny české. Bylo zde 20 žup v Čechách a 6 na Moravě a Slezsku. Byl to první 

pokus o geografické uspořádání, tyto župy byly v podstatě předchůdci dnešních oblastí 

Unie českých pěveckých sborů (UČPS). 

V Čechách působilo mnoho spolků zabývajících se obrozeneckými zpěvy. Jedním 

z nich byla také Cecilská jednota. Své jméno nesla podle patronky hudebníků, svaté 

Cecílie. Legenda praví, že svatá Cecílie obrátila v den své svatby svého snoubence 

Valeriána ke křesťanství a oba se zavázali slibem čistoty. Nakonec oba zemřeli 

mučednickou smrtí. Při svatebním obřadu si prý Cecílie v duchu zpívala písně oslavující 

Boha, a tak byla koncem středověku prohlášena za patronku hudebníků. Cecilská jednota 

měla v době rozkvětu 120 členů v mužském sboru a 60 členů v chlapeckém sboru. 

Pořádala různé druhy koncertů, například abonentní a výroční. Vedení spolku bylo 

německé, většina členů ale byli Češi. Repertoár obsahoval většinu německých skladeb, 

zastoupeny byly ale i skladby českých obrozenců (František Škroup). Činnost spolku byla 

ukončena v roce 1864. 

Dalším spolkem, který se věnoval mužskému sborovému zpěvu v Čechách, byla 

Žofínská akademie. Spolek založil Alois Jelen, profesí právník, ale jinak také vynikající 

amatérský hudebník. Již v mládí zpíval v chrámových sborech, v dospělosti se uplatnil 

jako sbormistr Žofínské akademie, skladatel mužského čtverozpěvu a jako sólista 
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ve Stavovském divadle (například v opeře Čarostřelec, jejíž autorem je Carl Maria von 

Weber). Ředitelem Žofínské akademie byl do roku 1844. Oproti Cecilské jednotě měla 

Žofínská akademie na repertoáru více skladeb českých obrozenců, zpívala tedy více 

v češtině. Při spolku byla také zřízena hudební škola, kde se vyučoval i sólový zpěv, hra 

na klavír a další teoretické předměty. Žofínská akademie zanikla v roce 1899. 

Významným dokladem rozvoje mužského čtverozpěvu v Čechách je sborník 

s názvem Věnec ze zpěvů vlasteneckých. Byl vydáván z popudu Josefa Krasoslava 

Chmelenského mezi léty 1835 až 1839. V roce 1843 byl na jeden rok obnoven Františkem 

Škroupem. Do tohoto sborníku přispělo celkem třicet tři skladatelů, například František 

Škroup, Václav Josef Rosenkranz a Josef Vorel. Většina písní nemá významnou 

uměleckou úroveň, jedná se často o sólové písně s doprovodem klavíru nebo o sborové 

úpravy pro mužský sbor. 

V 70. letech 19. století dochází ke změnám ve složení spolků. Sbory se začínají 

měnit ve smíšené (například Pražský Hlahol v roce 1879), objevují se dokonce sbory ryze 

ženské (Ludiše Dvůr Králové nad Labem – první ženský sbor u nás, založen roku 1864; 

Ludmila Pardubice, založen 1865). Do té doby byly ženy angažovány spíše účelně, 

například na provádění velkých kantátových děl nebo jako sólistky, ale stálé obsazení 

sborů bylo většinou mužské nebo smíšené. 

Na vzestupu jsou také instituce, které se zaměřovaly na výchovu mládeže. Některé 

soubory si dokonce vychovávaly mládež samy. Docházelo k zakládání pěveckých 

a hudebních škol. Takové školy byly založeny například v Kroměříži nebo Olomouci. Tyto 

typy škol byly první předzvěstí budoucích Lidových škol umění (LŠU) a dnešních 

Základních uměleckých škol (ZUŠ). 

 

1.8.3 Významní čeští skladatelé a jejich tvorba 

1.8.3.1 Pavel Křížkovský 

 

Pavel Křížkovský, vlastním jménem Karel, se narodil 9. ledna 1820 

v Holasovicicích (Opavsko) a zemřel 8. května 1885 v Brně. Jeho osobnost je jednou 

z nejvýznamnějších v dějinách chlapeckého sborového zpěvu v českých zemích. 

Po vyhlášení josefínských reforem tento druh zpěvu u nás téměř upadá. Pavel Křížkovský 

je považován za jeho obnovitele. 
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Již v dětství byl přijat jako zpěvák mezi fundatisty kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Opavě, kde působil tři roky až do mutace. Při svých studiích na gymnáziu v Opavě 

již psal sborové skladby pro své spolužáky. Díky nedostatku času se ale komponování 

nemohl věnovat naplno. Za dob studia filosofie v Brně řídí sbor svých spolužáků a je přijat 

jako novic s řeholním jménem Pavel do kláštera sv. Tomáše. Zde se konečně začíná zcela 

věnovat hudbě. Vede sbor fundatistů, kteří jsou považování za nejlepší hudebníky. 

Křížkovský upřednostnil provozování chrámové hudby, přesto ale nebránil 

„svým“ zpěvákům zaměřovat se také na hudbu světskou. Často také vypomáhali v operách.  

Ze své pozice také mohl Křížkovský pomáhat nemajetným talentovaným dětem a umožnit 

jim tak studium. Jeho nejznámějším chráněncem byl Leoš Janáček. Ačkoliv byl 

Křížkovský dlouho považován za skladatele lokálního významu, který se zaměřuje 

na prostý liedertafelstyl, dnes si již uvědomujeme, jak významnou osobností v umělecké 

sféře byl. 

Ve své tvorbě Křížkovský vychází z autorů pozdního vídeňského klasicismu 

a raného německého romantismu, které doplňuje osobitým rázem moravských lidových 

písní. Ve svých vokálních skladbách vychází z přirozené deklamace slova. Hojně využívá 

principu kontrastu ve všech hudebně výrazových prostředcích (tempo, agogika, dynamika, 

výraz). Harmonie zůstává založena na jednoduchém principu, zatímco melodická linka 

využívá mnoha proměn (průchodné tóny, imitační nástupy, kolorování melodie). Jeho dílo 

obsahuje 15 mužských sborů na lidové texty (sbírky Františka Sušila), 5 mužských sborů 

na umělé texty, 5 písní, kantáta Sv. Cyril a Metoděj a přibližně 20 chrámových skladeb. 

V těchto skladbách se vedle mužského obsazení objevuje taktéž smíšené a výjimečně 

i ženské. Vznikají tak závažnější kompozice, jako je Requiem, Te Deum, Stabat Mater, 

Mše G dur nebo Zpěvy vánoční. Z jeho nejznámějších mužských sborů jmenujme sbor 

Odpadlý od srdca (pracuje s milostnou lidovou písní Dívča, dívča laštovička), Rozchodná 

(z dvanáctitaktové lidové písně vytvořil rozsáhlou skladbu o čtyřech slokách, z nichž je 

každá zhudebněna jinak), Utonulá (jedna z jeho nejnáročnějších skladeb, zdrojem je lidová 

píseň Bude vojna), Dar za lásku (podkladem je lidová píseň Aj, já vím hruščičku planú).  
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1.8.3.2 Karel Bendl 

 

Karel Bendl se narodil 16. dubna 1838 v Praze do rodiny obchodníka a k tomuto 

řemeslu byl nejdříve i předurčen. Vyučil se rukavičkářem, ale již po velmi krátké době 

se rozhodl věnovat jen hudbě. Proslavil se nejen jako skladatel, ale především také jako 

sbormistr Pražského Hlaholu, v jehož vedení působil dvanáct let. V první třetině 19. století 

patřil k nejvýznamnějším hudebním osobnostem u nás. Jeho skladby byly mezi lidmi velmi 

populární, neboť v kompozici zůstal u tradičních principů a nehledal nové cesty. Proto jeho 

skladby vyhovovaly měšťanské společnosti. Inspiraci nacházel zejména u Felixe 

Mendelssohna, u něhož obdivoval lyrické a zpěvné melodie. Dalším vzorem pro něj byla 

hudba francouzská (Charles Gounod). Postupem času jeho popularita nástupem moderních 

směrů v průběhu 20. století upadala. Zemřel 20. září 1897 v Praze. 

Mezi jeho skladbami dominují mužské sbory (celkem 110), následují skladby 

smíšené (celkem 48) a skladby ženské (celkem 30). Tento poměr ale neplatí pro úpravy 

lidových písní, kde převažují skladby smíšené (47) a až poté následují skladby mužské 

(pouze 17). Úpravy lidových písní pro ryze ženské obsazení nejsou známy. Z konkrétních 

děl uveďme skladbu Smrt Prokopa Velikého, která je inspirovaná francouzskou sborovou 

tvorbou. Je psaná pro sólový baryton, mužský sbor a klavír. Další skladbou na podobné 

téma je Pochod Táborův pro mužský sbor a capella, která pojednává o pochodujícím 

vojsku v čele s Janem Žižkou. Mezi drobnější skladby řadíme vlastenecké mužské sbory 

s názvy Chorál národa českého, Probuzení nebo Slavnostní sbor s podtitulem Národ sobě, 

který byl zkomponován k příležitosti otevření Národního divadla v Praze. Ze skladeb 

určených pro smíšený sbor jmenujme dvě díla kantátového charakteru Švanda dudák 

(námět Jaroslav Vrchlický) a Štědrý den (zhudebnění balady Karla Jaromíra Erbena). Obě 

tyto kantáty jsou určené pro smíšený sbor, sóla a orchestr. Pro ženský sbor napsal Bendl 

cyklus dvanácti dvojzpěvů (soprán, alt) s doprovodem klavíru s názvem V přírodě na básně 

Vítězslava Hálka. Bendl se také pokusil o zhudebnění mešního ordinaria. Vznikly tak dvě 

skladby, a to Missa solemnis (pro mužský sbor a mužský sólový kvartet a capella) a Missa 

vocalis (pro smíšený sbor a capella). 
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1.8.3.3 Josef Bohuslav Foerster 

 

Josef Bohuslav Foerster se narodil 30. prosince 1859 v Praze do hudební rodiny. 

Jeho předkové byli kantoři a sami vedli pěvecké sbory, pro něž psali úpravy skladeb. Sám 

Foerster se od dětství vzdělával ve hře na klavír, varhany a violoncello a ve zpěvu. 

Po maturitě nastoupil na přání otce ke studiu chemie, ale studia nedokončil, protože se 

začal naplno věnovat hudbě. Nastoupil na pražskou varhanickou školu, kterou v roce 1882 

dokončil. Byl přijat jako varhaník ke kostelu sv. Vojtěcha na Malé Straně a také působil 

jako regenschori v chrámu Panny Marie Sněžné. Dožil se velmi vysokého věku, zemřel 29. 

května 1951 ve věku 91 let v Novém Vestci u Staré Boleslavi. 

Foersterovo hudební dílo je velmi obsáhlé a převažuje v něm sborová tvorba. V ní 

jednoznačně dominují sbory mužské, dále sbory smíšené a nejméně pak sbory ženské 

(dětské). Foerster téměř nepoužíval ve svých dílech lidové texty, nejčastěji zhudebňuje 

verše Josefa Václava Sládka. Mezi díly pro mužský sbor jednoznačně dominuje cyklus 

Devět mužských sborů (1. Oráč, 2. Mé orné půdy každý hon, 3. Píseň jarní, 4. Velké, širé 

rodné lány, 5. Polní cestou, 6. Skřivánkovi, 7. Z osudu rukou, 8. Stav si hnízdo, 

9. Když jsme se loučili). Pokud tento cyklus srovnáme s autorovými předešlými skladbami, 

musíme si všimnout dokonalejší práce s harmonickou složkou. Objevují se tu běžně 

septakordy a nónové akordy, chromatika a nečekané modulace. Samotné hlasy jsou ale 

vedeny logicky. Velký nárok je kladen na jednotlivé zpěváky z hlediska rozsahu, techniky 

i barvy hlasu. Není ničím výjimečným dynamika v rozsahu od ppp až po fff a velmi 

vysoké polohy tenorů. Z jeho díla dále jmenujme tři kantáty, které jsou považovány 

za vrchol jeho sborové tvorby. Kantáta s názvem Čtyři bohatýři je silně vlastenecká a byla 

psána na objednávku pro pěvecký festival, který se měl konat v roce 1914 v Praze. 

