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ABSTRAKT 

Úvod práce pojednává o vývoji sborového zpěvu v Čechách od jednohlasu přes vícehlas  

a vznik literátských spolků aţ po formu sborového zpěvu tak, jak ji známe dnes.  

Teoretická část práce mapuje a kompletuje historická a společenská fakta a události  

a prostřednictvím nich představuje téměř 155letou činnost pěveckého sboru Praţský 

Hlahol. Následující kapitola reflektuje nejvýznamnější koncertní činnost, přibliţuje 

repertoár a jeho proměny, zmiňuje premiéry sborových děl, spolupráci s významnými 

tělesy i předními hudebními osobnostmi. Praktická část práce přináší rozhovory  

s dlouholetými členy sboru a osobní náhledy umělců, kteří s Praţským Hlaholem 

spolupracovali. 

K vypracování práce jsou pouţity sborníky vydané při významných jubileích, výroční 

zprávy, historické dokumenty, fotografie, atd. Osobní rozhovory přináší zajímavý náhled 

nejen zevnitř, z pohledu členů sboru, ale také zvenku, z pohledu sbormistra a také 

výkonných umělců, kteří se sborem na koncertních produkcích spolupracovali. Na základě 

shrnutí údajů je moţno posoudit úroveň, proměny a také umělecké působení Praţského 

Hlaholu v průběhu času od zaloţení spolku aţ dodnes. Přínosem práce je, ţe podává 

komplexní přehled o sboru v jednom celku, a je tak v současné době jedinou prací tohoto 

druhu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Počátky sborového zpěvu v Čechách, Praţský Hlahol, historie sboru, sbormistři, Komorní 

orchestr Praţského Hlaholu, Česká filharmonie, skladatelská soutěţ 



 

ABSTRACT 

The introductory chapter of this Thesis describes the development of choir music  

in Bohemia, starting with unison singing, through polyphonic singing, proceeding  

to forming of literary societies, and, finally, the form of choir singing as we know it today. 

In the theoretical part, we use the most important historic and social moments of the 

Prague Hlahol Choir to illustrate almost 155 years of its existence. The following chapter 

reflects the most significant concerts, introduces the choir’s repertoire and how it changed 

through times, mentions premieres of choir masterpieces, cooperation with other 

significant choirs and prominent musicians. In the practical part, we reprint the interviews 

with long-time choir members and personal experience of some of the artists who have 

cooperated with the Prague Hlahol Choir. 

To complete this Thesis, we used anniversary almanacs, annual reports, historic documents 

and photographs, etc. We also included personal views of the choir members, choir leaders 

and the prominent musicians who have cooperated with the choir. Based on the assembled 

data, we can evaluate the progress the choir has made, the changes it has undergone and 

also the impact it has made from the day it was established. The main contribution of this 

Thesis is that it brings the overview of the history and present state of the Prague Hlahol 

Choir in one place, thus being the only piece of writing of such kind.  

KEYWORDS 

The beginnings of choir music in Bohemia , Prague Hlahol Choir, history of the choir, 

choirmasters, Prague Hlahol Chamber Orchestra, Czech Philharmonic, composition contest 
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1. ÚVOD 

Zpěv je jednou z nejpřirozenějších lidských činností. Hlas je nástroj, který máme neustále 

při sobě a denně s ním pracujeme. Tradice kolektivního zpěvu v Čechách zasahuje hluboko 

do historie. Tato tradice se v hojné míře zachovala do dnešních dob a prakticky nenajdeme 

u nás většího města či vesnice, ve kterých by nefungoval alespoň sbor nadšených amatérů 

nebo sbor při místním kostele. Různých uskupení, která provozují sborový zpěv, existuje 

nespočetné mnoţství. Kromě nich funguje mnoho sborů poloprofesionálních a také několik 

sborů na profesionální úrovni. Obrovskou výhodou sborového zpěvu je, ţe neexistuje 

téměř ţádné omezení, které by nedovolovalo účast ve sboru, pokud má jedinec zdravý hlas. 

Dalším přínosem je fakt, ţe sborový zpěv je přístupný i naprostým amatérům bez 

hudebního vzdělání, především proto, ţe lze zpívat na základě imitace. To například 

v orchestru není moţné. Jednou z dalších nesporných výhod je, ţe zpěv ve sboru je také 

společenskou záleţitostí, a lidé od nepaměti vyhledávají společnost druhých lidí. Proto 

můţeme věřit, ţe i v budoucnu budou lidé mít neustále potřebu se sdruţovat a sborový 

zpěv se bude i nadále těšit velké oblibě. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala poté, co jsem se stala druhou sbormistryní 

Praţského Hlaholu, vlastně jsem o zpracování tohoto tématu byla také poţádána několika 

členy sboru. Velmi mě překvapila skutečnost, ţe toto téma nebylo na Katedře hudební 

výchovy Pedagogické fakulty (kde se sbormistrovství vyučuje) dosud nikým zpracováno, 

přestoţe se jedná o jeden z prvních spolků, které měly na vývoj sborového zpěvu u nás tak 

zásadní vliv. Dalším důvodem mé volby bylo, ţe v příštím roce 2016 oslaví Praţský 

Hlahol 155. výročí své nepřetrţité činnosti. Takovou historií se můţe v dnešní době 

honosit skutečně málokterý sbor, a proto jsem pojala myšlenku zkompletovat a shromáţdit 

nejvýznamnější události a počiny spolku za dobu jeho trvání v jeden celek.  

O tomto významném spolku existuje pouze několik oficiálních pramenů, sborníků, které 

Hlahol vydal vlastním nákladem, a bylo nutno vypůjčit si je přímo z hlaholského muzea. 

Při zpracování teoretické části práce jsem se kromě těchto sborníků opírala především  

o historické dokumenty (výroční zprávy spolku, spolkové deníky, dopisy, historické 

fotografie, notové materiály, atd.), které mi byly vedením Hlaholu laskavě zapůjčeny  

a dány plně k dispozici a zpracování. Další informace jsem získávala osobní komunikací 
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s vedením sboru a především rozhovory s dlouholetými členy sboru – pamětníky – z nichţ 

někteří působí v Hlaholu i více neţ 30 let.  

V první kapitole reflektuji vývoj sborového zpěvu v Čechách od samotných počátků, přes 

vznik literátských spolků, prvních zpěváckých jednot, muţský čtverozpěv aţ k formě 

sborového zpěvu, jak ho známe v dnešních dobách. Čerpala jsem z kapitol Památníku 

Praţského Hlaholu na oslavu 25leté činnosti spolku, které o tomto vývoji pojednávají. 

Druhá kapitola je věnována historii Praţského Hlaholu, jeho počátkům a fungování 

v průběhu let jeho činnosti. Subkapitoly jsou uspořádány podle historicko-politické situace 

u nás. Jednotlivé ročníky činnosti sboru jsou zpracovány jako přehled toho 

nejdůleţitějšího, co se v daném roce událo. Zmiňovány jsou pouze nejvýznamnější 

události, a to jak koncertní činnost, tak změny v uměleckém vedení, spolupráce s jinými 

institucemi nebo změny ve vnitřním uspořádání spolku a průběţně je sledována zásadní 

fluktuace členstva. Třetí kapitola, praktická část práce, přináší rozhovory se sbormistrem, 

nejdéle působícími členy Hlaholu a také s významnými současnými umělci, kteří jako 

sólisté se sborem spolupracovali. 

Cílem této práce je představit český zpěvácký spolek Praţský Hlahol od počátků jeho 

činnosti aţ po současnost, významné umělecké osobnosti, které stanuly v jeho čele, 

shromáţdit nejvýraznější úspěchy, kterých během svého působení sbor dosáhl, a zmapovat 

jeho vliv na hudební dění v průběhu času. Zajímavým přínosem bude, dle mého názoru, 

shromáţdit osobní pohledy a názory umělců i výkonných členů sboru.  
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2. POČÁTKY SBOROVÉHO ZPĚVU V ČECHÁCH 

Hudba od nepaměti tvoří nedílnou součást lidského bytí. Dnes bychom mohli hudbu 

povaţovat za jakýsi luxus, za pouhou nadstavbu, která nám zpříjemňuje ţivot. Jak však 

poznamenává Howard Goodall, pro naše pradávné předky představovala hudba mnohem 

více neţ pouhou zábavu. (GOODALL, 2013, str. 6) Zpěv a písně provází a vţdy provázely 

veškeré rituály spojené s významnými mezníky lidského ţivota, od narození po poslední 

rozloučení. Mohli bychom snad říci, ţe i díky zpěvu se pro budoucí generace zachoval 

národní jazyk v ryzí podobě, která zní v dávných písních i dnes, a je jedním z důvodů, proč 

čeština jako jazyk malého národa úplně nevymizela. 

Stejně jako veškeré vědy a umění, i hudba byla od počátku původně ve sluţbách církve. 

Těmi, kdo nejvíce provozovali staročeský zpěv, byly sbory literátů neboli kůry literátské. 

Jejich hlavním posláním bylo pěstování zpěvu, samozřejmě duchovního. Můţeme tedy 

literátské sbory povaţovat za předchůdce pozdějších zpěváckých spolků  

a dnešních pěveckých sborů. Sborový zpěv liturgický má také nejstarší doloţitelnou 

tradici. Existují doklady o tom, ţe ihned s přijetím křesťanství se začal při bohosluţbách 

hojně provozovat a pěstovat zpěv církevních písní
1
. Záhy se začalo pomýšlet, ţe pro 

zvelebení církevního zpěvu by kostely měly mít své zpěváky, jejichţ povinností by bylo 

zpívat při bohosluţbách. Kanovník Eberhard například při chrámu sv. Víta v Praze zaloţil 

nadaci pro chlapce, kteří byli vzděláváni ve zpěvu a jejichţ povinností bylo zpívat  

a odříkávat ţalmy při bohosluţbách. Těchto dvanáct chlapců se nazývalo „bonifantes“
2
.  

 

2.1. 14. století 

V době Karla IV. byl církevní zpěv velmi hojně podporován. V té době vznikla při chrámu 

sv. Víta pro bonifanty zvláštní pěvecká škola a byl zřízen sbor takzvaných „mansionářů"
3
. 

Mimo to pak fungovalo i 30 sboristů či kůrních zpěváků, kteří byli při bohosluţbách  

v chrámu vţdy přítomni, dále 12 ţaltářníků, 34 vikářů, 32 kanovníků a arcibiskup  

s proboštem a děkanem. Při zvláštních slavnostech mohl být tedy liturgický zpěv v chrámu 

                                                 
1 Po zavedení křesťanství bylo na základě rozhodnutí ze sněmů a koncilů zakázáno zpívat písně pohanské  

a vévoda Břetislav roku 1092 dokonce pohanské kněze zbavil sluţby a vyhnal je ze země. 

2 To znamená „boni infantes“ nebo také „boni pueri qui continuo teneratur in ecclesia memorata deservire  

in cantu, legenda et psalmodia“. 

3
 Bylo to 24 duchovních, kteří zpívali k poctě Panny Marie v chrámu sv. Víta. 
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sv. Víta v Praze provozován aţ 147 zpěváky (z nichţ bylo přímo pro zpěv určeno 112).  

Z tohoto období pochází velké mnoţství církevních písní. V nejstarších zachovaných 

kancionálech je moţno nalézt píseň pro kaţdou slavnost a k poctě kaţdého světce 

(dokonce k některým příleţitostem i několik různých písní). 

Zpěv v kostele byl obvykle doprovázen hrou na varhany. V polovině 14. století  

se začal šířit (především v praţských kostelích) zvyk, ţe zpěv byl doprovázen jinými 

nástroji, jako např. houslemi, citarami, ţaltáři, atd. Tak vznikal příliš hlučný a ne vţdy 

úplně vhodný doprovod, který byl v rozporu s přísně církevními melodiemi chorálů,  

a často taková produkce působila pohoršení náboţných posluchačů. Arcibiskup Arnošt 

ostře vystoupil proti takovému způsobu doprovodu při bohosluţbách a ještě před rokem  

1348 zakázal přísným nařízením všem správcům kostelů a duchovním, aby pod trestem 

čtyř kop grošů českých nedopouštěli takový druh doprovodu při církevním zpěvu vyjímaje 

„líbeznosti varhan“ („Organorum symphonia dumtaxat exceptat“).  

Ve 14. století se v Čechách komponovalo mnoho písní v českém i latinském jazyce. Obliba 

písní v češtině a jejich prozpěvování v kostelích se ale šířilo tak rychle, ţe se církev začala 

obávat vytlačení latinské liturgie a postavila se proti českým církevním písním  

s úmyslem je z prostředí kostelů zcela vymýtit. Církev, dobře si vědoma obliby, které  

se české písně u prostého lidu těší, tušila, ţe by jejich úplným zakázáním vyvolala 

všeobecnou nespokojenost. Povolila tedy alespoň čtyři české písně (Hospodine,  

pomiluj ny; Svatý Václave; Buoh všemohúcí a Jezu Kriste, sčedrý kněţe). 

Vznikalo mnoho nadací na podporu pěstování zpěvu v kostelích. Tam, kde  

to prostředky dovolovaly, byly zaváděny po vzoru chrámu sv. Víta placení zpěváci, kteří 

zpívali na mších, hodinkách, vigiliích, atd. Pokud kostel neměl prostředky, aby  

si platil zpěváky, starali se o provozování hudby měšťané – muţi. Tam můţeme spatřovat 

původ a vznik našich literátských sborů. Výklad slova „literát“ je moţno pojmout dvojím 

způsobem. Prvním je pojetí doslovné, tedy od slova „litera“ (písmeno) označující osoby 

znalé liter – ty, kteří umějí číst. Druhou moţností je význam slova pojmout v širším slova 

smyslu, tedy označení osob, kteří jsou literně (tedy vědecky) vzdělaní. A skutečně mezi 

literáty byli téměř výlučně muţi vědecky vzdělaní, ve velké většině uměli latinsky, byli 

osvícení, bohatí a v obci nejváţenější. Brzy slovo „literát“ po celých Čechách znamenalo  

v podstatě „kostelní zpěvák“.  
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2.2. Husitské války a vznik literátských spolků 

Národní a náboţenské hnutí v Čechách, po vystoupení Jana Husa a šíření jeho nauky, 

způsobilo nemalé změny i na poli hudebním. Sám Hus sloţil několik písní, které byly 

lidem přijaty s takovým nadšením, ţe proti nim nemohl obstát ani zákaz synody z roku 

1412. Od té doby si v kostelích a chrámech česká píseň dobývala své místo stále výrazněji. 

Po hudební stránce se zpěv omezil pouze na jednohlas (na znamení, ţe jsou si všichni před 

Bohem rovni), unisono za účasti muţů i ţen. Vícehlas byl odmítán. Zpívaly se písně 

duchovní lidové, písně válečné a také společensko-kritické. Nejvýznamnějšími 

dochovanými památkami té doby jsou písně „Ó svolanie Konstanské“, „Ktoţ jsú boţí 

bojovníci“ nebo „Povstaň, povstaň, veliké město praţské“. Husitské války pravidelný zpěv 

v kostele na čas přerušily, ale brzy po jejich ukončení se literátské sbory opět začaly 

objevovat jak v Praze, tak i na venkově. Spolky literátů se záhy rozšířily po celých 

Čechách. Největší rozkvět zaznamenaly tyto spolky ve druhé polovině 16. století.  

V některých městech se povaţovalo za povinnost, aby přední obecní hodnostáři šli dobrým 

příkladem, stejně jako ve všem jiném, i ve zpěvu v kostele, tedy byli členy literátských 

spolků. Ve spolcích se zpívaly hlavně (zpočátku výhradně) chorály.  

V pozdějších dobách se někde věnovali i zpěvu figurálnímu – o větších svátcích,  

v neděli adventní a na Boţí hod byly provozovány větší čtyř aţ pětihlasé písně zvané 

„cantus figuratus“. 

Spolkům se zaslouţeně dostávalo veřejného uznání a váţnosti, ale také hmotné podpory
4
. 

Na přelomu 16. a 17. století tak dosáhly spolky literátů svého největšího rozmachu, 

rozšíření a bohatství.  Ovšem třicetiletá válka na dlouhou dobu ukončila činnost těchto 

spolků, stejně jako způsobila všeobecný úpadek národa. Téměř veškerá inteligence byla 

pronásledována, vyhubena nebo z Čech utekla. Města i vesnice byly vylidněny, kostely  

z velké části opuštěny, zpustošeny, bez kněţí, ani zpěvy literátů uţ se tam nerozléhaly.  

Od poloviny 17. století se vlivem delšího trvání míru veřejné poměry a ţivot národa začaly 

pomalu zkvalitňovat, i spolky literátů se v Čechách začínají vracet ke své práci. Jiţ to však 

nejsou spolky určené výhradně jen muţům (jak tomu bylo dříve), přijetí do spolku  

je dovoleno kaţdému, kdo se zavázal, ţe při zpěvu v kostele bude účinkovat  

a bude odvádět určitý příspěvek.  Jsou tedy přijímány i ţeny. Velkou zásluhou literátských 

                                                 
4
 Často to byly dary nebo odkazy peněz a dokonce i nemovitostí, jimiţ spolky nabývaly poměrně velkého 

jmění společně s příspěvky od členů. 
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sborů bylo, ţe pěstováním církevních zpěvů v českém jazyce pomáhaly ve velké míře  

i k tomu, ţe se vůbec česká řeč zachovala. 

 

2.3. Lidová píseň 

Vedle zpěvů církevních a náboţných si český lid prozpěvoval odedávna také světské písně, 

tedy písně národní neboli lidové. Do nich vloţil národ své city, odráţel své vlastnosti  

a zvláštnosti. Národní písně nám ukazují nejlepší stránku vnitřního ţivota lidu, jeho 

povahu, vlastnosti a jakýsi ráz, kterými se kaţdý národ liší. Člověk své city vyjadřuje 

slovem. Pokud ale chce dát svým citům větší důraz, vyjadřuje je zpěvem, a na základě 

různých melodií vzniká nápěv. Kdyţ pak člověk k nápěvu připojuje slova podle vlastní 

nálady a rozpoloţení bez vlivu uměleckého a bez vlivu pravidel a hudebních zákonitostí, 

odráţí v něm přání a tuţby, stává se oblíbeným, šíří se ústní tradicí dále mezi lidi většinou 

téhoţ regionu, a tak se stává národním. Tím se liší píseň lidová od písně umělé nebo písně 

znárodnělé, kterou vytvořil skladatel hudebně vzdělaný na základě básnických slov, k nimţ 

podle hudebních zákonitostí upravil nebo sloţil melodii. Na vznik a rozvoj lidových písní 

mají vliv také dějiny politické. Proto mají jiný ráz písně, které vznikaly v dobách míru  

a všeobecné spokojenosti, a jiný ráz mají písně, které vznikaly v době, kdy lidé museli 

bojovat a bránit svůj národ.  

 

2.4. 18. století 

Vize rozvoje uměleckého ţivota v Čechách byla zničena převratem, který nastal  

po bitvě na Bílé hoře. Následkem pokutování a vyhnanství větší části vzdělaného  

a zámoţného obyvatelstva se změnily poměry veřejného ţivota. V nově zakládaných 

klášterech byly zřizovány školy, v nichţ se velkou měrou přihlíţelo k výuce hudby. 

Přestoţe ostatní obory jak umělecké, tak řemeslné byly téměř úplně zanedbávány, tomu, 

kdo byl vzdělaný v hudbě, kvetla zabezpečená a dobrá budoucnost. Nadaní mladíci  

z venkovských škol byli přijímáni jako choralisté do klášterů, kde byli plně zaopatřeni, 

studovali v klášterních školách a poté se stávali členy řádů. Při klášterech a ve větších 

městech byly zřizovány také hudební kapely provozující hudbu instrumentální. Následkem 

toho byl počátkem 18. století v českých zemích hudební ţivot neobyčejně čilý. O národní 

uvědomělosti však nezůstalo zachováno příliš mnoho zmínek. V hudbě se často šířilo 
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pouhé řemeslnictví. Následkem toho bylo hudební umění v Čechách koncem 18. století  

na úpadku, který nastal po zrušení klášterů, v nichţ byla hudba provozována nejvíce.  

V té době i šlechta upustila od vydrţování vlastních kapel na svých sídlech, jimiţ se dříve 

honosila. Bylo by mylné domnívat se, ţe kapely výrazně přispívaly k rozvoji a zvelebení 

hudebního umění. Právě naopak – kapely byly dokladem, v jaké podřízenosti se jejich 

členové nacházeli. Byli pouhými sluţebníky, kteří slouţili k obveselení vrchnosti  

a v mnoha případech nepoţívali ţádné váţnosti jako umělci. Na druhou stranu ale byli 

zaopatřeni a měli dostatek času např. na komponování. 

 

2.5. 19. století 

Kdyţ pak koncem 18. století v rakouských zemích díky zrušení poddanství začali lidé ţít 

svobodněji, bylo poukazováno na úpadek hudebního umění a začala se šířit snaha  

k nápravě. Prvním výsledkem této snahy bylo zaloţení „Jednoty umělců hudebních  

k podpoře vdov a sirotků v Praze“ roku 1803. Tento spolek se zaměřoval především  

na koncerty duchovní hudby, a to většinou v kostelech a mimo liturgii. Provozoval i velké 

vokálně-instrumentální skladby (například roku 1803 Haydnovo „Stvoření“ nebo  

1804 Händelova „Mesiáše“), bohuţel převáţně v německém jazyce. Od počátku století 

byly zakládány Cecilské hudební jednoty. Nejstarší Cecilská jednota u nás byla zaloţena  

v roce 1803 v Ústí nad Orlicí a funguje dodnes. Tyto spolky měly náboţenský charakter  

a silně ovlivňovaly hudební ţivot v městech, kde působily. Dalším ústavem zřízeným  

k provozování světské hudby byla „Praţská konzervatoř“ zaloţená několika českými 

šlechtici roku 1808
5
. Zaloţení konzervatoře značně přispělo k rozvoji hudby 

instrumentální. Chrámová hudba (zejména vokální) se však ocitla v úplném úpadku. 

 

2.5.1. Muţský čtverozpěv 

Sborový zpěv se v Praze začal pěstovat aţ ve 30. letech 18. století. Do té doby byl velmi 

populární tzv. muţský čtverozpěv, který můţeme vnímat jako předchůdce sborového 

zpěvu jak ho známe dnes. Pojem čtverozpěv (v německých zemích „liedertafel“ nebo také 

„liederkranz“) označuje typ sborové skladby určené muţskému kvartetu, ale také typ 

                                                 
5
 Zakládací listinou je povaţováno provolání praţské šlechty z 25. dubna 1808. Snahy však byly přerušeny 

napoleonskými válkami a první školní rok tak byl zahájen aţ v dubnu 1811. (Praţská konzervatoř) 
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sborového projevu (muţský kolektivní zpěv). Poměry u nás byly výrazně ovlivněny situací 

v Německu, kde v té době čtverozpěv vrcholil a kolektivní zpěv muţů dosahoval 

největšího rozmachu. Umělecká úroveň tvorby a interpretace však ve velké většině nebyla 

valná. Tvorba pro tento typ sborového zpěvu vrcholí v dílech Schuberta, Schumanna, 

Webera nebo Mendelssohna. Nejedná se ovšem o skladby výrazně progresivní  

(jako například jejich tvorba písňová), protoţe skladatelé respektovali tehdejší sborovou 

interpretační úroveň. V kompozicích můţeme pozorovat jistý stereotyp a mnoho 

společných znaků a vţilo se pro ně označení „liedertafelstyl“.  Nenáročnost ve všech 

směrech (jednoduše upravený harmonický doprovod k hlavní melodii, nebo často  

aţ primitivní uţití hudebních prostředků melodických i harmonických) dovolovala 

provádění čtverozpěvu jen čtyřmi zpěváky. Ale byl obsazován i několikanásobně, a tím  

se vytvořila forma společenského sborového zpěvu. Jedny z prvních čtverozpěvů v českém 

jazyce komponoval a o jejich prosazování se začal starat Alois Jelen
6
. Shromáţdil kolem 

sebe kruh přátel, s nimiţ při různých příleţitostech a zastaveníčkách zpíval české sbory. 

Jeho skladby byly protnuty ryzím národním duchem, takţe nalézaly velké obliby  

u široké veřejnosti. 

V roce 1840 byly v Praze zaloţeny dvě organizace, které začaly provozovat sborové 

skladby i v českém jazyce. První z nich byla „Cecilská jednota“, jejímţ účelem bylo 

provozování vokálních i vokálně-instrumentálních skladeb ve spolkových a abonentních 

koncertech. Bohuţel české skladby v repertoáru spolku nenacházely v dostatečné míře své 

místo a převáţná část skladeb se prováděla v německém jazyce. Druhou organizací byla 

„Ţofínská akademie“, zaloţená z podnětu a za přičinění Aloise Jelena, který se stal jejím 

prvním spolkovým ředitelem. V repertoáru spolku pak více neţ v Cecilské jednotě dostaly 

původní české sborové skladby příleţitost, aby byly uvedeny na pódia veřejných koncertů. 

Akademie pořádala sborové i orchestrální koncerty a byla při ní téţ zřízena hudební škola 

(vyučoval se především sólový a sborový zpěv, hra na klavír a teoretické předměty).  

V té době nebyl počet původních českých skladeb pro sbor nikterak rozsáhlý a rozmanitý. 

Jedním z důvodů byl nedostatek české literatury. Skladatelé si vypomáhali překlady textů  

z německého jazyka, ale protoţe se často vhodných překladů nedostávalo, zpívalo  

se německy i v ryze českých spolcích. Zaloţení hudebního časopisu „Dalibor“ roku 1858, 

                                                 
6
 Alois Jelen se hudbě věnoval jako nadšený amatér. Sám byl výborným zpěvákem. Zpíval nejprve  

v chrámových sborech a později se uplatnil i jako sólista ve Stavovském divadle. Vynikl také jako skladatel, 

jelikoţ byl jedním z prvních, který začal komponovat sborové skladby na původní české texty. 
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v němţ se psalo o hudebních poměrech nejen v Praze, ale i na venkově, mělo za následek 

zakládání pěveckých spolků v mnohých českých městech. Po vydání říjnového diplomu 

 v roce 1860 nastal úplně nový ţivot a národ se vzepjal k činnosti v oboru hudebním  

i literárním. Svoboda shromaţďovací a spolčovací měla za následek velký rozvoj 

spolkového hnutí. Národní uvědomělost byla utuţována českými časopisy a ve velkém 

mnoţství se zřizovaly pěvecké a tělovýchovné jednoty. 

 

2.6. První pěvecké spolky 

První pěvecké spolky vznikaly při jiných spolcích či organizacích. Samostatné pěvecké 

spolky se objevují od roku 1848. Zpočátku se provozovaly skladby v německém  

i českém jazyce, ale od 60. let se spolky národnostně vyhraňují. Po vzoru zaloţení 

významných spolků jako Beseda brněnská a Praţský Hlahol výrazně narůstá počet dalších 

nově zaloţených na bázi vlasteneckého nadšení (umělecké cíle jsou často druhořadé).  

Z dalších významných spolků můţeme jmenovat např. Moravan Kroměříţ nebo Smíšený 

sbor hudebního odboru Umělecké besedy (1. smíšený sbor u nás). V dalších kapitolách  

se jiţ budeme zabývat konkrétní historií pěveckého spolku Praţský Hlahol. 
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3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MEZNÍKY V HISTORII PRAŢSKÉHO 

HLAHOLU 

 

3.1. Vznik spolku 

Jméno „Hlahol“ asi nejvýstiţnějším a typickým způsobem naznačuje činnost pěveckého 

spolku. Vzniklo současně se zaloţením spolku v listopadu 1860. V té době vzniklo také 

heslo „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“. Hlahol vystoupil úplně poprvé při pohřbu 

Václava Hanky, a to ještě před potvrzením spolkových stanov, které v červnu roku 1861  

ke schválení předloţil Jan Ludevít Lukes. Za oficiální počátek činnosti spolku  

je povaţováno datum 2. října 1861, tedy den, kdy byly stanovy stvrzeny. Spolek se scházel 

a zkoušel v prozatímních prostorách hostince „U Štěpána“ na Václavském náměstí.  

Lukes se svými přáteli (Karel Bendl, Ferdinand Heller, Josef Srb-Debrnov), kteří se spolu 

s ním podíleli na zaloţení spolku, osobně zvali další lidi k účasti ve spolku a starali  

se o nábor nových členů. Obyvatelé Prahy byli prostřednictvím zpráv v novinách 

informováni o zaloţení spolku a byli vyzváni, aby se k němu přidávali a rozšířili jeho řady. 

V prvních měsících se ke spolku přihlásilo 77 členů zakládajících, 121 přispívajících,  

214 výkonných – v celkovém počtu to bylo 412 členů. Vzhledem k tradici byli všichni 

samozřejmě muţi. Výbor spolku najal od Ţofínské akademie místnosti v Kulmanově domě 

na nábřeţí, kam se koncem října téhoţ roku spolek přestěhoval a pravidelně dvakrát týdně 

zkoušel. Dne 7. dubna 1862 se konala první valná hromada, na které byl zvolen řádný 

spolkový výbor. Starostou spolku se stal kníţe Rudolf Thurn-Taxis, náměstkem  

Jan Leopold Zvonař a řediteli Jan Ludevít Lukes spolu s Ferdinandem Hellerem.  

(Obrázek 2) 

 

3.2. První roky činnosti 

Zaloţení Hlaholu bylo inspirací pro mnohá města v Čechách i na Moravě, kde  

se zakládaly hromadně další muţské pěvecké spolky. Své názvy přijímaly podle poměrů 

lokalit, kde vznikaly a působily, jak tehdy navrhoval časopis Dalibor. Některé spolky  

na venkově, které do té doby zpívaly v německém jazyce, se změnily na české. Vzhledem 

k období nadšení a rychlému nárůstu nových spolků se výbor Hlaholu usnesl uspořádat 

sjezd všech pěveckých spolků českoslovanských. Hlavní myšlenkou uspořádání sjezdu byl 
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záměr, aby k sobě spolky měly blíţ a byly vedeny jednotnou snahou o pěstování 

společného zpěvu. Tato iniciativa vzbudila neobyčejný zájem především ve spolcích 

venkovských. Datum uspořádání sjezdu připadlo na 15. května 1862, kdy se jich sjelo 

dohromady 87 v celkovém počtu 900 zpěváků z Čech, Moravy a Slezska. Ve společném 

provedení zaznělo několik chorálů (existují dobové doklady, které zmiňují, jak ohromující 

a nezapomenutelný dojem učinilo na všechny přítomné provedení staročeského chorálu 

„Hospodine, pomiluj ny“), dále sborová skladba „Utonulá“ za osobního řízení samotného 

skladatele Pavla Kříţkovského, píseň „Kde domov můj“ v Hellerově úpravě a mnoho 

dalších. Po čtyřech dnech se všichni zpěváci vrátili do svých domovů s velkým úspěchem  

a významnými pochvalami. Historicky první sjezd pěveckých spolků se vskutku vydařil. 

Čilý ruch a atmosféra nadšení, které po sjezdu nastaly, byly tím nejpříznivějším prostředím 

pro vznik nových spolků. Mnohé sbory z tohoto podniku ještě dlouhou dobu ţily a čerpaly 

inspiraci k práci a především ţivot na venkově díky jejich působení nabyl nové podněty. 

