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ÚVOD 
 

Do Základní umělecké školy Františka Kmocha v Kolíně jsem nastoupila ve školním 

roce 1994/1995 jako žákyně předškolní výuky a hry na zobcovou flétnu. Své hudební 

nadání jsem zdědila po otci, který mě také do hudební školy přivedl na talentové zkoušky. 

Bohužel se nepamatuji, kdo stál za výběrem hudebního nástroje, protože sám tatínek hrál 

na klavír a na kytaru, ale určitě se nejednalo o správné rozhodnutí. Studium zobcové 

flétny jsem vydržela pět let, během kterých nedocházelo k výrazným pokrokům, ani nic 

nepoukazovalo na mé vlohy pro tento nástroj. Více jsem si oblíbila sborový zpěv, 

ke kterému jsem se v průběhu studia na škole přihlásila. Myslím, že kdyby ve školním 

roce 1999/2000 nenastoupil do školy nový pedagog, své hudební vzdělání, zejména 

to instrumentální, bych příliš nerozvíjela. 

Naštěstí však přišel nadšený hudebník, který mi představil violoncello. Brzy jsem 

začala hrát v klavírním triu a smyčcovém orchestru. Opustila jsem sborový zpěv a plně 

jsem se věnovala hře na violoncello. Tento obor jsem na ZUŠ absolvovala v červnu 2004 

a zároveň jsem věděla, že mě čeká studium na Pražské konzervatoři. Nejsem však první 

ani poslední hráč smyčcového orchestru, který byl přijat na hudební obor na konzervatoři. 

Stejně kladně ovlivněných hudebníků jako jsem já, je v kolínské hudební škole mnoho. 

Většina vzešla z prostředí orchestru, souboru nebo sboru, tedy z kolektivní činnosti. 

Zajímalo mě, zda tato tělesa byla vedena opravdu výjimečně, zda jejich dirigenti 

a sbormistři byli dobrými pedagogy a inspirativními osobnostmi. Tyto důvody mě vedly 

ke zpracování informací o daných orchestrech, souborech a pěveckých sborech. 

Předložená diplomová práce zahrnuje vznik a vývoj hudebních těles, které působí 

na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně1. Cílem práce je shrnout 

dosavadní úspěchy těchto souborů, vytyčit nejzajímavější události, vysvětlit přínos 

pro město Kolín i celý jeho region a zjistit, kolik členů pokračovalo na uměleckých 

školách. V první kapitole se stručně zabývám městem Kolín. Jak jeho historií, kterou 

pouze nastíním, tak i nynějším rozvržením obce. Následující text ve druhé kapitole je 

věnován Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně, která soubory a sbory 

nejen zaštiťuje svým jménem, ale také jejich činnost finančně podporuje. Zajímala mě 

                                                 
1 Dále jen ZUŠ. 



10 

 

také informace, které ansámbly mají své výstupy zaznamenány ve školním vzdělávacím 

plánu. Třetí kapitolu jsem nazvala souhrnným označením Instrumentální soubory. 

Pojednává o orchestru smyčcovém, dechovém, ale také o práci akordeonového souboru 

a tanečního souboru Dixík. Zařadila jsem podkapitoly o dvou dirigentských osobnostech 

smyčcového a dechového orchestru, protože jejich práce pozvedla dané soubory 

na vysokou úroveň. Také sborový zpěv má v Kolíně svou tradici. Tomuto tématu jsem se 

věnovala již ve své bakalářské práci2, kde jsem podrobně popsala tehdejší situaci a činnost 

školních i ostatních kolínských sborů. V současné době fungují ve škole dva pěvecké 

sbory. Jedná se o tělesa, která pracují jiným způsobem, a jejich umělecký cíl se liší. Díky 

dostupným programům z koncertů a osobních záznamů učitelů zmapuji nejen koncertní 

činnost orchestrů a sborů od počátku působení, ale také průběh zkoušek a jiných aktivit, 

kterých se hráči účastní. Zaznamenám počty žáků, kteří soubory navštěvují. U souborů, 

či sborů, ze kterých vzešli díky následnému studiu středních a vysokých uměleckých škol 

profesionální hudebníci, zařazuji podkapitolu s názvem Úspěšní absolventi3. Uvádím 

vystudovaný obor a školu, kde jej absolvovali. 

Svou prací navazuji na mnohé přede mnou, které studium na hudební škole 

inspirovalo stejně jako mě. Diplomová práce, kterou vypracovala Ludmila Krejzová 

Machová4, studentka Pedagogické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci, obsahuje 

velmi podrobný popis změn a historických událostí, které kolínskou školu postihly. 

Na individuální schopnosti učitele Jiřího Čmugra a jeho vedení smyčcového orchestru 

Archi je zaměřená absolventská práce Jiřího Dojčiaka5, která vznikla na Pardubické 

konzervatoři. Monika Pokorná se také věnovala orchestru Archi, v rámci své 

absolventské práce na konzervatoři v Pardubicích zpracovala možné soutěže a festivaly, 

kterých by se orchestr mohl zúčastnit6. 

Nezbytné informace, které jsem využila pro vyhotovení této práce, jsem nalezla 

zejména v kronikách školy a kronikách jednotlivých souborů. Také bych se neobešla 

bez rozhovorů s pedagogy školy. Čerpala jsem i z knih v domácí knihovně, z kolínských 

novin a webových stránek. 