Bohužel se díky první světové válce neuskutečnil. Je určená pro smíšený sbor a orchestr. 

Druhá jeho kantáta má název Mrtvým bratřím a je psána na památku obětem války. 

V obsazení najdeme tenorové a barytonové sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany. Třetí 

kantáta je duchovní a nese název Svatý Václav. Psána je pro sóla, dětský sbor, smíšený 

sbor, orchestr a varhany. 

 

 



 34 

1.8.3.4 Bedřich Smetana 

 

Bedřicha Smetanu (1824, Litomyšl – 1884, Praha) právem označujeme 

za skladatele, který položil základní pilíře k moderní české národní hudbě. Vzhledem 

k situaci národního uvědomování, která probíhala napříč celou Evropou, byl Smetana 

prvním autorem, který se dokázal odlišit a vnést svým skladbám ryze osobitý charakter. 

V době před Smetanou byla hudba komponována na základě dvou vlivů, a to německého 

liedertafelového a českého obrozeneckého, který se jako o zdroj opíral hlavně o lidovou 

píseň. Smetanův názor na to, že národní hudba by neměla přímo vycházet z lidových písní, 

tedy je napodobovat, je všeobecně znám. Ani jedno z jeho děl není zkomponováno 

na lidový text a také u něj nenajdeme citaci lidové písně. Z tohoto důvodu lze dnes 

považovat některé textové předlohy, které si zvolil, za zastaralé. Lidová píseň s sebou nese 

tu výhodu, že texty budou vždy více či méně aktuální. Proto poslechneme-li si dnes některé 

z jeho skladeb, často právě mužských sborů, působí na nás poněkud archaickým dojmem. 

Na vině pravděpodobně není jen samotná literární předloha, ale také časté obsazení TTBB 

a capella, které se ani v dnešní době již příliš nepoužívá. Ve Smetanově díle mají značnou 

převahu právě mužské sbory, což plyne z doby, ve které skládal. Až do 80. let 19. století 

převládaly mužské spolky nad smíšenými či dokonce ženskými.  

Z jeho mužských sborů uveďme sbor Píseň česká, který vznikl v době jeho letního 

pobytu u rodičů své nevěsty Bettiny Ferdinandiové. Textovou předlohou se shoduje 

s pozdější kantátou Česká píseň (smíšený, ženský i mužský sbor), ale jelikož se jednalo 

o autorovy první zkušenosti s komponováním skladby pro mužské obsazení, sám Smetana 

ji v podstatě zavrhl, protože si byl vědom velkého množství chyb. První opravdovou 

a uznalou skladbou pro mužské obsazení je tedy až sbor Tři jezdci, který tematicky 

zpracovává návrat českých pánů z Kostnice poté, co byl upálen Jan Hus. Skladba byla 

poprvé provedena Pražským Hlaholem v roce 1863 pod vedením Ferdinanda Hellera. 

Dalším mužským sborem je pak dvojsbor Odrodilec, který byl poprvé proveden v roce 

1863 přímo za autorova vedení. Jedná se o technicky velmi náročnou kompozici, která 

klade na interprety obrovské požadavky. Ještě v roce 1863 byla skladba přepracována pro 

jednodušší čtyřhlasé obsazení. Důvodem tohoto přepracování byl 2. sjezd zpěváckých 

spolků, na němž měl Odrodilec zaznít jako společná závěrečná skladba, což se také 16. 5. 

1864 v Novoměstském divadle v Praze stalo. Tehdy byla skladba provedena přibližně 

patnácti sty zpěváky přímo pod Smetanovým vedením. Dalším dílem je veselý sbor 
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Rolnická, první hymnus na oslavu českého rolníka. Autorovým cílem bylo vytvořit skladbu, 

která bude přijatelná pro širokou veřejnost a dostupná i méně vyspělým sborům. V díle se 

tedy neobjevují složité chromatické postupy a modulace, ale ani přes to se nejedná 

o interpretačně jednoduchou skladbu. Premiéra se konala v roce 1868 za řízení Karla 

Bendla.  

 

1.8.3.5 Antonín Dvořák 

 

S postavou Antonína Dvořáka (1841, Nelahozeves – 1904, Praha) není spjato tolik 

skladeb pro mužské obsazení, jako je to v případě Bedřicha Smetany. Dvořákovo plodné 

období z hlediska sborové tvorby spadá do rozmezí přibližně mezi léty 1875 až 1885), kdy 

jsou navíc těžištěm jeho díla skladby pro ženské nebo smíšené obsazení. Z těchto uveďme 

nejznámější sbírky, a to Moravské dvojzpěvy (původně pro dva sólové ženské hlasy), Čtyři 

dueta s klavírem (pro ženský sbor a klavír), cyklus pro smíšený sbor V přírodě (Napadly 

písně, Večerní les, Vyběhla bříza běličká, Dnes do skoku a do písničky) a Čtyři smíšené 

sbory (Místo klekání, Ukolébavka, Nepovím, Opuštěný). 

Velké množství Dvořákových mužských sborů pak pochází z roku 1877. Většina 

z nich je na lidové texty, převážně ze sbírek Františka Sušila a ze sbírky Kytice 

z národních písní slovanských, pouze sbor Guslar (autorem textu je Adolf Heyduk) tvoří 

výjimku. Jako příklad uveďme Sborové písně pro mužské hlasy (Převozníček, Milenka 

travička, Úmysl milenčin). Dalšími významnými skladbami pro mužské obsazení jsou pak 

Zavedený ovčák, Kalina a Český Diogenes. Všechny zmíněné písně vychází z lidového 

motivu a jsou psány v homofonní čtyřhlasé sazbě a capella. Mužskému sboru je dále 

věnována sbírka Z Kytice z národních písní (Žal, Divná voda, Děvče v háji). Oproti 

předchozím zmiňovaným písním se liší použitím doprovodného nástroje, konkrétně klavíru, 

a celkovou větší délkou. Odráží se v nich skladatelův žal nad nedávnou ztrátou dětí. Při 

příležitosti Dvořákovy první cesty do Vídně za Johannesem Brahmsem byl zkomponován 

cyklus Pět mužských sborů na slova lidových písní litevských (Pomluva, Pomořané, 

Přípověď lásky, Ztracená ovečka, Hostina). Textová předloha písní pochází ze sbírky 

Litevské národní písně, která byla do českého jazyka přeložena Františkem Ladislavem 

Čelakovským. 

Dalším důležitým pilířem Dvořákovy tvorby jsou jeho díla kantátová. Většina jeho 

kantát je psána pro smíšený sbor a orchestr, z nejvýznamnějších uveďme například Stabat 
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Mater, Hymnus Dědicové Bílé hory, Svatební košile, dále pak oratorium Svatá Ludmila. 

Pro mužský sbor s průvodem orchestru byl původně napsán Žalm č. 149 k oslavě 

Hospodina, nicméně po osmi letech, v době, kdy autor revidoval některá svá díla, byl žalm 

přepsán pro smíšené obsazení. Z dalších velkých děl pro smíšené obsazení pak zmiňme 

ještě Mši D Dur, Requiem a Te Deum. 

 

1.8.3.6 Leoš Janáček 

 

V díle Leoše Janáčka (1854 – 1928), rodáka z Hukvald, hrají mužské sbory 

významnou roli. Tak jako je to pro dobu, ve které žil, příznačné, tvoří právě mužské sbory 

většinu, oproti sborům ženským a smíšeným. Smíšené sbory Janáček využívá především 

v kantátové tvorbě, ženským sborům jsou věnovány pouze tři opusy a dětské sbory 

nenajdeme v Janáčkově tvorbě vůbec. Ačkoliv v dnešní době můžeme narazit na dětské 

pěvecké sbory, které do svého repertoáru zařazují například dílo Říkadla, tato skladba byla 

původně napsána pro komorní sbor, respektive 9 zpěváků a komorní orchestr.  

Mezi počátky Janáčkovy sborové tvorby řadíme čtyři skladby po mužský sbor, 

konkrétně Orání, Válečná, Nestálost a Osamělá bez těchy. Jedná se o skladby, které 

vznikly v roce 1873, kdy se Janáček stal sbormistrem pěveckého sboru Svatopluk a bylo 

mu pouze devatenáct let. Skladby byly poměrně kladně přijaty, všechny jsou na lidové 

texty a stavěné jsou většinou stroficky. Můžeme v nich slyšet ovlivnění Pavlem 

Křížovským, u něhož Janáček studoval. V době autorova vedení sboru Svatopluk vznikla 

i další trojice mužských sborů na lidové texty, a to Láska opravdivá, Divím se milému 

a Vínek stonulý, z nichž nejzdařilejší je první jmenovaný. Ve druhé polovině 80. let pak 

vznikají další dvě sbírky. První z nich je Čtveřice mužských sborů (Výhružka, Ó lásko, 

lásko, Ach, vojna, vojna, Krásné oči tvé), ve které se autor zaměřil na práci s jednotlivými 

hlasovými skupinami, kdy se snažil o co nejlepší využití jejich zvukové barvy. Sbírka byla 

kladně hodnocena i Antonínem Dvořákem. Druhou sbírkou jsou pak Tři mužské sbory 

(Loučení, Holubička, Žárlivec), kdy třetí jmenovaný sbor znamenal zcela nový pohled 

autora na kompozici tohoto typu sborů. Nejen, že dílo klade do té doby nečekané nároky 

na interpreta, konkrétně rozsahem jednotlivých hlasů, chromatickými postupy, častým 

křížením hlasů a záměrným míšením textů, kdy současně zaznívalo více různých veršů 

najednou, ale neobvyklá je i jeho pětihlasá sazba, které měla připomínat renesanční 

madrigal (TTBarBB). Stejně jako předchozí jmenovaná sbírka byly Janáčkem zaslány 
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k posouzení Dvořákovi, kterého ale nejspíš nezaujaly, jelikož je založil a byly objeveny až 

po více než padesáti letech. Mezi mužskými sbory mají své zastoupení i dva sbory 

vytvořené na objednávku. První sbor s názvem Odpočiň si byl proveden při vzpomínkové 

akci na Josefa Dobrovského u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí. Druhá skladba Slavností 

sbor byla napsána k příležitosti svěcení praporu Svatojanské jednoty katolických jinochů 

a mužů. Významnou roli v Janáčkově tvorbě pro mužské sbory pak hraje sbírka Čtvero 

mužských sborů moravských (Dež viš, Klekánica, Komáři, Rozloučení), ve kterých si autor 

mohl dovolit vysoké interpretační nároky, jelikož byly dedikovány PSMU
10

. Také další 

skladba Kantor Halfar kladla vysoké nároky na zpěváky, zároveň je ukázkou vrcholné 

dramatičnosti. Výrazným odlišením od všeho, co prozatím bylo napsáno, byl ale až sbor 

Maryčka Magdónová, který znamená důležitý mezník v dějinách české sborové tvorby. 

Svou interpretační náročností znamenala i pro tak zkušené těleso, jakým bylo PSMU, nové 

požadavky intonační, rytmické i dynamické. Tím se skladba stala naprosto ojedinělou, 

co se týče využití výrazových prostředků. Po premiéře, která se konala v roce 1908 

za řízení Ferdinanda Vacha, byla skladba autorem ještě nepatrně přepracována. Dnes proto 

existují dvě verze.  