Dosavadní činností si Hlahol získal příznivce nejen v Praze. Také v dámských kruzích byl 

spolek oblíben, a to natolik, ţe se rozhodly darovat mu prapor, jenţ vymaloval sám  

Josef Mánes. (Obrázek 3) Na tomto počinu měla největší zásluhu kněţna Jenny Taxisová, 

která se spolu s několika dalšími dámami o tuto záleţitost postarala. (Obrázek 4) 

Kromě produkcí a sjezdu pořádaných v Praze podnikl Hlahol jiţ v prvním roce své činnosti 

také tři výlety. Záměrem a cílem výletů bylo působit a motivovat především pěvce  

na venkově. Výlety se později staly spolkovou tradicí a probíhaly v kaţdém následujícím 

roce. 

Druhý rok činnosti spolku započal v říjnu 1862 přípravami k hudebním produkcím  

za řízení sbormistra Ferdinanda Hellera. V listopadu se Hlahol přestěhoval z místností 

pronajatých od Ţofínské akademie do vlastních prostor v domě U Jeruzaléma 

v Bartolomějské ulici. V druhém roce svého působení uspořádal spolek tři večerní zábavy, 

dva koncerty a pěvecko-hudební zábavu. Na programech koncertů byly zastoupeny 

skladby světské i církevní, kterým se Hlahol jiţ od svého počátku také věnoval.  

Aby zkoušky spolku probíhaly kvalitně a s důsledností, byla zvolena komise, která 

rozřadila výkonné členy do dvou oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni slabší 

zpěváci (ti se na zkouškách věnovali pouze repertoáru, který se připravoval k plánovaným 

produkcím) a do druhého zpěváci pokročilejší (ti kromě daného repertoáru zpívali i další 

různé skladby pro zábavu). V březnu 1863 se spolek rozhodl vyhlásit soutěţ v rámci snahy  
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o rozšíření české sborové literatury a na základě toho oslovil všechny české skladatele.  

Za zaslané skladby, které posuzovala odborná porota ve sloţení Bedřich Smetana, Josef 

Leopold Zvonař a Ludvík Procházka, nabízel Hlahol honorář jeden nebo více dukátů. 

Z celkového počtu 21 zaslaných skladeb dosáhlo ocenění 7 nejlepších, z nich například 

„Sbor ţenců“ od K. Bendla, „Mlatecká“ od J. Nováčka nebo „V umění ţivot nekonečný“ 

od L. Procházky. V říjnu toho roku byl na valné hromadě, která ukončovala druhý ročník 

činnosti Hlaholu, zvolen nový správní výbor. Starostou zůstal kníţe Rudolf Thurn-Taxis, 

náměstkem byl zvolen Ludvík Procházka a za sbormistry zvoleni Bedřich Smetana 

a František Kaván. 

Ve třetím roce své činnosti Hlahol opět svolal a uspořádal sjezd všech pěveckých spolků 

českoslovanských. Druhého slavnostního sjezdu, který připadl na 14. května 1864,  

se zúčastnilo celkem 114 spolků s celkovým počtem 1400 pěvců. O dva dny později  

se konal společný koncert v Novoměstském divadle, na kterém spolky přednesly několik 

skladeb pod taktovkou Bedřicha Smetany. Mezi jinými zazněly skladby „Mohyla“  

od F. Vogla, „Pocestný“ od J. L. Zvonaře, „Odrodilec“ od B. Smetany nebo  

„Cyril a Metoděj“ od F. Kříţkovského. I tento sjezd zaznamenal velký úspěch a uznání 

široké veřejnosti. Hlahol v tomto roce také honoroval 8 skladeb, které mu byly zaslány. 

Kromě vlastních produkcí přispěl spolek pěvecky při koncertu v Novoměstském divadle, 

jenţ pořádala Umělecká Beseda na počest třístého výročí narození W. Shakespeara. 

V průběhu třetího ročníku se také poněkud změnil výbor zvolený na počátku roku. 

Společně se změnou starosty, náměstka, jednatele a některých členů výboru, byl namísto 

sbormistra F. Kavána zvolen opět F. Heller. 

Činnost spolku ve čtvrtém roce působení byla sice značná (výbor měl celkem  

20 schůzí a sešlo se 6 valných hromad), ale docházka členů na zkoušky byla nepravidelná  

a nevalná. Proto se v roce 1864 nemohl pořádat ţádný větší koncert a činnost spolku  

se omezila pouze na pěvecké zábavy. Příčinu toho je moţno spatřovat v částečném 

oslabení spolkového ţivota, kdy přišlo brzy po prvním zápalu a nadšení jakési ochlazení  

ve společenských projevech. Opět se toho roku konal tradiční výlet. Na počest obou 

sbormistrů (Smetany a Hellera) se v červnu 1865 konala soukromá večerní zábava. Schůzi 

zahájil náměstek starosty Jan Jaroš, který poukázal na zásluhy obou vedoucích spolku. 

Předal jim jménem Hlaholu drahocenné prsteny na důkaz úcty, jeţ k nim spolek chová. 

Hlavní snahou výboru bylo osvěţit ochabující činnost spolku a přibíráním nových členů  
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se snaţil zlepšit také hmotné zabezpečení tak, aby bylo moţno pořádat větší a významnější 

koncerty, coţ se později dařilo. Bohuţel se koncem ročníku, pro nával skladatelské práce, 

vzdal svého místa sbormistra Bedřich Smetana. 

Na počátku pátého ročníku, který započal říjnem 1865, byl valnou hromadou namísto 

Smetany zvolen sbormistrem Karel Bendl. Tím rokem nastala Hlaholu nová doba. Činnost 

spolku se začala ubírat poněkud jiným směrem neţ do té doby, byla obsáhlejší a více 

vyhovovala přísnějším poţadavkům. Spolek v Bendlovi získal mladého, energického 

sbormistra a skladatele s vlasteneckým zápalem, který obětoval mnoho práce zkouškám  

a hudebním produkcím Hlaholu. Do spolkových koncertních programů zařazoval nové 

francouzské sborové skladby, které poznal a pořídil na svých cestách. Nejen tím z produkcí 

učinil umělecké projevy, které v té době zasluhovaly všeobecnou pozornost hudebních 

kruhů, a Hlahol si právem vyslouţil přední místo mezi českými pěveckými spolky.  

V šestém roce činnosti Hlaholu byl na valné hromadě v roce 1866 podán návrh  

na zaloţení „Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských“, k čemuţ 11. listopadu téhoţ 

roku také došlo. V tomto roce odstoupil z místa sbormistra F. Kaván a spolkové produkce 

řídil od té doby uţ jen sám K. Bendl. 

I v sedmém roce působení Hlahol neustával ve své činorodé práci. Za podpory vnějších 

událostí a všeobecného ruchu nebyla v té době v Praze událost nebo národní  

či pěvecká slavnost, ke které by svými silami Hlahol nepřispěl. Spolek mimo vlastní 

koncerty celkem šestnáctkrát vystoupil na produkcích organizovaných někým jiným. 

Spolek na svých koncertech provedl např. sbory z „Antigony“ F. Mendelssohna-

Bartholdyho za doprovodu orchestru a nebo skladbu „Pěvcům“ téhoţ skladatele 

v doprovodu dechových nástrojů. U příleţitosti poloţení základního kamene Národního 

divadla v Praze 16. května 1868 přijal Hlahol nabídku zajištění pěvecké části slavnostního 

programu.  

V témţe roce dosáhl počet pěveckých spolků českoslovanských svého vrcholu.  

Bylo jich celkem 185 v Čechách, 44 na Moravě, 2 ve Slezsku a 3 ve Vídni – celkem 234. 

Spolků bylo sice mnoho, ale bohuţel ne všechny působily tak, jak by měly. Mnoho z nich, 

sotva byly zřízeny, neprojevovalo ţádnou zvláštní činnost nebo po velmi krátkém působení 

zaniklo. Jen některé systematicky pracovaly od svého zaloţení a tím přispívaly 

k povznesení českého sborového zpěvu. 
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Aţ teprve v počátku 10. ročníku trvání spolku získal Hlahol konečně prostory, které pro 

něj byly vhodné a nacházely se v domě Měšťanské besedy, která jej dala na své náklady 

zřídit. Do nich se spolek v létě roku 1870 nastěhoval a zůstal tam dlouhých patnáct let. 

K nejvýznamnějším událostem tohoto ročníku patří účast a zpěv spolku na pohřbu  

Karla Jaromíra Erbena, který byl jedním z jeho zakládajících členů. Téměř veškerá ostatní 

pěvecká činnost byla v tomto roce podřízena slavnosti, kterou se spolek rozhodl uspořádat 

na oslavu svého jubilejního desetiletého trvání. (Obrázek 5) Výbor Hlaholu všem spolkům 

rozeslal pozvánku, kterou současně zamýšlel jako v pořadí jiţ třetí sjezd jednoty spojených 

pěveckých spolků. Celá slavnost byla ustanovena na 3 dny a zahrnovala „Velký koncert 

Hlaholu“, dále „Zápas zpěváckých spolků“ a „Zábavu jednot zpěváckých“. Bohuţel i přes 

očekávání nejhojnější účasti byla faktická účast pěveckých spolků velmi malá. I přesto,  

ţe Hlahol zaslal všem notové materiály, spolky se nedostavily v počtu, ve kterém  

se k účasti na slavnosti původně přihlásily. K zápasu pěveckých spolků dorazilo pouze  

šest sborů. Výrazným zklamáním byl také poměrně nízký počet posluchačů při Velkém 

koncertu Hlaholu. Na zápas, který se konal v místnostech tělocvičné jednoty Sokol,  

se uţ ale dostavilo obecenstva více. Výbor Hlaholu jmenoval odbornou porotu, která měla 

jednotlivé výkony sborů posoudit a vybrat vítěze. V řadách poroty zasedli F. Kaván,  

J. L. Lukes, O. Hostinský, L. Procházka a B. Smetana. Vítězem zápasu se stal spolek 

„Lumír“ z Malé Strany, druhou cenu získal spolek „Lukes“ ze Smíchova, třetí cena byla 

udělena „Spolku praţských typografů“ a čestné uznání získal spolek „Slavík“ z Hořovic. 

Rozhodnutí poroty však vzbudilo nespokojenost především mezi spolky mimopraţskými, 

které namítaly, ţe alespoň jedna cena měla být přidělena spolku z venkova. To bohuţel 

poznamenalo další průběh slavnostního programu.  

Celkový výsledek slavnosti neodpovídal práci a námaze, kterou spolek vynaloţil  

při její přípravě. V ohledu finančním skončila slavnost smutně a s deficitem. Následkem 

toho dospěl výbor k přesvědčení, ţe současná doba není vhodná k pořádání velkých 

slavností a v příštích letech se hudební produkce omezily jen na koncerty spolkové. 

Ročník jedenáctý přinesl co do hudebních produkcí dvě večerní zábavy,  

dva koncerty a mimo to ještě dvě taneční besídky, jimiţ se výbor snaţil osvěţit dosavadní 

činnost spolku. Brzy se však ukázalo, ţe takové taneční zábavy byly naprostým 

pochybením, coţ výbor brzy postřehl. Slovy tehdejšího jednatele spolku V. Šmolcnopa: 

„Navzdor všemu zábavy takové, čistě taneční, z nichţ zpěv, hlavní ţivel Hlaholu vyloučen 
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jest, s účelem spolku nikterak se nesrovnávají.“ (SRB & TADRA, 1886, str. 115) Naštěstí  

se od té doby jiţ ţádné takové zábavy nepořádaly. Odrazujícím příkladem mohly být 

některé spolky (především venkovské), které nedokázaly upoutat pozornost svého 

obecenstva uměleckými výkony, a tak zařazovaly občas do programů i taneční zábavy.  

Ty ovšem v uměleckém ohledu neměly nejmenší přínos rozvoji zpěvu.  

Nejdůleţitějším spolkovým počinem tohoto ročníku byl výlet do Dráţďan v květnu roku 

1872. Hlahol, podporován dráţďanským spolkem Vlastimil a výborem místní opery, 

vyzval k účasti i české obecenstvo, čímţ počet výletníků vzrostl na 600 osob. Byl pro  

ně dokonce vypraven zvláštní vlak. Koncert ve velkém sále „Gewerbehaus“, kde Hlahol 

v počtu 92 členů zazpíval za Bendlova řízení, publikum ocenilo jásavým potleskem  

a výsledek byl zejména v uměleckém ohledu nadmíru uspokojivý. V tehdejších vydáních 

místních novin se o výkonu spolku psalo velmi pochvalně. Praţský Hlahol se tedy  

i v cizině osvědčil jako spolek, který pěstuje české umění s pravým nadšením a uměleckou 

dovedností. (Obrázek 6) 

Dvanáctý rok svého působení upořádal spolek dvě večerní zábavy, dva koncerty, obvyklou 

zahradní slavnost na Ţofínském ostrově a především mimořádný koncert  

dne 9. března 1873 v Novoměstském divadle. V programu koncertu, kromě muţského 

sboru a orchestru, vystoupil vůbec poprvé ţenský sbor čítající 90 pěvkyň. Ty byly přizvány 

k účinkování s Hlaholem ve smíšených skladbách, které se na koncertě prováděly.  

V programu zazněly například skladby „Orlové“ pro muţské hlasy a orchestr  

V. Ţelenského, „Zpěv víl nad vodami“ pro sólo a ţenský sbor s doprovodem orchestru  

K. Bendla, „Hymnus“ pro smíšený sbor s doprovodem orchestru A. Dvořáka a další velká 

díla sborové literatury. Největší úspěch zaznamenal Dvořákův „Hymnus“, jak je patrné  

ze slov jednoho z přítomných zpravodajů: „Strhl veškeré obecenstvo v pravé nadšení  

a právem nazvati se můţe nejskvělejším číslem programu…Dvořák psal skladbu  

tu s vlasteneckým nadšením a s uměleckým zápalem, jeţ činí ohromné poţadavky  

jak k orchestru, tak ku pěvcům…Sbory pevně kráčely kupředu a nesly na bedrách svých 

orchestr a práce ta proklestila si dráhu k srdcím všem.“ (SRB & TADRA, 1886, str. 118)  

Přeplněné Novoměstské divadlo bylo odměnou všem účinkujícím a také po finanční 

stránce se Hlaholu přilepšilo. Dramaturgie koncertu i účinkování dámské pěvecké sloţky 

(díky níţ koncert značnou měrou získal na popularitě) přispělo k vytvoření posluchačsky 

vděčného programu, který je moţno označit za jednu z nejlepších produkcí, jiţ Hlahol  
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do té doby uspořádal. Byla škoda, ţe tento četný dámský sbor nezůstal ve stálém spojení 

s muţskou částí spolku. K tomu došlo aţ teprve po několika letech, kdy jiţ bylo zřejmé,  

ţe bez stálého smíšeného sboru nebude moţné provozovat sborové umění na ţádoucí 

úrovni i vzhledem k potřebám doby, jeţ se stále vyvíjela a posouvala dál. 

Dne 8. října 1874 spolek započal třináctý ročník smutnou povinností - zazpíval  

na pohřbu Vítězslava Hálka. Dále během roku byly uspořádány dvě večerní zábavy  

a dva koncerty, z nichţ na prvním z nich účinkoval i sbor praţských dam, které přednesly 

některé skladby pro ţenské hlasy, a ve smíšeném sboru pak byly provedeny skladby 

„Gallia“ Ch. Gounoda a „Česká píseň“ B. Smetany. Mimo to se konala obvyklá zahradní 

slavnost na Ţofíně a spolek přispěl svou účastí i při produkcích jiných spolků. Při pohřbu 

císaře Ferdinanda Dobrotivého, korunovaného českého krále, jenţ se konal 4. července 

1875, byl Hlahol také přítomen a vzdal čest panovníkovi, který poslední léta svého ţivota 

strávil na Praţském hradě. 

V ročníku čtrnáctém spolek vyprovodil na poslední cestě spisovatele a historika  

Františka Palackého při jeho pohřbu dne 31. května 1876. Ještě před tím Hlahol vyzval 

veškeré české pěvecké spolky, aby se spolu s ním pohřbu zúčastnily a obstaraly pěveckou 

část smutečního průvodu. Sešlo se shromáţdění čítající přes 300 pěvců, kteří společně 

zazpívali smuteční písně. V tomto roce v neobyčejné míře klesl počet členů Hlaholu. 

Příčinu je moţno spatřovat v neutěšených společenských poměrech. Tím však byla další 

činnost spolku značně ohroţená a bylo nutno napnout veškeré síly k nápravě situace tak, 

aby Hlahol nepostihl stejný osud, kterému podlehlo tolik jiných spolků. Vzhledem k situaci 

s úbytkem členstva, spolu se snahou o znovuoţivení zájmu o pěveckou činnost, a také 

kvůli nedostatku větších vokálních skladeb, které ještě Hlahol do té doby neprovozoval, 

vyzval výbor spolku české skladatele ke zkomponování nových skladeb. Jedním z těch, 

kteří ţádosti vyhověli, byl Bedřich Smetana, který pro spolek zkomponoval a věnoval  

mu skladbu „Píseň na moři“. 

Koncem října 1877 na vlastní ţádost, důsledkem choroby, ukončil svou činnost  

v Hlaholu Karel Bendl. Výbor i členové byli velmi zarmouceni ztrátou sbormistra 

s takovým uměleckým duchem a současně skladatele, jenţ významně přispěl k rozšíření 

české sborové literatury a který v neposlední řadě za dobu svého působení učinil Hlahol 

jedním z nejlepších českých pěveckých spolků. Na ţádost výboru se řízení zkoušek 
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prozatímně ujal člen výboru F. Chlum. Počínaje lednem roku 1878 řádné zkoušky  

i spolkové produkce řídil Karel Knittl, kterého výbor ustanovil prozatímním sbormistrem. 

Na počátku osmnáctého ročníku byl valnou hromadou na pozici sbormistra zvolen  

Karel Knittl. Výboru velmi záleţelo na zvelebení spolku a rozhodl se tedy, ţe počátkem 

roku 1879 pro koncerty Hlaholu připojí ţenskou sloţku sboru. Záměrem bylo uspořádání 

většího koncertu smíšeného sboru za doprovodu orchestru. Myšlenky výboru se upínaly 

k naději, ţe pokud by se podařilo udrţet ţenský sbor stabilně v činnosti jako součást 

Hlaholu, mohlo by to znamenat ţádoucí obnovu a celková činnost spolku by byla 

vydatnější. Jiţ v této době bylo zřejmé, ţe bez smíšeného sboru budou největší  

a nejcennější díla hudební literatury pro Hlahol nedostupná. Na základě tohoto rozhodnutí 

výbor oslovil dámskou veřejnost, která se k tomuto záměru ráda připojila, a tak Hlaholu 

přibyla ţenská sloţka v počtu šedesáti zpěvaček. Sbormistr Knittl s nimi ihned začal 

nacvičovat „Zpěv víl nad vodami“. Mimo to poţádal výbor skladatele A. Dvořáka, aby pro 

nadcházející koncert Hlaholu zkomponoval novou skladbu. Skladatel této ţádosti ochotně 

vyhověl a věnoval spolku svůj „Ţalm 149“. Skladba „Oidipus“ od F. Mendelssohna-

Bartholdyho byla třetí skladbou, kterou Hlahol provedl spolu se „Zpěvem víl nad vodami“ 

a „Ţalmem 149“ na svém mimořádném koncertu. Koncert měl opět obrovský úspěch.  

Po tomto počinu byl výbor více neţ kdy předtím přesvědčen, ţe je nezbytně nutné udrţet 

dámskou sloţku ve stálé činnosti. Po koncertě byly dámy vyzvány k dalšímu cvičení, 

k čemuţ ony ochotně svolily. Byly také ustanoveny pravidelné zkoušky (vţdy v pondělí  

a pátek). Hlahol od tohoto okamţiku zkouší a funguje dál jako smíšený sbor. 

Spolek, jenţ se rozšířil a osvěţil o nový element (dámskou část), začal uţ v říjnu roku 1879 

připravovat velký mimořádný koncert, jehoţ konání připadlo na 14. prosince téhoţ roku. 

Provedena byla tenkrát skladba pro sóla, sbor a orchestr „Ráj a Peri“  

od R. Schumanna. Ţe se finanční výsledek neshodoval s výsledkem uměleckým, zřejmě 

nikoho nepřekvapilo. Výbor se však nenechal odradit od svých plánů ani finančním 

deficitem ani lhostejností obecenstva a k dalším produkcím začal připravovat skladby ještě 

závaţnějšího charakteru. Vzhledem k  těţké nemoci sbormistra Knittla post dirigenta  

v devatenáctém ročníku delší dobu zastával Josef Bohuslav Foerster. Mimo koncert 

mimořádný uspořádal Hlahol dva koncerty, na nichţ zazněly sborové skladby muţské, 

ţenské i smíšené. Další radostnou příleţitostí, která se Hlaholu koncem května 1880 

naskytla, bylo přivítat zpěvem císaře Františka Josefa, který v tu dobu zavítal do Prahy  
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a navštívil i Národní divadlo. Kdyţ se císař po prohlídce divadla objevil v královské loţi, 

zazpíval Hlahol pod vedením J. B. Foerstera sbor „Na Prahu“. Císař se zalíbením 

vystoupení spolku vyslechl a po ukončení pěvcům řekl: „Velmi pěkně zpíváte, děkuji 

vám!“. Pak se ptal sbormistra na počet členů, a zda jsou všichni Praţané. Při odchodu 

zazpíval Hlahol ještě rakouskou hymnu, čímţ byla návštěva ukončena. 

Dvacátý ročník, který započal zkouškami od října roku 1880, byl ve znamení jubilejní 

slavnosti, kterou Hlahol pořádal k výročí dvou desetiletí svého působení. Slavnost byla 

ustanovena na 16. května 1881 a v tentýţ den byl uspořádán koncert všech pěveckých 

spolků v Novém českém divadle a odpoledne pak zábava na Střeleckém ostrově.  Přípravy 

k této slavnosti byly delší, zejména byly vydány sborové skladby ke společnému provedení 

na koncertu. Výbor se opět obrátil na české skladatele s ţádostí o zkomponování muţských 

sborů. Mezi jinými opět na výzvy zareagoval B. Smetana, který zaslal sbor „Věno“.  

Z původního počtu 112 přihlášených spolků se však zúčastnilo pouze 65. I přes to bylo 

v muţském sboru bez mála 1000 pěvců a skladby za řízení K. Knittla vzbudily 

v obecenstvu bouři pochvaly. Hlahol se i v tomto roce hojně účastnil cizích produkcí,  

a tak se při slavnostním otevření Národního divadla dne 11. června 1881 celkem 24 členů 

spolku zúčastnilo provedení Smetanovy opery „Libuše“.  

Po dvaceti letech činnosti se mohl Hlahol s uspokojením ohlédnout za výsledky své 

usilovné práce a snahy v provozování a pěstování českého zpěvu. Za tu dobu uspořádal 

celkem 144 hudebních produkcí a nebylo radostné nebo smutné společenské události,  

u které by Hlahol chyběl. 

Ve 21. ročníku významně vzrostl počet členů Hlaholu, coţ znamenalo další finanční 

zajištění a spolek mohl přistoupit k provozování největších skladeb. Programy těchto 

koncertů byly upraveny tak, ţe jiţ neobsahovaly pouze texty jednotlivých skladeb  

(jak tomu bylo dříve), ale jejich součástí byly rozbory skladeb i s notovými ukázkami  

a také stručnými ţivotopisy skladatelů. Tento počin byl vysoce ceněn především 

hudebními znalci, a tak se od té doby forma programů zachovala a stejným způsobem  

se koncipovaly všechny programy i pro koncerty spolkové. Kromě vlastních produkcí  

se členové Hlaholu opět podíleli na produkcích jiných, v tomto roce např. na slavnostním 

provedení Smetanovy „Libuše“ a jubilejním stém představení opery „Prodaná nevěsta“. 

V ročníku 22. se spolek více neţ kdy před tím přiblíţil k vytouţenému uměleckému cíli, 

provozovat na svých koncertech skladby s doprovodem orchestru.  
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Dříve tuto myšlenku kvůli různým překáţkám nebylo moţno pravidelně realizovat.  

V tomto ročníku dosáhl počet přispívajících členů čísla 203, tedy během několika let 

vzrostl na počet dvojnásobný. Pro výbor to bylo dokladem, ţe snahy spolku jsou uznávány  

i v širších kruzích praţského obecenstva, a měli oprávněnou naději, ţe usilovná činnost 

spolku dosáhne ještě většího uznání. Posílen o nové členy a s novou vzpruhou Hlahol 

k oběma řádným koncertům tohoto ročníku vybral velké skladby. Jednou z nich byla 

slavná „Missa solemnis“ L. van Beethovena. Tato mše se v Praze neprovozovala  

od roku 1866, a byla tehdy pro většinu obecenstva novinkou. Provedení tak velkého díla 

bylo očekáváno s velkým napětím a výsledek nezklamal. V novinách se objevily kritiky, 

které hovořily o výborných výkonech a vyzdvihovaly především sborové části,  

které vzbudily pozornost. Koncert měl jednu reprízu a k oběma provedením se dostavil  

tak velký počet diváků, ţe veškeré místnosti ţofínské budovy, kde se produkce konala, 

byly po dvakrát zcela přeplněny. Takovým úspěchem byla odměněna veškerá práce  

a obětavost, kterou sbormistr Knittl i členové spolku tomuto dílu věnovali.  

V ročníku 23. se konečně přiblíţila doba dokončení a slavnostního otevření nově 

postaveného Národního divadla (po tragickém poţáru v září roku 1881). Hlaholu byla 

svěřena čestná úloha, aby se postaral o pěveckou část programu v den otevření v listopadu 

roku 1883. Prostory nové budovy byly zaplněny obecenstvem do posledního místa  

a úspěch produkce byl opět velkolepý. Následkem vypětí sil a převáţné části financí 

v ročníku předchozím se v tomto roce konaly jen koncerty vokální. Tento ročník je také 

nešťastně poznamenán velkou a nenahraditelnou ztrátou nejen pro Hlahol, úmrtím 

Bedřicha Smetany (12. května 1884) – čestného člena, příznivce a velkého přítele spolku. 

Hlahol vyzval ostatní spolky a jednoty, aby se spolu s ním podíleli na důstojném 

rozloučení s tak významnou osobností, kterou v té době pro hudební veřejnost Smetana 

byl. Zareagovalo mnoho jednot a spolků z Prahy i z venkova a všichni společně zpívali 

v průvodu od Týnského chrámu, kolem Národního divadla aţ na vyšehradský hřbitov,  

kde byl skladatel pochován.  

V průběhu času se ukázalo nutností, aby pěvecké spolky měly nějaký hudební popěvek, 

který by bylo moţno vyuţívat při různých příleţitostech nebo ke vzájemným pozdravům. 

Jelikoţ Hlahol k těmto účelům vyuţíval Smetanovo „Heslo“, rozhodl  

se skladbu v tomto roce nechat vyjít tiskem se záměrem rozšířit ji mezi ostatní spolky, 

které by ji taktéţ přijaly za svou a k těmto účelům pouţívaly. (Obrázek 7) 
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Vrchol dosavadní činnosti Hlaholu nastal v ročníku 24., v němţ se spolek opět rozrostl  

o nové členy přispívající i výkonné. S tím také souvisel růst umělecký, kdy se spolek 

vyvýšil nad předchozí ročníky tím, ţe nastudoval tři velké nové skladby. Těmi byly 

„Stabat Mater“ a „Svatební košile“ A. Dvořáka a „Requiem“ H. Berlioze. Na druhém 

mimořádném koncertu, kde byla opakována „Stabat  Mater“, se dirigentské taktovky ujal 

sám skladatel Dvořák a jeden ze sólových partů zazpívala jeho manţelka. Umělecký 

výsledek obou mimořádných koncertů byl výborný a Ţofínský sál byl opět po dvakrát 

přeplněn vybranou společností, která svou spokojenost dávala najevo hlučným potleskem. 

Ovšem ani tentokrát si spolek finančně nepolepšil a výsledek po této stránce nebyl 

uspokojivý. Avšak i přes tyto nesnáze se výbor nedal odradit a směle se pustil do produkce 

ještě náročnější, tedy do Berliozova „Requiem“. Všichni napnuli veškeré síly jak při 

nastudování, tak při nutných přípravách i samotném provedení a koncert konečně dosáhl 

rovnováhy v uměleckém i finančním ohledu. Poprvé se stala věc doposud nebývalá,  

ţe se dosáhlo lepšího výsledku hmotného a příjem z produkce byl vyšší neţ její náklady. 

Spolu s Hlaholem účinkoval orchestr Národního divadla, ale protoţe bylo jasné,  

ţe v obsazení nebude dostačující, byly přibrány dechové sekce dvou nejlepších vojenských 

kapel a připojilo se také padesát mladých umělců z Praţské konzervatoře. Orchestrální 

těleso se počtem hráčů vyšplhalo na 125 účinkujících a sborová sloţka čítala 250 zpěváků. 

Slavný koncert se jednou reprízoval a obojí provedení se konalo v prostorách Grandhotelu 

se skvělým výsledkem a za potlesku i gratulací. 

 Aby oslavy 25. ročníku fungování Hlaholu byly důstojné, rozhodl se výbor opět obrátit  

na české skladatele jiţ počátkem roku 1885 s ţádostí o zkomponování větší vokální 

skladby s doprovodem orchestru, kterou by spolku propůjčili. Na ţádost zareagovali 

skladatelé Zdeněk Fibich zapůjčením dříve zkomponované (ale Hlaholem dosud 

neprovozované) „Jarní romance“, dále Karel Bendl, který zkomponoval novou skladbu 

„Štědrý den“, a také Josef Klička, jeţ k této příleţitosti zkomponoval kantátu „Pohřeb  

na Kaňku“. Výbor mezi nabídnutými skladbami vybral a na jubilejním koncertu se rozhodl 

provést skladby Fibicha a Bendla s tím, ţe se Kličkovu kantátu zavázal provést  

na nejbliţším spolkovém koncertu. Na památku prvního veřejného vystoupení Hlaholu 

jako pěveckého spolku (8. dubna 1861 v Národní besedě) byl uspořádán dýchánek pro 

výkonné členy Hlaholu v letním sále Měšťanské besedy, který připadl na podvečer  

7. dubna 1886. Ten byl v kaţdém ohledu zdařilý a zvláštní zajímavosti dostal i přispěním 

Zdeňky Smetanové, která bravurně na klavír přednesla skladbu svého otce „Na břehu 
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mořském“. Členové spolku se střídali v sólových a sborových výstupech za pochvaly 

všech přítomných. Věnovali také vzpomínku zakladatelům spolku, jimţ byla provolávána 

„Sláva!“. Největším vyznamenáním, ze kterého se v jubilejním roce Hlahol zvláště těšil, 

bylo udělení velké zlaté medaile s nápisem „Literis et artibus“. Tu spolku propůjčil císař 

dne 10. července 1886. (Obrázek 8) 

Posílen úspěchy předchozího roku zamířil sbormistr Knittl ve 26. ročníku ve výběru 

repertoáru ještě výš. Vybral ke studiu skladbu světové literatury – oratorium „Christus“  

F. Liszta. V tomto ročníku se konal koncert čistě vokální, kde se na programu objevila 

tvorba Palestriny, Lottiho, Händela a také Kličky. 