                                                 
2 Sbory při ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, obhájeno v roce 2012. 
3 V názvu podkapitoly specifikuji, zda se jedná o sbor, orchestr, soubor. 
4 ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně, obhájeno v roce 2009. 
5 Obhájeno v roce 2008. 
6 Obhájeno v roce 2016. 
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Kolín je, díky své hudební tradici, velmi kulturně založeným městem. Každoročně 

zde probíhá mezinárodní festival dechových orchestrů. Svou činností se také chlubí Klub 

přátel hudby, který pravidelně zve významné interprety, aby zde uspořádali vlastní 

recitál. Desítky let svého působení slaví také symfonický orchestr Kolínská filharmonie. 

Ve městě působí několik pěveckých sborů a dechových orchestrů. Všechny soubory, 

které ve městě fungují, jsou se základní uměleckou školou propojeny. Mnoho členů těchto 

orchestrů prošlo studiem na ZUŠ, kde nejspíš navázali tak významný vztah 

ke kolektivním hudebním aktivitám, že se i v dospělosti rozhodli věnovat svůj volný čas 

dalšímu společnému nacvičování skladeb a následné prezentaci. Věřím, že tato práce 

zaznamená bohaté aktivity souborů a sborů ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně, tím objasní 

význam těchto těles pro samotné hráče, ZUŠ, Kolín a jeho region. 
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1. MĚSTO KOLÍN 
 

Představit historii a současnou situaci města považuji, vzhledem k názvu práce, 

za nezbytné. V krátkosti tedy zmiňuji důležité události kolínské minulosti a popisuji 

město, jak ho znají jeho obyvatelé. 

1.1 Stručná historie 

 

Přesné datum založení města není známé. Z 9. století je doloženo slovanské osídlení 

na kopečku u nynější gotické katedrály sv. Bartoloměje. Původně byla porýnskými 

přistěhovalci založena osada Starý Kolín. Tato osada vznikla dříve než samotné město. 

Na počátku 13. století byla silnějším proudem přistěhovalců založena nová osada Nový 

Kolín. Oproti Starému Kolínu zde nehrozily záplavy. Nové místo bylo vybráno velmi 

prozíravě, protože se zde nacházel brod přes Labe, který přiváděl kupce, řemeslníky 

i pocestné. Až za vlády Přemysla Otakara II. se město dostalo do povědomí lidí. 

Na příkaz panovníka mělo být město obehnáno hradbami. Původně bylo založeno jako 

horní, avšak dolování stříbra zde bylo zastíněno sousedním hornickým městem Kutnou 

Horou. První dochovaná písemná zmínka o Kolínu pochází až z roku 1261. 

Většího věhlasu získává město za vlády Lucemburků. Díky privilegiím rychle 

bohatne, rozvíjí se a stává se centrem řemeslnickým i obchodním. Významným artiklem 

bylo sladovnictví, které vzniklo na základě bohatých výnosů obilí z okolních polí. Byl 

zde zbudován most přes řeku Labe a také položen základ k budoucímu Zálabskému 

předměstí. Z roku 1345 je dochována zpráva o první kolínské škole. V polovině 

14. století zachvátil město velký požár. Karel IV. pomohl městu privilegiem, které se 

týkalo oddálení splácení dluhů městským věřitelům. Díky tomu se kolínští postupně 

vzpamatovávali a opět se pustili do budování města. Ekonomicky vyčerpaný Kolín byl 

počátkem 15. století znovu pohlcen požárem, který zničil téměř celé město. Takto zničené 

ho zastihla roku 1419 husitská revoluce. Od té doby bylo město ryze české, husitské 

a kolínští bratři byli oporou husitství. 

Statut královského města získal Kolín až roku 1486, kdy přešel do rukou krále 

Vladislava Jagellonského. 16. století bylo obdobím ekonomického, politického 

a katolického upevňování, které trvalo až do roku 1618, tedy do druhého stavovského 
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„protihabsburského“ povstání. Následná třicetiletá válka drtivě zasáhla další chod a vývoj 

města, ze kterého se Kolín znovu rodil v podstatě až do poloviny 19. století. Novým 

impulsem pro celé České země byla průmyslová revoluce. Zlomovým momentem byla 

výstavba železnice ve 40. letech 19. století. Kromě tradičního zemědělství nastává 

i průmyslový rozvoj. Do této doby spadá vznik spolků, které zpestřovaly městský 

společenský život7. 

Poslední událostí, která měla na chod města negativní dopad, byla druhá světová 

válka. Díky zdejší železnici a sídlu gestapa byli v Kolíně shromažďováni Židé z celého 

okresu a město se stalo terčem spojeneckých vojsk. Nejvíce utrpělo Zálabí, které bylo 

třikrát bombardováno. Po osvobození se město snažilo vrátit do „předválečných kolejí“ 

a navázat tam, kde se vývoj zastavil. Nejen větší podniky utvářely celkový obraz 

na město, ale svou roli zde hráli i menší podnikatelé. Z tohoto se vyvíjela kultura malého 

města, která byla často zajímavá. 

1.2 Současný profil města 

 

Kolín leží ve východní části Středočeského kraje a má 29 7798 obyvatel. Velkou 

výhodou města je jeho dobrá poloha. Kolín je dostupný jak motoristům, tak lidem, kteří 

upřednostňují cestování vlakem. Spojení vlakem je velmi dobré do mnoha českých měst. 