Ze smíšených sborů patří k nejvýznamnějším dílům Glagolská mše, kantáta 

pro sólový kvartet, smíšený sbor, orchestr a varhany. Podněty k vytvoření mše 

ve staroslověnštině byly hned dva. Prvním z nich byla Janáčkova účast na oslavách 

u příležitosti tisícího výročí úmrtí jednoho z věrozvěstů sv. Cyrila (1869). Dalším bylo 

blížící se desáté výročí vzniku republiky (1928), kdy chtěl Janáček zdůraznit důležitost 

jednoty slovanských národů. Dalšími neméně významnými kompozicemi pro smíšený sbor 

jsou Moravský Otčenáš (T sólo, smíšený sbor, klavír nebo harmonium) a kantáta 

Hospodine pro neobvyklé obsazení (sólový kvartet, smíšený dvojsbor, varhany, harfa, 

3 trubky, 3 pozouny, 2 tuby). Reakcí na hluboký duševní otřes, který autor prožíval, když 

zemřela jeho jediná dcera Olga, byla kantáta Elegie na smrt dcery Olgy. Na žádost autora 

nebyla skladba za jeho života nikdy provedena, k premiéře tedy došlo až v roce 1930.  

Malé zastoupení mají v Janáčkově sborové tvorbě i skladby pro ženské obsazení, 

jak již bylo dříve řečeno. Nejznámějším dílem je dnes pravděpodobně balada Kašpar 

Rucký na text Františka Serafínského Procházky. Dalšími dvěma kompozicemi je sbor Vlčí 

stopa, vůbec první Janáčkovo dílo pro ženský sbor, a cyklus Hradčanské písničky (Zlatá 

ulička, Plačící fontána, Belveder). 

                                                 
10

 Pěvecké sdružení moravských učitelů 
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1.9 Vliv světových válek na chlapecký a mužský sborový zpěv 

 

Nepříliš příznivá politická a společenská situace ve 20. století ovlivnila celkový 

pohled na umění jako takové. Umění se stává spíše zdrojem zábavy a formy relaxace 

a odpočinku. Na rozdíl od dřívějších epoch, kdy bylo umění spjato s intelektuálním 

vnímáním a porozuměním, nyní převahuje snaha o snadnou dostupnost díla a tím vzniká 

snaha „oslabit především podíl intelektuálních rysů jako složek myšlenkově 

nejiniciativnějších; v době, jejíž tvářnost je profilována světovými válkami, masovým 

vyhlazováním, manipulováním a podrobováním si obrovských skupin obyvatelstva, v době, 

jež žije zároveň radikálním odporem proti těmto ničivým tendencím, znamená svrchu 

zmíněná snaha, že se na uměleckém díle žádá, aby se a priori vzdalo možnosti vyrovnat se 

s tím nejpodstatnějším, co moderní člověk musí ve svém životě řešit právě jako člověk.“
11

 

Umělci také reagují na přebujelý romantismus a vzniká tak spousta hudebních směrů 

(expresionismus, impresionismus, neoklasicismus aj.), kdy je nyní prostor pro improvizaci 

a nejrůznější pokusy (př. rozbití tonality, čtvrttónová hudba, dodekafonie). Navíc 

s obrovským technickým rozvojem a vynálezy dochází ke „zkracování času“, takže běžný 

člověk již nevyhledává několikahodinová koncertní vystoupení apod.  

V souvislosti s odchodem mužů na frontu se začínají více formovat ženské pěvecké 

sbory. Mužské pěvecké sbory se často mění na smíšené nebo k nim vznikají ženské 

protějšky. Na českém území znamenalo zásadní zlom ve vnímání těchto typů pěveckých 

sborů Pěvecké sdružení pražských učitelek, které bylo založeno v roce 1912 na podnět 

Františka Spilky (1877 – 1960). Svou činností se toto těleso zasloužilo o nastolení 

rovnocennosti ženského sborového zpěvu a inspirovalo mnoho skladatelů k tomu, aby 

začali komponovat díla pro toto obsazení (např. Bohuslav Martinů). V meziválečném 

období sbor podnikl řadu zahraničních cest a účastnil se i pěveckých soutěží. Toto období, 

kdy těleso fungovalo pod vedením Metoda Vymetala (sbormistr mezi léty 1928 – 1943), 

řadíme k uměleckému vrcholu tělesa. Sbor funguje dodnes, v čele nyní stojí Ivan Zelenka 

(*1941).  

Co se týče množství chlapeckých sborů, není v Evropě zaznamenán masový zánik. 

Naopak na začátku 20. století a po 2. světové válce vznikají sbory světské, které ale 

paradoxně zařazují do svého repertoáru i duchovní skladby a hlásí se k odkazu církevních 
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škol. Skladatelé často do svých děl většího rozsahu zařazují vedle smíšeného sboru také 

chlapecký (např. Carl Orff, Gustav Mahler). V různých zemích Evropy se situace v tomto 

období liší. V Anglii, kde má chlapecký sborový zpěv největší tradici, přetrvávají církevní 

školy. V Německu, respektive poválečném NDR, zůstává činnost nejvýznamnějších těles 

tohoto typu nepřerušena. Ve Francii na počátku století zaznamenáváme úpadek zájmu 

o chlapecký sborový zpěv, ale zlom nastává v roce 1908, kdy bylo v Paříži založeno těleso 

Petits Chanteurs à la Croix de Bois (Malí zpěváci od Dřevěného kříže), kdy se ve velmi 

krátkém čase pod vedením Fernanda Mailleta stává nejúspěšnějším na světě. Také 

v dalších zemích Evropy se chlapecký sborový zpěv neustále rozvíjí, jako příklad uveďme 

pobaltské země, tedy např. Estonsko.  

Situace v Čechách byla ovlivněna skladatelem a teoretikem Miroslavem Venhodou 

(1915 - 1987). Kromě toho, že byl zakladatelem Pražských madrigalistů, souboru 

specializovaného mj. na starou hudbu, podnítil také vznik břevnovského chlapeckého 

sboru Schola cantorum, kde působil i jako sbormistr. Svým typem se Schola cantorum 

řadila mezi internátní školy navazující na klášterní a kostelní fundace. Byli zde přijímáni 

chlapci ve věku okolo deseti let, celkový počet chlapců se pak pohyboval okolo dvaceti. 

Později sbor fungoval jako chlapecko – mužský. Sbor byl rozpuštěn v roce 1950, kdy došlo 

k zásahu proti řeholním komunitám. Dalším významným tělesem byl Chlapecký sbor 

v Holešově, jehož uměleckým vedoucím byl Jan Jokl (1916 – 1992). V roce 1939 nastoupil 

Jokl jako učitel na chlapeckou školu, kde inicioval založení chlapeckého sboru. Tato výzva 

vzbudila nebývalý zájem a do sboru se přihlásilo okolo osmdesáti chlapců. Kromě toho 

Jokl vyučoval také hru na housle a vytvořil i houslový soubor. V 50. letech byl ale Jokl 

nečekaně přeložen na pedagogické gymnázium v Kroměříži a sbor krátce poté zanikl.  

Faktem zůstává, že chlapecké sbory působící na území Čech, jejichž náplní byla 

chrámová služba, pomalu mizí. V první polovině 20. století ještě nezaznamenáváme 

výrazný úpadek, ale sbory se soustřeďují spíše na koncertní činnost, nefungují tedy jako 

tělesa vymezující se na liturgii a její doprovod. Radikální změna přichází po 2. světové 

válce, kdy dochází k zastavení činnosti chlapeckých sborů obecně, a následných přibližně 

35 let se objevují jen nahodilé pokusy o vzkříšení. Uveďme například situaci v Brně v roce 

1965, kdy vzniká málopočetný chlapecký sbor Modráčci pod vedením Zbyňka Mrkose 

(1919 – 1993), nebo jednoroční samostatné fungování chlapecké části pěveckého sboru 

Severáček v Liberci, vedené sbormistry Jiřinou Uherkovou (1930 – 1989) a Milanem 

Uherkem (1925 - 2012). Teprve 80. léta přinášejí naději, když vzniká hned několik těles 
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zároveň, konkrétně Olomoucký chlapecký sbor (*1981) pod vedením Jiřího Klimeše 

(*1947), Královéhradecký chlapecký sbor (*1981), jehož sbormistrem je Jiří Skopal 

(*1947), a na Slovensku Chlapčenský filharmonický sbor (*1982) se sbormistryní 

Magdalénou Rovňákovou (*1955). Olomoucký chlapecký sbor zaznamenal velmi krátce 

po svém vzniku úspěchy na přehlídce Svátky písní Olomouc 1982, což motivovalo ostatní 

tělesa i samotné chlapce k dalším činnostem. Zájem chlapců o sborový zpěv byl také 

zaznamenán v Praze v dětském pěveckém sboru Radost, kdy v roce 1990 vzniklo 

samostatné oddělení, resp. chlapecký sbor Pueri Gaudentes.  

 

1.10 Chlapecké a mužské sbory v dnešní době 

1.10.1 Světové chlapecké a mužské sbory 

 

1.10.1.1 King’s College Choir – Cambridge 

 

Tento pěvecký sbor světového měřítka patří k nejvýznamnějším tělesům svého typu. 

Byl založen roku 1441 panovníkem Jindřichem VI., takže patří k nejstarším chlapeckým 

sborům na světě. Repertoár sboru je zaměřen především na hudebníky, kteří v Anglii 

působili od 16. do 18. století. Sbor zpívá při všech bohoslužbách a účastní se významných 

liturgických svátků. Spolupracuje s významnými orchestry, jmenujme například London 

Symphony Orchestra. Pravidelně koncertuje po celém světě. Sbormistrem je Stephen 

Cleobury.  

 

1.10.1.2 The Westminster Abbey Choir – Londýn 

 

Ve Westminsterském klášteře působily největší legendy anglické hudby, a to již 

od dob jeho vzniku v období středověku. Konaly se zde významné akce, jako například 

korunovace anglických panovníků, takže bylo nezbytné, aby zde působilo profesionální 

hudební těleso. V blízkosti kláštera se dodnes nachází škola, která je zaměřena na výuku 

chlapeckého sborového zpěvu. Mezi absolventy této školy patří například Sir David 

Willcocks, který byl ředitelem v King's College Choir. Uměleckým vedoucím souboru je 

dnes Simon Preston - varhaník a cembalista, bývalý žák King's College Choir. Soubor se 
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zaměřuje na provádění starých duchovních děl ve spolupráci s Akademií staré hudby 

Christophera Hogwooda.  

 

1.10.1.3 Dresdner Kreuzchor – Drážďany 

 

Dresdner Kreuzchor patří k nejznámějším tělesům svého typu. Jeho historie sahá do 

období 13. století. V čele souboru stojí dnes Roderich Kreile, který je v pořadí již 

osmadvacátým uměleckým vedoucím. Členové sboru jsou dodnes nazýváni 

„Kruzianer“ nebo „Kruciáni“. Soubor se účastní mnoha světových turné a spolupracuje 

s významnými tělesy, mezi které patří například Dresden Philharmonic. Kromě hudby 

starých mistrů můžeme v repertoáru souboru najít v poslední době stále častěji skladatele 

20. století, například Igora Stravinského nebo Paula Hindemitha.  

 

1.10.1.4 Thomanerchor Leipzig – Lipsko 

První zmínky o pěveckém tělese, které původně vzniklo při klášteru sv. Tomáše, 

pochází již z roku 1212. V polovině 16. století došlo ke zrušení kapituly a sbor byl 

organizován městskou radou. Zajímavostí je, že mezi léty 1723 až 1750 v čele sboru stál 

samotný Johann Sebastian Bach. Podle některých zdrojů byl sbor právě v této době 

na nejvyšší úrovni, ale podle objevené zprávy z roku 1730, kde samotný Bach popisuje 

úroveň seminaristů jako „17 použitelných, 20 ještě použitelných a 17 nezpůsobilých”, lze 

tento fakt pravděpodobně vyvrátit. Sbor se proslavil zejména prezentací Bachových děl, 

jako je Vánoční oratorium, Mše h moll nebo Pašije. Pořádá světová turné a natáčí řadu CD. 