Hned v příštím roce byl na prvním mimořádném koncertu 27. ročníku proveden Lisztův 

„Christus“. Datum koncertu připadlo na 8. prosince 1887. Přípravy a zkoušky k tomuto 

provedení byly opět mimořádné. Knittl uspořádal pro všechny účinkující přednášku  

o skladateli a jeho díle, jeţ bylo v moderní oratorní tvorbě zcela výjimečné; „Christus“ byl 

nejvelkolepější skladbou, kterou tehdy sbormistr a jeho sbor mohl provést. Od této chvíle 

se Knittl snaţil aţ do konce svého působení udrţovat uměleckou úroveň  

na výši, na kterou Hlahol dostal. Repertoár dalších koncertů byl věnován především 

menším vokálním skladbám. Hlavními novinkami programů koncertů byly skladby ruské. 

Protoţe Hlahol kromě svých řádných koncertů vystupoval také na mnoţství produkcí 

cizích a při různých dalších příleţitostech (slavnosti, svatby, pohřby, atd.), rozhodl  

se vydat „Sborník“ sestavený z děl domácích skladatelů, v němţ se nacházely skladby 

vhodné k těmto událostem. Bylo vybráno 20 rozmanitých skladeb (v redakci Knittl a Srb). 

První sborník vyšel v prosinci 1887. (Obrázek 9) O rok později byl zhotoven druhý díl 

„Sborníku“, který byl vydán v lednu 1889. V něm byly shromáţděny vesměs skladby 

smuteční, které Hlahol vyuţíval při svých vystoupeních na pohřbech. 

V únoru 1888 navštívil Prahu Petr Iljič Čajkovskij a Hlahol mu uspořádal zastaveníčko. 

Čajkovskij za to pro Hlahol slíbil zkomponovat nový sbor a také tak záhy učinil.  

Po Bendlovi poslal spolku skladbu „Otče náš“.  (Obrázek 10) Na jaře pak uspořádala 

Umělecká beseda slavnostní vzpomínkový večer na památku Bedřicha Smetany, kde 

Hlahol provedl jeho „Píseň na moři“.  

Jiţ dříve padl ve výboru Hlaholu návrh, aby se praţské spolky zorganizovaly  

a utvořily Praţskou ţupu, ale ţádného výsledku nebylo dosaţeno. Brzy poté pak někteří 

pomýšleli na zaloţení nové „Jednoty“, ale bylo poukázáno na to, ţe „Jednota“ právně trvá, 
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a není tedy třeba zakládat nic nového, stačí oţivit jiţ vzniklou instituci novými členy. 

Tento návrh zástupci praţských spolků přijali a v červenci roku 1890 apelovali na pěvecké 

spolky a nabádali je, aby se stávaly jejími členy. Hlahol také zamýšlel po dlouhé době 

svolat a uspořádat další sjezd pěveckých spolků v následujícím roce. Ještě před tím ale 

v červnu roku 1890 oznámil výboru Hlaholu Karel Knittl, ţe vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu rezignuje a vzdává se funkce sbormistra. Výbor se snaţil přimět  

ho ke staţení rezignace, ale marně. Byla vyslána prosba ke Karlu Bendlovi, aby se Hlaholu 

opět ujal, bohuţel však také marně. Výboru spolku tedy nezbývalo, neţ vypsat na místo 

nového sbormistra veřejný konkurz, ale výsledek nebyl uspokojivý. Ze všech zájemců 

dostal jediný hlas A. Wolf, ostatní nedostali hlas ţádný. Teprve po návrhu A. Adámka bylo 

sbormistrovství nabídnuto Josefu Kličkovi, který místo přijal a krizi tím vyřešil. 

Na valné hromadě 29. ročníku v říjnu 1890 byl Klička definitivně zvolen sbormistrem. 

V témţe roce Hlahol opět vypsal soutěţ, aby podpořil zájem skladatelů o komponování 

sborových skladeb na původní motivy české literatury. Sbormistr Klička choval úctu  

a respekt k repertoáru staršímu, avšak oceňoval i snahu a kompozice mladých skladatelů. 

První cenu tehdy získal sbor „Píseň česká“ jedenatřicetiletého J. B. Foerstera. Snaha 

skládat jinak a odlišit se od toho, co tu jiţ bylo, pro svou kvalitu a smělost zvítězila, coţ  

se však nelíbilo některým členům Hlaholu. Z nich se pak vytvořila tzv. „stará garda 

Hlaholu“, která vypsala další soutěţ o ceny, tentokrát pod podmínkou, ţe kompozice 

zaslané do soutěţe musí odkazovat na starší vzory. O ceny této nově vypsané soutěţe  

se však nikdo neucházel. V  dubnu 1891 uspořádal Klička koncert, jehoţ program byl 

tvořen z oblíbených skladeb českých skladatelů, a tak po dlouhé době zazněly opět sbory 

Veita, Jelena, Procházky, Kříţkovského, Smetany, Knittla, Dvořáka, Zvonaře, Bendla  

a dalších. Na počátku činnosti sbormistra Kličky v Hlaholu byla obnovena „Jednota 

zpěváckých spolků“, čímţ i spolku vyvstal nový úkol – po dlouhé době svolat sjezd 

pěveckých spolků do Prahy. Hlahol tak učinil a sjezdu se poprvé účastnily i dámské 

odbory. Tato akce vyvolala mezi spolky opět čilý zájem a ruch a dostavilo se v celkovém 

počtu přes 1500 zpěváků. Příznivým faktorem bylo také konání jubilejní výstavy, takţe 

Praha tenkrát především pro venkov působila velmi přitaţlivě. Na společném koncertu 

spolky provedly Dvořákovo „Stabat Mater“ pod taktovkou samotného skladatele. 

V roce 1893 byl Hlahol na takové úrovni umělecké, ţe bylo vše připraveno,  

aby vystoupil a propagoval českou hudbu ve světě. Spolek měl v plánu vycestovat  
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do Vídně, kde se měl prezentovat na divadelní výstavě. Celou výpravu však bohuţel 

překazila nemoţnost shodnout se s výstavním výborem na termínu konání zájezdu. 

Předseda Jednoty Ferdinand Tadra navrhoval, aby se při příleţitosti příští výstavy v Praze 

konaly kromě sjezdu spolků také pěvecké zápasy (ty uţ po prvním, málo zdařilém pokusu 

v roce 1871, nebyly obnoveny). Jeho návrh byl přijat a 2. června 1895  

se uskutečnil sjezd i se zápasy, kterých se tentokrát účastnilo celkem 13 spolků.  

Další produkcí Hlaholu, který se nacházel ve svém 34. ročníku, byla vřelá oslava, kterou 

uspořádal Hlahol Bedřichu Smetanovi v září 1895 v rámci Národopisné výstavy,  

kdy v koncertní síni po provedení symfonických děl zazněla „Česká píseň“ a večer 

v hudebním pavilonu u hlavního vchodu paláce spolek zazpíval skladatelovy sbory 

„Slavnostní sbor“ a „Věno“. 

V roce 1897 se Klička vzdává svého místa sbormistra Hlaholu. To jistě pro spolek 

znamenalo velkou ztrátu. Programy spolku za jeho vedení byly otevřeny a dávaly moţnost 

uvedení skladeb i mladším skladatelům, a to jak domácím, tak i zahraničním. Klička jako 

první začal do programů zařazovat kompozice skladatelů, o jejichţ jména jeho předchůdci 

ani nezavadili; byli jimi např. Čajkovskij, Grieg nebo Saint-Saëns. Ukončení činnosti 

oblíbeného sbormistra se časově setkalo ještě s jinou smutnou událostí, kterou byla smrt 

Karla Bendla. Po těţké chorobě zemřel umělec a milovaný sbormistr spolku, v jehoţ 

jménu se po desetiletí skrývaly ideály českého sborového zpěváka. Hlahol společně 

s ostatními pěveckými spolky slavně vyprovodili Bendla na poslední cestě 23. září 1897. 

Tento rok byl pro Hlahol kritický. Končí jím období, kdy měl spolek před sebou nějaký cíl, 

kterého zdárně dosáhl. Všichni cítili, ţe je jakousi povinností budoucí doby a sbormistrů, 

aby hledali novou cestu, kterou by se Hlahol ubíral k dalším cílům. Činnost spolku  

má po roce 1897 jednotný ráz, ve kterém je cítit usilovná snaha vymanit se z činů 

minulosti a jít za něčím jiným, novým. To se začíná projevovat v době, kdyţ  

se Karel Knittl podruhé stává sbormistrem, a vrcholí pak činností Adolfa Piskáčka. 

Vleklá sbormistrovská krize neměla jednoduché řešení. Výbor se rozhodl nejprve 

nabídnout místo Karlu Kovařovicovi. Ten však odmítl, protoţe měl v plánu během roku 

Prahu opustit a působit jinde. Výbor tedy oslovil bývalého sbormistra Karla Knittla, který 

nabídku přijal a 2. července 1897 byl oficiálně znovu zvolen do funkce a po prázdninách 

zahájil 36. ročník činnosti spolku. Kntillova vize byla vytvořit z Hlaholu především sbor  

a capella. Chtěl, aby se repertoár zaměřil zejména na skladby vokální především proto,  
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aby se zvyšovala úroveň a kvalita hlasového projevu zpěváků. V neposlední řadě k jeho 

názoru přispěl i fakt, ţe provedení velkých skladeb s doprovodem orchestru bylo pro 

spolek velkým břemenem především po finanční stránce a téměř vţdy docházelo 

k deficitu, kdy náklady značně převyšovaly výnosy. I přes to spolek provedl jiţ ve třetím 

roce Knittlova vedení skladby „Římská panychida“ M. Brucha a „Te Deum“ H. Berlioze,  

které v Praze zaznělo vůbec poprvé. 

Druhé období sbormistra Knittla v Hlaholu bylo ukončeno v roce 1901
7
. Jeho poslední 

koncert s Hlaholem se konal v dubnu a byl na něm proveden Dvořákův „Hymnus“ spolu  

se skladbou „Píseň písní“ E. Bossiho. Kromě dvou velkých koncertů uspořádal spolek 

několik koncertních večerů. Tyto večery měly značnou uměleckou úroveň, které přispělo  

i to, ţe Knittl v tomto svém druhém sbormistrovském období vyhledával nové skladatele  

a jejich kompozice, které se v programech Hlaholu ještě neobjevily. Byly uvedeny skladby 

autorů jako Glinka, Kjuj, Grečaninov, Brahms, Musorgskij nebo Glazunov. Z domácích 

pak Malát, Novák, Suk a další.  

Sám Knittl navrhl při odchodu výboru spolku několik moţných zástupců, z nichţ výbor 

v srpnu 1901 vybral Karla Doušu, který ve funkci setrval pouze dva roky  

a uskutečnil čtyři koncerty. Tento rok byl pro Hlahol rokem jubilejním – spolek slavil  

40 let svého trvání. Výbor se rozhodl tentokrát nepořádat okázalé slavnosti či sjezd,  

ale oslavit jubileum reprodukcí stejných skladeb, kterými začínal svou činnost. Proto byly 

samotné oslavy přesunuty aţ na rok 1902 (protoţe teprve v roce 1862 vystupoval Hlahol 

poprvé oficiálně jako spolek se schválenými stanovami). Bylo to období velkého 

vzpomínání. Jeden z členů výboru vypracoval podrobnou statistiku dosavadní práce 

spolku, která ukázala, ţe bylo provedeno celkem 758 skladeb od 175 skladatelů,  

a to v 1296 číslech programu. V tomto roce také spolek podnikl úspěšný koncertní zájezd 

do Záhřebu. 

Dne 13. ledna 1902 byla Hlaholu udělena velká zlatá medaile královského hlavního města 

Prahy. Ta byla jiţ druhým oficiálním uznáním zásluh spolku. V únoru téhoţ roku byla 

uspořádána jubilejní zábava, jejíţ program sestával ze dvou částí. V první části byl 

opakován program z roku 1862 (skladby Zvonaře, Knahla, Procházky, Hellera) pod 

taktovkou Lukese a Hellera, prvních sbormistrů Hlaholu. Druhá část pak byla věnována 

                                                 
7
 Stal se administrativním ředitelem Praţské konzervatoře, coţ mu znemoţnilo působit na postu sbormistra 

Hlaholu. 
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památce Karla Bendla. V dubnu 1902 byly provedeny Dvořákovy „Svatební košile“  

a Kličkův „Ţalm 47“ a o rok později Dvořákovo „Stabat Mater“. Mimo to se konalo 

několik drobných koncertů, ve kterých Douša doplňoval repertoár o ne vţdy zcela vhodně 

vybrané instrumentální kusy, coţ bohuţel způsobilo pokles úrovně.  

V listopadu 1903 valná hromada hlasovala a Douša dostal méně neţ poloviční počet hlasů, 

zatímco Adolf Piskáček (který ovšem nekandidoval) získal převáţnou většinu  

a na základě toho byl vyzván, aby vedl zkoušky i koncerty sboru. Piskáček si svou 

povahou ihned získal členy spolku a v listopadu 1904 byl aklamací zvolen oficiálním 

sbormistrem. Jak se později ukázalo, tato volba spolku velmi prospěla. Piskáček provedl 

s Hlaholem díla, do nichţ se předtím spolek nikdy neodváţil pustit. 

Hned v prvním roce oficiálního působení a v hlaholském 43. ročníku uvedl v březnu 1904 

Piskáček Berliozovo „Requiem“. V témţe roce se rozhodl učinit zajímavý pokus, kdy  

na koncertě provedl Smetanova „Odrodilce“ v obou úpravách (pro jeden sbor a jako 

dvojsbor). O rok později v prosinci byla provedena skladba, do té doby Hlaholem 

neprovozovaná, slavná Bachova „Mše h-moll“.  

Ve znamení provozování velkého vokálně-instrumentálního díla se odehrál i rok 1907, kdy 

spolek provedl Beethovenovu „Missu solemnis“. V dosavadních dějinách spolku 

nenajdeme okamţik, kdy by bylo v tak krátkém časovém úseku provedeno tolik velkých  

a významných světových děl jako za uměleckého vedení Piskáčkova. Mimo to s Hlaholem 

nastudoval a provedl v následujících letech Rubinsteinovu duchovní operu „Ztracený ráj“ 

(1909), Hartmanovo oratorium „Večeře páně“ (1910), Foersterovo „Stabat mater“  

(1910)
8
, svou dramatickou legendu „Sv. Vojtěch“ (1911) a mnoho dalších. V roce  

1910 spolu s dalšími pěveckými spolky podnikl Hlahol koncertní zájezd do Lublaně. 

Padesát let svého trvání a působení na domácí i zahraniční pěvecké scéně oslavil Hlahol 

velkými slavnostmi. V tehdejší době byla činnost Hlaholu všeobecně uznávaná  

a velmi ceněná. Naneštěstí ihned po jubilejních oslavách propukla ve spolku opět krize 

sbormistrovská. Společenské poměry, které se koncem půlstoletí činnosti ve spolku začaly 

projevovat, nebyly příznivé pro další práci a bylo třeba záleţitost vyřešit energicky. Shodl 

se na tom i výbor, a tak ukončil smlouvu a definitivně se rozešel se svým sbormistrem 

                                                 
8
 Oslavě skladatelových narozenin byl věnován celý koncertní večer a v té době patřil Foerster 

k nejzpívanějším skladatelům v Hlaholu. 
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Adolfem Piskáčkem
9
. V červnu 1911 byl vypsán konkurz na nového sbormistra. 

V červenci téhoţ roku byl jednomyslně zvolen Jaroslav Křička. 

Těţiště Křičkovy činnosti v Hlaholu spočívalo ve dvou řádných koncertech za rok.  První 

koncert, kterým se uvedl na počátku svého působení, se konal v prosinci 1911 a provedl  

na něm v první polovině vokální skladby nejrůznějšího charakteru a ve druhé Lisztovu 

„Missu choralis“. Mezi skladbami se tehdy objevil také „Prometheus“ S. T. Tanějeva  

(ředitel konzervatoře v Moskvě a ţák Čajkovského), který byl v té době v Praze a zúčastnil 

se dokonce i zkoušky Hlaholu, na které byla jeho skladba nacvičována. Byl spolkem 

přivítán, na pozdrav mu členové zazpívali Smetanovo „Heslo“ a kdyţ odcházel, slíbil,  

ţe pro Hlahol zkomponuje novou skladbu, kterou mu věnuje. Na druhém koncertu toho 

ročníku byly předneseny Dvořákův „Hymnus“ a Novákova „Bouře“. Brzy poté bylo 

provedení „Bouře“ opakováno (v březnu 1912) a od té doby se tato skladba stala 

nejpopulárnější a nejefektnější skladbou, ke které se Hlahol rád vracel znovu a znovu.  

Po provedení „Bouře“ Vítězslav Novák zaslal výboru Hlaholu dopis, ve kterém stálo: 

„Velectění pánové! Pod hlubokým dojmem z úchvatně krásných provedení Bouře spěchám 

vysloviti Vám svůj vřelý dík za velmi účinné přispění spolku Vašeho v koncertech České 

Filharmonie a Hlaholu. Výkon sborový byl opravdu úplně bezvadný a zůstane mi v trvalé 

paměti. Prosím, aby sbormistru Jaroslavu Křičkovi, jakoţ i všem pěvcům byl tlumočen můj 

dík nejvřelejší. V úctě a vděčnosti Vám, velectění pánové, oddaný Vítězslav Novák.“ 

(BARTOŠ, 1936, str. 23) 

Stejně tak i Josef Suk posílá dopis výboru spolku po provedení jeho legendy  

„Pod jabloní“: „Slovutný pane starosto! Nemohl jsem, bohuţel, býti přítomen skvělému 

provedení mé legendy Pod jabloní, ale zpěv Hlaholu v generální zkoušce způsobil,  

ţe chvátám vysloviti hlubokou vděčnost svou za tak silný dojem. Bylo mi radostí, ţe mohl 

jsem se účastniti téţ zkoušky v hlaholském domě. Viděl jsem, s jakým zápalem se studuje  

a vše to mne utvrdilo v dojmu, ţe nové spojení – slavný náš Hlahol a Váš znamenitý, 

nadšený nový sbormistr, skladatel Křička, přinese hudebnímu ţivotu mnoho krásného, 

nového a velkého. S prosbou, aby zachovali mne dámy a páni Hlaholu v milé paměti, 

                                                 
9 Proti Piskáčkovi byly ve spolkovém výboru námitky více lidské neţ umělecké a jejich následkem bylo,  

ţe sbormistr ztrácel důvěru mezi členy. Tyto neshody se táhly po několik let. Vysokou měrou k nim přispěla  

i šetrnost výboru, který se snaţil co nejrychleji zmenšovat dluh, jenţ leţel na hlaholském domě, zatímco 

Piskáček se na to neohlíţel a z kaţdého nerespektování svých přání a poţadavků vyvozoval nedůvěru  ke své 

osobě. 
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děkuji za vše z plna srdce, coţ račte všem vysloviti. S veškerou úctou Josef Suk.“ 

(BARTOŠ, 1936, str. 23) 

Tyto dva dopisy významných českých skladatelů značně posílily pozici Jaroslava Křičky 

hned na počátku jeho činnosti. V roce 1913 byla vybrána do koncertních programů díla  

J. S. Bacha (Křička byl tehdy do jeho kompozic zamilován), konkrétně jeho kantáty,  

a mimo jiné také oratorium „Les Béatitudes“ C. Francka. 

V prosinci roku 1913 se Hlahol přesouvá do 53. ročníku své umělecké činnosti  

a hned na prvním koncertu, vedle Fibichovy „Jarní romance“, uvádí v premiéře  

„Svatební košile“ V. Nováka. Význam tohoto díla byl pro spolek především interní, 

protoţe skladatel, který se doma proslavil jako skladatel vokálně-instrumentální svým 

dílem „Bouře“, věnoval nyní Hlaholu skladbu obdobné velikosti a významu. Kromě 

řádných koncertů se za působení sbormistra Křičky konaly pro členy spolku také koncertní 

večery (opakovaly se na nich skladby provozované na řádných koncertech a program  

byl doplňován i samostatnými čísly České filharmonie; někdy měly večery i program 

samostatný a uváděly zcela nové skladby). K následujícímu ročníku byl připravován Večer 

českých písní. Výborem, neuspokojeným dosavadními harmonizacemi písní, byla vypsána 

soutěţ na nejlepší, dosud nevydané a neprovozované, zcela nové úpravy českých lidových 

písní. V porotě zasedli J. Klička, J. Křička a J. Suk, kteří odměnili práci skladatelů  

J. Vycpálka, V. Štěpána, F. Suchého a A. Foerstera. V té době se také rozvíjí úzká 

spolupráce Hlaholu s Českou filharmonií. Vţdy, kdyţ měl orchestr na programu významné 

vokálně-instrumentální dílo, byl Hlahol přizván ke spolupráci. 

 

3.3. Období 1. světové války 

V 54. ročníku trvání Hlaholu vypukla světová válka. Značný počet členů spolku musel 

nastoupit vojenskou sluţbu. Zpočátku panovaly velké obavy, ţe spolková činnost bude 

přerušena a nebude moci pokračovat. Ale nakonec byl naštěstí zajištěn dostatečný počet 

členů nutný pro pokračování činnosti spolku, a tak byl další rok zahájen.  

I přes chybějící členy v muţském sboru se podařilo udrţet činnost Hlaholu na úrovni 

předcházejících ročníků, a to nejen v průběhu tohoto roku, ale i po celé válečné období. 

Finanční situace za války se však značně zhoršila. Přispívajících členů Hlaholu rok od roku 

ubývalo a řada dlouholetých příznivců a přátel spolku zemřela. Těmito skutečnostmi  
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se citelně sníţil příjem z členských příspěvků a spolek byl nucen přistoupit k radikálnímu 

sníţení nákladů (nebylo moţno riskovat provádění nových a rozsáhlých skladeb, proto  

se Hlahol uchyloval k provozování těch věcí, které měl v archivu a jejichţ provedení 

nebylo nákladné). I přesto, ţe by se na první pohled mohlo zdát, ţe fluktuace členů 

Hlaholu bude za války značná, nebylo tomu tak. V 54. ročníku měl Hlahol 539 členů, 

v ročníku 55. dokonce jejich počet ještě stoupl na 547, ročník 56. vykazoval úbytek 

členstva na 529 členů, ale v posledním válečném ročníku (1917 – 1918) počet členů vzrostl 

na 558.  

V prosinci 1914, na prvním řádném koncertu 54. ročníku, byly uvedeny čtyři Bachovy 

duchovní kantáty. Bachova hudba za války dostávala úplně nový smysl svou váţností  

a oddaností Bohu. Na koncertu účinkovala Česká filharmonie, coţ dokladuje pokračování 

předchozí úspěšné spolupráce obou těles. Na druhém koncertu bylo provedeno  

15 husitských písní, 15 skladeb J. T. Turnovského a další skladby ze 16. a 17. století, čímţ 

koncert dostal nový, vlastenecký, ale přesto vysoce kulturní nádech.  

První koncert 55. ročníku byl věnován vzpomínce na Zdeňka Fibicha u příleţitosti  

15 let od jeho úmrtí. Byla provedena díla „Jarní romance“, „Ţdání“, dva muţské sbory, 

osm ţenských dvojzpěvů a Česká filharmonie, která Hlahol na koncertu doprovázela, 

uvedla předehry k „Noci na Karlštejně“ a „Pádu Arkuna“ a také selanku „V podvečer“ pod 

dirigentskou taktovkou V. Zemánka. Hlahol tehdy k produkci nepřipravoval Křička  

(byl na vojně), ale zastupoval ho František Kohout. 

Ročník 56. byl uveden prvním koncertem v únoru 1917, na kterém, kromě dalších 

významných a velkých skladeb vokálně-instrumentálních, byla provedena a oslavila 

hlaholskou premiéru Janáčkova kantáta „Věčné evangelium“ (zkomponovaná v roce 

1913). Druhý koncert ročníku byl věnován převáţně tvorbě J. B. Foerstera, B. Smetany  

a J. Kličky.  

Významným přínosem válečné doby pro sborovou tvorbu u nás byl značný zájem o české 

skladby. V Hlaholu se tak za války zpívala především literatura z pera domácích 

skladatelů. Kromě toho lidé pociťovali potřebu se sdruţovat, a to je táhlo do řad pěveckého 

spolku. Slovy provolání z roku 1917: „Jakoby se byly vrátily časy jeho významu vůdčího  

a buditelského: Hlahol sdruţoval, těšil, povzbuzoval, vyjadřoval společné tuţby a naděje.“ 

(BARTOŠ, 1936, str. 30)  Ukázalo se, ţe ani toto kritické období nedokázalo přerušit ani 

jinak omezit spolkovou činnost. Členové spolku se z toho upřímně radovali a dodávalo jim  
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to sílu a chuť do další činnosti. Ve své sbormistrovské zprávě Jaroslav Křička napsal: 

„Třetí rok války, a my díky Bohu!, byť ztenčeni a vyměněni, jako celek dosud  

na svém místě, plníce svou čestnou úlohu, seč síly stačí. Odříznuti od světa a vráceni sobě 

samým, konáme jiţ třetí rok přehlídku české tvorby – bohuţel s jistým omezením 

v novinkách, diktovaným pokladnou. Všecku cizí produkci důsledně i dále pomíjeti bylo  

by nesprávno. Jedním z našich úkolů jest i srovnávati tvorbu domácí s vynikajícími 

ukázkami cizími. Ale heslo hlavního zřetele ke skladbám českým bohdá přečká i válku!“ 

(BARTOŠ, 1936, str. 30) Hlaholu navíc bylo i za války umoţněno kaţdoročně vypisovat 

soutěţe na sborové skladby. 

Na lidovou píseň a koledu se zaměřil program druhého koncertu 57. ročníku  

v květnu roku 1918, který byl posledním řádným koncertem válečné doby se značným 

příklonem k tvorbě moderní. Na programu se objevila jména jako N. Javůrek, V. Štěpán, 

L. Janáček, L. Vycpálek a V. Novák. Mimo vlastní koncerty se Hlahol účastnil i mnoha 

dalších příleţitostných vystoupení, například u příleţitosti uvítání prezidenta  

T. G. Masaryka při jeho návratu do vlasti dne 21. prosince 1918. Na hradním nádvoří sbor 

přednesl obě státní hymny, husitskou píseň „Ktoţ jsú boţí bojovníci“ a dále skladby 

Smetanovy a Bendlovy. 

Z řádných koncertů v letech 1914 - 1918 lze vypozorovat, ţe se Křička v repertoáru 

koncentroval (s výjimkou prvního koncertu) převáţně na hudbu domácích autorů. Ladislav 

Vycpálek o tom napsal: „Jsou tedy koncerty Hlaholu v posledních letech více méně 

přehlídkou české literatury sborové a v tom právě jest jejich cena, ţe nás seznamují,  

byť i ne soustavně, přece jen dosti široce o tom, co naše hudební umění zrodilo 

pozoruhodného ve sboru.“ (BARTOŠ, 1936, str. 36) Spolek se v tomto období musel 

zúčastňovat mnoha akcí, které byly pořádány z iniciativy úřadů a jejichţ výtěţky slouţily 

k finanční podpoře válečných institucí. Avšak ke cti Hlaholu a jeho sbormistra Křičky  

je nutno říci, ţe se nikdy nezpronevěřil českému jménu a spíše všech takových produkcí 

vyuţil k intenzivnímu šíření domácího umění. Na konci války Hlahol pojal myšlenku 

spojit se spolkem jména nejvýznamnějších soudobých skladatelů té doby a na valné 

hromadě v březnu 1918 byli čestnými členy Hlaholu jmenováni J. B. Foerster, L. Janáček, 

V. Novák a J. Suk. 

S neskrývanou radostí byla Hlaholem přijata radostná zpráva o převratu se všemi jeho 

důsledky, ze kterých v popředí nejvíce stála obnova našeho státu. Spolek se nacházel  
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v 58. ročníku své činnosti. Dne 28. října 1918 se měla konat večerní zkouška, ale vše 

lákalo ven, do ulic. Spolek vyšel do průvodu s praporem a na Václavském náměstí zazpíval 

několik písní, mezi nimi Smetanovo „Věno“ nebo píseň „Kde domov můj“. V prosinci 

téhoţ roku výbor podal a současně schválil návrh, aby se zapsané dámy staly 

rovnoprávnými členy spolku a nebyly podle výkladu současných stanov pouhými členy 

odboru. Fluktuace členstva v ročnících 58. a 59. je nejlepším důkazem popřevratového 

nadšení, které však bylo velmi prchavé. V ročníku 58. byl celkový počet členů  

607 a v ročníku následujícím jejich počet klesá na pouhých 515. 

 

3.4. Poválečné období 

Po převratu sbormistr Křička pojímá dvě zásadní myšlenky. První bylo přetvořit Hlahol  

na elitní, odborně školený smíšený sbor, který by se vyrovnal obdobným tělesům, k jejichţ 

zaloţení v roce 1903 dal u nás podnět Ferdinand Vach. Křičkovi tehdy vadil velký počet 

členů, z nichţ někteří byli pěvecky nedokonalí. Chtěl zredukovat počet členstva pouze  

na zpěváky s výbornou technickou úrovní. To tehdy rozdělilo Hlahol na dva pomyslné 

tábory, kdy se jedna část členstva přikláněla ke sbormistrově myšlence a druhá  

s ní nesouhlasila. Druhou myšlenkou pak bylo, aby i druhým výkonným sbormistrem 

spolku byl skutečný odborník.
10

 Obě sbormistrovy myšlenky vyvolaly mezi členstvem 

značný neklid. Jejich realizace by totiţ znamenala přeměnu celého Hlaholu jak po stránce 

organizační, tak i umělecké. 

V říjnu 1919 Křička na výborové schůzi navrhl na místo druhého sbormistra Václava 

Kálika, který byl členy výboru schválen. Shoda mezi oběma sbormistry však netrvala 

dlouho a jiţ v únoru 1920 mezi nimi došlo k rozporu o vzájemném postavení. Kálik tehdy 

poţádal výbor o rozhodnutí, zda je na něj pohlíţeno jako na rovnoprávného sbormistra,  

jak mu bylo původně slibováno, nebo je podřízen Křičkovi. Nakonec Kálik podal rezignaci 

a jeho působení v Hlaholu bylo díky tomuto sporu velmi krátké. Křička tak zůstává  

na postu sbormistra sám.  

Právě v době, kdy ve spolku opět začínal zavládat neklid, zemřel bývalý sbormistr Adolf 

Piskáček. Poté, co smutná zpráva dorazila do Hlaholu, členové se neohlíţeli  

                                                 
10

 Tímto poţadavkem byl dotčen především obětavý František Kohout, který se zejména ve válečném období 

o fungování spolku velmi zaslouţil, a na základě Křičkova návrhu na svou funkci i členství ve sboru 

rezignoval. 
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na předchozí osobní spory a samozřejmě se rozhodli pohřbu zúčastnit. Za neklidných 

poměrů začal Hlahol studovat dramatickou kantátu J. Jeremiáše „Mistr Jan Hus“, jejíţ 

provedení připadlo na červen 1920. K dalším významným koncertům Hlaholu po převratu 

patří také slovenský koncert ve Smetanově síni, který se konal v březnu 1920. Program 

nabízel díla slovenské hudební literatury, a to jak sborové, tak i písňové a orchestrální. 

V červnu 1920 Jaroslav Křička z Hlaholu dobrovolně odchází. Důvodem jeho odchodu 

bylo znechucení nad poměry, které ve spolku v té době vládly. K jeho rozhodnutí také 

přispělo, ţe se neuskutečňovaly jím navrhnuté reformy, nebo alespoň ne dostatečně rychle. 