Další výhodou je krátká vzdálenost do hlavního města9. To si chválí zejména místní, kteří 

do Prahy denně dojíždí za prací, ale zároveň nemusí čelit vysokým životním nákladům 

hlavního města například za bydlení. Díky kolínským podnikům a institucím (Lučební 

závody, Frigeru a TPCA, školám, nemocnici apod.) je zaměstnáno mnoho obyvatel 

města, kteří nemusí práci vyhledávat jinde. 

I na vzdělání se zde dbá. Rodiče mohou své děti posílat do jedné ze sedmi základních 

škol, které jim nabízí rozšířenou výuku různých předmětů. Dále je tu široká nabídka 

středních a odborných škol, dvě vyšší odborné školy10. V roce 2003 zde byla založena 

                                                 
7 Např. vznik Sokola. 
8 Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2015 Ministerstvo 

vnitra České republiky [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-

obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
9
 Praha je vzdálena 63km. 

10 Vyšší odborná škola zdravotnická a vyšší odborná škola misijní a teologická. 
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soukromá vysoká škola11, která se v roce 2015 přestěhovala do Kutné Hory. Také mnoho 

zájmových institucí nabízí dětem různé aktivity. Zmíním Dům dětí a mládeže, skautské 

oddíly a v neposlední řadě velmi oblíbenou základní uměleckou školu. Pro milovníky 

sportu je zde plavecký bazén, sportovní kluby, fitness centra, či zimní stadión. Rovinný 

terén okolí je vhodný zejména pro pěší i cykloturistiku. Dále mohou návštěvníci města 

nebo jeho obyvatelé zajít do některé z restaurací, kulturně se obohatit v kině, v místním 

divadle i městském společenském domě.  

                                                 
11 Acedemia rerum civilium - vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. 
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2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRANTIŠKA 

KMOCHA V KOLÍNĚ 
 

Za nynější pozicí školy stojí mnoho let budování této instituce. Zmíním ta 

nejdůležitější fakta, týkající se školní historie. Seznámím čtenáře se současnou situací 

školy a na pár řádcích představím hudební osobnost Františka Kmocha.  

2.1 Základní umělecká škola 

 

První zmínky zájmu kolínských občanů o hudební vzdělání se datují k roku 1872. 

Měšťané oslovili kapelníka Františka Kmocha a vyslovili svůj zájem o hudební 

vzdělávání dětí. Na základě tohoto impulsu rozeslal pozvánky, které zároveň sloužily 

jako přihlášky. Stálo v nich: „P. T. - V kruzích ctěného měšťanstva vysloveno bylo přání 

o snadném vzdělání hudebním mládeže zdejší. V úctě podepsaný František Kmoch, t. č. 

učitel v Červených Pečkách a kapelník sokolské hudby zdejší byl od četných pánů 

měšťanů zdejších vyzván, aby hudební ústav v Kolíně zařídil. Jakkoliv vidím ve vyzvání 

tomto lichotivé svědectví pro mé dosavadní působení, tedy mohl bych jen tentokráte 

k důležitému kroku tomu se odhodlati a dosavadní učitelský úřad složiti, kdyby se 

dostatečný počet žáků přihlásil. […] Kdo z pánů rodičů a pěstounů svěřiti mi chtěl dítky 

své, račiž úmysl svůj dle počtu pohlaví dítek, jakož i dle druhu hudebních nástrojů laskavě 

osvědčiti podpisem vlastnoručním - V Kolíně 30. srpna 1872. V hluboké úctě František 

Kmoch, v. r.“12 Zpětná vazba na toto pozvání nebyla příliš povzbuzující, přihlásilo se 

pouze pět uchazečů o hru na klavír. Kmochova soukromá hudební škola byla oficiálně 

otevřena v roce 1873, a to díky přízni Sokola, který školu doporučil občanům města. 

Výuka probíhala v soukromých prostorách samotného skladatele. Hudební ústav i přesto 

trpěl nedostatkem žáků, protože mnozí měšťané nebyli přesvědčeni o učiteli, který byl 

ze svého povolání vyloučen13, a obávali se mu svěřit své děti. František Kmoch se tedy 

v roce 1874 opět obrátil na Sokol s písemnou prosbou, aby jeho škola byla znovu 

doporučena místním obyvatelům, dětem i dospělým. Svědomitou prací se pedagog 

s předsudky pomalu vyrovnával a postupem času si získal více příznivců. Na hudební 

                                                 
12

 CHVALOVSKÝ, Karel. František Kmoch: Život českého muzikanta a vlastence. 1. Praha: Panton, 

1971. ISBN 35-064-71, str. 31 – 32. 
13 Více o vyloučení Františka Kmocha v podkapitole 2.2. František Kmoch. 
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škole vyučoval v začátcích sám skladatel a s přibývajícím počtem žáků zaměstnal 

schopné členy své kapely, ale také dceru Josefu, která byla výbornou klavíristkou a mimo 

jiné zastala potřebnou administrativní práci. Pozornost byla věnována výuce smyčcových 

a dechových nástrojů, také klavíru a hudební teorii. Po devíti letech usilovné práce 

v soukromé hudební škole, podnikl František Kmoch potřebné kroky k jejímu plnému 

zveřejnění. Na jeho žádost mu městská rada odpověděla kladně a ještě vyhotovila 

doporučení, které znělo takto: „Podepsaná rada král. města Kolína vydává tímto vpravdě 

svědectví, že pan František Kmoch, městský kapelník již po 10 roků co takový účinkuje 

s úspěchem skvělým v městě našem, že se těší též vzácné pověsti co skladatel hudební, 

a že se osvědčil též co výtečný učitel hudby, zvláště pak co učitel zpěvu v míře plné, takže 

požívá všeobecné přízně a obliby veškerého obecenstva. Z rady král. města Kolína, dne 