Sbor dnes funguje pod vedením Gottholda Schwarze. 

 

1.10.1.5 Wiener Sängerknaben – Vídeň 

 

Vídeňský chlapecký sbor působící od roku 1498 funguje dnes pod vedením Geralda 

Wirtha. Po právu je zařazován mezi nejlepší tělesa svého typu v celosvětovém měřítku. 

Sbor byl založen císařem Maxmiliánem I. (1459 – 1519) a již v té době se účastnil mnoha 

významných akcí, převážně liturgického charakteru, ale i různých oslav vítězství, 
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korunovací apod. Jedním z absolventů tohoto tělesa byl i samotný Franz Schubert. Dnes 

má soubor téměř 100 členů a vychovává vlastní jedince již od dob útlého dětství. 

Samozřejmostí je koncertování po celém světě a natáčení mnoha CD.  

 

1.10.1.6 Escolania de Montserrat – Montserrat 

 

Benediktinský klášter v Montserratu, jehož původ sahá až do 11. století, byl a je 

důležitým poutním místem na území Katalánska. Dodnes plní úlohu vysoce morálního a 

intelektuálního střediska, které každoročně navštíví až milion poutníků a turistů. Pěvecké 

těleso je u takového kláštera samozřejmostí. Zpěváci žijí přímo v klášteře, kde se i 

vzdělávají. Od roku 2007 stojí v čele sboru Bernat Vivancos. Na rozdíl od jiných těles se 

sbor zaměřuje především duchovním směrem, jeho hlavním úkolem je zpívání při 

bohoslužbách, a tak pořádá maximálně 5 – 6 koncertů na území Katalánska. Nemluvíme 

tedy o tělesu, které si klade za cíl úspěšnou koncertní kariéru.  

 

1.10.1.7 Capella musicale pontificia Sistina – Vatikán 

 

První zmínka o tomto tělese se objevuje již v roce 1378. Jak již bylo řečeno, jedná 

se o těleso, které neslo velký význam při provozování liturgie v Římě. Od roku 1588 

nebyli přijímáni do sboru chlapci, a tak byly sopránové party obsazeny kastráty. Za dob 

svého působení byla interpretace tělesa dlouho považována za ideál zpěvu a capella. V čele 

tohoto tělesa dnes stojí Massimo Palombella. 

 

1.10.1.8 Bratislavský chlapčenský zbor – Bratislava 

 

Bratislavský chlapčenský zbor byl založen v roce 1982, tehdy jako součást 

Slovenské filharmonie. K odloučení od tohoto tělesa došlo v roce 1988 z ekonomických 

důvodů. Na začátku sborové existence zpěváci zastávali především dětské sopránové 

a altové party v oratoriích a kantátách, ale během toho si již budoval vlastní repertoár. 

V dnešní době je sbor součástí Súkromnej umeleckej školy a na jeho repertoáru najdeme 

velké množství skladeb od dob starých mistrů až po současnost. Sbor pravidelně 
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organizuje koncerty v zahraničí a je držitelem mnoha ocenění, například zlaté medaile 

prezidenta SR. Sbormistrem je Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD., a to již od doby 

jeho vzniku.  

 

1.10.1.9 The King’s singers - London 

 

Tento vokální sextet The King’s singers založený v roce 1968 je znám pro svou 

dokonalou interpretaci, virtuozitu a smysl pro humor, se kterými pravidelně vystupuje 

po celém světě. Funguje ve složení David Hurley (kontratenor), Timothy Wayne – Wright 

(kontratenor), Julian Gregory (tenor), Christopher Bruerton (baryton), Christopher 

Gabbitas (baryton) a Jonathan Howard (bas). Soubor absolvuje více než 120 koncertů 

ročně. Těžištěm repertoáru je jak hudba z období renesance a baroka, tak v posledních 

letech i hudba jazzová. Soubor byl dvakrát oceněn cenou Grammy, a to v roce 2009 a 2012.  

 

 

1.10.2 České chlapecké a mužské sbory 

1.10.2.1 Český chlapecký sbor Boni pueri – Hradec Králové 

 

Český chlapecký sbor Boni pueri (v překladu Dobří chlapci) je chlapecký pěvecký 

sbor působící v Hradci Králové. Svůj název převzal z dávné historie od pěveckého sboru, 

jenž působil od 12. do 15. století při Chrámu svatého Víta v Praze. Sbor byl založen v roce 

1982 pedagogem Univerzity v Hradci Králové, sbormistrem Prof. PhDr. Jiřím Skopalem, 

CSc., (*1947), tehdy odborným asistentem hudební katedry. Jiří Skopal sbor vedl společně 

se svojí manželkou v letech 1982–1996. Jak bylo v době vzniku sboru tradiční, prvním 

zřizovatelem sboru byl Okresní dům pionýrů a mládeže. Jiří Skopal vedl již před 

založením Boni pueri i další královéhradecký sbor Jitro, to je však již sbor dětský, nikoliv 

chlapecký. Tento vynikající dětský sbor Jitro vede dodnes. Zakládající sbormistr 

a umělecký vedoucí v jedné osobě byl člověk na svém místě s potenciálem vytvoření sboru, 

který brzo překročí hranice královéhradeckého regionu. To se mu také podařilo. S Českým 

chlapeckým sborem Boni pueri absolvoval zájezdy po Evropě a Severní Americe 
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(Bulharsko, Polsko, Belgie, Německo, Rakousko, Francie, USA). Se sborem získal rovněž 

řadu významných soutěžních ocenění.  

Současná podoba sboru se začala psát v již v roce 1987, kdy ve sboru začal působit 

PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (*1967), tehdy žák uměleckého vedoucího sboru a hlavního 

sbormistra Jiřího Skopala. Nejdříve měl na starost přípravná oddělení sboru, od roku 1991 

byl již sbormistrem koncertního sboru.  Od roku 1996 až dosud je uměleckým vedoucím 

a hlavním sbormistrem koncertního sboru, k tomu je rovněž zřizovatelem a ředitelem 

soukromé školy BONI PUERI – ZUŠ. Druhým sbormistrem byl v letech 2000-2010 Jakub 

Martinec (*1979) a v letech 2005-2010 jeho manželka Jennifer Beynon Martinec (*1977). 

Od roku 2011 dosud je druhým sbormistrem Marek Štryncl (*1974). Sbor pracuje 

na klasickém sborovém uspořádání smíšeného sboru, tedy soprán, alt, tenor, bas. Soprány 

a alty zpívají mladší chlapci, tenory a basy starší chlapci. 

PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (*1967) – současný umělecký vedoucí a hlavní sbormistr 

koncertního sboru – vystudoval obor hudební výchova a v roce 1999 ukončil doktorské 

studium oboru sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře na pražské Univerzitě Karlově, kde 

rovněž získal doktorát filozofie. Deset let působil na katedře hudební výchovy Univerzity 

Hradec Králové a přednášel obor sbormistrovství pro zahraniční studenty na pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Rotary Clubu Hradec Králové a držitelem ocenění 

The Paul Harris Award, v roce 2009 obdržel ocenění Stříbrnou medaili 1. stupně 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouholetou pedagogickou a uměleckou 

činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání a v témže roce byl nominován 

na Cenu Ministerstva kultury. Pětkrát absolvoval jako sbormistr prestižní měsíční turné po 

Japonsku. Je spoluorganizátorem Světového setkání chlapeckých a mužských sborů 2004 

a 2008 v Hradci Králové. Jeho žáci účinkovali jako sólisté v operních představeních.  

MgA. Marek Štryncl (*1974) – současný druhý sbormistr koncertního sboru – již 

během studia na konzervatoři v Teplicích zastával funkci koncertního mistra Severočeské 

filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval violoncello 

na Dresdner Akademie für alte Musik. Jako dirigent a sbormistr spolupracuje 

s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty. Zájem 

o dobovou interpretaci hudby ho v roce 1992 přivedl, ještě za dob studia na konzervatoři, 

k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje znovuobjevené autory zejména českého 

baroka a klasicismu, rovněž ale i nečeské autory z tohoto období. 
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Sbor Český chlapecký sbor Boni pueri je špičkovým interpretačním tělesem mezi 

chlapeckými pěveckými sbory ve světě, u nás zcela ojedinělým nemajícím konkurenci. 

Spolupracuje s významnými světovými tělesy (Česká filharmonie, Český národní 

symfonický orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Deutsches Symphonie Orchester, 

Komorní filharmonie Pardubice, Hradišťan, Mahler Chamber Orchestra, Münchner 

Symphoniker, Musica Bohemica, Musica Florea, Nürnberger Symphoniker, Pražská 

komorní filharmonie, Severočeská filharmonie Teplice, Schola Gregoriana Pragensis, 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 

Symfonický orchestr Hamburského rozhlasu, Talichův komorní orchestr, Tokyo 

Symphony Orchestra) a sólovými umělci (Jan Adamus, Aleš Bárta, Jana Boušková, Jan 

Hasenöhrl, Jitka Fowler Fraňková, Václav Hudeček, Hana Müllerová Jouzová, Miroslav 

Sekera, Josef Suk, Pavel Šporcl, Jaroslav Tůma, Václav Týfa, Gabriela Beňačková, Lucie 

Bílá, Markus Brutscher, Jaroslav Březina, José Carreras, Miro Dvorský, Peter Dvorský, 

Markus Forster, Karel Gott, Thomas Hampson, Simona Houda-Šaturová, Andrea 

Kalivodová, Noemi Kiss, Adriana Kohútková, Ivan Kusnjer, Štefan Margita, Bobby 

McFerrin, Adam Plachetka, Marita Solberg, Eva Urbanová, Leo Marián Vodička). 

Sbor absolvoval zájezdy po celém světě (Evropa - Anglie, Belgie, Bulharsko, 

Estonsko, Dánsko, Francie, Finsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Monako, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko; Asie – 

Čína, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea; Amerika – Kanada, Mexiko, USA). 

Součástí činnosti sboru je nahrávací činnost, sbor vydal mnoho CD nosičů vlastní 

produkce, i nosičů ve spolupráci s jinými tělesy. 

Zřizovatelem sboru je BONI PUERI – Základní umělecká škola, Habrmanova 130, 

500 02 Hradec Králové. Tato škola byla založena v roce 2006 a jejím ředitelem je Pavel 

Horák, umělecký vedoucí sboru. Škola je v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, je to tedy umělecká škola jako každá jiná. Škola vzdělává výhradně chlapce, 

a to pouze se zaměřením na podporu chlapeckého pěveckého sboru. Kromě výuky zpěvu 

se ve škole učí též hra na hudební nástroje. Nejvyšším souborem školy je koncertní sbor 

Boni pueri. Tomu se věnují kromě dvou uvedených sbormistrů ještě další tři hlasoví 

poradci. Koncertní sbor je natolik obsáhlý, že je schopen vytvořit dvě rovnocenné 

samostatně fungující skupiny. Dále existují tři přípravná oddělení. S nejmenšími chlapci 

pracují v souboru Pueráček tři pedagogové. V Pueráčku zpívají chlapci předškoláci. Výuka 

se provádí v hodinách přípravné hudebně pohybové výchovy. Učitelé rozvíjejí u dětí 
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hudební představivost, smysl pro tempo, barvu tónu, výraz. Zároveň se děti seznamují 

s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Cílem je vzbudit u dětí formou hry zájem o hudbu 

a nadšení pro společné zpívání. Chlapci jsou vedeni k elementárním návykům 

a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Následné oddělení 

Pueri Novi navštěvují chlapci 1. a 2. ročníku. Základní pěvecké návyky (především 

správné drženi těla a správná artikulace) jsou zde upevňovány a prohlubovány. Zvětšuje se 

hlasový rozsah, roste kvalita tónu. Sbor provozuje již větší koncertní vystoupení a první 

zájezdy. O chlapce se zde stará pět pedagogů. Nejvyšším přípravným oddělením je 

Bonifantes. Zde se chlapci ve 3. a 4. ročníku již připravují na budoucí přechod 

ke koncertnímu sboru. O chlapce se zde starají tři pedagogové, kteří s nimi již pracují 

na vysokých pěveckých technikách včetně sólového zpěvu. Samozřejmostí je koncertní 

činnost a i zahraniční zájezdy. 