Neměl zřejmě dost trpělivosti, aby své podněty dovedl do zdárného konce, ačkoli  

se mnohé z nich začaly pomalu uskutečňovat. Poţádal tedy výbor spolku o dovolenou, 

která mu byla odsouhlasena. V důsledku toho byl pak ustanoven prozatímním sbormistrem 

Karel Boleslav Jirák a jeho zástupcem Jaroslav Krupka. 

První řádný koncert 60. ročníku se tak konal pod vedením K. B. Jiráka a J. Krupky 

v prosinci 1920 a za spoluúčasti České filharmonie. Byl přímo zamýšlen jako oslava  

Z. Fibicha (20 let od jeho úmrtí) a V. Nováka (50leté ţivotní jubileum). Kromě koncertů 

v tomto ročníku byl uspořádán v květnu 1921 také velmi zdařilý hlaholský zájezd  

do tehdejší Jugoslávie, jehoţ záměrem byla především propagace české hudby,  

ale sledoval také společenské zájmy. Tam Hlahol na různých místech uspořádal celkem  

10 koncertů. Na programu byla vesměs česká hudba zastoupena skladbami například 

Kříţkovského, Smetany, Dvořáka, Fibicha, Nováka, Suka, Vycpálka a dalších. (Obrázek 16) 

Spolek se ze zájezdu vrátil obdarován státními vyznamenáními. 

V červnu 1921 po uznaných prázdninách definitivně rezignoval na své místo Jaroslav 

Křička. Výbor oslovil Jiráka, který si vzal čas na rozmyšlenou, ale poté uţ se o místo 

nepřihlásil. Byl tedy vypsán konkurz, ve kterém zvítězil a výborem byl zvolen Antonín 

Srba. Později se ukázalo, ţe tato volba nebyla příliš šťastná. Srba totiţ nebyl osobností, 

kterou Hlahol potřeboval po tak významných a uznávaných dirigentech, kteří ve sboru 

působili před ním. O osudu nového sbormistra v podstatě rozhodlo nezdařené provedení 

Novákovy „Bouře“, které bylo celou veřejností odsouzeno. Pod dojmem tohoto neúspěchu 

se Srba svého místa v listopadu 1921 vzdal. 

V prosinci 1921 byl na valné hromadě zvolen prvním sbormistrem Jaromír Herle.  

Ten si k sobě druhého sbormistra nepřál, chtěl za sebe pouze náhradníka v případě,  

ţe on sám by chyběl. Této funkce náhradníka se dobrovolně ujal Josef Trumpus  
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a od 62. ročníku je jako zástupce sbormistra uváděn Jaroslav Fügner. Výběrem nového 

sbormistra se poměry ve spolku opět na dlouhou dobu uklidnily a ustálily. Snad  

za ţádného jiného vedení nebylo uskutečněno tolik výletů a zájezdů jako za Herlova 

působení. Také se doposud nekonalo tolik oficiálních produkcí, díky nimţ sebevědomí 

členů spolku stoupalo pod dojmem společenského uznání a poct, kterých se spolku 

dostávalo. 

Prvním povzbuzujícím počinem Herlova vedení byla účast Hlaholu na 1. národních 

závodech. Ty pořádala Pěvecká obec československá v dubnu 1922. Spolek se tehdy 

přihlásil do nejvyšší kategorie (závody byly rozděleny na tři kategorie, a to nejvyšší, 

střední a niţší, a ve všech se dalo soutěţit se sbory ţenskými, muţskými a smíšenými)  

a rovnou se všemi druhy sborového zpěvu. Hlahol získal dvě první místa v kategorii 

smíšených a ţenských sborů a jedno druhé místo v kategorii muţských sborů. Jinak byla 

činnost spolku v ročníku 61. poměrně skromná.  

Aţ v 62. ročníku se Herle projevil jako sbormistr po umělecké stránce s vysokou hodnotou 

produkcí. Na prvním řádném koncertu v prosinci roku 1922 uvedl spolek dvě významné 

novinky českých skladatelů. První skladbou byla kantáta „Pokušení na poušti“ od J. Křičky 

a druhou „Kantáta o posledních věcech člověka“, kterou zkomponoval L. Vycpálek.  

Na druhém, čistě vokálním koncertu v březnu 1923 přednesl spolek různé sbory muţské, 

ţenské i smíšené od českých skladatelů. V červnu toho roku se Hlahol, posílen o nové 

sebevědomí z vítězství na národních závodech, zúčastnil Mezinárodních závodů 

v Amsterodamu. (Obrázek 18) I v této soutěţi se Hlahol přihlásil k účasti v nejvyšší třídě. 

Povinnou skladbou pro všechny sbory byla „Super flumina Babylonis“ od H. Cuyperse  

a jako volitelnou si Hlahol vybral „Důvěru v Boha“ J. B. Foerstera. Zápasů se účastnilo 

celkem 7 smíšených sborů. Vystoupení Hlaholu mělo obrovský úspěch, sbormistr Herle 

byl publikem několikrát vyvolán zpět a sbor si odnesl první cenu. Bylo to velké vítězství  

a kromě toho se sboru dostalo ještě zvláštního uznání.  Cuypers, jehoţ povinnou skladbu 

Hlahol s neobyčejným úspěchem na zápasech interpretoval, poslal spolku dopis, ve kterém 

píše: „Dámy, pánové, jsem šťasten, ţe mohu ještě jednou vyjádřit Vám i Vašemu 

výbornému sbormistru Herlovi všecku svou vděčnost za Vaše provedení mého díla Super 

flumina Babylonis. To bylo skutečně – případ to věru výjimečný – provedení, o jakém sní 

skladatel. Úspěch Vašeho krátkého pobytu v Holandsku bude pro Vás vţdy jednou 

z nejkrásnějších stránek Vaší historie. Co se mne týče, nezapomenu nikdy na hluboký 
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dojem z Vaší umělecké ukázněnosti, z Vašeho nadšení, Vaší ušlechtilé oddanosti umění 

pěveckému, prvnímu to mezi projevy hudebními. To vše se vrylo hluboko v mou duši. Rád 

Vás kromě toho ujišťuji, ţe ze všech národů, na našich mezinárodních zápasech 

zastoupených, Čechové Hlaholu a Smetany se mně stali nejdraţšími svou hodnotou a svou 

zdatností. Přijměte, pánové a dámy, mé srdečné pozdravy spolu s nejlepšími přáními pro 

budoucnost. H. Cuypers.“ (BARTOŠ, 1936, str. 71) 

V 63. ročníku výbor učinil důleţitou změnu, a to ve formě obou výročních koncertů.  

Do té doby bylo zvykem oba dva koncerty pořádat jako vokálně-instrumentální 

s orchestrem. Od tohoto ročníku bylo přímo usneseno pořádat v ročníku jeden koncert 

pouze vokální a jeden koncert s orchestrem. V roce 1924 se konaly oslavy 100. výročí 

narození B. Smetany. V únoru téhoţ roku Hlahol uspořádal svůj první řádný koncert  

ke skladatelově poctě. K němu přizval opět orchestr České filharmonie. Kromě tohoto 

koncertu se Hlahol účastnil mnohých dalších produkcí, které oslavovaly Smetanovo 

jubileum. V dubnu 1924 se sbor představil na druhém řádném koncertu provedením 

„Matoušových pašijí“ J. S. Bacha. V červenci se pak konal zájezd do Karlových Varů, 

Františkových Lázní (Obrázek 18), Chebu a Mariánských Lázní. Účelem toho zájezdu bylo 

posílit pozici Čechů v pohraničí a povzbudit jejich odolnost pomocí sborového zpěvu. 

V průběhu zájezdu bylo uspořádáno několik koncertů, které měly výrazně motivační  

a vlastenecký charakter. 

Hudební novinku, kantátu R. Vohanky „Bílá hora“, přinesl koncert 64. ročníku konaný 

v listopadu 1924. V tomto ročníku se do dějin Hlaholu zapisuje první jméno zahraničního 

dirigenta, jímţ se stal Bernardino Molinari. Pod jeho vedením spolek uspořádal celou sérii 

velkolepých koncertů s výbornou návštěvností. Herle, proslulý svou skromností, si nechal 

načas odebrat svou pozici, kterou postoupil cizímu dirigentovi. V únoru 1925 vystoupil 

Molinari spolu s Hlaholem a Českou filharmonií v Praze poprvé. Na programu tehdy byla 

Beethovenova „Missa solemnis“. Koncert se konal ve Smetanově síni za přítomnosti 

prezidenta republiky T. G. Masaryka a pro velký úspěch byl dokonce pětkrát opakován.  

O tom, jak sami členové vnímali první produkci s Molinarim, svědčí nejlépe výroční 

zpráva, která hovoří o „vrcholu 64leté činnosti spolku“. V roce 1925 bylo produkcím 

s Molinarim věnováno tolik zkoušek a času, ţe před nimi vše ostatní ustupovalo do pozadí. 

V květnu se spolek představuje na praţském Mezinárodním festivalu soudobé hudby  
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s „Kantátou o posledních věcech člověka“ L. Vycpálka spolu s Českou filharmonií  

za dirigentského řízení Václava Talicha. 

V 65. ročníku spolupráce s Molinarim pokračuje a dirigent vybral pro svou další produkci 

s Hlaholem Berliozovo „Requiem“ (provedeno pětkrát) a Dvořákovo „Stabat mater“ 

(provedeno dvakrát), které bylo v témţe ročníku provedeno i za řízení sbormistra Herla. 

První řádný koncert ročníku v říjnu 1925 měl ráz čistě vzpomínkový a byl oslavou  

20. výročí vybudování spolkového domu. Program koncertu tvořily skladby čistě vokální 

či s doprovodem klavíru.  

Ročníky 63., 64. a 65. patří k ročníkům s největším počtem členstva, kdy spolek překročil 

tisícovku; v 65. ročníku bylo evidováno celkem 1042 členů. 

Téměř úplně pod vlivem ciziny se vyvíjí ročník 66. Jiţ na prvním řádném koncertu 

v prosinci 1926 se Hlahol představuje ve skladbě „Šeldu“ P. Benoita. Podnět k tomuto dílu 

dal Hlaholu dirigent F. Alpaerts (ten v Praze v roce 1924 řídil Českou Filharmonii a tuto 

skladbu doporučil spolku k provedení u příleţitosti 25letého úmrtí skladatele). Benoitova 

skladba byla jednou reprízovaná, ale zájem o ni u obecenstva nebyl příliš výrazný. 

Ani v dalším roce neustává působení zahraničních dirigentů v čele Hlaholu. V lednu 1927 

řídí skladatel Licinio Refice provedení své kompozice „Trittico francescano“ v Obecním 

domě. V březnu téhoţ roku účinkoval Hlahol na koncertě s názvem Čeští skladatelé  

ve Francii, kde byly předneseny skladby J. K. Krumpholze, A. Rejchy a dalších. V dubnu 

pak spolek uvedl vlastní koncert, na jehoţ programu byla Beethovenova „Missa solemnis“ 

za účasti Vídeňské filharmonie a pod vedením Felixe Weingartnera.  Za tento koncert  

se dostalo Hlaholu od ředitelství filharmoniků poděkování: „V úctě podepsaná správa 

Vídeňských filharmoniků s radostí vzpomíná na koncert, konaný 6. dubna t.r., který 

spoluúčastí Vaší veleslavné korporace dosáhl tak neobyčejného úspěchu. Vídeňští 

filharmonikové dovolují si Vám v příloze zaslati svoji jubilejní plaketu a prosí, abyste  

ji přijali jako výraz obzvláštního oceňování Vašich uměleckých výkonů v upomínku na toto 

první společné vystoupení s Vaší veleváţenou korporací a doufáme, ţe tato tak šťastně 

započatá umělecká spolupráce potrvá i v budoucnu. Ředitelství Vídeňských filharmoniků.“ 

(BARTOŠ, 1936, str. 89) V tomtéţ roce v červnu Hlahol uspořádal zájezd do Frankfurtu 

nad Mohanem, který byl zamýšlen především jako zájezd umělecko-propagační. Hlavním 

účelem bylo uspořádat tam koncert. Za spolupráce s Frankfurtským symfonickým 
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orchestrem a pod taktovkou Herleho byly provedeny skladby J. B. Foerstera, J. Suka,  

P. Kříţkovského, B. Smetany a V. Nováka.  

V říjnu 1927 se dirigentské taktovky v Hlaholu ujal Pietro Mascagni
11

, který  

ve Smetanově síni provedl Verdiho „Requiem“. Třetí repríza tohoto díla byla současně 

prvním řádným koncertem 67. ročníku. Z dalších příleţitostných výkonů Hlaholu můţeme 

zmínit reprízu Novákových „Svatebních košil“ na koncertu České Filharmonie v březnu 

1928 pod taktovkou Václava Talicha. (Obrázek 21) Po tomto zdařilém provedení poslal 

skladatel Novák Hlaholu tento dopis: „Dámy a pánové! Jakmile se má oční choroba trochu 

zlepšila, chápu se pera, abych Vám srdečně poděkoval za obětavé Vaše spoluúčinkování 

v posledním koncertě mého cyklu, letos s Českou Filharmonií pořádaném. Provedení 

nejobtíţnější skladby tohoto cyklu, balady Svatební košile spolu se závěrečným sborem 

z opery Dědův odkaz bylo vůbec nejzdařilejší, jeţ jsem kdy slyšel. Svědčí to o pečlivém 

nastudování a úplném proniknutí díla a naplňuje mne opravdovou radostí a vděčností. 

Tisknu Vám všem ruce v přátelské oddanosti. Vítězslav Novák.“ (BARTOŠ, 1936, str. 93) 

Patrně i pochvala a uznání od samotného skladatele způsobily, ţe tuto skladbu zařadil 

Hlahol na program druhého řádného koncertu a doplnil ještě o dvě balady téhoţ autora.  

V ročníku 68. byl uveden první řádný koncert jako novinkový. Zazněly tehdy skladby 

skladatelů Karbulky, Aima, Píchy, Zicha, Fürcha, Spilky nebo Axmana.  

Ne všechny skladby měly stejnou hodnotu, ale i přesto volba takového repertoáru 

znamenala mnoho (nejen pro Hlahol, ale i pro samotné skladatele, kteří se snaţili 

komponovat nově, opustit starý styl a jít po dosud nevyšlapané cestě), protoţe byla 

obratem od zahraniční hudby opět k hudbě české. Z programu je po delší době moţno 

vypozorovat snahu spolku o nalezení nové vlastní cesty spíše neţ být přisluhovačem 

druhých, jak se zdálo v předchozích ročnících. O tom svědčí i další koncert, při kterém  

se spolek zúčastnil produkce České Filharmonie a společně v únoru 1929 premiérovali 

Axmanovu kantátu „Balada o očích topičových“, Vomáčkovo „Ţiví mrtvým“ a Kálikův 

„Jadran“. V květnu toho roku se konal zájezd do polské Poznaně za účelem sjezdu 

slovanského pěvectva. Hlahol na společném koncertu přednesl československou a polskou 

hymnu a Dvořákův „Hymnus“ za spolupráce s Varšavskou filharmonií. Koncert byl 

navštíven více neţ 6000 posluchači a spolek opět za svůj výkon sklidil neobyčejný úspěch 

a pochvaly. Na konec tohoto ročníku připadly ještě miléniové svatováclavské oslavy v září 

                                                 
11

 Ten byl v té době více neţ dirigent známý jako autor opery „Cavaleria rusticana“. 
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roku 1929, na nichţ byly provedeny Foersterova kantáta „Sv. Václav“ a také jeho 

„Glagolská mše“. Hlahol mimo to uspořádal vlastní členský večer na oslavu desetiletého 

trvání Československé republiky a účastnil se mnoha příleţitostných produkcí v průběhu 

celého roku, které se vázaly k tomuto výročí. 

Následující ročník 69. byl věnován téměř výhradně vlastním produkcím. V počátku 

ročníku se druhým sbormistrem spolku stal Predrag Miloševič, avšak jeho působení 

nemělo dlouhého trvání, kdyţ byl o dva roky později povolán nastoupit vojenskou sluţbu. 

V prosinci 1929 věnoval Hlahol program svého koncertu J. B. Foersterovi k výročí jeho  

70. narozenin. Dalším významným počinem ročníku bylo provedení Händelova oratoria 

„Izrael v Egyptě“ za Herlova řízení, které v Praze vlastními silami nebylo provedeno  

od roku 1890, a tím se stalo i pro obecenstvo velmi přitaţlivým. (Obrázek 22) 

První řádný koncert 70. ročníku připadl na prosinec 1930 a tentokrát ho spolek věnoval  

V. Novákovi k jeho 60. narozeninám; dvě balady „Ranoša“ a „Zakletá dcera“ doplnil  

o „Svatební košile“. V květnu uspořádal Hlahol slavnostní jubilejní koncert  

ve Smetanově síni Obecního domu, která byla zaplněna do posledního místa. Na programu 

zazněla mimo jiné také novinka E. Axmana „Ilonka Beniačová“, kantáta pro sóla, sbor  

a velký orchestr. Lidové noviny tehdy napsaly: „Hlahol ukázal tím nejlépe, jak kráčí dále 

ve své tradici, kdy po celou dobu svého trvání byl věrným a oddaným interpretem českých 

oratorních a kantátových děl a ukázal tím svoji nestárnoucí aktuálnost, jestliţe s tak 

zjevným zápalem dovedl se oddati dílu ţivé přítomnosti, jak tomu bylo v případě 

Axmanově.“ (BARTOŠ, 1936, stránky 101-102) Hlahol ve svém jubilejním ročníku 

nevzpomínal na své zaloţení okázalým pořádáním slavností či sjezdů, ale prací.  

Kromě květnového jubilejního koncertu bylo pomyslnou oslavou zřízení pěveckého kurzu. 

Ten byl zaloţen s úmyslem vychovat si budoucí, pěvecky zdatný dorost. Vedením kurzu 

byl pověřen Josef Masopust a byl vyhlášen povinným také pro všechny členy spolku.   

Od 66. ročníku dochází k postupnému ubývání členstva. Doba, kdy počet zpěváků 

přesahoval tisícovku, byla dávno pryč. Toho roku bylo evidováno 939 členů spolku  

a v jubilejním 70. ročníku jich bylo pouhých 796. Zvlášť nápadně se pokles počtu členů 

spolku projeví, pokud ho srovnáme s ročníkem 65., kdy ve spolku bylo 1042 členů. 

Pomyslným krokem zpět bylo to, ţe se Hlahol rozhodl na prvním spolkovém koncertu  

71. ročníku uvést v prosinci 1931 Verdiho „Requiem“, které předtím dvakrát provedl  

na koncertech České filharmonie s dirigentem B. Waltrem. (Obrázek 23) Jako by se tím 
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spolek vrátil do dob, kdy ke svým řádným koncertům přejímal repertoár studovaný pro cizí 

produkce, a vytratila se jeho samostatná a svébytná linie. Na druhém koncertu  v dubnu 

1932 byly provedeny kratší sbory muţské, ţenské i smíšené. Kromě svých produkcí  

se spolek i v tomto ročníku hojně účastnil koncertů České filharmonie. Mimo to byl také 

uspořádán velmi úspěšný zájezd do Jugoslávie s účastí na Festivalu slovanské hudby. 

Celkem se tam Hlahol představil na osmi koncertech. 

Repertoár spolku byl v 72. ročníku obohacen jmény nových skladatelů,  

a to F. Píchou a jeho skladbou „Ţivote“ a V. Petrţelkou a jeho kompozicí „Námořník 

Mikuláš“. Tyto skladby byly provedeny na prvním řádném koncertu konaném v prosinci 

1932. Druhý koncert uspořádaný v dubnu 1933 v přinesl v programu „Matoušovy pašije“ 

J. S. Bacha. Zájem diváků o Bachovo dílo byl v té době značný a plný sál byl Hlaholu 

odměnou a ohodnocením práce. 

Ročník 73. byl ve znamení česko-slovensko – francouzských vztahů. Na program koncertu 

byly nastudovány a v říjnu 1933 byly provedeny „Requiem“ G. Faurého a „Magnificat“  

J. S. Bacha. Řízení těchto děl se ujal Gustav Bret (zakladatel a dirigent paříţské Bachovy 

společnosti). Na rok 1934 připadlo také jubileum B. Smetany (110 let od narození a 50 let 

od úmrtí) i A. Dvořáka (30 let od úmrtí). Pěvecká obec československá pořádala u těch 

příleţitostí pěvecký festival a účast Hlaholu na něm byla značná. Sbor se ho účastnil 

celkem čtyřmi produkcemi. 

Dvě domácí novinky přinesl první koncert 74. ročníku, kdy zazněla kantáta „Sobotecký 

hřbitov“ E. Axmana a „Te Deum“ J. B. Foerstera. K provedení Foersterovy skladby se pojí 

dopis, který byl zaslán na adresu sboru: „Paní a pánové, vzácní a milení přátelé, provedli 

jste ve svém koncertě po prvé mé Te Deum. A provedli jste je s takovou oddaností, 

vroucností a silou výrazu , ţe vzpomínám onoho večera dosud v dojetí, které nikdy 

nevymizí. Pěli jste dovedněji neţli já chválu Bohu trojjedinému v Te Deum  

a nedlouho na to v posvátné, krásné Mši Beethovenově. Děkuji Vám z hloubi duše a ujišťuji 

Vás srdečnou oddaností. Bůh ţehnej našemu starému, slavnému Hlaholu! Se zvláštním 

díkem Vašemu milému a obětavému dirigentu, příteli J. Herlovi a s ruky stiskem Vám 

všem, vţdy zcela Váš - Jos. B. Foerster“ (BARTOŠ, 1936, str. 120) V tomto ročníku se 

Hlahol 80členným smíšeným sborem účastnil deseti představení Wagnerovy opery „Mistři 

pěvci norimberští“ v Národním divadle. Za spolupráci Hlaholu poděkoval Otakar Ostrčil 

svým dopisem: „Slavnému zpěváckému spolku Praţský Hlahol v Praze, se skutečnou 
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radostí, děkuji Vám za Vaši spolupráci při novém nastudování Wagnerových „Mistrů 

Pěvců“ na Národním divadle. Jiţ samo Vaše jméno na plakátech bylo uměleckým 

doporučením a výkon Vašeho členstva byl tak vynikající, ţe přispěl podstatnou měrou  

k úspěchu premiéry. Po stránce hudební dodali jste mohutnosti našemu sborovému tělesu. 

Po stránce představitelské bylo obdivovati elán, s nímţ se Vaše členstvo vpravilo do svých 

úloh, a lásku a oddanost, s níţ je provedlo. S opravdovou vděčností kvituji tuto Vaši 

umělecky kolegiální spolupráci a prosím, aby můj dík byl laskavě tlumočen jak všemu 

členstvu, tak také sbormistru p. Jaromíru Herlemu, který s obětavostí sobě vlastní 

příslušné sborové partie vzorně nastudoval. S prosbou, abyste i v dalších reprisách nám 

laskavě vypomohli, jsem v dokonalé úctě Vám oddaný O. Ostrčil.“ (BARTOŠ, 1936, str. 

121) 

V témţe roce byl poţádán člen spolku Václav Smetáček, aby při zkouškách vypomáhal 

sbormistrovi a pořádaly se také dva pěvecké kurzy, jeden pro dospělé a druhý pro děti. Oba 

dva byly vedeny Josefem Benešem. Účelem dětského kurzu bylo především vychovat 

nové, budoucí zpěváky, a to nejen pro Hlahol. V prvním roce činnosti se dětem v kurzu 

líbilo, a tak vznikla naděje, ţe se myšlenka dětského sboru působícího při Hlaholu udrţí  

a  bude se dále rozšiřovat, coţ se v následujících ročnících potvrdilo. (Obrázek 24) 

Rada Hlavního města Prahy věnovala Hlaholu v jeho 75. ročníku čestnou plaketu a bylo 

mu uděleno uznání za jeho práci pro vlast a národ. 

V ročníku 76. Hlahol i nadále zůstával věrný svému zvyku a vypsal soutěţ na novou 

sborovou tvorbu. V tomto roce také organizoval kurzy dětského sborového zpěvu, které 

vedl Josef Beneš. Místosbormistrem byl Václav Smetáček a na postu sbormistra i nadále 

zůstává Jaromír Herle. Ani v tomto ročníku nedochází k ţádnému obratu a je spíše 

dozníváním předchozích let. Pokračovala hospodářská krize a stát neměl prostředky 

k podpoře kultury. Hudební ţivot silně ovlivňovaly koncertní agentury, jejichţ pozornost 

byla zaměřena pouze na zisk. Hlahol v této době neměl snadnou pozici a byl často pod 

diktátem agentur, které spoluurčovaly program, kde se často objevovala velká kantátová 

díla, a to především zahraniční a pod vedením cizích dirigentů. Spolek se tak ocitl v roli 

jakéhosi námezdního tělesa bez vlastní iniciativy. Tak například v letech 1936 a 1937 

Hlahol účinkoval při provedení Verdiho „Requiem“ s italským dirigentem  

Victorem de Sabatou a totéţ dílo naplnilo i program prvního řádného koncertu pod 

Herlovým vedením. Dále Česká filharmonie uvedla Beethovenovu „9. symfonii“  
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pod taktovkou E. Kleibera a Mahlerovu „II. symfonii“ za řízení F. Busche.  

Sbor spoluúčinkoval na provedení oratoria J. Jeremiáše „Mistr Jan Hus“ pod vedením  

O. Jeremiáše, které reprízované naplnilo druhý řádný koncert Hlaholu. Sborový repertoár 

se těmito díly nijak nerozšířil, neboť všechny uvedené skladby jiţ byly dříve nastudovány. 

V následujícím ročníku 77. se mimo mnoha příleţitostných vystoupení Hlahol představil 

pod taktovkou O. Jeremiáše ve Vycpálkově „Kantátě o posledních věcech člověka“  

a za řízení K. B. Jiráka v Beethovenově „9. symfonii“. Účastnil se také oslavy  

60. narozenin svého zakládajícího člena Zdeňka Nejedlého, kterému byla předána spolková 

jubilejní plaketa jako čestný dar. Hospodářská krize začala doléhat i na koncerty Hlaholu, 

které, zvláště pokud byly pořádané s orchestrem, ve velké většině končily finančním 

deficitem. Ani dobrá návštěvnost a výnos z prodaných vstupenek nebyly zárukou,  

ţe se podaří pokrýt náklady. Na valné hromadě toho ročníku zaznívaly hlasy, ţe členstvo 

chce „aby Hlahol nebyl podřízen cizí iniciativě“ a ţe členstvo nechce „aby si Hlahol  

dal poroučet od těch, co pořádají koncerty pro výdělek“. Sbor pak v tomto duchu jednal 

s Českou filharmonií a bylo docíleno dohody, ţe za trojí účinkování sboru v jejich 

koncertech, bude orchestr na oplátku hrát pro Hlahol jednou zdarma. Později se tento 

poměr pro Hlahol ještě zlepšil, za jedno hraní se zpívalo jen dvakrát. Diskutovalo se také  

o tom, ţe by měl sbor pořádat koncerty sborové a capella s poukázáním  

na to, ţe se tím zvyšuje pěvecká kvalita a ţe sbor pak technicky roste, zatímco při zpěvu 

s orchestrem se leccos ztratí. Z těchto i z rozpočtových důvodů byly oba řádné koncerty 

tohoto ročníku čistě vokální a oba se konaly ve Smetanově síni.  

Počátek ročníku 78. byl pro Hlahol velmi pohnutý, a to nejen díky vystupňovanému 

politickému napětí, ale především kvůli rezignaci dlouholetého a oblíbeného sbormistra 

Jaromíra Herleho, které přišlo po prázdninách roku 1938. Důvodem Herlova rozhodnutí 

bylo zhoršení jeho zdravotního stavu. Výbor, vědom si závaţnosti situace, na sbormistra 

nenaléhal, aby si svou rezignaci rozmyslel. Byla uspořádána valná hromada, na které byl 

prvním sbormistrem zvolen dosavadní místosbormistr Václav Smetáček a jeho místo 

obsadil Jindřich Bubeníček. Nové umělecké vedení sboru se tak radikálně omladilo,  

ale k ţádnému zvratu ani přerušení činnosti nedošlo, neboť Smetáček jiţ dříve svorně 

spolupracoval s Herlem a mohl hladce navázat na jeho práci. Volba nového uměleckého 

vedoucího sboru se v budoucnu ukázala jako velmi šťastná. Oba řádné koncerty Hlaholu 

dirigovali Smetáček i Herle (vzhledem k tomu, ţe se program připravoval ještě 
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v předchozím období). Na prvním koncertu zazněla velká vlastenecká díla české sborové 

tvorby, např. Dvořákův hymnus „Dědicové Bílé hory“, Jeremiášův „Český prapor“, 

Smetanova „Česká píseň“ nebo „70 000“ J. Kunce, za spoluúčinkování České filharmonie. 

Na druhém řádném koncertu přednesl Hlahol program sloţený z českých skladeb a capella. 

V tisku se objevily recenze o koncertech Hlaholu, kde bylo konstatováno, ţe „Hlahol přes 

všechny obtíţe chce udrţeti dobrou tradici…Jeho funkce nikterak nepominula.“ 

(PLAVEC, 1961, str. 18) Z dalších významných produkcí, na kterých se spolek podílel, 

můţeme jmenovat provedení Novákovy „Bouře“ (únor 1939) za řízení K. B. Jiráka, 

Dvořákových „Svatebních košil“ (březen 1939) s dirigentem K. Šejnou nebo Foersterova 

„Te Deum“ pod vedením Rafaela Kubelíka (duben 1938), vše v abonentním cyklu  

České filharmonie.   

 

3.5. Období 2. světové války 

Rok 1939 zahájil šestileté období, kdy celá země ţila pod nesmírným tlakem nacistické 

okupace. Lidé si zvykli psát i mluvit v náznacích, protoţe nebylo dovoleno otevřeně mluvit 

a projevovat svůj názor. O to víc však v tomto období vynikla moc české hudby, která 

v tísnivých poměrech posilovala a naplňovala nadějí. Koncerty byly hojně navštěvovány, 

coţ pocítil i Hlahol při svých produkcích. Sbor si byl vědom, ţe svou činnost v této době 

nesmí zastavit ani omezit. Právě naopak, kolektiv vnímal svou práci jako vlasteneckou 

povinnost, a tak ve své činnosti nejen pokračoval, ale ještě se snaţil  

ji rozšiřovat. Právě v tomto období spolek dosahuje jednoho ze svých největších vrcholů. 

Hlahol z období okupace vyšel poměrně šťastně, jako ryze vlastenecký, český spolek 

pokrokového smýšlení a demokratického zaloţení. Zůstal věrný domácí kultuře  

a ani v jednom případě se nestalo, ţe by do programů jeho koncertů pronikly dobové 

nacistické nebo kolaborantské skladby (v tomto případě bylo jistě obrovskou výhodou,  

ţe Hlahol byl spolkem amatérským, protoţe profesionální umělecká tělesa jako orchestry, 

divadla nebo rozhlas musela dělat ústupky a uvádět i skladby tohoto druhu). Jediné,  

co si doba vynutila, bylo dvojjazyčné provedení programů a plakátů koncertů. I přes  

to, ţe nemohl dělat vše, co by chtěl, prošel spolek touto dobou s čistým štítem  

a bez poskvrny jakéhokoli kolaborantství s okupanty. Nesníţil ani svou tradiční úroveň.  