21. září 1882“14 

Následující záznamy o její existenci nalezneme až z roku 1932, kdy Městská rada 

rozhodla, že zřídí hudební školu s názvem „Městská hudební škola v Kolíně“. Kvůli 

počátečním problémům byl provoz zahájen 1. října 1932 a ředitelem se stal pedagog 

a hudebník Josef Mančal. Pět členů pedagogického sboru se věnovalo výuce hry 

na klavír, violoncello, sólovému zpěvu, violu a také hudební výchově15. Studium bylo 

velmi vyčerpávající a od dnešního pojetí výuky (zejména když uvážíme hodinovou 

dotaci) velmi odlišné. Žáci docházeli na nástrojové nebo pěvecké hodiny dvakrát týdně. 

Jedna vyučovací hodina trvala plných šedesát minut a po ní následovala ještě výuka 

intonace. Také stojí za zmínku, že žáci podstoupili přezkoušení, na jehož základě byli 

rozřazeni do stupňů dle jejich talentu: I. žáci velmi nadaní a technicky pokročilí, 

II. schopní a muzikální, III. neschopní, nemuzikální, popř. mimořádní.16 Škola se 

ale nevěnovala pouze pedagogické činnosti. Od začátku existence si budovala prestižní 

postavení, prezentovala se umělecky pořádáním koncertů a spolupracovala s ostatními 

školami z regionu17. Již tři roky od zahájení provozu se dostavily výsledky práce 

pedagogů. V roce 1935 byla na Státní konzervatoř v Praze přijata houslistka Olga 

                                                 
14 CHVALOVSKÝ, Karel. František Kmoch: Život českého muzikanta a vlastence. 1. Praha: Panton, 

1971. ISBN 35-064-71, str. 58 
15

 Hudební teorii. 
16

 Mančal, J. (24. listopad 1932). Protokol č. 1. Městská hudební škola v Kolíně: Protokol porad, str. 1. 
17

 Např. spolupracovala s hudební školou v Nymburce. 
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Mančalová. Úspěch a oblíbenost školy také dokládá fakt, že s každým novým školním 

rokem bylo přijímáno více žáků. 

Vlivem politických událostí v roce 1940 byla budova hudební školy uzavřena. 

To však neznamenalo ukončení její činnosti. Pedagogové zpočátku pracovali ve svých 

domovech. První desetileté výročí oslavila škola stěhováním. V roce 1942 se přesunula 

do prostor Státního reálného gymnázia18 a kantoři vyučovali v německém jazyce. 

Stěhování je postihlo ještě mnohokrát, hned o čtyři roky později učitelé opět měnili 

pracoviště. Dalším přínosem toho roku však byla mnohem důležitější věc a to výuka hry 

na varhany. Nejen prostory, ve kterých probíhalo vyučování, se několikrát v historii 

měnily, ale také název instituce byl velmi nestálý. Ze školy, jak tomu bylo v předešlém 

názvu, se v dubnu roku 1949 stal ústav - Městský hudební ústav Kolíně. A aby změn 

nebylo málo, ústav se o rok později přemístil z budovy v Čechových sadech na náměstí 

Dr. Edvarda Beneše19 a také do prostor Vyšší zdravotnické školy v ulici Karoliny Světlé. 

Ve školním roce 1950/1951 se hudebním studiím již věnovalo 345 žáků, které mělo 

na starost devět pedagogů. Během několika následujících let se škola pro nedostatek 

volného místa opět stěhovala a změnu zaznamenal i název20. 

Josef Mančal byl významnou osobností pro kolínské hudební prostředí. To dokládá 

i fakt, že byl jmenován „Zasloužilým pracovníkem“ v hudebním školství a dostalo se mu 

uznání například za členství v pěveckém sboru nebo za dirigování Kolínské filharmonie. 

Jeho kariéra ředitele, vzhledem k jeho věku, skončila v roce 1957 a nástupcem se stal 

pedagog, který ve škole působil od jejího založení, Ladislav Josef. V témže roce se změnil 

i název, který připomínal jeho dnešní podobu, Základní hudební škola v Kolíně. 

Od roku 1961 se studenti vzdělávali v Lidové škole umění v Kolíně, opět se tedy 

pozměnilo jméno školy. Významná událost, zaznamenaná v kronice školy se udála roku 

1962 - uplynulo již třicet let od vzniku instituce! O tomto výročí se psalo takto: „Lidová 

škola umění v Kolíně slaví letos 30 let svého trvání. Vystřídalo se zde mnoho žáků 

i učitelů, z nichž nejeden získal světové jméno. Klavírní virtuosku Marii Knotkovou, která 

byla jednou z prvních učitelek v kolínské hudební škole, zná dnes celý hudební svět. Svým 

uměním okouzlila i dalekou Čínu. Mezzosopranistka Ludmila Dvořáková působí ve Státní 

                                                 
18

 Budova Reálného gymnázia Kolín se do roku 1953 nacházela v Kutnohorské ulici č. p. 41. 
19

 Dnešní Karlovo náměstí. 
20

 Od roku 1951 se jednalo o Hudební školu v Kolíně. 
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opeře NDR v Berlíně. Světoznámá jsou také jména violoncellisty Smetanova kvarteta 

Antonína Kohouta, Viktora Moučky, člena Vlachova kvarteta i houslistky Marie 

Hlouňové, profesorky pražské AMU[…].“21 V tomto roce otevírá nová členka 

pedagogického sboru herečka Jiřina Chlumská ve škole literárně – dramatický obor, také 

vzniká dechový soubor. O rok později, ve školním roce 1963/1964, se škola rozrůstá 

a zřizuje detašovaná pracoviště v nedaleké Kouřimi, Velkém Oseku a Českém Brodě. 