 

1.10.2.2 Český chlapecký sbor – Hradec Králové 

 

Český chlapecký pěvecký sbor působí v Hradci Králové. Je to patrně nejmladší 

chlapecký sbor u nás. Jeho historie se začala psát teprve na podzim v roce 2010. Je uveden 

zcela záměrně hned za sborem Český chlapecký sbor Boni pueri, neboť vznikl za poměrně 

dramatických okolností v roce 2010 právě oddělením části chlapců z Boni pueri. Iniciátory 

vzniku nového Českého chlapeckého sboru byli tehdejší sbormistr Boni pueri Jakub 

Martinec (*1979) a jeho manželka Jennifer Beynon Martinec (*1977). Důvodem byly 

názorové a pravděpodobně i manažerské neshody nových zakladatelů s uměleckým 

vedoucím Boni pueri Pavlem Horákem. Historie Českého chlapeckého sboru je tedy 

historií Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Název nově vzniklého sboru byl úmyslně 

ponechán velmi podobný názvu mateřskému sboru. Celá kauza vzniku nového sboru byla 

v té době silně mediálně prezentována. Prezentována však různě mlhavě, laická veřejnost 

si mohla těžko udělat obrázek, co se vlastně v Českém chlapeckém sboru Boni pueri 

přihodilo. Je asi zřejmé, že názory Pavla Horáka a Jakuba Martince budou vždy stranící 

své straně. Odpověď Jakuba Martince pro časopis Harmonie 2012/07 je uvedena v citaci: 

Otázka: „Přes deset let jste působil jako sbormistr Boni Pueri. Co vás vedlo k založení 

vlastního sboru?“ – Odpověď: „To je dost kontroverzní téma a je to trošku jinak, než jak si 

většina lidí myslí. S Pavlem Horákem jsme byli oba zřizovatelé školy Boni pueri, partneři, 

http://www.muzikus.cz/casopis-harmonie/
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spoluvlastnili jsme zřizující sborovou organizaci a bylo to takové manželství, které přestalo 

fungovat. Pár let nám náš zavedený režim vyhovoval, každý jsme měli svoji koncertní 

skupinu a dělali jsme i společné projekty, ale po několika letech začaly vyvstávat hlavně 

umělecké problémy, neshody se začaly stupňovat a všechno vyvrcholilo tím, že se špatná 

atmosféra a nevyhovující podmínky přenesly i na kluky, kteří chtěli končit. My jsme 

s manželkou nestáli o to, být u nějakého nehezkého revolučního odcházení zpěváků a už 

vůbec jsme nechtěli být součástí něčeho, co by mohlo připomínat byznys na dětech. Boni 

pueri jsem považoval částečně i za svoje dítě, do kterého jsem vložil spoustu energie, 

nejprve jako zpěvák, sborista a sólista, později jako sbormistr přípravného oddělení, 

sbormistr koncertní skupiny, dramaturg, zřizovatel a zástupce ředitele pro uměleckou 

činnost ZUŠ Boni pueri. S manželkou jsme se tedy rozhodli, že budeme v naší práci 

pokračovat v Kanadě, kde máme oba zázemí. Maminka mojí ženy je šéfkou tamní sborové 

asociace a vede přes dvacet let významný mužský a chlapecký sbor Amabile, já navíc 

dokončuji doktorát na hudební fakultě Western, takže jsme se rozhodli, že se rozloučíme, 

uděláme hezkou tečku a začneme v Kanadě znova. Oznámil jsem svoje rozhodnutí 

zpěvákům mé koncertní skupiny a jejich rodičům, vysvětlil jsem naše důvody a během pár 

dnů se stalo to, čemu dodneška nemůžu uvěřit a nikdy bych v to ani nedoufal. Téměř 

všichni moji zpěváci ze dne na den v Boni pueri skončili, jejich rodiče se sešli, založili 

organizaci a nás požádali, abychom se chopili uměleckého vedení. Společně s námi 

opustilo ZUŠ Boni pueri i několik dalších pedagogů. Takže takový byl začátek. Já si nejvíce 

vážím toho, že kluci skončili, aniž by věděli, zda bude vůbec nějaký sbor pokračovat. Nám 

nastalo těžké rozhodování, protože jsme s touhle změnou plánů opravdu nepočítali, ale 

nakonec jsme kývli a zůstali tady. Začátek byl hodně těžký právě kvůli tomu „honu 

na čarodějnice“, kdy se na nás všichni dívali skrz prsty, ale časem se situace uklidnila 

a teď po roce a půl od vzniku sboru máme podporu města Hradec Králové, ale i kraje 

a státu. Navíc skvěle funguje náš realizační tým – produkční Martin Sedláček, již 

zmiňovaná sbormistryně přípravky Simona Hlavatá, dvorní klavírista Martin Fišl a celé to 

zastřešuje ředitel zřizující společnosti Pueri Auri Vladimír Kalina. Když se na události 

posledních pár let dívám s odstupem času, myslím, že oběma sborům tento zásah jenom 

prospěl. Snažíme se dělat kvalitní projekty, zveme hosty, vymýšlíme nové programy. 

Myslím si, že si nelze Boni pueri nikterak přivlastňovat, a pokud by na toto měl někdo 

právo, byl by to právě profesor Skopal, který v roce 1982 sbor společně s manželkou 
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Květou založil, a jsem přesvědčený o tom, že právě pod jeho vedením měli Boni Pueri 

nejvyšší uměleckou úroveň.“
12

 

Jakub Martinec (*1979) – současný umělecký vedoucí a hlavní sbormistr 

koncertního sboru – sborovému umění se věnuje již od dětství. Od roku 2001 pravidelně 

koncertuje, natáčí CD, DVD i živé nahrávky pro televizi a rozhlas, spolupracuje s předními 

orchestry, soubory a hudebními osobnostmi. Byl více než 10 let sbormistrem koncertního 

sboru Boni Pueri, stál u zrodu 1. soukromé sborové školy v Hradci Králové, v letech 2006 

– 2010 byl jejím zástupcem ředitele pro uměleckou činnost a podílel se na dramaturgii 

práce tohoto tělesa. Od roku 2013 je odborným asistentem a vedoucím sborových studií na 

hudební fakultě Memorial University of Newfoundland v Kanadě. Rovněž zde studuje 

doktorát na hudební fakultě Western. 

Jennifer Beynon Martinec (*1977) – sbormistr koncertního sboru – již od mládí se 

věnovala sólovému i sborovému zpěvu. Vystudovala obory hudební umění a učitelství 

na univerzitách v Torontu a Vancouveru. Několik let spolupracovala jako sbormistryně 

s kanadským chlapeckým a mužským sborem Amabile a vyučovala na prestižní soukromé 

škole chlapeckého sborového zpěvu St. Michael’s Choir School v Torontu. Pět let působila 

v Boni pueri, kde vedla přípravné oddělení Bonifantes a mužský sbor Boni pueri. S oběma 

sbory pravidelně vystupovala na koncertech v Čechách i zahraničí (např. Finsko, 

Švýcarsko, kde získala cenu publika „Prix du Public“ a ocenění poroty „Excellent avec 

félicitations du Jury“ na soutěži Montreux Choral Festival). V roce 2006 vystupovala jako 

hostující sbormistryně během turné St. Michael‘s Choir School v USA. Vedle 

sbormistrovské činnosti přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze obor dirigování 

a hudební psychologie a vyučuje na Anglické mezinárodní škole v Praze.  

Lukáš Jindřich (*1984) - od sezóny 2013/14 hostující hlavní sbormistr Českého 

chlapeckého sboru - pochází z řad zpěváků pěveckého sboru Bambini di Praga, ve kterém 

začínal ve svých pěti letech. Vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy 

univerzity (pod vedením dirigentů Mgr. Jaroslava Brycha a MgA. Mgr. Marka Valáška, 

Ph.D.). V roce 1999 začal úzce spolupracovat se Školou sborového zpěvu při Bambini 

di Praga, od roku 2004 byl druhým sbormistrem sboru Bambini di Praga a nejbližším 

spolupracovníkem PhDr. Blanky Kulínské. Se sborem Bambini di Praga absolvoval 

koncertní turné do Anglie (2006), Německa (2008, 2010) a Jižní Koreje (2006 – 2009). 

V roce 2010 založil dívčí sbor Cancioneta Praga, jehož je uměleckým vedoucím. 

                                                 
12

 VOSTŘELOVÁ, M., Časopis Harmonie, 2012/07. 
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Součástí sboru je přípravné oddělení Zpěváček, které vede zkušená pedagožka 

a sbormistryně Simona Hlavatá. 

Sbor Český chlapecký sbor je už na základě mechanismu svého vzniku špičkovým 

interpretačním tělesem mezi chlapeckými pěveckými sbory ve světě i u nás. Kromě 

nových mladých chlapců v něm zpívá i spousta chlapců prošlých a vychovaných v Českém 

chlapeckém sboru Boni pueri. Už to je zárukou vysoké úrovně.  

Sbor absolvoval zájezdy do Německa, Rakouska, Itálie, USA, Kanady a dalších 

zemí. Za svou krátkou dobu existence vydal již tři CD. 

Zřizovatelem sboru je Pueri Auri, o.p.s., Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2. 

 

1.10.2.3 Chlapecký a mužský sbor Bonifantes – Pardubice 

 

Chlapecký a mužský sbor Bonifantes je pěvecký sbor působící v Pardubicích. 

Chlapecký sbor byl založen v roce 1999 Janem Míškem (*1976), který sbor vede dodnes. 

Jan Míšek měl jistě inspiraci v sousedním Hradci Králové, kde působil jako sbormistr 

přípravných oddělení ve sboru Boni pueri. Během půl roku od podzimu 1999 do února 

2000 dokázal sestavit sbor, který již provedl v únoru 2000 premiérový koncert. Založením 

vlastního sboru si Jan Míšek splnil svůj velký cíl. 

Sbor od jeho založení prochází kontinuálním vývojem bez zásadních přelomových 

situací. Přirozeným vývojem, kdy chlapci již dosáhli dospělého věku, byl založen i mužský 

sbor Bonifantes, který umožňuje kontinuální pokračování ve sborovém zpívání na vysoké 

úrovni, na kterou byli zpěváci zvyklí z chlapeckého sboru. Mužský sbor vystupuje jednak 

samostatně, dále ve spojení s chlapeckým sborem jako součást smíšeného chlapecko 

mužského sboru, kde chlapci zpívají soprány a alty, muži pak tenory a basy. 

Jan Míšek (*1976) – zakladatel a současný umělecký ředitel sboru – studoval 

na  Univerzitě Hradec Králové u Prof. Jiřího Skopala a Doc. Vlastislava Nováka. 

Absolvoval několik dirigentských kurzů v zahraničí (Prof. Gert Frischmuth, Gábor 

Hollerung, Prof. Friedrich Krell,  Robert Sund, Prof. Jerry Jordan, Prof. Helmutha Rilling). 