Za to všechno byl lidmi z české strany vysoce ceněn, váţen a milován. Protektorátní úřady 

si však vynutily, ţe všichni členové Hlaholu museli podepsat prohlášení o svém árijském 



48 

 

původu, jinak by činnost spolku nebyla nadále povolena. I v tomto ročníku pokračovaly 

kurzy dětského zpěvu. V domě na nábřeţí bylo v prvním patře zřízeno stálé hlaholské 

muzeum památek, dokumentů a trofejí. Pod tíhou doby zcela vymizelo pořádání tradičních 

kaţdoročních hlaholských výletů – nebyly totiţ vůbec povoleny. 

První řádný koncert 79. ročníku uvedl novinky jako „Stabat Mater“ E. Axmana,  

„Zimní baladu“ O. Zicha a „Sladkou baladu dětskou“ R. Karla a hrála při něm  

Česká filharmonie pod vedením V. Smetáčka. Kritiky tehdy oceňovaly nový výběr 

programu i jeho pečlivé provedení. Také druhý řádný koncert byl umělecky na výši  

a Hlahol při něm provedl Jirákův „Ţalm 23“, dále Křičkovy „Tři hymnické zpěvy“ 

a oblíbené „Svatební košile“ V. Nováka. Kromě těchto dvou velkých koncertů spolek opět 

spolupracoval na produkcích jiných pořadatelů. Z nejvýznamnějších můţeme jmenovat 

koncert v květnu 1940 v rámci lidového cyklu „Radosti ze ţivota“, na kterém Hlahol spolu 

s orchestrem FOK znovu provedl Křičkovy „Tři hymnické zpěvy“, dále jako novinku  

„Dva české tance pro smíšený sbor a orchestr“ A. Provazníka a Smetanovu „Českou 

píseň“. Orchestr na program přidal předehru k Fibichovu „Pádu Arkuna“, Smetanův 

„Valdštýnův tábor“ a Dvořákovu předehru „Můj domov“. Vše řídil dirigent Smetáček. 

Hudební veřejnost i kritiky zaznamenaly zajímavost repertoárové linie, kterou si nový 

sbormistr vytvářel. Hlahol se jiţ neřídil poţadavky koncertních agentur, které dříve tak 

mocně ovlivňovaly výběr skladeb ke studiu. Tísnivé podmínky okupace obracely 

pozornost veřejnosti především k domácímu umění, čehoţ si byl mladý Smetáček dobře 

vědom, a v souvislosti s tím vybíral a volil program svých koncertů. Velkým přínosem 

bylo, ţe Smetáček byl absolventem hudební vědy, měl tedy široký přehled o české sborové 

a kantátové tvorbě současnosti. Jeho programy se vyznačovaly nekonvenčností  

a nevtíravou poutavostí. V tomto období Hlahol pravidelně spoluúčinkoval na koncertech 

Českého rozhlasu, a tak výkony sboru byly častěji vysílány a dostaly se k uším  

i mimopraţské veřejnosti. V červnu 1940 se sbor definitivně rozloučil se svým 

sbormistrem Jaromírem Herlem a uspořádal pro něj vzpomínkový večer. 

Hlavní náplň jubilejního 80. ročníku tvořily výroční oslavy 100 let od narození Antonína 

Dvořáka. Hlahol se jich samozřejmě zúčastnil, a to hned několika produkcemi 

z přesvědčení a především z hrdosti, protoţe to byl právě on, kdo kdysi (roku 1873) 

pomohl tehdy téměř neznámého skladatele uvést do povědomí široké hudební veřejnosti. 

Spolek v tomto ročníku také vzpomínal na nedávné 80. výročí J. B. Foerstera a také  
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na 70. výročí V. Nováka (oba byli velcí příznivci Hlaholu). Z tvorby všech tří mistrů byla 

vybrána stěţejní díla, která spolek nastudoval a provedl. Jediný koncert, který byl 

skutečnou oslavou jubilejního výročí, se konal 12. ledna 1941. Celý program byl vysílán 

rozhlasem, který Hlaholu učinil snad větší publicitu a ohlas, neţ pořádání slavnostních 

shromáţdění či uskutečnění velkého koncertu. Kromě řádných i slavnostních koncertů 

v tomto ročníku stojí za zmínku, ţe v lednu 1941 natočil Hlahol na gramofonové desky 

v Českém rozhlasu Smetanovu „Českou píseň“, jejíţ partitura tehdy vyšla z iniciativy 

Společnosti Bedřicha Smetany v novém kritickém vydání. Smetáček se ihned ujal 

přestudování díla podle tohoto autentického pramene, zatímco Pěvecká obec česká zaujala 

stanovisko konzervativní a chtěla prosazovat starší verzi, skladatelem zamítnutou. Hlahol 

se i v této situaci, přestoţe v jádru spolek tradiční, osvědčil jako pokrokový a pruţný, 

schopný bezprostřední reakce a i díky svému nekompromisnímu stanovisku přispěl k tomu, 

ţe toto definitivní Smetanovo znění „České písně“ v praxi zvítězilo nad původní verzí.  

Věren tradici vypsal Hlahol opět další soutěţ na české sborové skladby, jejíţ výsledky byly 

vyhlášeny v září 1941. Podmínkami soutěţe, uveřejněnými i v tisku, bylo, ţe skladatelé 

ucházející se o ceny musí být české národnosti a ţe přednost bude dána těm skladbám, 

které budou výrazem české hudebnosti a českého národního ducha. V porotě zasedali  

J. Křička, J. Kvapil a V. Smetáček. Soutěţí Hlahol plnil své vlastenecké poslání. Výsledek 

však neodpovídal očekávání. První cena nebyla udělena, druhou cenu získal  

J. Kalaš za kantátu „Matka Boţí“ a čestné ceny získaly skladby pro smíšený sbor J. Fialy 

„Spi, svatá“, J. Z. Bartoše „Naše pole“ a J. Blatného „Na zemi své“. 

Oproti minulým ročníkům se v 81. ročníku nerozvíjela spolupráce s Českým rozhlasem ani 

s Českou filharmonií. Důvodem bylo, ţe si rozhlas zaloţil pro své účely vlastní 

profesionální smíšený sbor (z něho se pak osamostatnil známý Český pěvecký sbor Jana 

Kühna). Vznikem tohoto tělesa přibyla Hlaholu velmi kvalitní a váţná konkurence.  

To byla pro spolek nová situace, se kterou se ve své historii nikdy nesetkal. Najednou 

vedle sebe stály spolky dvou typů – jeden profesionální a druhý amatérský. Pro Hlahol  

to tehdy byla motivace k napnutí sil a zvýšení nejen pracovní kázně, ale také 

reprodukčního úsilí. Bohuţel došlo k úbytku objednaných koncertů a s tím související 

finanční ztráta na honorářích za tato vystoupení. I přesto však měly produkce Hlaholu 

trvale dobrou návštěvnost a na programech se stále objevovala jména známých i nových 
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autorů. Hlahol za účelem provozování novinek navázal spolupráci se Sdruţením pro 

soudobou hudbu.  

V 82. ročníku projevil Hlahol své uznání J. Křičkovi u příleţitosti jeho doţitých  

60 let a J. Herlemu, který se doţil 70 let. Nechal vyrobit busty obou osobností, které 

umístil ve zkušebním sále. I v této pohnuté době šel Hlahol takřka z jednoho koncertního 

vystoupení do druhého. V tomto ročníku se konalo celkem sedm celovečerních koncertů,  

pět menších koncertních vystoupení a mnoho dalších příleţitostných výkonů. 

Z nejvýznamnějších můţeme zmínit premiéru Křičkovy „Mateřídoušky“ a taktéţ jeho 

„Angeluse“ v prosinci roku 1942, „Legendu o sv. Alţbětě“ F. Liszta v březnu 1943 nebo 

Verdiho „Requiem“. Za zvláštní pozornost stojí, ţe na podnět členů Hlaholu pořádal 

místostarosta spolku Jaromír Fiala před provedením významných děl zvláštní přednášky 

s podrobným rozborem skladby a oceněním jejího významu. Cílem těchto přednášek byla 

především péče o vzdělání členů spolku a jejich lepší pochopení provozovaného díla. 

V tomto ročníku nebyl pořádán kurz dětského sborového zpěvu vzhledem k mimořádným 

válečným poměrům, které se dotýkaly i běţné školní docházky. Podle statistik měl Hlahol 

v tomto ročníku 317 výkonných členů a 322 členů přispívajících. Ovšem docházka  

na zkoušky nebyla uspokojivá, téměř polovina výkonných členů na více neţ polovině 

z nich chyběla. Důvodem byly mimořádné společenské poměry a přílišné zaneprázdnění 

členů. 

Do 83. ročníku spolek vstoupil koncertem, na kterém provedl „Mši C dur“ J. Maláta  

za řízení místosbormistra J. Bubeníčka. Prvním velkým koncertem ročníku bylo provedení 

Bachovy „Mše h-moll“ v lednu 1944 za řízení sbormistra Smetáčka a spoluúčasti sólistů 

Národního divadla, mezi nimiţ byli umělci zvučných jmen M. Krásová a E. Haken. 

Koncert byl pro obrovský úspěch třikrát opakován. Dalším velkým počinem toho ročníku 

bylo provedení Verdiho „Requiem“, které dosáhlo podobného úspěchu jako Bachova mše. 

Jedním ze sólistů byl tenkrát B. Blachut. Jarní koncert konaný v dubnu 1944 přinesl 

prezentaci české kantátové tvorby. Provedeny byly tehdy Fibichova „Meluzína“, Janáčkův 

„Amarus“, Smetanova „Česká píseň“ a „Ţiví mrtvým“ B. Vomáčky. Celkově počet 

velkých koncertních produkcí toho ročníku dosáhl čísla 11, dále se uskutečnily čtyři menší 

vystoupení a pět dalších příleţitostných účinkování. Navíc byly v tomto ročníku obnoveny 

kurzy v dětském sboru pod vedením V. Vycpálka, kam se přihlásilo celkem 164 dětí. 

Jelikoţ byly výsledky jejich celoroční práce znamenité, připustil Hlahol úplně poprvé děti 



51 

 

také na svou závěrečnou produkci ročníku v květnu 1944. Provedeny byly lidové písně  

a dále skladby Smetanovy, Dvořákovy, Fibichovy, Novákovy nebo Foerstrovy. Celkové 

atmosféře přispělo, ţe všechny děti byly oblečeny do národních krojů, a na krásný koncert 

se dlouho vzpomínalo.  

Mohlo se zdát, ţe činnost Hlaholu v předposledním válečném roce probíhala celkem 

nerušeně. Tím větší překvapení pro všechny přišlo, kdyţ okupanti poslední den toho 

ročníku (30. září 1944) zabrali spolkové místnosti a vytvořili v nich táborovou kuchyni 

nacistické válečné organizace Todt. To byl naprosto nečekaný a váţný zásah, který mohl 

zcela přerušit spolkovou činnost. Ve spěchu bylo provedeno vyklizení sálu, šatny – 

všechny obrazy a busty i dva klavíry byly přeneseny do zasedací síně a na galerii, nástěnné 

malby byly překryty plátnem, aby nedošlo k jejich poškození. (Obrázek 26) 

Na počátku dalšího ročníku vyvstalo mnoho starostí, z nichţ největší  

se ukázalo, jak udrţet sborové zkoušky, aby nebyla ohroţena první produkce spolku, která 

připadala na 17. října 1944. Zkoušky se prozatímně konaly ve Smetanově síni,  

Na Zbořenci a ve Štěpánské ulici. Bylo však nutno najít stálou náhradu za zabrané vlastní 

místnosti. Nakonec Hlahol zůstal ve Štěpánské ulici, kde našel svůj dočasný domov. 

Naštěstí uţ v předvánočním týdnu přišla dobrá zpráva, ţe organizace Todt uvolnila 

místnosti v hlaholském domě, a uţ v lednu byly Hlaholu vráceny klíče od budovy.  

Ročník 84. byl v mnoha ohledech mimořádný. Valná hromada se konala  

aţ po osvobození a za zcela jiných poměrů v dubnu 1946. Činnost tohoto ročníku začala 

jako obvykle po prázdninách, a to studiem Foersterova oratoria „Svatý Václav“, jímţ 

Hlahol chtěl uctít 85. narozeniny skladatele, které připadaly na prosinec 1944. Jako by 

nebylo dost na tom, ţe Hlaholu byly zabrány vlastní zkušební místnosti, zasáhlo do příprav 

koncertu ještě nařízení, podle něhoţ směly koncerty pořádat jen určité celostátní 

organizace, nikoli samy spolky. Po náročném vyjednávání se podařilo koncert přece jen 

uskutečnit,  

a to 17. října 1944. V titulní roli tenkrát vystoupil B. Blachut a spolu s dalšími sólisty 

účinkoval také orchestr FOK, dětský sbor Hlaholu a praţský pěvecký sbor Kříţkovský. 

Spolková výroční zpráva o tomto koncertu zmiňuje: „Snad ještě ţádnému hlaholskému 

koncertu se nestavělo v cestu tolik překáţek, jako tomuto. Zásah organizace Todt,  

tzv. „totální nasazení“, jednání o povolení zvýšení cen, zákaz pořádání koncertů 

jednotlivými spolky, administrativní potíţe, atd… se často zdály být nepřekonatelnými. 
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Zásluhou dr. V. Smetáčka a starosty dr. Vůjtěcha byl koncert přece prosazen a uskutečněn. 

Po jeho absolvování jsme si upřímně oddechli, naplněni radostí, ţe se nám podařilo tento 

hlaholský hold Mistru J. B. Foerstrovi uskutečnit. Radost nám kalilo jen to, ţe se Mistr 

Foerster pro onemocnění nemohl koncertu zúčastnit.“ (PLAVEC, 1961, stránky 31-32) 

Vzhledem k tomu, ţe nařízením směly koncerty pořádat jen ústřední organizace, byl tento 

koncert poslední produkcí tohoto ročníku.  

K dokreslení obrazu o poměrech na sklonku války uvádí výroční zpráva, ţe v sezóně  

1944 – 1945, aţ na několik málo výjimek, nebylo vůbec dovoleno tisknout koncertní 

programy, proto z té doby neexistuje mnoho tištěných dokladů. Také vliv cenzury  

na zpívané texty byl značný, takţe bylo potřeba upravovat a různě komolit verše. Tím však 

všem nepříjemnostem nebyl konec. V dubnu 1945 bylo Hlaholu oznámeno, ţe se zabírají 

opět šatna a sál pro firmu Odkolek k uskladnění mouky. Nakonec k tomu však díky spádu 

událostí nedošlo.  

Poslední zkouška Hlaholu za nesvobody se konala 4. května 1945 a o týden později  

uţ se všichni sešli v osvobozené republice. Po revoluci se veřejný a společenský ţivot 

natolik obnovil, ţe se koncertní sezóna prodlouţila aţ do září, které v dřívějších ročnících 

patřilo spíše přípravám k ročníku následujícímu. Po delší době byl Hlahol opět pozván 

do Českého rozhlasu, kde spolu s orchestrem FOK natočili Foersterova „Svatého 

Václava“. Na konci září bylo stejné dílo provedeno ve Smetanově síni za přítomnosti 

prezidenta republiky Edvarda Beneše, čímţ Hlahol oficiálně ukončil činnost 84. ročníku.  

 

3.6. Období po osvobození 

První mírový ročník 85. se stal ročníkem sbormistrovské krize. Důvodem bylo oznámení 

dirigenta Smetáčka, ţe svému závazku nemůţe dostát a ve funkci sbormistra Hlaholu můţe 

setrvat jen do konce srpna 1946 (stal se totiţ uměleckým šéfem orchestru FOK a také 

profesorem Praţské konzervatoře). Tím končí v dějinách spolku významná epocha. 

Vzhledem k očekávanému odchodu i jeho zástupce Bubeníčka se ujal funkce 

výpomocného sbormistra Antonín Dolinský. Spolku bylo jasno, ţe musí i v nových 

poměrech uhájit své umělecké jméno, na kterém tolik let se svými sbormistry pracoval.  

Za tento ročník uspořádal Hlahol devět večerních koncertů a 23krát účinkoval na jiných 

produkcích. Z nejvýznamnějších děl studovaných a provozovaných v tom roce jmenujme 
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Foersterovu „Glagolskou mši“ a Dvořákovo „Requiem“. V listopadu přišla smutná zpráva  

o úmrtí Jaromíra Herleho, kterého Hlahol 4. prosince 1945 doprovodil svým zpěvem  

na poslední cestě. V červnu 1946 se uskutečnil výlet do Terezína a Litoměřic,  

kde se Hlahol poklonil památce obětí terezínského vyhlazovacího tábora. Tím spolek 

navázal na tradici zájezdů do pohraničí a jím také skončila definitivně koncertní sezóna  

i Smetáčkovo dirigentské období.  

Po prázdninách se řízení Hlaholu v jeho 86. ročníku ujal dirigent Cyril Pecháček, pod 

jehoţ vedením se sbor brzy sjednotil a jeho činnost pokračovala bez přerušení dál. 

Návštěvnost zkoušek sice klesla na historické minimum (mnoho členů Hlaholu bylo 

zapojeno i v Sokole, který připravoval první poválečný Všesokolský slet), ale i přesto  

se pracovalo dál. Nadále pokračovala i činnost dětského sboru, který se v tomto ročníku 

připojil ke spolku jako jeho právoplatná sloţka. Vedení dětí bylo svěřeno taktéţ 

Pecháčkovi. I toto období bylo obdobím hledáním nové cesty a nového směru, kterým  

by se Hlahol ubíral. Existovalo jiţ mnoho konkurenčních sborů, které od spolku členy 

odpoutávaly a narušovaly jejich docházku. Zápisy z valné hromady reflektují pocity  

té doby slovy: „Dokázali jsme, ţe nejsme spolkem patřícím snad minulosti, jak jsme slyšeli 

některé nevlídné hlasy, nýbrţ spolkem, který…bude stát vţdy na prvém místě mezi 

amatérskými spolky československými…bez ohledu na změny politického ţivota kolem.“ 

(PLAVEC, 1961, str. 41) Záměrem Hlaholu bylo, aby v kulturním ţivotě nebyl opomíjen. 

Avšak kdyţ přišla nabídka z opery na spoluúčinkování ve Verdiho „Aidě“ (aby se kvůli 

efektu rozšířil operní sbor), spolek odmítl. Bylo to hned z několika důvodů, nejen  

ţe nebylo dost členů, kteří by mohli účinkovat i v několika reprízách opery, ale především 

by je tato činnost odváděla od pravidelných zkoušek Hlaholu, které byly samozřejmě 

stavěny na první místo.  

Do 87. ročníku vstupuje Hlahol s neutěšenou otázkou sbormistrovského vedení. Pecháčkův 

zdravotní stav byl zatíţen pokračující chorobou, která mu často bránila v práci, a proto  

se v tomto ročníku objevují i jména jiných sbormistrů, kteří za něj jeho práci plnili. Tato 

nepřízeň bohuţel jen komplikovala postavení spolku v  převratných dobách, kterým  

se museli všichni přizpůsobovat. V tom je moţno hledat i vysvětlení, proč se činnost 

spolku v tomto ročníku zdá menší. Ačkoli se uskutečnilo celkem 21 vystoupení, vesměs  

se jednalo o příleţitostné výkony. Od února 1948 byl Pecháček ve funkci vystřídán 

Zdeňkem Tomášem. 
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Politické události v únoru roku 1948 znamenaly velký mezník i v kulturních dějinách 

národa. Ani Hlaholu se v tomto období nevyhnuly potíţe, jeho členové museli být 

orientováni správným směrem a museli se zbavit starých iluzí a přeţitků. Naštěstí samotná 

podstata Hlaholu nemusela být nijak měněna, od svých počátků to totiţ byl spolek 

demokratického myšlení a  vţdy projevoval vůli jít poctivě a bez výhrad s lidem. Mezi 

členy Hlaholu se navíc nevyskytovali významně bohatí a majetní lidé, naopak byl spolek 

tvořen v naprosté většině zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky, studenty, inteligencí 

a ţenami v domácnosti. Všechny pojila láska k české hudební kultuře a vlastenecké  

i sociální cítění. Po prověrce kolektivu mohl Hlahol pokračovat ve své práci a události 

února se ho v podstatě nedotkly. Novému sbormistru v tomto ročníku pomáhal jako druhý 

sbormistr Jan Kasal. Nadále pokračovala i činnost dětského sboru pod vedením Václava 

Matouše. Co se však nepodařilo obnovit, byla spolupráce Hlaholu s rozhlasem.  Spolek 

nebyl ani jednou pozván do studia na natáčení. Důvody k tomu je moţno spatřovat v době 

samotné, ale také v tom, ţe rozhlas měl nyní k dispozici dvě profesionální tělesa  

(Český pěvecký sbor a vlastní Pěvecký sbor Československého rozhlasu) a ta byla schopna 

pokrýt veškeré jeho potřeby. Dalším pro Hlahol nepříznivým faktem bylo, ţe po roce 1948 

začaly masově vznikat nové mládeţnické soubory (ty byly především finančně i politicky 

všude preferovány), a tak spolku rostla silná konkurence. Hlahol ale s nepřízní osudu vţdy 

bojoval, jak nejlépe uměl, a ani i v tomto roce tomu nebylo jinak. Místostarosta Jaromír 

Fiala začal pořádat kurzy lidových písní nejen pro členy Hlaholu, ale i pro širokou 

veřejnost. Záměrem bylo sjednotit lidi, kteří si chtěli zazpívat české lidové písně (v té době 

velmi opomíjené a vytlačované dobovými písněmi). Kurzy se konaly jednou týdně  

a vzbudily velký ohlas. Načas byly bohuţel přerušeny, ale J. Fiala ve své myšlence pak dál 

pokračoval v praţském rozhlase. 

Koncertní sezóna 88. ročníku byla poměrně pestrá a bohatá. V číslech to bylo  

5 vlastních celovečerních koncertů, 6 spoluúčinkování na koncertech jiných institucí,  

14 příleţitostných vystoupení a 1 koncertní zájezd. Během ročníku se na pozici 

místosbormistra po odchodu J. Kasala vystřídali L. Vojta a V. Jelínek. I v tomto ročníku  

se Hlahol snaţil jít vlastní cestou, ačkoli konkurence byla veliká. Ve výroční zprávě  

za tento ročník se píše: „Stále a stále si musíme opakovat to, co jiţ zde bylo mnohokráte 

řečeno, ţe totiţ nejsme dnes sami, ţe jsme v těţkém ohni konkurence a jen pečlivou  

a obětavou činností v tomto těţkém konkurenčním boji obstojíme. Náš spolek není nějakým 

sdruţením lokálního významu. V celém státě má jméno Praţský Hlahol svůj dobrý zvuk. 
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Snaţme se se všichni, aby náš radostný zpěv byl naší posilou, aby nás občerstvoval  

po celodenní námaze a aby nám přinášel vnitřní štěstí a mír. Budeme-li takto zpívat, 

nemůţe obstáti v soutěţi s námi ţádná konkurence, specielně pak ne konkurence 

profesionální!“ (PLAVEC, 1961, str. 52) Hned v listopadu 1948 bylo provedeno 

monumentální Berliozovo „Requiem“ pod vedením nového sbormistra Zdeňka Tomáše. 

Bohuţel orchestr a sbor nebyl tak plně obsazen jako v dřívějších dobách, kdy dílo 

dirigovali Ostrčil nebo Křička, a tak byl akustický dojem pro diváky velmi oslaben. Také 

kritiky se pozastavovaly nad aktuálností zvoleného díla vzhledem k novým společenským 

poměrům. I přes to všechno však provedení přesvědčilo o schopnostech sbormistra, který 

neměl obavy sáhnout po jednom z největších vokálně-instrumentálních děl světové tvorby. 

Tenorové sólo zpíval Beno Blachut a koncert byl dvakrát opakován před plnou 

Smetanovou síní. V květnu 1949 se sbor pěveckým vystoupením naposledy rozloučil  

se svým bývalým sbormistrem Cyrilem Pecháčkem, který podlehl své nemoci. Mimořádný 

koncert v červnu téhoţ roku přinesl dvě novinky české moderní tvorby, kantáty  

„Zpěv rodné zemi“ Z. Blaţka a „Běţec míru“ J. Z. Bartoše. V tomto roce Hlahol 

spolupracoval s tehdy významným dirigentem Václavem Neumannem, se kterým na dvou 

koncertech provedl Smetanovu „Českou píseň“ a „Píseň svobody“.  

Dětský sbor, který i v tomto ročníku pokračoval ve své práci, zaznamenal ve svém vedení 

změny. Po odchodu Kasala se vedení ujal Václav Matoušek, ale po nedlouhé době po něm 

funkci převzal J. Fraytag. Význam dětského sboru byl v této době velmi oceňován.  

Ve výroční zprávě se o něm píše: „Musíme si uvědomit, ţe nám zde vyrůstá kádr zpěváků  

a ţe takový zpěvák bude jednou ve velkém sboru velice platným členem, protoţe bude mít 

jiţ i ve svém mladém věku mnohaletou pěveckou zkušenost. Nemusíme si skrývat, ţe věta 

„Co Čech, to muzikant“ dávno pozbyla své platnosti. Jen skutečně nepatrný díl naší 

mládeţe obrátil svou pozornost k hudbě, a proto náš dětský sbor zavazuje. Nesmíme 

dopustit, aby snad děti ze sboru znechuceně odcházely. Musíme jim vytvořit takové 

prostředí, ve kterém poznají, ţe hudba a zpěv zušlechťuje lidská srdce  

a duše a ţe vytváří podmínky k tomu, aby lidstvo spělo stále výše ke skutečnému  

a opravdovému dobru.“ (PLAVEC, 1961, str. 52) 

V 89. ročníku se nekonalo tolik koncertních vystoupení jako v letech předchozích  

a celkově byl méně plodný. Sbormistr Tomáš i v tomto ročníku sáhl opět po velkém 

světovém díle a v lednu 1950 s Hlaholem a Praţským rozhlasovým orchestrem provedl 
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dvakrát Händelova „Mesiáše“.  Před provedením díla byla pro členy J. Fialou opět 

uspořádána přednáška s podrobným rozborem díla a ukázkami z gramofonových desek 

nazpívaných světovými zahraničními sbory. Hlahol se snaţil starat se nejen o výchovu 

svých členů, ale především o světovou úroveň svých výkonů. V témţe roce vystoupilo 

několik členů Hlaholu v sólových rolích v Čajkovského opeře „Evţen Oněgin“ spolu 

s Rakovnickou operou, která představení v Praze uspořádala. Pojítkem spolupráce těchto 

dvou institucí byl sbormistr Zdeněk Tomáš, který operu vedl. 

Jubilejní 90. ročník byl zahájen koncertem v listopadu 1950. Sbormistr tehdy k provedení 

nesáhl po světové tvorbě, ale po tehdejších soudobých skladbách. Na koncertu provedl 

Hlahol s orchestrem FOK díla „Za mír“ A. Háby, „Běţec míru“ J. Z. Bartoše, „Matka 

země“ J. Stanislava a „Ukrajino moje!“ A. Štogarenka. Především poslední skladba byla 

těţištěm programu, protoţe tím Hlahol uvedl nového dosud neznámého současného 

skladatele (narozen 1902). Kritiky koncertu byly pro Hlahol velmi příznivé  

a stejně jako výběr repertoáru byla kladně hodnocena i pečlivost, se kterou sbor uvedené 

skladby nastudoval.  Zvláštní nároky si vyţádalo studium Stanislavovy skladby, kterou 

autor do poslední chvíle měnil, prováděl škrty a přepisoval. V prosinci uspořádal Hlahol 

koncert věnovaný svému devadesátiletému jubileu. Na programu tehdy byla díla starších 

mistrů jako Smetana, Dvořák, Foerster nebo Vomáčka. V červnu se sbor zúčastnil pohřbu 

milovaného skladatele a přítele spolku J. B. Foerstera. V tomto roce skončila činnost 

Pěvecké obce české, která byla nahrazena Ústředím lidové umělecké tvořivosti (později 

Ústředním domem lidové tvořivosti). Tím Hlahol ztratil část své opory a musel hledat nové 

organizační zapojení a s tím také související otázky finanční. Na vypisování cen  

za soudobou sborovou tvorbu (jeţ bylo dříve jedním z poslání Hlaholu) jiţ spolku 

nezbývaly prostředky, takţe to nepřipadalo v úvahu. Ve výroční zprávě se o tomto 

problému píše: „Je to tento ročník, kdy se do koncertních plánů začíná stále více a více 

plíţit otázka finanční únosnosti koncertů, která v dalších letech poté nám naprosto 

znemoţňuje pořádat koncerty novinkové, nebo takové, u nichţ by nebylo moţno 

předpokládat alespoň dobrý finanční výsledek.“ (PLAVEC, 1961, str. 57) 

Místosbormistrem tohoto ročníku byl Zdeněk Chochola. 

Činnost Hlaholu v ročnících 91. a 92. vynikala pestrostí a mnohotvárností, jakou jsme 

mohli pozorovat v dřívějších dobách. Ovšem nedařilo se najít stálou osobnost  

na místo druhého sbormistra. Nejprve byl na toto místo obsazen Emil Špolcl, o rok později 
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byl vystřídán Miroslavem Venhodou, po něm se na čas tohoto postu ujal Jan Kasal a o rok 

později Zdeněk Blecha. Z nejvýraznějších koncertních produkcí jmenujme alespoň koncert 

v září 1952 věnovaný oslavě 70. narozenin Jaroslava Křičky pod vedením dirigentů  

Z. Tomáše a V. Smetáčka. V lednu 1953 se Hlahol představil ve „Vánočním oratoriu“  

J. S. Bacha spolu s orchestrem FOK a sólisty večera byli přední umělci M. Šubrtová,  

S. Červená, J. Gleich a J. Soumar. I přes koncertní vypětí však vládla ve sboru stagnace 

spíše neţ atmosféra radosti a nadšení. Stálé obtíţe s nedostatkem financí pro vlastní 

produkce nutily spolek hledat angaţmá, aby sami nedopláceli na svou činnost.  

Přerodem a změnou staré spolkové formy Hlaholu se vyznačuje 93. ročník.  

Od 1. července 1954 se Hlahol stává pěveckým sborem Městského domu osvěty
12

. Vnitřní 

ţivot Hlaholu i jeho administrativu to značně změnilo a dlouho trvalo, neţ si členové 

zvykli. Organizační změny v letech 1950 - 1954 byly důvodem uvolnění kázně v docházce. 

Často na to upomínal výbor ve svých výročních zprávách. Docházelo dokonce k tomu,  

ţe někteří členové chodili na zkoušky jen tehdy, kdyţ se zkoušelo to, co se jim líbilo. 

Někteří členové se zase chtěli v Hlaholu jen bavit, coţ váţně narušovalo morálku sboru. 