Také otevírá dva nové obory, a to obor taneční, který se zaměřil na výrazový a klasický 

tanec, a obor výtvarný. 

Při příležitosti 120. výročí narození věhlasného kapelníka dne 21. června 1968 byl 

Lidové škole umění v Kolíně předán čestný název Lidová škola umění Františka Kmocha 

v Kolíně. Nedlouho po této změně odchází z vedení školy Ladislav Josef a na jeho místo 

nastupuje ředitel, který má již s touto funkcí zkušenosti, Jaroslav Procházka. Neustále se 

obměňuje také pedagogický sbor, který je posilován o mladé, nadšené a talentované 

umělce. Zároveň se s každým novým rokem navyšuje počet žáků, v roce 1971 navštěvuje 

školu 800 studentů, které vyučuje 31 pedagogů.  

Rok 1972 s přízviskem „Rok hudby“ byl ve znamení významných jubileí souborů, 

ansámblů a institucí. Sešlo se jich opravdu hodně: 10. Kmochův Kolín, 100 let Městské 

hudby Františka Kmocha, 60 let od úmrtí Františka Kmocha a 40 let založení Lidové 

školy umění v Kolíně. Na všech oslavách a koncertech se samozřejmě škola podílela 

a prezentovala svou práci. Následující období, přelom 70. a 80. let, přináší škole změny. 

Na pozici ředitele se vystřídaly celkem 3 osoby - Miroslav Hubatý, Dagmar Prouzová 

a Milan Zeman. Mimo jiné se opět zřizovaly nové učebny v budově v Sokolské ulici, 

protože stará budova byla určena k demolici a její stav rozhodně kvalitě výuky 

neprospíval22. Problémy s prostorem na vyučování se definitivně vyřešily v roce 1983, 

kdy byla adaptována druhá budova, taktéž v Sokolské ulici23. Z těchto změn vzešla samá 

pozitiva. Naskytla se možnost vyučovat více dětí, kterých bylo v roce 1986 již 902. Škola 

díky jejich úspěchům získávala renomé na soutěžích a výstavách. Zkvalitnění výuky také 

přispělo zřízení nových odhlučněných učeben, výtvarného ateliéru, modelovny, grafické 

dílny, koncertního sálu a nahrávacího studia. 

                                                 
21

 Vítek, J. (7. Prosinec 1962). Za větší bohatství hudebního života. Kupředu. 
22

 Například v roce 1981 – 1982 probíhala výuka v učebnách, kde chyběly dveře. 
23

 V těchto místech je škola dodnes, v Sokolské ulici. 
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Díky politickým událostem v roce 1989 a 1990 neprobíhala výuka standardně. Byla 

zrušena spousta akcí, a mimo jiné byl vypsán konkurz na vedení školy. Tehdejší ředitel 

Milan Zeman své působení ve funkci obhájil. K němu byli zvoleni dva zástupci - 

výtvarník Pavel Rajdl a hráčka na kytaru Magdaléna Jurásková. Od školního 

roku  1990/1991 byl škole přidělen název, který jí doposud zůstal, Základní umělecká 

škola Františka Kmocha v Kolíně. V roce 1993 nastoupil do funkce ředitele Pavel Rajdl, 

který školu vedl až do roku 2007 spolu s výše zmíněnou Magdalénou Juráskovou a Janou 

Blažkovou. Vznikla také školní rada24, proběhla řada koncertů a soutěží. Celá devadesátá 

léta byla pro školu velmi prospěšná. Porevoluční roky přinesly nové kontakty se 

zahraničními školami, spolupráci s významnými umělci a možnosti se prezentovat. 

Školní soubory vyhrávaly ceny na přehlídkách a soutěžích, natáčely CD. Vznikly 

prostory, které jsou stále hojně využívané: místní divadlo dramatického oboru 

„Divadélko pro 33“, zahrada, která díky svému uměleckému pojetí slouží jako venkovní 

galerie, a pro účely všech oborů hudební sál. Pedagogický sbor byl obohacen o nové 

kolegy, kteří vnesli do výuky elán a nadšení z práce. 

V novém tisíciletí škola pokračovala v koncertní i výstavní činnosti. Pedagogové 

a jejich žáci školu reprezentují na mnoha soutěžích základních uměleckých škol. Stalo se 

téměř tradicí, že přivezli nějaké ocenění. Novým počinem školního roku 2001/2002 byl 

fotografický festival „Funkeho Kolín“, který za podpory ředitele školy zorganizovala 

profesorka Jolana Havelková. Mezi významné akce se zařadila oslava v roce 2002 

k 70. výročí založení školy. Ta se neobešla bez výstav, koncertů. Na další roky si však 

škola od slavení odpočinula a pokračovala ve své pravidelné činnosti. 