Ještě před založením sboru Bonifantes pracoval jako sbormistr přípravných oddělení Boni 

pueri v Hradci Králové, tamtéž inicioval vznik Královéhradeckého mužského sboru, odtud 

bylo již logické, že později založil i mužský sbor Bonifantes. Působí rovněž jako hostující 

dirigent např. u Komorní filharmonie Pardubice, Barocco sempre giovanne, Orchestr 
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Pražské konzervatoře. Věnuje se rovněž dobové interpretaci barokní a renesanční hudby, 

spolupracuje se soubory Ensemble Baroque Romana Válka a Schola gregoriana pragensia 

Davida Ebena. Jan Míšek působí rovněž skladatelsky, napsal několik kantát. Je 

zakladatelem internetové prezentace sbor.cz (momentálně v rekonstrukci). 

Chlapecký sbor Bonifantes spolupracuje s významnými profesionálními 

orchestrálními tělesy (Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, 

Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Brno) a sólovými umělci (Peter Dvorský, Mara 

Zampieri, Anda Luisa Bogza, Yikun Chung, Rosella di Genova, Galiya Ibragimova). 

Zajímavostí je určitě fakt, že vedle herců Gérarda Depardieu a Johna Malkowiche 

účinkoval ve francouzském velkofilmu Napoleon. 

Sbor absolvoval mnoho zájezdů po Evropě - Německo, Francie, Velká Británie, 

Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Dánsko, Slovensko a USA. 

Jeho největším turné bylo právě turné po USA v roce 2006, kdy sbor uskutečnil během 35 

dní 47 koncertů. V roce 2013 absolvoval sbor třítýdenní turné do Asie (Bangkok). Turné 

po USA zopakoval v roce 2014 v trvání jednoho měsíce. Sbor se rovněž účastní soutěžních 

klání, odkud získal již mnoho významných ocenění. Součástí činnosti sboru je nahrávací 

činnost, sbor natočil řadu CD. 

Chlapecký sbor Bonifantes působí pod základní uměleckou školou Bonifantes. Tato 

škola byla registrována 1. 1. 2010 a jejím zřizovatelem a uměleckým ředitelem je Jan 

Míšek, umělecký vedoucí sboru. Škola je v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, je to tedy umělecká škola jako každá jiná. Hlavním cílem školy je příprava 

žáků pro úspěšnou činnost v koncertních skupinách Chlapeckého sboru BONIFANTES 

a následné studium na konzervatořích, středních pedagogických a uměleckých školách 

nebo vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká 

škola BONIFANTES vznikla jako přirozený důsledek rozvíjející se činnosti Chlapeckého 

sboru BONIFANTES. Při vzniku školy jistě zde sehrála významnou roli skutečnost, že 

byla k dispozici inspirace ohledně již fungující školy v rámci sboru Boni pueri v Hradci 

Králové. Hlavním vyučujícím povinným předmětem je sólový zpěv. Kromě toho jsou 

vyučovány předměty hry na nástroje. Nejvyšším souborem školy je koncertní sbor 

Bonifantes. Dále existují přípravná oddělení na různých úrovních. S nejmenšími chlapci se 

pracuje již od věku 4 let. Výběr do přípravných oddělení je velmi náročný s ohledem 

na perspektivu členství v koncertním sboru. Do koncertního sboru Bonifantes nastupují 

chlapci na konci 3. třídy ZŠ. 
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1.10.2.4 Chlapecký a mužský sbor Pueri gaudentes – Praha 

 

Chlapecký sbor Pueri gaudentes (v překladu Radostní chlapci) je český chlapecký 

pěvecký sbor působící v Praze. Sbor byl založen Zdenou Součkovou v roce 1990, která 

tehdy působila společně se svým manželem Vladislavem Součkem jako sbormistryně 

dívčího pěveckého sboru Radost v Praze (tento sbor pod vedením Vladislava Součka 

pracuje na špičkové úrovni dodnes). Založení čistě chlapeckého sboru je vždy spojeno 

s rizikem, zda sbor vydrží. Zdena Součková dokázala chlapecký sbor nejen zpočátku 

udržet, ale brzy posunout na vynikající uměleckou úroveň. K založení chlapeckého sboru ji 

tehdy vyzval sbormistr hradeckého sboru Boni pueri Jiří Skopal. 

Sbor působí již 24 let, stále pod vedením Zdeny Součkové. Jako druhý sbormistr je 

ve sboru od roku 2011 Libor Sládek. Podobně jako u sboru Bonifantes se v Pueri 

gaudentes řešil problém, jak uplatnit již ty, kteří odrostli chlapeckému sboru. A dokonce 

problém, jak uplatnit mutující chlapce. V chlapeckém sboru Pueri gaudentes totiž mutující 

chlapci nezpívají, účastní se pouze zkoušek v rámci zachování kontinuity se sborem. Začali 

však již v roce 1992 zpívat s částí mužů ze sboru Gaudia. To byl počátek vzniku mužské 

části sboru Pueri gaudentes. Mužský sbor vystupuje jednak samostatně, dále ve spojení 

s chlapeckým sborem jako součást smíšeného chlapecko - mužského sboru, kde chlapci 

zpívají soprány a alty, muži pak tenory a basy. 

Zdena Součková (*1949) – současný umělecký vedoucí a hlavní sbormistr 

koncertního sboru i všech přípravných oddělení – vystudovala obor loutkoherectví 

na DAMU, kterému se však nikdy profesně nevěnovala. Od roku 1969 byla společně 

se svým manželem Vladislavem Součkem sbormistryní dětského pěveckého sboru Radost. 

V roce 1997 jí byla udělena Cena Františka Lýska, to je nejvyšší ocenění sbormistrovské 

činnosti v České republice. Za svou práci s mládeží jí bylo v roce 2005 uděleno čestné 

občanství Prahy 7. Kromě vedení Pueri gaudentes se ještě věnuje přípravkám ve sboru 

Radost Praha a pracuje jako sbormistryně ve smíšeném dospělém sboru Gaudium Praha, 

to vše opět se svým manželem. 

Libor Sládek (*1961) – současný druhý sbormistr koncertního sboru – PedF UK 

Praha - obor sbormistrovství chrámové hudby.  

Chlapecký sbor Pueri gaudentes je vynikajícím interpretačním vokálním 

chlapeckým tělesem. Spolupracuje od roku 1994 trvale se Státní operou Praha. Chlapci 

ze sboru účinkují ve všech představeních opery Carmen Georga Bizeta. Tato spolupráce 
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byla později rozšířena i na opery Turandot Giacoma Pucciniho (od 1995), Boris Godunov 

Modesta Petroviče Musorgského (1996 - 1998), Bubu z Montparnassu Emila Františka 

Buriana (1999), Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (od 1998), Dorian Gray Ľubici 

Čekovské (2000), Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta (2002), Rusalka Antonína 

Dvořáka (od 2006). Sbor spolupracoval s předními českými hudebními tělesy a zpěváky - 

např. v Rekviem Lloyda Webbera nebo ve slavném projektu Bernsteinovy Mše 

na Pražském hradě. Sbor také spolupracuje s hudebním skladatelem Pavlem Jurkovičem, 

který mu věnoval několik vlastních skladeb. 

Sbor absolvoval zájezdy po mnoha zemích (Itálie, Rakousko, Francie, Německo, 

Belgie, Nizozemí, Švédsko, Norsko, Japonsko, Řecko, Španělsko, Polsko, Finsko, 

Estonsko, Lotyšsko, Litva a Izrael). V České republice patří k jeho nejvýznamnějším 

koncertům účinkování na Pražském jaru v roce 2006 a výroční koncert k 20. výročí 

činnosti v pražském Rudolfinu v roce 2010. 

Součástí činnosti sboru je nahrávací činnost, sbor vydal mnoho CD nosičů. 

Zřizovatelem sboru je od roku 1994 Základní umělecká škola v Praze 7. 

V koncertním sboru zpívají chlapci ve věku 11-19 let. Součástí sboru jsou tři přípravná 

oddělení pro chlapce ve věku 7-12 let, která vede rovněž Zdena Součková.  

 

1.10.2.5 Chlapecký a mužský pěvecký sbor Bruncvík – Praha 

 

Chlapecký pěvecký sbor působící v Praze. Svůj název převzal z dávné české 

historie od středověkého rytíře Bruncvíka, jakožto vzoru čestnosti, pravdomluvnosti, 

odvahy. Sbor byl založen sbormistryní Lenkou Pištěckou v roce 2006, a to i důvodu 

rozšíření malého počtu chlapeckých sborů v Čechách. Hlavním impulsem k založení 

vlastního chlapeckého sboru však jistě byla spolupráce sbormistryně s chlapeckým sborem 

Pueri gaudentes, kde před založením vlastního sboru pracovala 4 roky jako hlasová 

poradkyně.  

Lenka Pištěcká (*1960) – umělecká vedoucí a hlavní sbormistryně sboru – 

vystudovala zpěv na pražské konzervatoři, specializovala se na oratorní zpěv (Händel -  

Mesiáš a Juda Makabejský, Bach - Janovy Pašije a Vánočním oratorium, Mozart – 

Requiem, Dvořák - Stabat Mater). Dále studuje obor chrámové sbormistrovství na Vyšší 

Týnské škole (Collegium Marianum). Zpěvu a hudbě se věnuje celý život, byla členkou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kouzeln%C3%A1_fl%C3%A9tna
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Pražského dětského sboru Čestmíra Staška, pěvecké zkušenosti získala i členstvím 

v Pěveckém sboru Československého rozhlasu pod vedením sbormistrů Milana Malého 

a Pavla Kühna. 

Sbor Bruncvík je především pěvecký sbor působící koncertně v České republice, 

a to převážně v Praze. Specifickou činností sboru je pořádání výchovných koncertů v rámci 

Prahy, specifickou proto, že na obou stranách – účinkující/posluchač – jsou v podstatě 

věkoví vrstevníci. Této činnosti rovněž sbor využívá k získávání nových členů. Repertoár 

sboru je dle webové prezentace natolik rozsáhlý, že je těžké až uvěřit jeho dokonalému 

zvládnutí. Obsahuje skladby všech žánrových oblastí od renesance až po současnost, 

včetně jazzu. Sbor neabsolvuje soutěžní vystoupení ani neprovádí publikační činnost 

ve smyslu tvorby CD apod. 

Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík není jen hlavní sbor – Kluci. Sbor má i dvě 

přípravky – Benjamínci a Lvi. Kromě toho působí i mužský pěvecký sbor – Kluci. Činnost 

všech oddělení je pravidelná týdenní, v případě hlavního chlapeckého a mužského sboru 

se zkouškami 2x týdně. Je třeba poznamenat, že vůči pěveckým sborům uvedeným 

v předchozích kapitolách má Bruncvík o mnoho menší členskou základnu, a to ve všech 

jeho odděleních. Jedná se dohromady o desítky zpěváků.  

 

1.10.2.6 Chlapecký a mužský sbor Páni kluci – Litoměřice 

 

Chlapecký pěvecký sbor Páni kluci působí v Litoměřicích. Sbor byl založen 

Dr. Václavem Hančem Ph.D. v roce 1993, a to při Základní škole s rozšířenou výukou 

hudební výchovy v Litoměřicích, kde sbormistr působí jako ředitel. Je obdivuhodné, že již 

21 let funguje v takovém městě právě pouze chlapecký sbor, přes to, jak obtížné je 

ve městech okresního formátu provozovat sbor dívčí, smíšený – natož chlapecký. Jistě je to 

výrazem skutečnosti, že zakladatel, sbormistr a umělecký vedoucí v jedné osobě dělá práci 

s chlapci velmi dobře. Za zmínku stojí jedna skutečnost: při zakládání sboru nechtěl 

sbormistr kopírovat ostatní existující chlapecké sbory, jak dokládá citace: „Když jsem sbor 

zakládal, znal jsem film Věry Plívové Šimkové, velmi se mi líbil a líbí se mi dodnes. Věděl 



 54 

jsem, že vznikal i u nás na Litoměřicku, tedy se mi použití tohoto názvu zdálo vhodné. 