V červnu 1954 navrhla Likvidační valná hromada Hlaholu jako spolku, aby  

se začátek správního roku přesunul z historického 1. října na 1. ledna, čímţ by byl 

v souladu s běţným hospodářským plánováním i občanským kalendářem. Po schválení 

tohoto návrhu tedy 94. ročník trval pouze půl roku (od července do prosince) a tvořil jakési 

vyrovnávací období. Tím nastala změna v číslování ročníků a počet let se uměle o jeden 

rok navýšil. Tím se na druhou stranu vyrovnává doba, kdy Hlahol působil neoficiálně 

(protoţe neměl schválené spolkové stanovy). I přes zkrácené období činnosti ročníku 

uveďme alespoň nejvýznamnější produkci, uvedení Händelova oratoria „Izrael v Egyptě“ 

v listopadu 1954. Dětský sbor vystoupil několikrát s velkým úspěchem a počtem členů 

dokonce převýšil sbor smíšený. Do dětského sboru bylo zapsáno přes 200 dětí, zatímco  

do smíšeného pouze 197 členů. Na konci roku valná hromada konstatovala, ţe se finanční 

situace ani po zapojení nijak nezlepšila a nezbývaly rezervy. Domy na nábřeţí neustále 

vyţadovaly opravy a reţie sboru stoupala. O prodej lístků na vlastní koncerty se dokonce 

museli starat svépomocí sami členové.  

                                                 
12 Po roce 1951 začal platit nový spolkový zákon, který dával volbu jiţ existujícím spolkům připojit  

se buď k některému závodnímu klubu ROH podniku, odkud mají nejvíce členů, a nebo k místní Osvětové 

besedě. 
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V tísnivé finanční situaci vstupoval Hlahol do 95. ročníku. Nevyřešené hospodářské 

poměry se v tomto ročníku setkaly s další okolností, kterou bylo určité programové tápání. 

V posledních letech sbor pracoval bez pevného uměleckého plánu, který by byl 

sbormistrem připraven na počátku sezóny. Sbormistr Tomáš tuto věc přenechával k řešení 

výboru. Navíc se v té době střetávaly názory a osobní vkus sbormistrů Tomáše a Vendohy 

(ten na některých programech spolupracoval), zatímco Tomáš dával přednost největším 

dílům světové sborové literatury, Venhoda byl příznivcem hudby staré polyfonie. Zcela  

se tak vytratila motivace k pěstování a provozování nových skladeb současných autorů, 

coţ byla dříve hlaholská zásada. 

V následujícím 96. ročníku prošla dramaturgie koncertních vystoupení ještě větší  

a zásadnější změnou, která však svedla sbor na scestí a zcela opustila svou předchozí linii. 

Sborová tvorba byla v tomto období v programech velmi málo zastoupena. Ani soutěţ  

na nové sborové skladby nebyla vypsána. V dubnu 1956 byla koncertně provedena 

Verdiho opera „Nabucco“ a dirigent Tomáš byl ve svém ţivlu. Hlahol dílo nastudoval 

brilantně. Opera se dočkala celkem trojího provedení a Smetanova síň byla vţdy téměř 

zcela vyprodána. Zásadní námitkou kritik však bylo, ţe Hlahol se věnuje provozování 

těchto děl na úkor sborové tvorby. Byla to další ukázka programové nepromyšlenosti  

a neujasněnosti směru, kterým se měl Hlahol ubírat. Snad jedině plné sály, finanční výnosy 

a ohlas u publika na tomto počinu lze hodnotit kladně. V listopadu Tomáš sáhl po dalším 

velkém díle, které uţ více korespondovalo s hlaholským zaměřením dřívějších let, Lisztově 

oratoriu „Legenda o sv. Alţbětě“. Na podzim došlo opět k další změně ve vedení 

v dětském sboru. Místo sbormistra po Miroslavu Venhodovi (ten odchází k Pěveckému 

sdruţení praţských učitelů) převzal Čestmír Stašek.  Toto střídání sbormistrů mělo  

za následek úbytek dětí ve sboru, kdy na počátku roku jich bylo zapsáno 271 a na konci 

roku pouhých 130. 

Nová sezóna 97. ročníku byla zahájena velkým uměleckým počinem – Hlahol v lednu 

1957 premiéroval kantátu luţickosrbského skladatele J. Krawce „Vojna a mír“. 

Provedením tohoto díla Hlahol jako by opět nacházel svou cestu a své poslání. Ovšem ani 

v tomto roce se sbormistr Tomáš neubránil pokušení studovat operní repertoár, a tak byla 

v dubnu a květnu toho roku třikrát koncertně provedena opera G. Rossiniho „Vilém Tell“.  

I přes všechnu energii a sílu, kterou vynaloţil sbor i jeho sbormistr při zkouškách  

i samotných provedeních, se Hlahol znovu dočkal negativních kritických hodnocení, která 
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poukazovala na to, ţe by se takový spolek neměl věnovat repertoáru tohoto druhu. Je nutno 

říci, ţe i touto volbou sbormistra Tomáše se Hlahol ocitá mimo svou linii a dramaturgie 

nenaplňovala pravé poslání vlasteneckého spolku. V tomto ročníku měl spolek  

218 zapsaných členů a jejich docházka na zkoušky nebyla uspokojující, na coţ však 

upozorňovaly výroční zprávy jiţ několik posledních let. Při hodnocení činnosti na konci 

ročníku se ve zprávě objevila tato sebekritická slova: „Hlahol dnes jiţ ani zdaleka nemá 

onoho výsadního postavení, které míval. Profesionálními sbory kantátovými jsme byli 

odsunuti na druhé místo… stále tápeme v zaměření naší umělecké činnosti. Učinili jsme 

v uplynulých letech pokusy o vybudování nového repertoáru, tj. provádění neznámých oper 

koncertním způsobem. Máme dosud v ţivé paměti kampaň, kterou rozvířili jednotně kritici 

po uvedení Viléma Tella. Nesouhlasíme s nimi… Bohuţel nemůţeme v této cestě stejně 

pokračovat vzhledem k nesmírným nákladům, které dnes pro nás představují strašné 

finanční risiko.“ (PLAVEC, 1961, str. 73) Na konci roku podal Tomáš návrh na vytvoření 

vlastního orchestru Hlaholu, který by fungoval jako samostatný odbor spolku, zaloţený  

na amatérském základě jako sbor, ale který by byl schopen doprovázet sbor při jeho 

vystoupeních. Tato iniciativní myšlenka mezi členy sboru vyvolala nadšení (Tomáš  

za ni byl také náleţitě oceňován) a spolek se ihned rozhodl začít s její realizací. Je nutno 

podotknout, ţe se nejedná o ţádný novátorský návrh, tato myšlenka se projednávala jiţ  

za dob Knittlova vedení, ale k její realizaci nakonec nikdy předtím nedošlo. Hlaholský 

orchestr byl sestaven uţ v prosinci roku 1957. Sbormistr Tomáš se ujal i vedení orchestru. 

Ve velmi krátkém čase se mu podařilo secvičit instrumentalisty tak, ţe uţ v průběhu 

následujícího roku doprovázel Hlahol při jeho vystoupeních. Mezi hráči orchestru  

se objevili i bývalí hráči různých profesionálních orchestrů a všichni, stejně jako členové 

Hlaholu, byli spojováni láskou k hudbě bez touhy po snadném a rychlém zisku. 

Po pěti letech, ve kterých trvalo spojení Hlaholu s Městským domem osvěty, se sbor 

rozhodl opět se osamostatnit a navázání na tuto instituci ukončit. Důvodem k tomuto 

rozhodnutí bylo, ţe Hlahol tímto spojením nikdy nezískal ţádné výhody ani prospěch.  

Tak se roku 1958 ve svém 98. ročníku znovu stává zpěváckým spolkem. Umělecká činnost 

sboru byla poznamenána nemocí sbormistra Tomáše, který se léčil v lázních, takţe 

nevykazovala tolik produkcí jako předchozí léta. Smíšený sbor v tomto roce poprvé získal 

do svých řad první mladé pěvce, kteří byli vychováni v hlaholském dětském pěveckém 

sboru.  
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Činnost spolku v 99. ročníku se díky vlastnímu orchestru ubírala docela jiným směrem  

i tempem, neţ tomu bylo v dřívějších ročnících. Úplně prvním velkým dílem, které bylo 

provedeno zcela vlastními hlaholskými silami, byla kantáta „Svatební košile“  

A. Dvořáka. Veřejnost i kritiky ocenily výkon orchestru (který překvapil svou vysokou, 

nikoli amatérskou, úrovní) velmi kladně. Na jarním koncertu se orchestr představil 

v doprovodech čtyř klavírních koncertů, s nimiţ absolvovali ţáci Praţské konzervatoře  

(na programu byly koncerty M. Ravela, J. Haydna, W. A. Mozarta a V. Kalabise). 

V květnu se Hlahol zúčastnil společného koncertu v rámci Praţského jara, který byl 

vzpomínkou stého výročí narození J. B. Foerstera. (Obrázek 28) V červnu sbor  

i s orchestrem uspořádali koncert v přírodě v sale terreně Valdštejnského paláce.  

Na podzim překvapil Hlahol provedením premiéry téměř neznámého gruzínského 

skladatele A. I. Čimakadzeho „Srdce Kartli“. Nastudováním kantáty „Kytice“ uctil sbor 

památku v létě toho toku zesnulého Bohuslava Martinů. V tomto díle se velmi uplatnil také 

dětský sbor posílen o nové členy, kdyţ Praţský dětský sbor přešel za svým dirigentem 

Staškem a vytvořilo se z nich další oddělení. Stašek spolu se Stanislavem Štipem 

pokračovali v práci doplněni Boţenou Prexlerovou, která k dětem nastoupila jako hlasová 

poradkyně. Dalším odborníkem, který posílil řady vedení Hlaholu, byl Jan Kasal. Ten  

se začal dělit o práci se Zdeňkem Tomášem, který jiţ v předchozí sezóně výboru naznačil, 

ţe kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje svého plnohodnotného zástupce. Oba 

sbormistry ještě zastupoval Zdeněk Blecha. 

S tímto personálním zastoupením odborníků a mohutným dětským sborem vstoupil Hlahol 

do 100. ročníku své činnosti, který byl co do hudebních produkcí nadmíru produktivní  

a bohatý. Hned v únoru provedl ve Smetanově síni „Májovou předehru“ pro sbor a orchestr 

J Seidla, Paganiniho houslový koncert (přednesen koncertním mistrem Ivanem 

Kawaciukem) a na závěr programu kantátu mladého skladatele J. Hanuše „Země mluví“.  

O dva měsíce později Hlahol vystupoval s programem, na kterém byla zastoupena díla  

J. Haydna „Čtvero ročních dob“ a L. van Beethovena „Symfonie č.1 C dur“. Následovalo 

mnoho dalších menších i větších úspěšných koncertních vystoupení. Jistým vybočením, 

které se u obecenstva vyznávajícího ideály klasického umění nesetkalo s pochopením  

a uznáním, byl koncert s názvem „Večer nejkrásnějších valčíků“. Můţeme spekulovat  

o vhodnosti programu vzhledem k jubilejnímu ročníku pěveckého tělesa, které  

si od počátku kladlo za cíl zcela jiné poslání, neţ produkovat zábavní programy podbízející 

se širokým masám a jejich hudebnímu vkusu. Stý ročník ve statistikách vypadal 
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následovně – smíšený sbor měl 203 výkonných členů, symfonický orchestr 77 členů, 

dětský sbor ve všech odděleních celkem 234 dětí. Celkový počet členů ve všech sloţkách 

dosáhl čísla 514. Tím se Hlahol stal jedním z největších spolků své doby.  

Ve 101. ročníku si Hlahol připomněl výročí oficiálního zahájení své činnosti  

po schválení spolkových stanov. Proto i v tomto roce uspořádal několik slavnostních  

a mimořádných koncertů. První jubilejní koncert se uskutečnil v únoru 1961 opět  

ve Smetanově síni a v programu zazněla kantáta „Alexandrova slavnost“ G. F. Händela. 

V programech dalších jubilejních koncertů se představil nejen smíšený, ale také dětský 

sbor, který např. celý koncert sestavil ze skladeb pro děti autorů J. Jindřicha a V. B. Aima. 

Šestý jubilejní slavnostní koncert se konal za účasti všech sloţek Hlaholu a na programu 

zazněly předehra ke Smetanově „Libuši“, hymnus „Dědicové Bílé hory“, předehra  

„Můj domov“, školní scéna z opery Jakobín A. Dvořáka a úvodní sbor „Proč bychom  

se netěšili“ ze Smetanovy Prodané nevěsty. Kromě mnoha dalších skladeb provedených 

v tomto ročníku jmenujme ještě koncertní provedení opery „Aleko“ S. Rachmaninova. 

(Obrázek 29) Během tohoto ročníku došlo k zásadním změnám v uměleckém vedení sboru, 

kdyţ druhý sbormistr Jan Kasal oznámil svůj odchod pro nedostatek času (byl v té době 

pracovně vytíţen vedením Státního souboru písní a tanců). 

Ani ve 102. ročníku sbormistr neupustil od nastudování operního díla a připravil koncertní 

provedení Verdiho opery „Simone Boccanegra“, které se konalo v říjnu roku 1962. Ostatní 

koncertní činnost byla poměrně bohatá. V únoru toho roku Hlahol připravil jeden 

z nejzávaţnějších koncertů, jenţ byl zcela věnován české soudobé hudbě. Výrazně  

se na něm podílel dětský sbor se sbormistrem Staškem, který zazpíval skladby  

Z. Zouhara, M. Kabeláče a P. Ebena. Velký smíšený sbor provedl skladby J. Hanuše,  

M. Kabeláče a P. Ebena a v závěru koncertu zazněla kantáta I. Hurníka „Maryka“. 

V červnu uspořádal Tomáš se sborem a orchestrem Hlaholu „Večer světové opery“,  

na kterém zazněly árie a sbory z nejrůznějších světových oper. Sólisty koncertu byli  

M. Šubrtová, I. Mixová, S. Kodetová, B. Vícha a J. Heriban. V listopadu provedl Hlahol 

kantátu „Zlatý kolovrat“ J. Křičky u příleţitosti osmdesátých narozenin skladatele. Fakt,  

ţe se v dramaturgickém plánu začala objevovat nová jména autorů, dokazoval, ţe Hlahol 

stále dbá na myšlenku provádět skladby starých mistrů stejně jako novinky hudby soudobé. 

Stále se však nepřestaly objevovat kritické hlasy, které upozorňovaly na nevhodnost 

provádění operních děl takovým spolkem, jakým byl Hlahol. Je nutno si ovšem uvědomit, 
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ţe Hlahol se nacházel v době, kdy provozování skladeb s duchovní tematikou s sebou 

neslo problémy a nedoporučovalo se tyto skladby provádět. To byla především pro Hlahol, 

jenţ měl ve zvyku uvádět velká oratoria, poměrně sloţitá situace. Jedním z moţných řešení 

tehdy bylo koncertní provádění oper. I přesto však duchovní skladby Hlahol nevytěsnil  

ze svého repertoáru úplně a uváděl je na svých koncertech. Nepříjemným okamţikem toho 

roku byl odchod oddělení dětského sboru, které se vytvořilo příchodem Praţského 

dětského sboru, spolu se sbormistrem Č. Staškem. Naskytl se pro ně výhodnější zřizovatel 

a Hlaholu tak zůstala dvě oddělení vlastního dětského sboru, která nadále vedl S. Štipl. 

V roce 1963 Hlahol vstoupil do 103. roku svého trvání a uspořádal pět vystoupení sboru  

a jeden koncert orchestrální. Nejvýznamnějším počinem roku bylo uvedení Haydnova 

oratoria „Stvoření“, ve kterém se ke sboru a orchestru Hlaholu připojili sólisté  

M. Tauberová, B. Blachut a K. Berman. Dalším významným koncertem byl  

„Večer Antonína Dvořáka“, na kterém kromě předehry k opeře „Čert a Káča“ zazněly 

skladatelovy koncerty houslový a violoncellový a závěr patřil hymnu „Dědicové Bílé 

hory“. V listopadu na mimořádném koncertu zazněl Beethovenův „Egmont“ a „Fantazie 

pro klavír, sbor a orchestr“ (klavírní part hrál Ilja Hurník) a v závěru „Patetické oratorium“ 

J. V. Sviridova. Hlahol v tomto roce stále vykazoval velký počet členů, ovšem objevily  

se první náznaky nekázně (nedůsledná docházka na zkoušky, mimořádný rozsah neúčasti 

na koncertech a špatné zacházení s notovými materiály), které se v následujících letech 

prohlubují. 

Roku 1964 Hlahol vstupoval do svého 104. ročníku. Nejzajímavější produkcí toho roku 

bylo znovuprovedení Händlova oratoria „L´Allegro e Moderato“. Toto dílo bylo objeveno 

v archivu sboru, kdyţ bylo nutno pátrat po větším díle nereligiozního charakteru. Červen 

byl ve znamení oslav 140. výročí narození J. L. Zvonaře, kdy Hlahol uspořádal výlet  

do Kublova na Berounsku, jeho rodiště, a zazpíval na vzpomínkové slavnosti skladby 

Smetanovy, Dvořákovy, Foersterovy a vystoupení zakončil Zvonařovou písní  

„Čechy krásné, Čechy mé“.  

Koncertní činnost v roce 1965 byla poněkud chudší. Důvodem bylo uvedení zvlášť 

závaţných a obtíţných děl. V březnu zazněl ve Smetanově síni Händelův „Mesiáš“  

a k Hlaholu a jeho orchestru se připojili sólisté D. Rosíková,  

M. Krásová, B. Blachut a J. Soumar. Výkon vzbudil takový úspěch, ţe byl v dubnu 

opakován. V březnu toho roku se také konal Festival smíšených pěveckých sborů, který  
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se rozhodl uspořádat pěvecký sbor ČKD Praha k 10. výročí svého trvání. Hlahol přijal 

pozvání a soutěţe se spolu s ním účastnilo celkem 15 sborů. Jako soutěţní repertoár Hlahol 

vybral 3 skladby, které provedl o rok dříve na svém vokálním koncertu. Bohuţel v návalu 

práce byla příprava těchto skladeb podceněna a Hlahol se umístil aţ na 13. místě. Porota 

tehdy konstatovala, ţe došlo k nepřesnostem intonačním i rytmickým a ţe by také sboru 

prospěla prověrka hlasových kvalit jednotlivých členů. Tento verdikt byl pro Hlahol tehdy 

krutým posouzením aktuální situace ve sboru a dodal výboru velký podnět k zamyšlení.  

Na program koncertu v červnu Hlahol nastudoval kantátu A. Háby „Za mír“  

a Dobiášovu kantátu „Buduj vlast, posílíš mír“.  

Rok 1966 s sebou přinesl další významné počiny Hlaholu. Ročník 106. byl zahájen v únoru 

koncertem s názvem „Večer Ludwiga van Beethovena“, na kterém zazněly obě 

skladatelovy houslové romance a v druhé polovině programu oratorium „Kristus na hoře 

Olivetské“. (Obrázek 30) Situace v dětském sboru se stabilizovala a důkazem dobrého  

a kvalitního vedení bylo, ţe děti dosáhly té úrovně, aby mohly se smíšeným sborem 

spoluúčinkovat na provedení Beethovenova oratoria. V dubnu toho roku byl dvakrát 

proveden Händelův „Mesiáš“ (Obrázek 31) a v říjnu Hlahol připomněl výročí W. A. Mozarta 

koncertem, na kterém kromě orchestrálních skladeb zaznělo i „Ave verum corpus“ a „Dies 

irae“ z Requiem. Příjemnou zprávou pro ekonomiku sboru byla dohoda s Československou 

televizí, která si od Hlaholu pronajala prostory, a to znamenalo na dlouhou dobu stabilní 

příjem tolik potřebný k řešení neustálých problémů s vlastními domy a jejich opravami. 

Ročník 107. Hlahol zahájil v březnu ve Smetanově síni provedením Lisztova oratoria 

„Christus“, opět ve spolupráci se svým dětským sborem a orchestrem. Vzhledem k tomu, 

ţe toto dílo nebylo v Praze dlouho provedeno, koncert sklidil velký ohlas a o měsíc později 

byl opakován. V červnu věnoval sbor koncert skladbám A. Dvořáka a B. Smetany. 

V listopadu Hlahol uspořádal závaţný koncert sloţený ze skladeb mladých českých autorů. 

Orchestr Hlaholu zahrál „Slavnostní předehru“ Z. Folprechta, se smíšeným sborem pak 

provedl „Baladu o očích topičových“ E. Axmana a závěr koncertu patřil „Moravské 

kantátě“ J. Křičky.  

V roce 1968 vstupoval sbor do svého 108. ročníku. Na prvním koncertu, který  

se konal v únoru, orchestr Hlaholu zahrál Beethovenova „Egmonta“ a jeho 4. klavírní 

koncert (sólo na klavír hrál B. Krajný) a v druhé polovině zazněly skladby A. Brucknera 

„Ţalm 150“ a „Te Deum“. Po dvou měsících se Hlahol představil v dalším zcela novém 
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programu, nastudoval oratorium C. Saint-Saënse „Potopa“ a Rossiniho „Stabat Mater“. 

Mimo tyto koncerty Hlahol několikrát účinkoval na slavnostních a příleţitostných akcích 

konaných jinými organizacemi. 

Rok 1969 započal smutnou událostí - zemřel Jaroslav Křička. Pohřeb milovaného 

sbormistra byl vypraven přímo z hlaholských místností. Po smutečních projevech Hlahol 

zazpíval, na výslovné přání mistra, Beethovenův sbor „Anděl lásky“. Rakev s ostatky 

vynesli tři sbormistři, a to Jan Kasal, Zdeněk Tomáš a Jiří Vála. (Obrázek 34) Ten rok byl 

současně jedním z nejslabších roků v historii činnosti Hlaholu. Sbormistr Tomáš vybral  

ke koncertnímu provedení opět další operu, tentokrát byl v dubnu proveden Verdiho 

„Simone Boccanegra“, ale koncert bohuţel neměl takový ohlas, jak se předpokládalo. 

(Obrázek 35) V listopadu se pak koncertní program zaměřil na tvorbu L. van Beethovena  

a vrcholem bylo provedení „Mše C dur“. 

V následujícím 110. ročníku se činnost spolku o něco málo zvýšila. Orchestr Hlaholu 

v dubnu provedl tři klavírní koncerty L. van Beethovena s významnými sólisty, kterými 

byli Valentina Kameníková, František Maxián a František Rauch. V červnu se dětský sbor 

předvedl ve skladbách převáţně soudobých českých autorů V. Bláhy, P. Ebena, J. Fialy  

a J. Křičky a smíšený zazpíval skladby V. Nováka a Z. Fibicha. V listopadu se konal první 

jubilejní koncert ročníku ve Smetanově síni a provedena byla předehra „Komenský“  

a „Meluzína“ Z. Fibicha a poté zazněly Novákovy „Svatební košile“. V tomto roce  

se společenský odbor Hlaholu rozhodl vytvořit malý komorní sbor, který by mohl 

účinkovat tam, kde by nemohl velký smíšený. Sbormistrem se stal Zdeněk Blecha. 

S novým elánem a energií vstupují všechny sloţky Hlaholu do svého 111. ročníku. 

V tomto roce měl sbor více vystoupení neţ předcházející rok, ale převáţná většina byla 

příleţitostných. V listopadu se konal samostatný koncert Hlaholu a bylo provedeno 

„Requiem“ K. B. Jiráka a „Hymnus“ A. Dvořáka. Koncertní program doplnil E. Haken 

přednesem „Biblických písní“ A. Dvořáka. 

Ročník 112. zahájil Hlahol aţ koncertem v dubnu ve Smetanově síni, kde provedl 

Dvořákovo „Stabat Mater“. Původně byl o řízení koncertu poţádán V. Smetáček, který ale 

váţně onemocněl, a tak dirigování převzal Z. Tomáš. Koncert měl velký ohlas a Hlahol 

tuto skladbu během roku provedl ještě třikrát. V prosinci se spolek účastnil společného 

koncertu praţské oblasti Unie českých pěveckých sborů ve Smetanově síni. Hlahol tenkrát 

provedl kantátu „Má matka“ E. Axmana a tři hymnické zpěvy J. Křičky „Vlasti“.  
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Pověstná nešťastná třináctka na konci ročníku 113. znamenala i pro Hlahol ne právě 

úspěšné období. Koncertní činnost se v roce 1973 zmenšila na minimum. Jediným počinem 

bylo, ţe se smíšený sbor zúčastnil společného koncertu pěveckých sborů, kde zazpíval 

Drejslův „Rozkvetlý den“, Novikovu „Píseň o vlasti“ a Smetanovu „Českou píseň“. 

V tomto roce bohuţel také došlo k tomu, ţe spolek prodal do Národní galerie v Praze svůj 

hlaholský prapor – drahou památku, kterou namaloval Josef Mánes a kterou Hlahol vlastnil 

téměř 112 let. Byl to prodej víceméně z nutnosti (převedením do majetku galerie Hlahol 

získal 130.000,- Kčs). Dnes je v muzeu Hlaholu místo originálu pouze kopie. 

Ve 114. ročníku se koncertní ţivot mírně pozvedl. V lednu se spojily všechny sloţky 

Hlaholu a uspořádaly koncert z děl staré české hudby, na kterém bylo moţno vyslechnout 

skladby A. Michny z Otradovic, V. K. Holana Rovenského a F. X. Brixiho. Na konci ledna 

se konal „Večer hudby a poezie“ v sále Hlaholu. V prosinci se Hlahol zúčastnil koncertu 

spojených sborů, které dohromady uctily památku tří velkých mistrů – A. Dvořáka,  

L. Janáčka a J. Suka. 

Uměleckou činnost 115. ročníku otevřel dětský sbor, který koncem ledna přednesl náročný 

program z děl současných českých autorů. V listopadu vzpomněl Hlahol  

70. výročí otevření místností ve vlastním domě a současně 115 let od svého zaloţení  

a uspořádal k těmto příleţitostem komorní večer. Nejvýznamnější produkcí roku byl 

koncert ve Smetanově síni v prosinci 1975 věnovaný památce zesnulého J. Křičky,  

na kterém sbor uvedl mistrovo dílo „České jesličky“. (Obrázek 36) Pro Hlahol měla tato 

produkce mj. velký význam v tom, ţe to byl po dlouhé odmlce samostatný velký vlastní 

koncert. 

V následujícím 116. ročníku Hlahol provedl Schumannovo oratorium „Ráj a Peri“ 

 a účastnil se několikrát akcí Unie českých pěveckých sborů. V té době byl vyvíjen značný 

tlak na interpretaci tvorby sovětské a masových písní, z nich Hlahol zpíval  

např. „My s tebou, strano“ V. Černíka. 

Ani 117. ročník nepřinesl ţádné velké změny v koncertní činnosti spolku. Jedinou 

závaţnou skladbou v tomto roce bylo znovuuvedení díla „L´Allegro e Moderato“  

G. F. Händela ve Smetanově síni. V říjnu se Hlahol účastnil společného koncertu 

pěveckých sborů, kdy se shromáţdilo 14 sborů z Prahy a 6 ze středočeského kraje.  

Na programu zazněly skladby „Zde je pochován rudoarmějec“ F. Šauera, „Rodina slyšit“ 

D. Šostakoviče, „Píseň o Fučíkovi“ R. Drejsla a v premiéře kantáta J. Z. Bartoše „Lidice“. 
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Koncertní činnost byla ukončena v prosinci provedením Křičkových „Českých jesliček“. 

V tomto roce začaly být hlaholské místnosti vyuţívány ke koncertům nejrůznějších sborů  

a z podnětu Unie praţských pěveckých sborů a Kulturního domu města Prahy vznikla  

tzv. Tribuna praţských sborů. V neděli večer se v místnostech Hlaholu shromaţďovali 

příznivci sborového zpěvu, aby si udělali přehled o situaci sborového umění v Praze. 

Ročník 118. byl po stránce umělecké činnosti spolku mnohem bohatší neţ ročníky 

předchozí. Přinesl dokonce tři samostatné celovečerní koncerty. V květnu oslavil sbormistr 

Zdeněk Tomáš 30 let svého působení v čele Hlaholu. Současně na ten rok připadlo i výročí 

20 let od zaloţení hlaholského orchestru. Spolek tyto události oslavil provedením 

Dvořákovy kantáty „Svatební košile“. V prosinci 1978 Hlahol dvakrát reprízoval oblíbené 

Křičkovy „České jesličky“. Sbormistři Blecha a Tomáš společně iniciovali myšlenku 

vytvořit ţenský komorní sbor, který by se věnoval především zpěvu a capella. Koncem 

října se sbor ustanovil a členky se s chutí pustily do práce pod vedením Zdeňka Blechy. 

V roce 1979 se Hlahol nacházel ve 119. ročníku a dařilo se v něm umělecky především 

ţenskému komornímu sboru, jehoţ 19 členek mělo za rok čtyři vystoupení  

na velmi dobré úrovni. Největší produkcí smíšeného sboru bylo provedení oratoria  

„Čtvero ročních dob“ J. Haydna v listopadu toho roku ve Smetanově síni. 

V roce 1980 vstoupil Hlahol do jubilejního 120. ročníku své existence, který se nesl  

ve znamení výměny uměleckého vedení. Po 32 letech, coţ bylo v dějinách Hlaholu 

doposud nejdelší trvání uměleckého vedení, odešel z pozice prvního sbormistra Zdeněk 

Tomáš. Vedení spolku se obrátilo na profesora praţské konzervatoře Jana Kasala, který 

v Hlaholu v předchozích letech krátkodobě působil a měl se členy dobrý vztah.  

Ten do své funkce nastoupil 1. září. Jak se později ukázalo, tato volba byla velmi šťastná. 

Kasal se zasadil o obnovení pěvecké kvality sboru. Dbal především na uvádění  

a uměleckou úroveň skladeb a capella, čímţ velmi posílil technické vybavení zpěváků. 

Jeho koncepci znovuobnovení kvality ve všech směrech můţeme pozorovat i ve změně, 

která nastala ve výběru repertoáru. V následujících letech si povšimnutí zaslouţí především 

skladby s duchovní tematikou, které byly provedeny i přes nepříliš tomu nakloněnou 

politickou situaci. Také je z jeho dramaturgického plánu patrný kladný vztah k soudobé 

tvorbě. Na programech se objevují jména jako B. Martinů, K. Slavický, M. Raichl,  

V. Trojan, I. Hurník, L. Janáček, Z. Lukáš, E. Suchoň a další. 
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V roce 1980 se opět velmi úspěšně prezentoval ţenský komorní sbor, který měl nejvíce 

produkcí ze všech sloţek Hlaholu. Vzhledem k výměně uměleckého vedení  

ve smíšeném sboru bylo jasné, ţe ţádná velká produkce k výročí 120 let trvání činnosti 

Hlaholu nemůţe být realizována. I přesto ale spolek uspořádal alespoň koncert v rámci 

Tribuny praţských pěveckých sborů, která byla zcela věnována Hlaholu a jeho jubileu. 

Tam se ţenský sbor představil ve svém programu s ukázkami z děl A. Dvořáka,  

J. Myslivečka, E. Tréglera a V. Trojana a smíšený sbor zazpíval dvě balady V. Nováka, 

Foersterovo „Sabat Mater“ a Smetanovu „Českou píseň“. 