K výrazným změnám, které díky zprávám v místním tisku zaznamenal celý Kolín, 

došlo v létě před začátkem školního roku 2006/2007. Ze školy odešlo několik 

významných pedagogů, kteří dlouhodobě na škole působili, sbormistryně Jana 

Mančalová, Jana Blažková a dirigent dechového orchestru Josef Šťastný. Následující 

školní rok bylo zvoleno nové vedení školy. Výtvarník Michal Dubnický nastoupil 

do funkce ředitele, Zdeněk Štefanec a Irena Svobodová jako jeho zástupci. Tito tři 

pedagogové školu stále vedou, řídí ji a snaží se poskytnout příjemné, tvůrčí prostřední 

                                                 
24

 Školní rada byla zastoupena vedením školy, zástupcem MěÚ, jedením žákem, rodiči z hudebního, 

literárně – dramatického a výtvarného oboru a sponzory školy. 
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svým zaměstnancům a samotným studentům. Zůstaly pravidelné každoroční akce Večer 

souborů, Večer tanečního oddělení, nebo Koncert dobré vůle. Pedagogický sbor přijal 

několik mladých a talentovaných umělců. Za zmínku stojí také jedna stavební úprava, 

kterou prošla budova školy, a to vybudování výtahu25. Na první pohled se může zdát, 

že s výukou toto nemá nic společného. Avšak díky tomuto vylepšení se mohou všichni 

návštěvníci snadněji pohybovat po škole a lépe se dostanou například do Malého sálu 

a fotoateliéru. Budova prošla rekonstrukcí fasády, na kterou byla v loňském školním roce 

umístěna pamětní deska s portrétem zakladatele školy. 

Na úvodní stránce ŠVP, který vytvořili pedagogičtí zaměstnanci školy, najdeme 

pod názvem dokumentu označení „Otevřená škola“ a o kousek níž ještě text, že se jedná 

o instituci s širokou nabídkou studijních zaměření od klasické tradice až po moderní 

současnost. Již několik let nemá vedení školy starosti s naplněním kapacity, jejíž vrchní 

hranice je 1350 žáků. Není výjimkou, že někteří zájemci o studium jsou odmítáni 

a ke studiu jsou přijati pouze ti, kteří spolehlivě prokáží své schopnosti. V letošním 

školním roce se uměleckým oborům věnuje 1324 žáků26. Největšímu zájmu se těší 

hudební obor, kde je zastoupena pěvecká i instrumentální výuka. Na 856 žáků studuje 

dechové, smyčcové, klávesové a bicí nástroje. Dalších 55 studentů navštěvuje pouze 

instrumentální nebo pěvecké soubory. Kromě standardních hodin nástroje nebo zpěvu 

dochází žáci na hudební nauku, na kolektivní souborovou a komorní výuku. Je zde také 

možnost rozšířeného studia pro nadané žáky, ti mají navýšenou hodinovou dotaci. 

Druhým nejnavštěvovanějším oborem je obor výtvarný, zde je 153 mladých umělců. 

Umožňuje studentům získat vztah k nejrůznějším materiálům, technikám, nástrojům 

a hlavně se snaží zdůrazňovat tvořivost a vnímání dětí. Vyučují se klasické techniky 

malby, kresby a grafiky. Součástí oboru je také keramická dílna a nesmím opomenout ani 

fotografický ateliér. Je zde speciální třída určená pro studenty, kteří se připravují 

na talentové zkoušky na střední nebo vysoké umělecké školy. Taneční obor, který letos 

čítá 136 dětí, je otevřen studentům nejrůznějšího věku. Výuka dbá zejména na správné 

držení těla, pěstuje v dětech rytmické, melodické a prostorové cítění. Žáci se věnují 

lidovému a modernímu tanci. Klasickou taneční technikou se zaobírají ti, kteří chtějí 

                                                 
25 Obrazová dokumentace je dostupná webových stránkách školy. 
26

 Informace o počtech žáků byly získány dne 7. 3. 2016 z databáze žáků Klasifikace, kterou ZUŠ 

používá k evidenci studentů. 
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studovat balet na speciálně zaměřených školách. Literárně – dramatický obor má nejnižší 

počet žáků, což je ale způsobeno jeho kapacitou a zřejmě také náročností talentových 

zkoušek, těmi posledními jich prošlo 58. Děti potřebují tvořivou mysl a pohybovou 

kreativitu. 

Do hudební školy každoročně přicházejí děti, které jsou talentované, nadšené 

pro daný obor a mnohdy odcházejí na umělecky zaměřené střední a vysoké školy. Také 

se ale hlásí studenti, kterým nebylo do vínku dáno takové množství talentu, aby mohli 

v budoucnu zvolit uměleckou dráhu, a tak je pro ně „hudebka“ zájmovou organizací. 

Pedagogové školy se proto snaží probudit ve všech žácích zájem o daný obor a hledají 

význam a přínos, který si žáci ze studia odnesou do budoucího života. 

 

2.2 František Kmoch 

 

Autora dnes již velmi známé písně „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině“ bohužel 

neznáme. Popularitu jí však zajistil český hudebník, skladatel, kapelník František Kmoch, 

který se narodil v Zásmukách 1. srpna roku 1848 rodičům Jakubovi a Kateřině 

Kmochovým jako nejstarší z pěti synů. Otec Jakub se početnou rodinu snažil zaopatřit 

svým původním krejčovským povoláním. Jeho velikou láskou však byla hra na klarinet 

ve vesnické kapele. Tady zřejmě nalezneme původ Františkova nadání a hudebního 

talentu. Nebyl ale jediným ze synů, který zdědil tuto hřivnu. I nejmladší syn manželů 

Kmochových Rudolf se stal výborným varhaníkem a studovaným muzikantem27. Rodiče 

své syny vedli k lásce k hudbě a velmi je podporovali. Otec hrál ve Františkově kapele 

až do své smrti a matka zase pomáhala v Praze zmíněnému Rudolfovi. 