Navíc se všechny ostatní české chlapecké sbory jmenovaly latinsky, a to jsem nechtěl.“
13

 

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D – současný umělecký vedoucí a hlavní sbormistr 

koncertního sboru – v roce 1986 vystudoval obor hudební výchova na Pedagogické fakultě 

v Ústí nad Labem. V roce 2006 ukončil doktorské studium oboru hudební teorie 

a pedagogika u prof. Josefa Říhy tamtéž. S  pěveckými sbory pracuje nepřetržitě 

od ukončení vysokoškolských studií. 

Sbor je především pěvecký sbor působící koncertně v České republice, má za sebou 

však i několik zahraničních zájezdů (Německo, Francie, Belgie, Itálie, Rusko) a účast 

na mezinárodních soutěžích a festivalech, kde získal řadu ocenění. Za dobu své existence 

nahrál 4 CD. 

Chlapecký pěvecký sbor Páni kluci není jen hlavní koncertní sbor, který má přes 30 

členů. Sbor má dokonce 4  přípravky - Čmeláčci, Dráčci, Kocouři, Kluci, kam chodí adepti 

koncertního sboru od předškoláků až po žáky pátých tříd. Přípravná oddělení mají své 

samostatné sbormistry. Kromě toho působí i mužský pěvecký sbor – taktéž s názvem Páni 

kluci, ten má asi 10 členů. Dohromady je ve všech odděleních sboru přes 100 zpěváků.  

 

1.10.2.7 Gentleman Singers – Hradec Králové 

 

Mužský vokální soubor Gentlemen Singers byl založen v roce 2003 v Hradci 

Králové. Právem je dnes označován za jediné profesionální těleso svého typu v České 

republice. Pravidelně se účastní mezinárodních soutěží po celém světě, na kterých sbírá 

vítězství. Soubor je tvořen celkem osmi stálými členy ve složení kontratenor (Jakub 

Kubín), tři tenoři (Martin Ptáček, Lukáš Merkl, Radech Mach), dvěma barytony (Aleš 

Malý, Martin Struna) a dvěma basy (Richard Uhlíř, Václav Kovář). Všichni členové 

zúročují vlastní zkušenosti získané díky spolupráci s předními světovými ansámbly, 

dirigenty, sbormistry a skladateli. Od doby svého vzniku soubor absolvoval téměř pět set 

koncertů ve dvaceti zemích na čtyřech kontinentech a vydal šest nahrávek. Je 

organizátorem festivalu Sborové slavnosti v Hradci Králové, jehož hlavním cílem je 

propagace české sborové hudby u nás. Další činností souboru je taktéž edukace formou 

workshopů a master class určených jednotlivcům i celým sborům. 

                                                 
13

 VODIČKOVÁ, I., Chomutovský deník; http://chomutovsky.denik.cz/kultura_region/litomericky-sbor-pani-

kluci-oslavi-20-vyroci-20130529-nlsr.html, 2013.  

http://chomutovsky.denik.cz/kultura_region/litomericky-sbor-pani-kluci-oslavi-20-vyroci-20130529-nlsr.html
http://chomutovsky.denik.cz/kultura_region/litomericky-sbor-pani-kluci-oslavi-20-vyroci-20130529-nlsr.html
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1.10.2.8 Láska opravdivá – Brno 

 

Cílem založení tohoto mužského pěveckého sboru bylo v roce 2009 oživení bohaté 

tradice interpretace mužských sborových skladeb, což patří dnes k ojedinělosti. Těleso 

funguje při Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a členy jsou 

většinou studenti brněnských vysokých škol. Sbormistry jsou Jaroslav Černocký a Jan 

Špaček. Repertoár sboru je zaměřen na českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, zejména 

na Leoše Janáčka.  

 

1.10.2.9 Mužský komorní sbor Permoník – Karviná 

 

Toto těleso bylo založeno teprve v roce 2013 sbormistryní Zuzanou Widnicovou. 

Za svou krátkou historii již vystupoval na mnoha vystoupeních včetně zahraničí (Polsko, 

Německo, Jižní Korea). Sbor tvoří absolventi dětského pěveckého sboru Permoník 

 

1.10.2.10 Pěvecké sdružení moravských učitelů - Zlín 

 

Jak již bylo dříve řečeno, jedná se o nejstarší těleso svého typu působící v České 

republice. Sbor byl založen v roce 1903 sbormistrem Ferdinandem Vachem, který vytvořil 

ze skupiny studentů a absolventů učitelského ústavu v Kroměříži těleso, kterému 

z hlediska interpretačních možností nebylo konkurence. Repertoár sboru se za doby jeho 

existence orientoval vždy především na českou sborovou tvorbu, nejvíce pak na Leoše 

Janáčka. V čele sboru dnes stojí prof. Lubomír Mátl (*1941) a Bc. Jiří Najvar, DiS. 

(*1990), absolvent sbormistrovství u Lubomíra Mátla.  
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2 HLASOVÁ VÝCHOVA U CHLAPCŮ 
 

 

Tato část diplomové práce byla koncipována především z praktického hlediska, jak 

již bylo řečeno. Metodou písemného dotazníku, který byl zaslán sbormistrům chlapeckých, 

eventuálně mužských sborů v České republice, a následně jimi zpracován, bylo shrnuto, 

jakým způsobem lze s chlapeckým sborem pracovat, jaké jsou rozdíly mezi školením 

dívčího a chlapeckého hlasu, jaký vliv má mutace nejen na chod takového tělesa, ale 

na samotnou motivaci chlapců. Sbormistři zde také shrnují sborovou literaturu, která je 

pro takové těleso vhodná, a literaturu, kterou by doporučili ostatním pedagogům nebo 

hlasovým poradcům, kteří chtějí s chlapeckým sborem pracovat. Mluvíme tedy 

o zkušenostech sbormistrů, které přímo vycházejí z jejich dlouholeté praxe.  

Před tím, než byl dotazník sbormistry vyplněn, byly stanoveny hypotézy. 

Na základě chybějící literatury bylo možné vycházet pouze z osobních zkušeností, které 

jsem získala náslechem ve dvou tělesech, konkrétně ve sborech Pueri gaudentes a Boni 

Pueri. Navíc jsem celou problematiku konzultovala také se svou bývalou pedagožkou 

zpěvu, která se aktivně věnuje i školení chlapců na ZUŠ v Liberci. Na základě těchto 

konzultací jsem předpokládala, že v období před nástupem mutace se chlapecký hlas školí 

velmi podobným způsobem jako dívčí. Také jsem předpokládala, že neexistuje žádný 

konkrétní ověřený způsob, jak pracovat s chlapci v období mutace, jelikož každý jedinec je 

z tohoto hlediska velmi individuální. Z osobních zkušeností z let, kdy jsem byla aktivní 

členkou dětského pěveckého sboru, kde kromě dívek zpívalo i několik chlapců, a také 

zkušeností, které jsem získala pozorováním v době mutace u svého mladšího bratra a jako 

sbormistryně pěveckého tělesa, jsem předpokládala, že největším problémem může být 

spíše nedostatečná schopnost motivace chlapců k dalšímu aktivnímu zpěvu ze strany 

pedagogů. V dětských pěveckých sborech může být toto problém, jelikož chlapci tvoří 

velmi malé procento z celkového počtu zpěváků, takže jim nemusí být věnována 

dostatečná pozornost. Navíc si chlapci mezi tolika dívkami mohou připadat až trapně. 

Z tohoto hlediska je výhodou ryze chlapecké, resp. mužské složení sboru, kdy alespoň 

částečně odpadá riziko studu, protože vždy prochází mutací více chlapců zároveň, a navíc 

mají chlapci vzory v ostatních, kteří již mutací prošli a úspěšně ve zpěvu pokračují.  
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2.1 Dotazník – Zdena Součková 

 

 Jakým způsobem pracujete s chlapci před mutací? Jaké jsou rozdíly mezi 

školením chlapeckého a dívčího hlasu?   

o Nedělám žádné rozdíly. Pracovala jsem i s děvčaty v Radost – Praha. 

 

 Jakým způsobem pracujete s chlapci v období mutace?  

o V našem sboru máme již léta specielní oddělení „karanténu“ kde pracuji 

s chlapci, kteří mutují. Doba, po kterou toto oddělení chlapci navštěvují 

(scházíme se 1x týdně), je od tří měsíců, až mimořádně do dvou let. Počet 

chlapců je malý (5 – 10 chlapců), zaměřujeme se na rozšiřování hlasového 

rozsahu, připravujeme repertoár do koncertního sboru – do její mužské části. 

V období mutace chlapci neztrácí se sborem a sbormistry kontakt. 

 

 Pozorujete rozdíly mezi tím, zda je hlasovým poradcem u chlapeckého sboru 

muž nebo žena?  

o Nikdy jsem neměla hlasového poradce, nemohu tedy odpovědět.  

 

 Jak řešíte nestálost obsazení sboru, která je dána častými změnami 

v jednotlivých hlasových skupinách?  

o Máte-li nestálostí na mysli brzkou a nerovnoměrnou mutaci v jednotlivých 

hlasových skupinách- kterou nemůžete předvídat, pak není jiný lék, než mít 

dostatek chlapců v přípravných sborech a dostatek trpělivosti, stále 

docvičovat repertoár s nově přijatými chlapci. Důležité je, aby chlapce 

práce ve sboru stále bavila, aby v ní stále nacházeli něco nového, měli před 

sebou úkoly/koncerty, představení v divadle, zájezdy, natáčení, soutěže atd./ 

Aby se ve sboru cítili dobře, našli ve sboru přátele a kamarády a zpívali i po 

mutaci. 

 

 Jakou literaturu byste doporučili sbormistrům, kteří by chtěli založit 

chlapecký sbor? 

o Záleží na věku chlapců, se kterými budou sbor zakládat, ale doporučila 

bych, aby se nebáli zpívat jak starou, tak i současnou muziku, nezapomínali 



 58 

na úpravy lidových písní. Vždy je ale potřeba dbát na hlasové možnosti 

jednotlivých věkových skupin.  

 

 Jak vnímáte konkurenci mezi chlapeckými sbory v České republice? 

o Přátelsky. Moc dobře za 25 let práce s chlapeckým sborem vím, co tato 

práce obnáší a že udržet si určitý standart výkonnosti sboru je křehká 

záležitost. Všem kolegům fandím. 

 

2.2 Dotazník – Lenka Pištěcká 

 

 

 Jakým způsobem pracujete s chlapci před mutací? Jaké jsou rozdíly mezi 

školením chlapeckého a dívčího hlasu? 

o Zpěv a tedy i jeho výuka, je jen jeden. Zpěvák, ať již malý či dospělý, by 

měl dobře dýchat, vyslovovat, zpívat „v napětí“. Toto jsou známé fráze, ale 

je důležité, jak se s nimi zachází. Aby si kdokoli, nejen malé dítě, mohl 

něco představit, musí nějakým způsobem poznat, co hledá. Zažít to. Proto 

s dětmi i dospělými pracuji ne jen staticky, ale nechám je hodně hýbat - 

např. honění a točení se při dlouhém tonu a následná představa. Důležité je 

mít představu, že tón nevychází jen z pusy, ale pustit jej do celého těla, 

zjistit, co je to dobrá výslovnost, že jde především o konsonanty, někdy 

nechávám zpívat sbor jen na souhlásky. Skáčeme ze židle, aby si uvědomili 

jak velký „švih“ někdy výslovnost potřebuje, neb dnes se obecně mluví 

velmi laxně! A především nechávám velmi často zazpívat každého člena 

samotného, aby se se svým hlasem „srovnali, nebáli se jej a zpívali celou 

bytostí – toto jsem dělala i jako hlasový poradce velkého sboru (Pueri 

gaudentes), ne jen teď jako sbormistr momentálně nejmenšího sboru 

v Čechách. 