V roce 1981 přibyl do sloţek Hlaholu další soubor s názvem „Čeští madrigalisté“. Protoţe 

neměl vhodného zřizovatele, jeho sbormistr S. Štipl se obrátil na vedení Hlaholu se ţádostí 

o připojení. Do Hlaholu se toho roku hlásil z podnětu J. Kasala ještě jeden kolektiv v počtu 

deseti hráčů na smyčcové nástroje pod vedením Bohumila Kulínského. Oba soubory byly 

přijaty. Nejaktivnější sloţkou 121. ročníku zůstával ţenský komorní sbor. Oslavy výročí 

60 let vzniku KSČ, které připadly na tento rok, vyvrcholily velkým koncertem  

na Slovanském ostrově, kterého se zúčastnilo celkem 21 těles v celkovém počtu  

800 účinkujících. Hlahol zpíval ve společném vystoupení, na kterém zazněly skladby  

F. Šauera „Oslobodenie“ a „List z památníku“, Z. Mrkose „Moje země“ a Drejslova  

„Píseň o Fučíkovi“. V květnu uspořádal Hlahol slavnostní koncert, kde představil všechny 

své sloţky. Ţenský komorní sbor přednesl kantátu B. Martinů „Otvírání studánek“  

a smíšený sbor provedl cyklus „V přírodě“ A. Dvořáka, „Tři zpěvy“ J. Suka a dva sbory  

J. Křičky. Velký smíšený sbor účinkoval na koncertech velmi málo, ale s novým 

sbormistrem pracoval intenzivně. 

V roce 1982 byla Hlaholu udělena Cena Národního výboru hlavního města Prahy  

za příkladnou dobrovolnou činnost v oblasti pěveckých sborů a vzornou reprezentaci. Toto 

ocenění znamenalo jistě vzpruhu pro celý spolek a znamenalo uznání práce všech jeho 

sloţek. Situace se ve 122. ročníku začala obracet k lepšímu a i koncertní činnost spolku 

byla mnohem bohatší. V březnu Hlahol uspořádal koncert české kantátové tvorby,  

na kterém byla provedena mj. „Polní mše“ B. Martinů nebo „České jaro“ Z. Folprechta  

a v závěru Dvořákův „Hymnus“. Ke spolupráci si Hlahol přizval pěvecký sbor Smetana  

a Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze. V listopadu se konal 

koncert k uctění stého výročí narození J. Křičky a Hlahol sloţil program zcela z jeho 

skladeb. Ţenský sbor uspořádal vlastní vánoční koncert, na kterém se s orchestrem tehdejší 
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Lidové školy umění Praha 1 představila mj. dirigentka Miriam Němcová. Bohuţel v tomto 

roce zanikl nově zaloţený komorní smyčcový orchestr.  

V ročníku 123. ţenský sbor oslavil koncertem 5 let svého trvání. Kasal se snaţil 

cílevědomě převádět sbor na zpěv a capella, a tak se v květnu konal Koncert české sborové 

a písňové tvorby. 

Následující ročník 124. se nesl ve znamení reorganizace sboru. Rok začal úmrtím 

Stanislava Štipla, sbormistra dětského sboru Hlaholu a současně sbormistra Českých 

madrigalistů. Výbor Hlaholu v zájmu dětského sboru oslovil Milana Hájka, kterého pro 

tuto funkci získal. Vedoucím madrigalistů se stal František Xaver Thuri. Dalším 

problémem, který bylo třeba řešit, se ukázala nekázeň členek ţenského sboru, které 

nedocházely pravidelně také na zkoušky velkého smíšeného sboru, čímţ byla práce 

ţenského sboru podmíněna. Výboru nezbylo, neţ práci ţenského sboru zastavit  

a se sbormistrem Blechou byl rozvázán pracovní poměr. Novinkou bylo vytvoření 

smyčcového orchestru pod vedením Pavla Rabase, který měl pracovat samostatně, ale  

i ve spolupráci se sborem při provádění velkých kantátových děl. Na doporučení 

sbormistra Kasala se výbor rozhodl provést hlasovou reorganizaci. Poděkoval některým 

starým členům a členkám za jejich dlouholetou činnost, a ačkoli to pro mnohé byla 

nepříjemná záleţitost, nakonec nutnost tohoto opatření všichni pochopili. A záhy  

se dostavil výsledek – sníţením průměrného věku přibývalo i nových, mladých členů 

Hlaholu, coţ byl zajisté obrat k lepšímu. V květnu se konal koncert s názvem  

„Pocta hlaholským sbormistrům“, na jehoţ programu zazněly skladby B. Smetany,  

K. Bendla, K. Knittla, A. Piskáčka, J Křičky a J. Herleho. V listopadu se pak všechny 

sloţky Hlaholu spojily a společně koncertem oslavily Rok české hudby 1984. Koncertní 

činnost tohoto ročníku byla velmi úspěšná a znamenala velký posun k lepšímu.  

Rok 1985, kterým Hlahol vstupoval do svého 125. ročníku, byl poměrně rušný.  

Nesl se především ve znamení velkých výročí dvou hudebních velikánů, kterými byli  

J. S. Bach a G. F. Händel. Toho roku připadlo výročí 300 let od jejich narození.  

Na Bachovu počest byl uspořádán koncert v dubnu a zazněly na něm skladby  

„Kávová kantáta“, „Kantáta č. 31“, „Braniborský koncert č. 3“ a „Preludium a fuga  

e-moll“. Sbor Hlaholu doprovázel Sukův komorní orchestr a koncert měl velký ohlas. 

Händelovi zase sbor věnoval koncert v září, kde bylo provedeno oratorium „Alexandrova 

slavnost“. I tento koncert se těšil přízni obecenstva a dobrým kritikám. V prosinci Hlahol 



69 

 

ještě také vzpomněl výročí 50 let od úmrtí J. Suka. V koncertním programu s názvem 

„Josef Suk – jeho učitel a ţáci“ byly předneseny skladby J. Suka, A. Dvořáka, J. Jeţka,  

P. Bořkovce, B. Martinů a K. Slavického.  

Rok 1986 byl hned zkraje poznamenán smutnou událostí, kterou byla smrt Václava 

Smetáčka. I přesto, ţe ve vedoucí funkci sboru stanul naposled před 40 lety, představoval 

pro Hlahol stále sbormistra, za jehoţ vedení byl spolek v největším rozmachu. Podle 

statistik za 126. ročník měl smíšený sbor 94 členů, dětský sbor 50 členů, soubor Českých 

madrigalistů měl 18 členů a v komorním orchestru bylo 18 členů. Celkový počet dosahoval 

kolem 200 členů. V dubnu byl na Koncertu barokní tvorby představen několika skladbami 

K. B. Kopřiva a G. B. Pergolesi svým „Stabat Mater“. V říjnu se ve Dvořákově síni konal 

další koncert, na jehoţ programu zazněla díla „Ioci vernale“ J. Nováka, „Trobadórské 

zpěvy“ O. F. Korteho a čtyři balady V. Nováka. (Obrázek 37) Poslední koncerty ročníku  

se konaly v sále Hlaholu a Dvořákově síni Rudolfina, kde byly provedeny skladby 

„Ceremony of carols“ B. Brittena (na harfu hrála Jana Boušková), dále skladby C. Orffa, 

M. Praetoriuse a také cyklus Jana Kasala „Aj, dnes v Betlémě“ ve scénickém provedení. 

Choreografii představení pro Hlahol vytvořil Pavel Czikrai a jednotící lidový ráz celému 

provedení dodaly také kostýmy zpěváků. (Obrázek 38) 

První samostatný koncert 127. ročníku uspořádal sbor v dubnu roku 1987 v sále Hlaholu. 

Program byl sloţen ze skladeb s velikonoční tematikou, zaznělo několik gregoriánských 

chorálů a také díla skladatelů G. B. Palestriny, B. M. Černohorského,  

J. D. Zelenky, O. F. Korteho nebo B. Martinů. Kromě jiných se jako sólista představil 

Luděk Vele.  V květnu toho roku se konal Slavnostní koncert Praţského jara  

„Lidické růţe“. Účastnily se ho vybrané sbory Unie českých pěveckých sborů a koncert 

byl zamýšlen jako oslava ţivota, míru a také připomínky 45 let od tragédie v Lidicích.  

Na programu se objevily skladby drobnějšího charakteru, jako např. „Hoj, hura, hoj“  

O. Máchy, „Jásej, trubko“ H. Purcella, „Vyvolávání jara“ E. Suchoně a další, které 

společně zazpívaly Šumperský dětský sbor (pod vedením A. Motýla), dětský sbor Radost 

(pod vedením V. Součka), Severáček (pod vedením manţelů Uherkových), Brněnský 

dětský sbor Kantiléna (pod vedením I. Sedláčka). Závěr koncertu patřil Dvořákovu 

„Hymnu“ a Smetanově „České písni“ v provedení spojených sborů – Dvořák (Uherský 

brod), Ondráš (Nový Jičín), Praţský Hlahol, Ústecký pěvecký sbor a Vysokoškolský 

umělecký soubor UK Praha, které doprovodil Symfonický orchestr Praţské konzervatoře. 
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V listopadu se konal další koncert spojených sborů. Tentokrát svoje síly spojil Hlahol 

s Pěveckým sdruţením praţských učitelů (pod vedením A. Šídla) a se ţenským pěveckým 

sborem pedagogické fakulty UK v Praze Iuventus Paedagogica (pod vedením J. Koláře).  

V pořadí jiţ 128. koncertní sezónu roku 1988 zahájil jarní koncert, na kterém zazněly 

skladby S. Prokofjeva, P. Hindemitha, D. Watkinse, nebo C. Debussyho. Představili  

se mladí sólisté Jana Boušková (harfa), Petr Jiříkovský (klavír), Ţofie Vokálková (flétna)  

a Michal Novenko (varhany). V červnu se konal interní koncert dětského sboru  

a v prosinci se uskutečnily tři vánoční koncerty s programem sloţeným z oblíbené „České 

mše vánoční“ J. J. Ryby doplněné např. o „Missa Adventus et Quadragesimae“  

a „Koledníci z Těšínska“ P. Ebena, „Aj, dnes v Betlémě“ J. Kasala a další. 

V březnu roku 1989, kdy se Hlahol nacházel ve 129. ročníku své činnosti, uspořádal spolek 

Koncert ze skladeb Petra Ebena k jeho 60. narozeninám. V podání dětského sboru LŠU 

z Benátek nad Jizerou zazněly například skladby ze skladatelova cyklu „Zelená se snítka“. 

Ţenský a smíšený sbor Hlaholu přednesl skladby jako „Tři lidové písně“, „Píseň o rodné 

zemi“ nebo tři části z cyklu „Láska a smrt“. Společně s dalšími sólisty se představila  

např. Kateřina Englichová (hoboj). O měsíc později se konal koncert věnovaný skladbám 

Bohuslava Martinů. Na programu zazněl mj. cyklus „Nový špalíček“, „Staročeská říkadla“ 

a také „Otvírání studánek“ za doprovodu Panochova kvarteta. Vánoční koncert tohoto roku 

patřil jen Hlaholu, který koncert provedl ve Smetanově síni a do programu zařadil skladby 

D. Buxtehudeho „Cantate Domino“, J. S. Bacha „Kantáta č. 57“ a „Českou mši vánoční“  

J. J. Ryby. Doprovázel komorní orchestr Hlaholu. 

Z koncertní činnosti předchozích let je patrno, ţe pod uměleckým vedením Jana Kasala  

se Hlahol opět dostával na úroveň své bývalé slávy, která byla nešťastně přerušena  

v 70. letech. Z koncertních programů je jasně vidět Kasalova snaha o vyváţení všech 

sloţek, které si Hlahol od počátku kladl za svůj cíl. Můţeme pozorovat upuštění od častého 

provádění velkých kantátových děl, zato se studovalo více drobnějších skladeb. 

V repertoáru spolku měla zastoupení významná světová díla stejně jako české skladby 

starých mistrů, ale Kasal nezapomínal ani na provádění děl soudobých skladatelů.  

V roce 1992 navázal na velmi úspěšnou práci Jana Kasala neméně úspěšně Zdeněk Šulc, 

který převzal funkci sbormistra Hlaholu. Za jeho vedení spolek uskutečnil velké mnoţství 

zájezdů a procestoval mnoho zemí. Jeho iniciativou byla obnovena spolupráce s komorním 

orchestrem, jehoţ členové byli ve velké většině mladí členové orchestrů FOK, SOČR nebo 
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České filharmonie. Díky této spolupráci se i repertoár rozšířil o skladby většího rozsahu 

jako mše, kantáty a oratoria. 

Od roku 1999, kdy je Hlahol ve svém 139. ročníku se druhým sbormistrem stává Roman 

Novák. 

Z nejvýznamnějších koncertních produkcí Hlaholu v jubilejním 140. ročníku svého trvání 

byl koncert v rámci 55. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Praţské jaro v roce 

2000. Datum koncertu připadlo na 13. května, konal se ve Velkém sále Hlaholu  

a měl název Genius loci. Koncert se konal pod záštitou prezidenta České republiky 

Václava Havla. Na programu se objevil průřez sborovými skladbami napříč stoletími  

a účastnila se ho všechna hlaholská oddělení – dětský, dívčí, ţenský i smíšený sbor. 

Zazněly skladby skladatelů B. M. Černohoského, B. Smetany, J. S. Bacha,  

C. Saint-Saënse, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka, P. Ebena, B. Martinů, Z. Lukáše  

a dalších. Program byl velmi pestrý a reprezentoval široké spektrum repertoáru, které 

Hlahol se všemi jeho odděleními dokázal nastudovat a provést. Dirigenty koncertu byli 

Zdeněk Šulc, Ota Friedl (od roku 1990 sbormistr dívčího sboru Hlaholu) a Zuzana 

Liberková (sbormistryně dětského a dívčího sboru Hlaholu). V dubnu tohoto roku se konal 

společný koncert Hlaholu a spřáteleného sboru a orchestru Ravenscroft Faculty Student 

Orchestra and Choir z USA, který provedl skladby F. Schuberta, J. Ruttera, A. Dvořáka 

nebo J. S. Bacha. Hlahol přednesl skladby B. M. Černohorského, J. B. Foerstera, J. Křičky, 

P. Ebena a B. Martinů pod vedením Zdeňka Šulce. V prosinci se konal vánoční koncert,  

na jehoţ program zařadil Šulc skladby F. X. Brixiho „Dies irae c-moll“, „Missa brevis  

in B“ a „Laudate Dominum“ a koncert zakončila „Česká mše vánoční“. 

 

3.7. Současnost 

V roce 2001 se Roman Novák stává hlavním sbormistrem. I za jeho vedení sbor neustal  

v  koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe Roman Novák pracuje  

a umělecky tvoří převáţně v Německu, kde také ţije, část koncertní činnosti Hlaholu  

se přesunula právě tam. Hned v prvním roce jeho působení na pozici prvního sbormistra 

Hlahol díky jeho kontaktům koncertuje v Německu. 

O rok později sbor uspořádal koncertní zájezd opět do Německa, ale konaly se také 

zájezdy do Itálie a Francie. Z nejvýznamnějších koncertů můţeme jmenovat např. společný 
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koncert Hlaholu s belgickým sborem Chorale Rencontre, na jehoţ programu zazněly 

skladby A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, G. Faurého, C. Debussyho a národní písně. 

V roce 2003 podnikl Hlahol kromě další koncertní produkce velký zájezd do USA  

a jiţ tradičně do Německa. 

Z nejvýznamnějších koncertů roku 2004 jmenujme dvojí provedení Dvořákova „Requiem“ 

v kostelech ve Slaném a v Praze ve spolupráci se sborem Messiaskantorei Hannover. 

V listopadu 2005 provedl Hlahol ve spolupráci s Modřanským chrámovým sborem 

Mozartovo „Requiem“ v kostele v Chrudimi. 

V roce 2006 Hlahol nastudoval a několikrát provedl ve spolupráci se sbory American 

Youth Choir a St. Pauli Kantorei Bremen a orchestrem Art-n Mozartovu „Korunovační 

mši“ a „Requiem“. V červnu téhoţ roku sbor zahajoval festival Praţské jaro  

na vyšehradském hřbitově skladbami B. Smetany „Česká píseň“ a „Má hvězda“.  

(Obrázek 39) Sbor uspořádal také dva jubilejní koncerty u příleţitosti 145. výročí zaloţení 

spolku. První z nich se konal v červnu 2006 ve spolupráci se sbory Hlahol Vinohrady, 

Slavoj Chrudim a Dvořákův komorní sbor a na programu se objevila díla starších mistrů 

jako W. A. Mozart, B. Smetana a A. Dvořák doplněna o skladby M. Duruflého,  

C. Saint-Saënse nebo R. Lukowského. Druhý koncert připadl na říjen téhoţ roku, patřil  

uţ jen samotnému Hlaholu a byla na něm provedena díla L. Janáčka „Amarus“  

a A. Dvořáka „Ţalm 149“. Na prosinec sbor nastudoval společně se sborem Art-n Bachovo 

„Vánoční oratorium“. 

V dalších letech Praţský Hlahol koncertně spolupracuje s řadou českých  

i zahraničních sborů a významných umělců. Z nejvýznamnějších počinů následujících let 

můţeme jmenovat např. Benefiční koncert v dubnu 2008 s Berlínským symfonickým 

orchestrem v rámci partnerství měst Berlín-Praha. Na programu byla mj. Schubertova 

„Velká mše Es dur“. Sóla zpívali Markéta Mátlová, Marcela Melková, Martin Slavík  

a František Zahradníček. V květnu 2008 Hlahol vystoupil v rámci oslav 140. výročí 

zaloţení Národního divadla s programem sloţeným ze skladeb B. Smetany a A. Dvořáka. 

V listopadu téhoţ roku provedl Hlahol Dvořákovo „Requiem“ v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na Hradčanech se sólisty ve stejném obsazení, tedy M. Mátlová,  

M. Melková, M. Slavík a F. Zahradníček. 
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V březnu roku 2009 Hlahol provedl Dvořákovu „Mši D dur“ spolu s Akademickým 

sborem Ţerotín Olomouc. Sólové party přednesli Olga Krumpholzová, Kateřina Jalovcová, 

Tomáš Kořínek a Jan Šťáva. Z dalších závaţných děl byly v tom roce provedeny  

např. Dvořákovo „Stabat Mater“ a Fibichova „Missa brevis F dur“. 

V roce 2011 vstoupil Hlahol do svého jubilejního 150. ročníku. V dubnu  

se představil na samostatném velikonočním koncertu, kde provedl skladby „Missa pro 

defunctis“ K. Steckera, „Stabat Mater“ G. B. Pergolesiho a „Madrigaly“ C. Gesualda. 

V květnu Hlahol zahajoval v dopoledním ceremoniálu na vyšehradském Slavíně 66. ročník 

mezinárodního hudebního festivalu Praţské jaro.  V listopadu toho roku se konal Velký 

slavnostní koncert ke 150. výročí zaloţení Praţského zpěváckého spolku Hlahol.  

Na programu byla tenkrát díla „Amarus“ L. Janáčka, „Ţalm 149“ a „Te Deum“  

A. Dvořáka za doprovodu orchestru Art-n. 

V následujících letech sbor nastudoval a provedl kromě mnoha drobnějších skladeb také 

skladby velkého rozsahu, například „Stvoření“ J. Haydna, „Requiem“ W. A. Mozarta, 

„Vánoční oratorium“ C. Saint-Saënse nebo „9. symfonie s Ódou na radost“  

L. van Beethovena. Spolupracoval např. s orchestrem Stanford symphony orchestra  

a s řadou významných umělců, např. Alţbětou Poláčkovou, Markétou Cukrovou,  

Janem Morávkem nebo Alešem Brisceinem. 
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4. ROZHOVORY 

 

4.1. Roman Z. Novák 

Roman Z. Novák se narodil 8. září 1967 v Praze. V šesti letech začal hrát na klavír. V roce 

1977 odešel s rodiči do Německa, kde pokračoval ve hře na klavír, později i na kytaru  

a pozoun. V roce 1991 se vrátil do Prahy, kde v letech 1991 – 1997 studoval skladbu  

na praţské HAMU v třídě prof. Marka Kopelenta. Od roku 1994 se věnoval i studiu 

dirigování u Leoše Svárovského. V roce 1998 se stal spoluzakladatelem občanského 

sdruţení Art-n a od roku 1999 působí jakoţto sbormistr Zpěváckého spolku Hlahol  

v Praze, jehoţ je od roku 2001 i uměleckým vedoucím. (Roman Novák) 

 

Od kdy spolupracujete s Hlaholem a jak jste se k tomuto sboru dostal? 

S Hlaholem spolupracuji od roku 1999, kdy mě oslovil pan profesor Zdeněk Šulc. Nejprve 

jsem se stal jeho pomocníkem a v roce 2001 jsem převzal umělecké vedení sboru. 

Měl jste předchozí zkušenosti s vedením sboru? 

Ano, koncem osmdesátých let jsem měl tyto zkušenosti z Německa  

a začátkem devadesátých let jsem tady v Čechách začal vést Modřanský chrámový sbor, 

kde jsem setrval deset let. 

Máte zkušenosti s vedením jiného typu sboru – dětský nebo mládeţnický? 

Souběţně s tím, kdy jsem nastoupil do Hlaholu, byl jsem vedoucím také jednoho 

mládeţnického sboru. Věkové rozmezí dětí bylo od deseti do sedmnácti let. 

Jaký rozdíl spatřujete v práci s dětským nebo mládeţnickým a smíšeným sborem 

dospělých? 

Práce s dospělými je úplně jiná. Jelikoţ i ambice jsou někde jinde i repertoár pro smíšené 

sbory je mnohem různorodější, neţ pro dětské sbory a i práce s těmi skladbami  

je potom zajímavější. Samozřejmě, ţe ke kaţdému typu sboru je nutno přistupovat jinak. 

Práci s dětským nebo mládeţnickým sborem je třeba přizpůsobit jejich hlasovému vývoji  

i hlasovým schopnostem. Také co se týká například intonace, tak je třeba být v případě dětí 

o něco tolerantnější a odpustit jim víc neţ dospělým. Mládeţnické sbory jsou také  

ve velké většině spíš dívčí sbory, protoţe chlapci se v tomto věku ve sborech buď vůbec 
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nevyskytují, nebo tvoří velmi malé procento celkového počtu, takţe málokteré mládeţnické 

sbory jsou smíšené. V Německu například jsou s chlapci v tomto věku úplně stejné 

problémy jako v Čechách, je jich nedostatek. 

Mohl byste říci, jak se práce ve sboru liší u nás a například v Německu, kde působíte? 

Největší rozdíl spatřuji v tom, ţe při práci ve sborech tady v Čechách funguje ještě pořád 

určitý dril. Coţ jinde ve světě vůbec neexistuje nebo rozhodně ne v takové míře jako u nás. 

Také je zajímavá otázka repertoáru. Kdyţ bych měl opět poměřovat, tak u nás  

je repertoár zaměřen především na klasickou hudbu a v cizině je to mnohem různorodější, 

kdy se kromě klasiky dělají ve velké míře spirituály, gospely i skladby směřující do jazzu. 

Zmiňujete dril jako styl práce u nás a ve světě větší benevolenci. Který přístup  

je podle Vašeho názoru lepší a má výraznější vliv na kvalitu sboru a jeho produkce? 

Dril určitě způsobuje kvalitu. Sbory jsou pak kvalitní. Zdá se mi, podle toho jaké mám  

já zkušenosti, ţe je na našich českých sborech bohuţel znát, ţe ta kvalita je taková 

naučená, nadřená, akademická. Chybí v tom určitá lidská a hudební přirozená stránka. 

Zpěváci mají skladby naučené, zpívají je pořád dokola, umí repertoár nazpaměť, coţ  

je samozřejmě správně, umí všechny nástupy, jsou nacvičené úklony… všechno má svoje 

pravidla a svůj řád. Oproti tomu na západě je to mnohem volnější. Myslím si, ţe je potřeba 

oba tyto přístupy zkombinovat. Najít pomyslnou zlatou střední cestu, ale přiznám  

se, ţe sám nevím, jak by se toho dalo docílit. Samozřejmě nejvíc záleţí na lidech nebo 

dětech, se kterými sbormistr pracuje, jaké mají ambice. V Čechách je také velká tradice  

se základními uměleckými školami, kdy spoustu dětí po vyučování ve škole jde odpoledne 

ještě do hudební školy, a tam se ve velké většině také setkávají se sborovým zpěvem. Mám 

dojem, ţe i ten určitý dril se v tom školství projevuje a děti i vyučování v hudební škole 

berou více jako svoji povinnost. Coţ v Německu například není. Tam je to tak, ţe kdyţ  

uţ mají děti po škole nějaký krouţek, tak rodičům jde v první řadě o to, aby činnost jejich 

dítě především bavila. Častým jevem je, ţe dítě začne hrát na nějaký hudební nástroj nebo 

začne zpívat ve sboru, chodí několik let a v pubertě se rozhodne, ţe uţ ho to nebaví, a tak 

ze dne na den skončí. A rodiče uţ ho nenutí a nechávají rozhodnutí na tom dítěti. Takţe 

celkově je to mnohem liberálnější. Podle mého názoru tento přístup také není úplně ideální 

a správný. 
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Podle čeho a jak vybíráte repertoár pro Hlahol? 

Při výběru repertoáru se snaţím o co nejširší záběr všech stylů. Aby Hlahol zpíval  

co moţná nejvíc různorodých skladeb. Takţe vybírám z klasických věcí, přes skladby 

národních tradic, které do Hlaholu z podstaty patří, a také samozřejmě, jak je vidět 

z našeho posledního koncertu („Hlahol in Rock&Pop“, pozn. autorky), vybral jsem pro 

letošní rok také známé populární písně z rádia, filmů a muzikálů. (Obrázek 40) Samozřejmě 

občas za mnou sám ze sboru někdo přijde s návrhem nebo nápadem,  

co bychom mohli zpívat, coţ já vţdy zváţím podle toho, zda je to reálné a náročné nebo 

jestli se to hodí do koncepce toho, co v koncertní sezóně připravujeme. Je jasné,  

ţe padesáti lidem se nemůţe líbit všechno, co je právě na repertoáru. Nemohu se tedy 

s výběrem zalíbit úplně všem. Ale několikrát se mi uţ také stalo, ţe jsem si výběr prosadil  

i přes vůli většiny, kdy se jim skladba zpočátku nezdála, a pak za mnou po pár týdnech 

zpěváci chodili, ţe změnili názor, ţe se jim skladba líbí. 

Tíhnete Vy k některému konkrétnímu hudebnímu období? 

Ne, nemám vyloţeně oblíbený hudební sloh. Mám ale mnoho zkušeností z různých 

koncertů, ţe se v dnešní době dá kombinovat leccos, pokud to má nějaké opodstatnění.  

Pak jde téměř cokoli. Na sborových koncertech nejen v Německu, ale i Itálii a Francii jsem 

zaţil, ţe sbor třeba uvede skladbu, úplnou novinku, která je mnohdy i na hranici hudebního 

cítění, alespoň mého, a hned poté zazpívají například krásné moteto od Bacha. Tím  

se vytvoří velký kontrast, ale pokud má určitou myšlenku, která se buď divákům řekne, 

nebo napíše do programu a nebo ji nakonec vycítí i sami posluchači, tak to má svoji logiku 

a i ten největší kontrast je potom přijatelný. Co také moc nechápu, je běţná praxe  

se soudobou tvorbou tady v Čechách, kdy se zadá objednávka na novou skladbu, ta se pak 

v programu uvede na prvním místě programu a všichni si řeknou – tak dobře, uţ to máme 

za sebou a teď můţeme přistoupit na nějakou hezkou klasickou skladbu, něco  

co se dá opravdu poslouchat. A tak by to podle mě nemělo být. Takţe já kdyţ tvořím 

programy, rád dělám kontrasty a rád různé skladby kombinuji. 

Vím o Vás, ţe jste hudební skladatel. Zkomponoval jste někdy něco přímo pro Hlahol? 

Pro Hlahol jsem sloţil skladbu s názvem Reduta, kterou si u mě objednali minulý rok. 

Jinak cíleně pro Hlahol neskládám. Jsem toho názoru, ţe by nebylo dobré, abych jako 

sbormistr dával na repertoár svoje skladby a tahal si svoje věci takzvaně na svůj dvoreček. 

Mám jiné sbory, které zpívají moje kompozice. Navíc, pokud bych měl komponovat pro 



77 

 

Hlahol, tak bych ty skladby musel cíleně psát tak, aby se to sboru dobře zpívalo a líbilo. 

Mám na mysli, ţe kdybych chtěl komponovat opravdu podle toho, jak to cítím já, tedy 

hudbu trochu sloţitější a intonačně náročnější, tak s tím do Hlaholu nemohu. Uţ i skladba 

Reduta je poměrně na hraně, ačkoli je to v podstatě takový kompromis toho, jak bych chtěl 

komponovat s tím, co je v současné době Hlahol schopen zazpívat. 

Na jaké úrovni je, podle Vašeho názoru, Hlahol v současné době? Jak si stojí v konkurenci 

jiných sborů? 

Já si myslím, ţe jméno Hlahol je rozhodně v podvědomí lidí. Neodvaţuji se říci,  

ţe v široké hudební veřejnosti, ale určitě se o nás ví. Problém Hlaholu je fakt, ţe je to sbor 

zcela amatérský. Takovou naší lepší konkurencí je Kühnův smíšený sbor. V minulosti  

se několikrát stalo, ţe do Hlaholu nastoupili dobří zpěváci, a například po půl roce nebo 

po roce odešli, většinou právě do Kühnova sboru. Měli k tomu několik důvodu, z nichţ 

jedním z nich bylo, ţe pro ně tempo Hlaholu, kterým se tu pracuje, nestačilo. Dalším 

důvodem bylo také, ţe v jiných profesionálních nebo poloprofesionálních sborech  

za zpívání dostali zaplaceno, i kdyţ to třeba občas byly jen symbolické částky, a jsou  

to také o něco lepší sbory. Coţ je velká škoda pro Hlahol, ale v tomto sboru nikdy nebylo 

tradicí, ţe by se zpěváci platili. I proto zůstane Hlahol uţ navţdy sborem amatérským  

a ztrácí dobré zpěváky, kteří jdou jinam. 

Myslíte si tedy, ţe motivací zpěváků, proč odchází pryč, jsou finance? 

Já si myslím, ţe peníze nejsou tou hlavní motivací. Jak jsem měl moţnost poznat zpěváky, 

kteří z Hlaholu přešli do jiných sborů, tak to byli mnohdy majitelé firem, nebo obchodníci, 

kterým na penězích aţ tak nezáleţelo. Ale zajímavý třeba právě u Kühnova sboru je fakt,  

ţe jsou najímáni jinými velkými sbory, nebo jejich zpěváci doplňují sbory při provádění 

velkých děl, často jezdí na zájezdy do zahraničí a také proto, ţe téměř stále zpívají pod 

taktovkou nějakého jiného dirigenta, tak to je moţná motivací, proč tam lidé  

od nás často odcházejí. 

Vidíte nějaké řešení současné situace? Jakým způsobem by se podle Vašeho názoru mohla 

situace a postavení Hlaholu zlepšit? 

Rozhodně je potřeba s tím něco dělat. Ten stav, ve kterém se teď sbor nachází,  

je neúnosný. Za poslední čtyři roky se společensky sbor trochu rozpadá, štěpí  

se na skupinky a občas mezi nimi dochází k hádkám. To je velmi vysilující nejen pro celý 
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spolek, ale nakonec i pro hudbu, kterou děláme. Myslím si, ţe by bylo potřeba tuto situaci 

uklidnit a dát sboru určitý cíl a směr, za kterým by celý kolektiv šel. Dále si myslím,  

ţe by bylo potřeba najít člověka, který by seděl v kanceláři a staral se o PR sboru. Ačkoli 

ve výboru spolku na to určitá funkce je nebo si propagaci mezi sebou rozeberou sami 

zpěváci, přesto to nefunguje tak, jak by mělo. To není práce na hodinu nebo dvě denně, ale 

na plný úvazek. Je potřeba, aby se tomu někdo věnoval naplno, psal novinářům články  

a recenze, zval je na koncerty, telefonoval na festivaly a ptal se na moţnost vystoupení. 