Neveliké rodné Zásmuky byly pro Františka místem, kde získal vztah k lidové hudbě, 

poskytly mu základ kulturního života a hudebního vzdělání. Na mladého skladatele 

zpočátku zapůsobil řídící učitel zásmucké obecné školy Václav Ptáček, který byl nejen 

vynikajícím učitelem, ale také znamenitým hudebníkem, houslistou a pedagogem. 

Nadání mladého Františka ihned rozpoznal a plně se žákovi věnoval. Kmoch se tedy 

na obecné škole a později i na kolínské reálce pilně věnoval hře na housle. Tento talent 

uplatnil také v komorní hře. Další studia ho zavedla na učitelský ústav. Tuto školu zvolil 
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 Celý život působil jako ředitel a učitel hudby na pražském Žižkově. 
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pro její zaměření na hudební vzdělání. Dostalo se mu důkladné hudební přípravy, protože 

s učiteli bylo v té době počítáno jako s budoucími varhaníky a učiteli hudby i zpěvu. 

Po ukončení studií získal mladý učitel místo ve škole v Suchdole u Kolína, a přestože 

zde setrval pouze jeden rok, dokázal, že v sobě má pedagogické vlohy. Dalším 

Kmochovým působištěm byl tehdejší městys Červené Pečky. I na této škole byl mladý 

učitel oblíbený dětmi, rodiči i veřejností nejen pro svou lásku a upřímný vztah k dětem, 

ale také pro své muzikantství. Začal intenzivněji komponovat pro vesnickou kapelu, se 

kterou sám vystupoval a brzy si ho všiml i majitel tamního panství. Baron Theodor Karel 

Hrubý z Jelení ocenil zejména jeho vlastenecké kompozice a znamenitou hru na housle. 

Oba pánové navázali přátelský, ale také do jisté míry pracovní vztah, baron využíval 

Kmochovy muzikantské schopnosti a vypomáhal mu i finančně. Dalším působištěm 

mladého skladatele bylo město Kolín. Taneční kapela získala s jeho příchodem lepší 

kvalitu, a tak se stal v roce 1870 jejím kapelníkem. O rok později mu byla přidělena stejná 

pozice, tentokrát v kapele Sokola. Kmoch byl však v Kolíně známý nejen jako skladatel, 

ale zejména jako houslista, klavírista a pedagog, a proto si ho mnohé rodiny zvaly, 

aby vyučoval děti hře na nástroj. Tento zájem o vyučování vyústil v žádost měšťanů, 

aby Kmoch zřídil v Kolíně hudební ústav. Neustálé narůstání rozmanitých hudebních 

činností a aktivit začalo mít vliv na skladatelovu pedagogickou činnost. Uvědomoval si 

však, že pouze hudbou by se neuživil, a tak bral svou profesi pedagoga jako základ 

hmotného zajištění. V roce 1872 byl František přeložen do malé vesnice Solopysky, kde 

měl působit jako ředitel a správce místní školy. Toto místo by mu poskytlo dobré finanční 

zázemí a je velmi pravděpodobné, že za touto nabídkou byly přímluvy barona Hrubého, 

který velmi stál o připoutání Kmocha ke škole a rozvíjení hudebnosti v místních 

občanech. Přestože se učitel snažil o nápravu, stále byl upomínán za svou nedbalost. 

To vyvrcholilo ve školním roce 1873/1874, kdy byl suspendován a zbaven funkce. 

Kromě důvodu, že vyhrává večer po hospodách a poškozuje tak dobré jméno učitelů, 

nevyhovoval Kmoch ani politicky. Jako vlastenec, Sokol a zastánce českého programu 

šel ostře proti tehdejším rakouským úřadům. Takto tedy skončila Kmochova učitelská 

dráha, která napomohla ke konečnému rozhodnutí mezi školou a hudbou, ale zároveň se 

díky tomu octl v nelehké životní situaci. Jeho přesvědčení živit se hudbou však neustále 

podporoval otec Jakub. František Kmoch se tedy natrvalo přestěhoval do Kolína, který se 

mu stal působištěm na zbytek život.  
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Pomocnou ruku nabídl skladateli v nesnázích Sokol. Nejdříve se zasadil o zvýšení 

platu kapelníkovi a později dokonce učinil opatření, aby obec jmenovala Kmocha 

městským kapelníkem s trvalým a pevným platem. K těmto povinnostem přibyla také 

další, kterou mu udělilo město. Jednalo se o hru na varhany během bohoslužeb v kolínské 

reálce i v klášterním kostele. Tato povinnost se postupem času ukázala jako velmi 

přínosná, protože Kmoch přizval mnohé studenty a vzniklo tak těleso, se kterým dosáhl 

pozoruhodných uměleckých výsledků. Mezi další zdroje příjmů patřilo například řízení 

hudební školy nebo výuka zpěvu na reálce. Kmochova kapela i ostatní jeho činnosti se 

v Kolíně těšily velké oblibě, přesto se stále potýkal s finančními problémy. Ty mohlo 

vyřešit například místo regenschoriho na kůru kostela sv. Bartoloměje, a tak když v roce 

1893 zemřel místní varhaník, ucházel se o místo Kmoch. Jeho žádost byla ovšem 

zamítnuta z důvodu, že nemá předepsané hudební vzdělání. 