 

 Jakým způsobem pracujete s chlapci v období mutace? 

o Při mutaci se domnívám, že se hochům zvětšuje „prostor“, a to, co jim 

způsobuje přeskakování, velmi úzce souvisí také s celkovou přeměnou 

hlavně duševní – nicméně se domnívám, že hrtan je zkrátka najednou ve 
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větším prostoru a mutace vlastně z velké části spočívá v hledání způsobu, 

jak jej znovu použít- tj. v tom prostoru najít a při nasazení jej okamžitě 

vyhmátnout. Velmi v tomto období pomáhá dech - dech nikoli jako 

„zásoba“, ale jako sebeotevření, naplnění se jím. Hoši, kterým se podařilo 

ještě před mutací procesem sebeuvolnění a otevření se dobře nastartovat, 

mají mutaci velmi usnadněnu. Vzhledem k velikosti sboru většinou 

nechávám v období mutace hochy jemně zpívat, po přechodu se jim více 

věnuji, ale ihned je začleňuji do mužského sboru, neb si myslím, že 

oddělení „karantény“, i kdyby v něm bylo více hochů než 1-2 nyní, je jistou 

diskriminací, a to co kluci nejvíce právě v tomto období potřebují, je právě 

kontakt. Ale je možné, že při větším počtu bych zavedla, ale rozhodně bych 

s nimi něco zpívala, alespoň kánony malého rozsahu. 

 

 Pozorujete rozdíly mezi tím, zda je hlasovým poradcem u chlapeckého sboru 

muž nebo žena? 

o Myslím, že důležité je, aby sbormistr či hlasový poradce skutečně byli 

praktičtí pěvci, tedy skutečně zpívat uměli, respektive toto má rozhodně 

velký vliv a je to důležité. Pohlaví pak je rozhodující snad jen ve způsobu 

jednání, pochopení chlapecké duše. Ale já sama mám tři syny, tedy krom 

mnoha let hledání vlastního hlasu a koncertního zpěvu mám i lidskou 

zkušenost. Kromě praktické dovednosti bych vyzdvihla ještě jednu vlastnost 

– schopnost hledat a neustále se učit a přijmout i možnost, že se mohu mýlit. 

Toto považuji v jakékoli pedagogické práci (i muzikantské) za nejdůležitější, 

s dětmi pak jako zcela zásadní přijmout svou omylnost a hledat nové 

inspirace a pravdy konfrontovat. Také si uvědomit, že děti, zvláště kluci, se 

nenarodili špatní, jen jsou někdy tlakem dospělých nuceni ke špatným 

reakcím. Tedy přínos „muže“ bych možná viděla ve větším nadhledu, ale je 

to relativní, záleží na osobnosti každého z nás, myslím si, že ač jsem žena, 

sbor mne poslouchá a přitom máme relativní demokracii. Se samotným 

zpěvem, výukou, to ale určitě tolik nesouvisí. 
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 Jak řešíte nestálost obsazení sboru, která je dána častými změnami 

v jednotlivých hlasových skupinách? 

o Mnozí kolegové nestálost chlapeckých hlasů řeší tím, že nechávají 

přemutované zpívat nadále soprán, ale falsetem. Nepovažuji to ani za hezké 

(tón je ostrý, nemá chlapeckou čistou nevinnost), natož vhodné. Zpěv by 

stále měl zůstat na úrovni, byť vrcholné, ale radostné zábavy. Myslím, že 

zpěvem ve falsetu mnoho sebevědomí hoši nezískají. Je to samozřejmě 

velmi těžké, ale snažím se ustát tyto změny spíše výběrem repertoáru, 

protože právě v malém počtu je sbor velmi často ohrožen. Neustále stav 

sleduji a rychle reaguji, což je samozřejmě náročné a narušuje to 

dlouhodobé plány. Nicméně si myslím, že práce s jednotlivci a jejich 

„blaho“ je důležitější než ctižádostivé naplnění sborových met.  

 

 Jakou literaturu byste doporučili sbormistrům, kteří by chtěli založit 

chlapecký sbor? 

o Nevím, jestli splním Vaše očekávání, mne zajímala kdysi jako pěvce 

literatura o technice bel canta, pěvecké knihy mám přečteny před mnoha 

lety, už ani nevím jaké. Velkou zkušenost jsem nabrala praktickou 

spoluprací s Milanem Malým a především Pavlem Kuhnem, což byli 

opravdoví mistři svého oboru. Vím, že otec Pavla, Jan Kuhn, napsal knihu, 

které bych velmi věřila, protože znám jeho „výsledky“, sboristy, kteří ještě 

v sedmdesáti letech podávali skvělé výkony. Ale bohužel jsem ji nesehnala. 

Nicméně jako velmi podstatné bych považovala (kromě osobní zkušenosti 

se sborovým zpěvem z druhé strany pultu) knihy psychologické. De facto 

všechny problémy, menší i větší, řeším konzultací s knihou 

či „psychologem na telefonu“. Sbor se snažím především stmelit, pokud 

budou kluci hlavně kamarádi, naučí se vzájemně respektovat a budou parta, 

projeví se to i na jejich zvuku a celkové chuti k práci. Neboť hlas je 

především obraz naší duše. V poslední době tedy sleduji server „Intuitivní 

pedagogika“ a Petera Živého, který má velmi zajímavé názory a hry, jak 

s kolektivem pracovat. A z knih bych uvedla Naomi Aldort - Vychováváme 

děti a rosteme s nimi, kterou v poslední době intenzivně studuji. Myslím, že 
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je platná jak pro vlastní děti, tak především pro kolektiv, neboť principy 

jsou de facto stejné – vzájemný respekt a úcta.  

 

 Jak vnímáte konkurenci mezi chlapeckými sbory v České republice? 

o Nechci se příliš do tohoto pouštět, ale myslím, že pro nás všechny by mělo 

být především důležité vrátit mužskému zpěvu u nás pozici, jakou kdysi 

tradičně měl. Vždyť Smetanovy sbory (dnes oříšek i pro profesionály) byly 

zpívány amatérskými tělesy. Myslím, že také ze strany rodičů často může 

být obava, aby hoch, který zpívá, ještě byl stále normálním klukem, 

a naopak ze strany sbormistrů je samozřejmě kluk méně spolehlivý 

a vypočitatelný a mnohem kratší dobu „rentabilní“, neboť ve chvíli, kdy je 

dítě vychováno k stabilním výkonům, chlapec na rozdíl od dívky výrazně 

mutuje. Myslím, že je důležité spolupracovat a podporovat všechny 

začínající snahy a také více ukazovat hochy i v jiném, než jen „dokonalém 

světle“, jako jsou elitní sbory, neboť zpěv je především velmi zdravá 

činnost, důležitá k celkovému osobnostnímu rozvoji, a právě pro kluky 

a nejen ve velkém městě je to činnost velmi potřebná. Tedy si myslím, že 

jsou zde rozhodně rezervy. Měli bychom více spolupracovat, více o sobě 

vědět a pomáhat si. V tomto duchu právě Bruncvík inicioval v roce 2013 

setkání českých chlapeckých sborů, Slavíci v zahradě, a jako sbor hodláme 

v organizaci podobných setkání příští rok pokračovat. Právě nejen na 

vysoké úrovni, ale podpořit i začínající tělesa a inspirovat sbormistry, aby 

se nebáli podobné těleso založit. Protože chlapecký sbor sice je poněkud 

náročný na přípravu a celkovou logistiku, nicméně výsledný 

neopakovatelný zvuk a též nádherná energie nadšených hochů jsou asi 

nenahraditelné. 
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3 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce s názvem „Historie a vývoj chlapeckého a mužského 

sborového zpěvu se zaměřením na hlasovou výchovu u chlapců“ si kladla za cíl nastínit 

obecný vývoj dějin hudby v souvislosti se zastoupením chlapeckých a mužských 

pěveckých sborů a vyzdvihnout tak důležitost těchto těles. Dalším z cílů bylo poukázat 

na významné sbory, které v současnosti působí v České republice a v zahraničí. 

V neposlední řadě bylo záměrem zjistit, jakým způsobem takové sbory pracují a zda je 

dostatek dostupné literatury, která se této problematice věnuje.  

Jak je patrné z přehledu dějin hudby, fakticky se vývojem sborového zpěvu 

v duchovní oblasti z obecného hlediska rozumí vývoj chlapeckého a mužského zpěvu, a to 

přibližně do přelomu 18. a 19. století, kdy bylo v období sekularizace umožněno ženám 

aktivní účasti při zpěvu v kostele. 

Zjištěno také bylo, že obě světové války měly zásadní vliv na existenci, resp. zánik 

mužských sborů, ale nikoliv chlapeckých v tak velkém měřítku, jak by se dalo 

předpokládat. Na území Čech došlo k masovému úpadku a zániku chlapeckých sborů až 

v době poválečné, tedy kolem roku 1950 a po něm. Přes třicet let sbory tohoto typu 

na našem území prakticky neexistovaly, a proto bylo složité tuto tradici obnovit. To se 

částečně podařilo podnítit až v 80. letech zásluhou Olomouckého chlapeckého sboru, který 

svými úspěchy motivoval další tělesa k činnosti. Nicméně můžeme říci, že tato obnova 

prakticky trvá dodnes.  

Z výsledků dotazníku, který byl zaslán sbormistrům těchto těles, vyplynulo, že 

nejdůležitější je umět chlapce ke zpěvu dobře motivovat, a to především v období mutace. 

Chlapci musí být v první řadě hrdí na to, že mohou být členem pěveckého sboru, vzhledem 

ke svým spolužákům, kteří se mnohem častěji věnují sportu. Tyto pocity je potřeba 

probouzet v chlapcích již odmalička jak pedagogy, tak rodiči. Tím je pak dosaženo 

pozitivních výsledků, protože chlapci mají o tuto činnost osobní zájem. Fakt, že dobré 

jméno sboru a profesionální přístup sbormistrů zájem u chlapců o sborový zpěv vzbuzuje, 

dokazuje například situace v Hradci Králové a Pardubicích, kde mohou fungovat tři 

profesionální chlapecké sbory vedle sebe.  

Práce také poukázala na absenci specializované literatury psané v českém jazyce, 

která se zabývá historií a vývojem chlapeckých sborů. Proto se hlavními informačními 
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zdroji stala literatura obecná a graduační práce, které se touto problematikou zabývají. 

Dalším problémem bylo také nedostatečné množství literatury, která se věnuje 

problematice hlasové výchovy u chlapců, a tak sbormistři studují především literaturu 

psychologickou, sociologickou a obecně pedagogickou.  

Svou diplomovou prací a především pak výběrem tématu, který v rámci 

standardního rozsahu dostupné studijní literatury a příruček pro učitele hlasové výchovy 

a sbormistry chlapeckých pěveckých souborů a současně i s ohledem na studijní osnovy 

a využívané dovednosti pedagogických pracovníků v rámci běžné pedagogické praxe 

používané u všech tří stupňů všeobecného vzdělávání, považuji za značně opomíjený, jsem 

se snažila vypracovat ucelenou publikaci, která zmapuje vývoj v historii chlapeckého 

a mužského sborového zpěvu včetně kompletace a představení v současné době aktivních 

a významných souborů, přičemž za hlavní přínos diplomové práce považuji, mimo právě 

celistvého zkompletování a setřídění skutečností a dostupných informací a pramenů, 

především představení a nastínění konkrétní oblasti, které je třeba se jak z pozice 

absolventa, a tedy i reprezentanta Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tak 

i z pozice aktivních sbormistrů chlapeckých pěveckých sborů a pedagogů i nadále 

maximálně intenzívně věnovat. 
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Český chlapecký sbor Boni Pueri 

 

 

Český chlapecký sbor 
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Bonifantes 

 

 

 

Pueri gaudentes 
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Bruncvík 

 

 

 

Páni kluci 
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Gentlemen Singers 

 

 

 

Láska opravdivá 
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Mužský sbor Permoník 

 

 

 

PSMU v roce 1910 
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PSMU dnes 
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