Zkrátka bylo by potřeba vytvořit funkci manaţera sboru, který by sbor jako celek 

prezentoval. Coţ nám stále chybí, a proto si myslím, ţe do té doby, neţ se v tomto směru 

něco podnikne, tak není velká šance dostat se z té pomyslné druhé ligy. 

Co byste Vy rád do budoucna v Hlaholu změnil nebo zlepšil? 

Dlouho přemýšlím o archivu sboru. Hlahol má obrovský archiv not, ze kterého  

se v současné době v podstatě vůbec nečerpá. Je tam neskutečné mnoţství skladeb, které  

by se daly i v současné době provádět a které jsou jedinečné. Polovina z archivu je jiţ 

zpracovaná studenty z Filozofické fakulty do katalogu, ale stále ještě je tam mnoho 

notových materiálů, z velké části také rukopisů. Mám představu, ţe by se pak stačilo 

podívat do katalogu a vybrat si konkrétní skladbu podle skladatele nebo období, ve kterém 

byla zkomponovaná. Jsou tam skutečně skvosty, které byly provedeny například jen jednou 

a poté uţ nikdy. Podle mého názoru by rozhodně stálo za to, aby se ty rukopisy přepsaly  

do elektronické podoby a aby se hlavně zaevidovala druhá polovina a tím se hlaholský 

archiv zkompletoval. 

 

 

4.2. Alena Štorchová 

V jakém roce a jak jste přišla do Hlaholu? 

Do Hlaholu jsem přišla v roce 1978. Tehdy jsem měla najednou víc času, který jsem 

předtím neměla, a říkala jsem si, co budu dělat, a pak jsem u pokladny v Obecním domě 

uviděla nábor, ţe Hlahol přijímá nové členy. Tak jsem zatelefonovala na vedení sboru, 

přišla jsem v lednu na zkoušku, sbormistr Zdeněk Tomáš mě vyzkoušel a tak jsem tady.  
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Jaké byly Vaše začátky ve sboru? S čím je máte spjaté? 

Já jsem do sboru nastoupila v lednu 1978, kdy byl sbormistrem ještě Zdeněk Tomáš.  

To se právě začaly zkoušet Dvořákovy Svatební košile, které jsme zpívali ve Dvořákově síni 

toho roku v květnu a hned poté se začaly studovat Křičkovy Jesličky (České jesličky,  

pozn. autorky). O rok později, stále za vedení Tomáše, jsme nastudovali Haydnovo Čtvero 

ročních dob a naštěstí jsme ho tenkrát zpívali v češtině, coţ bylo pro mě mnohem lepší, 

protoţe já německy neumím a je mi milejší, kdyţ vím, o čem zpívám. Za vedení dirigenta 

Tomáše zpíval Hlahol především velké skladby, oratoria a kantáty. Kdyţ pak odešel, coţ 

bylo po dvou letech, kdy jsem do Hlaholu nastoupila, převzal po něm vedení sboru 

profesor Kasal. S ním byla práce ve sboru úplně jiná. On spíš vybíral a kladl důraz  

na komornější tvorbu. Nedělali jsme tak rozsáhlá díla, ale řekla bych, ţe to co jsme zpívali, 

bylo mnohdy sloţitější. Se sbormistrem Kasalem jsme velmi často uváděli naprosté 

premiéry, které se nám, zpěvákům, dost špatně učily. Díky Kasalovi jsme se na koncertech 

také setkávali s mladými, převáţně začínajícími umělci, kteří na našich koncertech 

účinkovali buď jako sólisté, nebo jako náš doprovod. Vzpomínám si tak třeba  

na Ţofii Vokálkovou, Janu Bouškovou nebo Kateřinu Englichovou. Do Hlaholu také přišel 

Jiří Mikula, co by asi dvacetiletý mládenec, kterého si pan sbormistr vybral jako 

korepetitora. V posledních letech jsem se s Jiřím setkávala na společných koncertech 

v Libchavě, kam jezdíme, a tam jsem si s ním často povídala o Kasalovi a on vţdy zajímavě 

vypráví, jak obrovským přínosem mu bylo byť jen sledovat ho při práci se sborem  

na zkouškách. Kasal si vţdycky uměl najít mladé a perspektivní lidi, coţ byla jeho velká 

deviza. 

Na které koncerty nebo skladby nejraději vzpomínáte? 

Nejvíce a nejradši vzpomínám samozřejmě na své první koncerty, na Svatební košile  

od Dvořáka a potom také na Čtvero ročních dob od Haydna. V průběhu času jsem 

v různých provedeních a s různými sbormistry mnohokrát zpívala Martinů Otvírání 

studánek, na ně také moc ráda vzpomínám. Se Studánkami jsme dokonce jeli do Francie. 

Protoţe tenkrát v Hlaholu zpíval Francouz, Bernard, který ţil na nějaký čas v Praze  

a do Hlaholu si chodil zazpívat a ten nám pak zprostředkoval zájezd a zpívání u něj, kde  

on působil. Strávili jsme tam několik dní a bylo to velmi příjemné. Do Francie jsme pak jeli 

v průběhu let ještě několikrát, jednou to bylo například na festival sborového zpěvu, kde 

jsme zpívali, mimo jiné, Poctu tvůrcům od Zdeňka Lukáše. A tu jsme všichni uměli úplně 
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zpaměti. To uţ bylo ale za sbormistra Šulce a ten skutečně trval na tom, ţe jsme některé 

věci museli zpívat zpaměti. A to si vzpomínám, ţe jsme zpívali všude. Postavil nás třeba  

na schody u kostela, a protoţe jsme všichni všechno uměli nazpaměť, mohli jsme kdykoli 

zazpívat. Nebo jsme šli kolem kostela, odkud vycházeli svatebčané, tak jsme se postavili  

a zazpívali jsme jim. Myslím, ţe to bylo tehdy Ave verum corpus od Mozarta. 

Moc hezké a myslím, ţe i povedené bylo scénické provedení vánočních koled v úpravě Jana 

Kasala (Aj, dnes v Betlémě – scénické pásmo českých koled a lidové poezie pro sóla, 

dětský a smíšený sbor; pozn. autorky), které jsme provedly jednou v sále Hlaholu  

a podruhé v Rudolfinu. Bylo to takové roztomilé, choreografii nám dělal Pavel Czikrai, 

jeho manţelka totiţ v Hlaholu zpívala, a bylo to v kostýmech, měli jsme na sobě koţíšky  

a v rukou svíčky. Myslím, ţe sem do Hlaholu se to hodilo velmi, do Rudolfina uţ méně,  

ale i přesto tento cyklus vţdy sklízel neobyčejný ohlas. 

Zaţila jsem ještě druhého sbormistra Zdeňka Blechu. Ten v Hlaholu vytvořil ţenský sbor, 

do kterého jsem také chodila. Začali jsme zkoušet uţ zmíněné Studánky, recitaci nám dělal 

tenkrát asi šestnáctiletý Martin Otava a byl skutečně výborný. Ráda také vzpomínám  

na to, kdyţ jsme zpívali kompletní Dvořákovy Moravské dvojzpěvy.  

Vzpomenete si na další mladé umělce, se kterými sbor spolupracoval? 

Kromě výše jmenovaných to byl třeba mladý Luděk Vele a taky Daniel Hůlka, který zpíval 

sólový part v Mozartově Korunovační mši a tu s námi pak provedl tady ve Velkém sále 

Hlaholu a v Rudolfinu. Dokonce s námi jel i na zájezd do Francie do Provence, kde zpíval 

barytonové sólo v Martinů Otvírání studánek.  

Jak byste porovnala Hlahol dříve a dnes? 

Tak zaprvé bych řekla, ţe dříve byl věkový průměr členů Hlaholu mnohem vyšší, v dnešní 

době je tu spousta mladých lidí. Také vzpomínám, ţe kdyţ jsem přišla, tak nám noty 

půjčovali a po kaţdé zkoušce jsme je museli odevzdat. Vracely se do archivu a byli  

na nás v tomto ohledu velmi přísní. Coţ dneska uţ někdo těţko chápe, kdyţ není problém  

si cokoli doma vytisknout. Běţná praxe sbormistrů taky byla, ţe kdyţ přišel nějaký nováček, 

posadili ho vţdycky vedle někoho, kdo uţ repertoár uměl, to uţ se dnes vůbec nedělá.  

Mám také pocit, ţe se dřív všeobecně na skladbách víc pracovalo, neţ se s tím šlo ven, coţ 

uţ dnes tak není. Kdyţ bych měla zhodnotit společenskou situaci předtím a dnes, tak bych 

řekla, ţe dříve to bylo mnohem lepší, na jiné úrovni. Pořádali jsme si například plesy, 
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mikulášské zábavy a já si ještě pamatuji, ţe jsem jela na spolkový výlet, to bylo jako  

za starých časů, kdy se výlety pořádaly kaţdoročně. Je škoda, ţe v dnešní době uţ sbor  

tak nedrţí pohromadě jako tenkrát. Byli jsme skutečně téměř jako jedna rodina. 

 

 

4.3. Milica Vítů 

V jakém roce a jak jste přišla do Hlaholu? 

Já jsem do Hlaholu přišla v roce 1980. Předtím jsem navštěvovala rozhlasový sbor Mír, 

potom jsem zaloţila rodinu a pak mi zpívání začalo chybět. Tak jsem začala hledat sbor, 

do kterého bych mohla chodit, a jako první mě napadl Hlahol. Uspěla jsem  

u přijímací zkoušky a od té doby jsem tady. Takovou pikantností je, ţe kdyţ jsem nastoupila 

do Hlaholu, to mi bylo 35 let, tak jsem byla nejmladší členkou sboru. Dnes je to přesně 

naopak a jsem zde jednou z nejstarších. 

Na jaké koncerty nebo konkrétní skladby nejraději vzpomínáte? 

Utkvěl mi v paměti koncert s dirigentem Bělohlávkem v rámci Praţského jara v roce 1987. 

Hrál s námi orchestr FOK a nás zpěváků tam tenkrát bylo asi 800 z nejrůznějších sborů 

z celé republiky. Koncert se tehdy konal v Paláci kultury (dnes Kongresové centrum; pozn. 

autorky), protoţe tam jsme se jedině mohli všichni vejít. Spojenými sbory se tehdy zpívala 

Smetanova Česká píseň. Líbil se mi taky koncert před dvěma lety, kdy jsme opět jako 

spojené sbory zpívali v Rudolfinu v Beethovenově 9. symfonii Ódu na radost.  

To byl pro mě velký záţitek. A také jsme v posledních letech několikrát zpívali v Německu, 

kde se mi asi ze všeho nejvíc líbilo provedení Haydnova Stvoření. 

Jak byste porovnala Hlahol dříve a dnes? 

Já hlavní rozdíl vidím v tom, ţe dřív jsme byli především dobrá parta. Coţ se teď říct vůbec 

nedá. Já s bídou vím, jak se kdo jmenuje, a to si myslím není dobře. I kdyţ se dříve vyjelo 

na nějaký zájezd nebo koncert mimo Prahu, tak jsme se nerozprchli, ale všichni jsme 

chodili na vycházky společně. Ten kolektiv celkově líp drţel při sobě a víc jsme si všechno 

uţívali. V dnešní době se vůbec neţije spolkově. Také je poměrně vysoká fluktuace členů. 

Dříve to byl kolektiv, který měl větší stabilitu, zpěváci tu byli léta neţ odešli. Také moc 

ráda vzpomínám na společné akce, které pořádal společenský odbor. Dělaly se tu různé 
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večírky, které stmelovaly kolektiv, jako například Mikulášské zábavy, slavili jsme společně 

Silvestra a různé jiné příleţitosti.  

 

 

4.4. Luděk Vele 

Absolvoval praţskou konzervatoř u profesora Jaroslava Horáčka a v posledním roce studia 

přijal angaţmá v liberecké opeře. Oblastní scéna mu umoţnila rychle umělecky vyzrát  

a v krátké době zde vytvořil řadu rolí českého i světového repertoáru. Sólistou Opery 

Národního divadla je od roku 1983. Zde svůj repertoár obohatil téměř o všechny významné 

úlohy basového oboru, které mu mohla zdejší dramaturgie poskytnout. Za své výjimečné 

výkony v rolích Chrudoše a Barona Ochse byl oceněn Cenami Thálie 1995 a 1996. 

Spolupracuje s rozhlasem a televizí. Je častým hostem operních scén i koncertních pódií 

doma i v zahraničí. (Národní divadlo) 

 

Moje úplně první zkušenost s Hlaholem byla myslím v roce 1970, kdy mě oslovil sbormistr 

Zdeněk Tomáš. Tehdy jsem zpíval basové sólo v Brixiho Mši D dur. Tenkrát jsem byl  

ve třetím ročníku Praţské konzervatoře. Poté jsem odešel do divadla v Liberci, takţe  

se ţádná spolupráce dál nevyvíjela. Ale kdyţ jsem se v roce 1983 vrátil zpátky do Prahy 

jako sólista Národního divadla, oslovil mě pan profesor Jan Kasal, který byl v tu dobu 

uměleckým vedoucím Hlaholu. Na profesora Kasala si pamatuji ještě z konzervatoře,  

kde nás učil zpěvu z listu. Tehdy jsem pod jeho vedením zpíval Korteho vánoční zpěvy  

(O. F. Korte - Trobadórské zpěvy pro sóla a sbor s doprovodem instrumentální skupiny; 

pozn. autorky) a mimo to asi desetkrát Rybovu Českou mši vánoční. Uţ tenkrát  

mě překvapila velmi vysoká úroveň Hlaholu, který podle mého názoru za vedení profesora 

Kasala udělal obrovský kus práce. Dokonce si myslím, ţe za jeho vedení musela být úroveň 

sboru na nejvyšší úrovni, protoţe ještě z konzervatoře si ho pamatuji jako velmi přísného,  

ale spravedlivého kantora a vynikajícího muzikanta. Na co si dodnes také vzpomínám,  

ţe jsem tehdy byl naprosto unešený z těch hlaholských prostor, které má sbor k dispozici  

na nábřeţí. Uţ kdyţ jsem do domu poprvé vstoupil, dýchla na mě taková atmosféra, kdy 

jsem si říkal, ţe to je zřejmě ta tradice a ta obrovská historie spolku, ač amatérského.  
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Uţ jen ta poloha mezi Mánesem a Národním divadlem s výhledem na Hradčany je úţasná, 

takţe vím, ţe jsem z toho tenkrát byl přímo nadšený. 

 

4.5. Aleš Briscein 

Aleš Briscein původně vystudoval hru na klarinet a saxofon a poté operní zpěv na Praţské 

konzervatoři. Ve studiích pokračoval na Západočeské univerzitě v Plzni. Je stálým hostem 

Opery Národního divadla v Praze i Státní opery Praha. Účinkoval na prestiţních 

festivalech jako Edinburgh International Festival, Praţské jaro aj., spolupracuje  

s významnými orchestry jako jsou Česká filharmonie, Skotský královský národní orchestr 

atd. Jeho repertoár je velmi široký, s oblibou se věnuje i staré a duchovní hudbě. 

Spolupracuje rovněţ s Českým rozhlasem a Českou televizí. Má za sebou velkou řadu 

pěveckých vystoupení u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Anglie, 

Španělsko, USA, Japonsko). (Aleš Briscein) 

 

S praţským pěveckým spolkem Hlahol jsem měl moţnost vystoupit pouze jednou. Byl jsem 

osloven s nabídkou spolupráce a účinkování na koncertu v kostele U Salvátora v Praze, 

který se konal koncem října minulého roku (26. října 2014; pozn. autorky) a na programu 

tehdy byla Mše D dur „Luţanská“ Antonína Dvořáka. Hlahol vystupoval společně s dvěma 

dalšími sbory - smíšeným sborem z německého Peterhausenu a francouzskými Madrigalisty 

z Nimes. Koncert dirigoval Roman Novák. Pokud bych měl hodnotit úroveň celého 

koncertu, tak ten byl na poměrně vysoké umělecké úrovni, ale je velmi obtíţné, abych řekl  

k Hlaholu něco konkrétního, protoţe zpíval ve spolupráci s dalšíma dvěma sbory.  

V takových případech lze hodnotit pouze celek. Překvapila mě ale energie a nadšení,  

se kterými sboristé, především Praţského Hlaholu, přistupovali ke zkouškám i koncertu. 

Jejich pozitivní přístup a radost ze zpěvu pro mě byli velmi motivující. Rád přijímám 

nabídky na spolupráci s amatérskými tělesy. Je to totiţ něco úplně jiného, neţ koncertovat 

s profesionály, na kterých je většinou vidět, ţe provozování hudby je jejich zaměstnáním, 

které dělají výborně a na skutečně vysoké úrovni, ale chybí tomu mnohdy to zapálení, které 

je právě u amatérských těles tím, co obrovsky motivuje. 

Já sám jsem jako dítě vyrůstal v dětském pěveckém sboru Severáček v Liberci, a tak mám 

od mládí velmi kladný vztah ke sborovému zpěvu a dodnes se alespoň okrajově zajímám  



84 

 

o současné dění ve sborovém světě. Je samozřejmostí, ţe aktivity Hlaholu, který byl dříve 

velmi uznávaným tělesem mezi amatérskými sbory, jsou mi známy. Proto také registruji,  

ţe se Hlahol objevuje na koncertech nejen v Praze, ale i jiných městech v Čechách  

i v zahraničí. V posledních letech často vystupuje v kooperaci s jinými sborovými tělesy, 

především zahraničními, se kterými provozují poměrně velká díla vokálně-instrumentální 

literatury české i světové. Na svých vlastních koncertech uţ se do takových skladeb bohuţel 

nepouští. Je mi jasné, ţe je to způsobeno zřejmě nízkým počtem členů a sbor není schopen 

sám si taková díla nastudovat a provést, a proto přistupuje k těmto formám spolupráce. 

Dnes je uzavření partnerství s jinými sbory také samozřejmě jedna z moţností, jak 

vycestovat s vlastním tělesem za hranice. 

Podle mého názoru je ale škoda, ţe se sboru, který má dlouholetou tradici a v jeho čele  

se vystřídalo tolik významných osobností uměleckého ţivota, nedaří udrţet úroveň, kterou 

jeho práce vykazovala ještě dříve. Myslím si, ţe by Hlaholu významně pomohlo, kdyby  

se podařilo přilákat nové členy mladší generace, která by současnou situaci a činnost 

oţivila, podpořila a dala moţnost dále rozvíjet hlasovou i interpretační kulturu. Větší počet 

členů a intenzivnější práce sbormistrů by mohla být do budoucna zárukou rozvoje tohoto 

pěveckého tělesa, jehoţ jméno je v hudebních kruzích díky historii ještě stále velmi dobře 

zapsané. Do budoucna přeji sboru mnoho úspěchů, radosti z hudby a spokojených 

posluchačů. 

 

4.6. Současnost z pohledu autorky práce 

Bylo pro mě velkým přínosem hovořit s různými lidmi o činnosti Praţského Hlaholu.  

Od dlouholetých členek sboru jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí o fungování spolku  

v dřívějších dobách a dnes, a to nejen uvnitř z pohledu společenského, ale také navenek  

z pohledu koncertních činností. Sbormistr odkryl svůj názor a pohled na současnost  

i budoucnost sboru. Osobnosti současného hudebního dění mi velmi ochotně sdělili své 

vlastní zkušenosti a dojmy z koncertní spolupráce se sborem.  

Záměrem shromáţdění těchto informací je utvořit komplexní pohled na spolek nejen  

z pohledu historického, ale také současného, a to očima těch, kteří jsou v současné době 

uznávanými odborníky v hudebním oboru a jejichţ názoru je moţno si cenit. 
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Rozhovory, které se mi podařilo při vypracování této práce uskutečnit, mají všeobecně 

několik jednotících prvků, ve kterých nacházím shodné pocity a názory tazatelů. 

Všeobecně se umělci shodují a vyzdvihují pozitivní atmosféru ve sboru, přátelský přístup 

členů a také jejich nadšení pro sborový zpěv. Další shodou je uznání pozoruhodně dlouhé 

historie, kterou se spolku díky pokračování činnosti podařilo udrţet aţ dodnes. Velmi  

se ztotoţňuji s názorem Aleše Brisceina v otázce současného stavu kvality hlasového 

projevu Praţského Hlaholu.  

Také já bych ráda předala svou vlastní, pro mne poučnou, zkušenost, kterou jsem získala 

půlroční prací na pozici druhého sbormistra Praţského Hlaholu. I přesto, ţe Hlahol vţdy 

byl a do dnešních dob zůstal sborem amatérským, je práce s ním velmi příjemná. Členové 

sboru jsou velmi milí a příjemní lidé, které zpěv naplňuje, a dokáţou si ho společně 

vychutnat. Je mezi nimi mnoho významných osobností jako například anglista, překladatel 

a bývalý profesor Filozofické fakulty UK v Praze nebo profesorka Ústavu molekulární 

genetiky, několik lékařů a další. Všechny dohromady spojuje láska k hudbě  

a ke společnému zpěvu, coţ je vidět také na pozitivním přístupu členů ke sbormistrovi  

a samotnému nácviku. Sbor se, podle mého názoru, v současné době nachází na poměrně 

slušné amatérské úrovni, ale vzhledem ke slavné minulosti spolku je moţno litovat,  

ţe si svou pomyslnou laťku, kterou nasadil v předchozích desetiletích, neudrţel  

do dnešních dob. Bohuţel sbor nijak nevyniká a můţe si především zakládat na dobrém 

jménu, které mu díky hluboké historii i v dnešní době zajišťuje poměrně vysokou prestiţ. 

Škoda, ţe tato prestiţ nejde ruku v ruce s úrovní, na které si Hlahol za dob starých mistrů, 

kteří stáli v jeho čele, tak zakládal.  

Důvodů k tomuto úpadku můţeme spatřovat hned několik. V Praze existuje nespočet 

amatérských sborů, ve kterých je moţno hledat své uplatnění. Je jistě krásné, ţe všechny 

sbory fungují, ale situace je taková, ţe místo toho, aby fungoval například jeden větší sbor, 

stojí místo toho vedle sebe tři malé sbory, které se ve velké většině neustále potýkají  

s nedostatkem členů, aby byli vůbec schopni vlastních hudebních produkcí. Kromě toho 

také v Praze působí několik poloprofesionálních sborů, které svým členům za pěvecké 

výkony platí, a s kvalitou a uměleckou úrovní těchto sborů se pojí také lukrativní nabídky 

na koncertní činnost, zájezdy, spolupráce s orchestry, významnými dirigenty, sólisty atd. 

Tyto faktory jsou neoddiskutovatelným motivátorem pro mnoho zpěváků, aby se spíše 

postavili do řad takového sboru. Na amatérská sdruţení tedy „zbývají“, zpěváci bez větších 
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ambicí nebo technicky slabší. Dalším podnětem, který by se mohl promyslet, je pravidelná 

hlasová výchova členů. Práce hlasového pedagoga je obvyklá v mnoha jiných amatérských 

sborech a má podle mého názoru zásadní vliv na kvalitu pěveckého projevu. Dalším 

poměrně podstatným faktem je, ţe současný umělecký vedoucí Roman Novák je ve stálém 

pracovním poměru v Německu a zkoušky sboru vede průměrně dvakrát do měsíce. V době 

jeho nepřítomnosti jsou zkoušky vedeny druhým sbormistrem. 

Zkoušky sboru se konají dvakrát týdně (vţdy v pondělí a čtvrtek), coţ u amatérských těles 

není aţ tak obvyklé, většinou sbory zkouší jednou týdně. Dvě zkoušky v týdnu by byly pro 

sbor obrovskou devizou, pokud by se ovšem scházeli pravidelně všichni. Bohuţel 

v Hlaholu tomu tak není a je škoda, ţe běţná praxe v současné době je, ţe mnoho lidí 

chodí na zkoušky buď v pondělí nebo ve čtvrtek a pouze malé procento z celkového počtu 

sborových zpěváků dochází pravidelně na obě zkoušky v týdnu. Tím se práce dost ztěţuje 

a zdrţuje, protoţe to, co sbormistr udělá s polovinou sboru v jedné zkoušce, musí  

v podstatě ve druhé zkoušce znovu opakovat. Tím se celý proces stává poměrně 

neekonomickým, a to ve všech ohledech. Vysiluje to sbormistra, který se musí neustále 

přizpůsobovat "nejslabším" článkům sboru, stejně jako ty členy sboru, kteří chodí 

pravidelně na obě zkoušky, ve kterých se práce téměř vţdy opakuje a v podstatě neustále 

se na něco čeká. Jsem toho názoru, ţe toto pomalé tempo práce je jedním ze zásadních 

důvodů (které zmiňuje v rozhovoru sbormistr Roman Novák), proč dobří zpěváci odchází 

po několika měsících či letech do jiných sborů. Dalším problémem, který se však rozhodně 

netýká pouze Praţského Hlaholu, ale potýká se s ním nejeden smíšený sbor, je nevyváţený 

poměr mezi ţenskými a muţskými hlasy. Ţenské hlasy jasně a výrazně dominují nad 

muţskými, coţ bohuţel také neblaze přispívá ke kvalitě hudebních produkcí.  

Nápravu současné situace bych viděla v intenzivnější péči obou sbormistrů. Tato péče  

by měla spočívat v několika bodech, kterými by se dle mého názoru výrazně zvýšila 

úroveň i kvalita hlasového projevu sboru. Bylo by dobré zasadit se o napravení kázně 

(včasné příchody členů a jejich pravidelné návštěvy obou zkoušek), která v současné 

situaci narušuje celkovou atmosféru i přístup členů k docházce a ke studiu skladeb. Dalším 

krokem nápravy by mohlo být přijetí vlastního hlasového poradce nebo například zvolit 

alespoň vedoucí v kaţdé z hlasových skupin, kteří by se jednotlivým členům po pěvecké 

stránce věnovali. Domnívám se, ţe individuální hlasová výchova ve sboru je nezbytná, 

pokud má spolek ambice se neustále zlepšovat a zkvalitňovat svůj projev.  
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Myslím si, ţe by bylo velmi smutné, kdyby sbor tak významného jména a historie zůstal 

nadále v pomyslné druhé lize. Bylo by velmi zajímavé sledovat cestu Hlaholu opět vzhůru  

na výsluní, kde se ještě před několika desítkami let nacházel. Jistě k této cestě a postupu 

vzhůru má spolek mnoho předpokladů. K nadcházejícímu 155. výročí Praţskému Hlaholu 

srdečně přeji  mnoho pozitivní energie, koncertních úspěchů i společenského uznání, které 

si jistě zaslouţí. 
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5. ZÁVĚR 

Po přehlédnutí všech historických údajů a faktů získaných zpracováváním literatury  

o Praţském Hlaholu nelze jinak, neţ znovu konstatovat, ţe tento spolek byl jednou  

z nejvýznamnějších institucí, která utvářela nejen dějiny sborového zpěvu, ale měla 

zásadní podíl na utváření a rozvoji celé hudební scény v Čechách od svého zaloţení v roce 

1861. Zpočátku jsem zvaţovala o zařazení dotazníku členům sboru, ale v průběhu 

zpracování své práce jsem dospěla k názoru, ţe získané odpovědi by neměly významnou  

a potřebnou vypovídací hodnotu, která by zásadním způsobem informovala a reflektovala 

Praţský Hlahol. Také jsem uvaţovala o kapitole, která by sledovala repertoár a jeho 

proměnu v průběhu historie spolku. Po zjištění rozsahu koncertní činnosti a šíře repertoáru, 

kterou Hlahol za dobu své činnosti provedl, jsem musela konstatovat, ţe komplexní 

materiál je tak obsáhlý, ţe by mohl být tématem další samostatné práce. Proto jsem  

se v této diplomové práci omezila v jednotlivých ročnících pouze na zmínky o studiu 

stěţejních děl, jejich provedení a také premiérovaných skladeb. 

Osobní komunikací se členy spolku se mi podařilo získat vzácné informace na dobu před 

více neţ třiceti lety a osobní pohled a porovnání se současností. Jejich vzpomínky  

se obracely především ke společenským poměrům, které v dřívějších dobách vládly mezi 

členy sboru, také k proměně studovaného a prováděného repertoáru stejně jako  

k uměleckému vedení dřívějších dob. Domnívám se, ţe také díky rozhovorům  

s výkonnými umělci práce získala nový rozměr v tom smyslu, ţe přinesla profesionální 

pohled „z venku".  Velmi jsem oceňovala otevřenost, se kterou se mnou někteří tazatelé 

hovořili a neomezovali se pouze na populární pozitivní kritiku „ze slušnosti“.  

Pomocí sborníků uvedených v seznamu literatury a dalších pramenů, které jsem měla 

moţnost studovat v muzeu Praţského Hlaholu, se mi podařilo zkompletovat 

nejvýznamnější historické, umělecké i společenské momenty v činnosti tohoto spolku. 

Bohuţel tyto prameny nejsou v muzeu nijak uspořádány, jen volně leţí ve skříních, nad 

kterými je ve vitrínách vystavena pouze malá část inventáře, který Hlahol vlastní, coţ  

mě překvapilo. Ovšem i to mělo své klady, protoţe jsem měla moţnost prohlédnout  

si například třetí výroční zprávu vydanou roku 1864, drţet v ruce Knihu přání do které 

napsal úvod vlastnoručně kníţe Taxis, pročítat si historické dopisy a nebo si prohlíţet 

fotografie sboru z různých výletů a koncertních zájezdů. Na základě toho jsem  

si uvědomila, jak by bylo zásluţné, kdyby někdo tyto dokumenty chronologicky uspořádal 
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a muzeum Praţského Hlaholu by se rozšířilo třeba do jiných, větších prostor, aby tyto 

skvosty byly přístupné (alespoň na pohled) i ostatním. 

Cílem této práce bylo představit významný český pěvecký spolek Praţský Hlahol  

od počátku jeho činnosti aţ po současnost, zmínit významné umělecké osobnosti, které 

stanuly v jeho čele a shromáţdit nejvýraznější úspěchy, kterých spolek během svého 

působení dosáhl. Domnívám se, ţe se tento záměr podařil. Během kompletace materiálů  

a studování pramenů jsem zjistila, jak překvapivě širokou historii a význam Praţský 

Hlahol měl a má a jaké minimum z toho je veřejnosti známo. I pro mě, jako studenta 

sbormistrovství, bylo nesmírně zajímavé a poučené shromaţďovat informace a dále s nimi 

pracovat. Bylo by jistě velmi zajímavé i přínosné, kdyby se podařilo uspořádat také 

hlaholský archiv (o tomto záměru se zmiňoval sbormistr Roman Novák), který čítá více 

neţ šest tisíc poloţek, coţ je skutečně unikátní.  

Pevně doufám, ţe činnost sboru bude pokračovat ještě dlouhá léta a ţe ji nezastaví ţádné 

politické ani společenské změny budoucnosti, které mohou nastat. Věřím, ţe Praţský 

Hlahol stále zůstane věrný svým tradicím a bude se snaţit přinášet nejen sobě ale i svým 

posluchačům radost a nadšení z hudby. Do dalších let bych chtěla sboru popřát úspěchy, 

mnoho nadšení, energie a radosti z hudby, kterou provozuje. 
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