S vedením města neměl Kmoch nikdy potíže, na druhou stranu jen stěží bychom 

mluvili o vřelém vztahu mezi oběma stranami. Navzdory všem problémům byl kapelník 

městu oddaný. To vyplývá z mnohých odmítnutí, která František napsal v reakci 

na nabídky pracovních pozic, které přicházely z okolních měst. Skladatele se například 

snažilo získat město Pardubice nebo Nymburk. Ani nabídka vysokého platu nebyla 

kapelníkovi dostatečným důvodem pro odchod z Kolína. Situace sokolské kapely se 

zlepšila až v roce 1900, kdy se stala soběstačnou a odpadla tak závislost na příjmech 

z obce. Veškeré úsilí tedy nepřišlo vniveč a kapela i s vedoucím vešla do dějin. 

Téměř celý život prožil Kmoch ve společnosti své ženy Josefy, se kterou se dočkal 

pěti dcer. Nejstarší dcera Josefa zdědila otcovo hudební nadání a věnovala se hře 

na klavír. V dospělosti otci pomáhala na hudební škole, kterou v Kolíně vedl. Druhá 

dcera sice nebyla hudebně založená, ale zato byla nadanou učitelkou. Ostatní Kmochovy 

dcery vedly spokojený život. 

Velmi důležitou součástí Kmochova života byla i jeho skladatelská činnost. Byl 

tvůrcem zejména malých hudebních forem, zvláště v oblasti taneční, písňové 

a v neposlední řadě v pochodech. Dle hrubých odhadů tvoří seznam jeho děl asi 560 

skladeb. Přesné zjištění není možné díky mnoha faktorům. Jednak své skladby neopatřil 

opusovými čísly a často neuváděl ani datum vzniku. Navíc jeho skladatelská činnost byla 

velmi pohotová, rychlá a prakticky nepřetržitá, tvořil plných 40 let. Mimo jiné také mnohé 

jeho skladby zanikly, protože nebyly příliš zdařilé a například seznam jeho rané tvorby 
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se nedochoval. Toto všechno jsou důvody, díky kterým neexistuje přesný seznam a počet 

Kmochových děl. Skladatel psal v prvé řadě pro své orchestry. Vznikly partitury a notové 

materiály pro orchestry různého obsazení a velikosti. 

Tvůrčím základem byla lidová píseň. Vybíral hlavně takové, které upadaly 

v zapomnění. Život jim dodal instrumentací a často také úpravou formy. Bylo mu 

vytýkáno, že v „nových“ písních užívá pochodové formy, mění původní označení taktu, 

nebo tempo stávající písně28. Kmoch však na podobné výtky reagoval argumentem, 

že písně zpopularizoval a dostal do povědomí lidí. Kmoch chtěl obměnou písní potěšit 

zejména muže a ženy, kteří si na jeho překomponované písně mohli zatančit a pobavit se. 

Snažil se, aby změna nepůsobila násilně. Největší popularitě se těšila zejména píseň 

„Kolíne, Kolíne“, která má mnoho variant hudebních, ale také textových. Kromě písní 

leží těžiště Kmochovy tvorby v tanečních skladbách. Tvořil lehce a rychle, s nadšením ve 

své tvorbě pamatoval na Kolín i milovaný Sokol. Obsáhl veškeré tehdejší tance: polku, 

třasák, kvapík, valčík, mazurku, sousedskou, čtverylku. Inspiraci pro melodie těchto 

skladeb hledal skladatel v lidové tvorbě. Jeho kompozice nezůstaly pouze v Kolíně, 

ale oblíbil si je celý národ, a dokonce se dostaly do ciziny. 

Nejpočetnější, nejpřednější a nejoblíbenější skupinu na seznamu Kmochových děl 

tvoří pochody. Rozvinul rytmičnost, melodičnost, plynulost skladeb a vložením lidových 

písní, například do triové části skladby, přiblížil formu lidem, kteří si v průběhu mohli 

s kapelou zazpívat. Správně také zvolil dynamiku, která je i díky instrumentaci (častěji 

komponoval pro dechové nástroje) spíš silná. Není tedy divu, že Kmochovy pochody 

vzbuzovaly v lidech nadšení a život. Naopak malé zastoupení má tvorba komorní. Drobné 

skladby jsou komponovány v duchu vlasteneckém. Často jsou to skladby účelové 

a mnoho z nich se nedochovalo. Je patrné, že tento typ tvorby nebyl skladateli vlastní. 

František Kmoch zemřel 30. dubna roku 1912 ve svém domě, na kterém je dnes 

pamětní deska se jménem skladatele. Je představitelem zdravého českého muzikantství, 

který vydobyl pozici hudebníka z povolání a založil dechový orchestr, jak ho známe dnes. 

Jeho kompozice a úpravy lidových písní připomněly lidem texty, na které by, nebýt 

Kmocha, zapomněli. Je osobností s ryzí láskou k hudbě, za kterou si vždy stál a nebál se 
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 Těchto změn využil například u písní Andulko šafářová, Měsíček svítí. 
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za ni bojovat i v náročných životních situacích. Jeho osobnost poznamenala celé město 

Kolín. 

Po významném zásmuckém rodákovi je pojmenovaná nejdelší kulturní akce, kterou 

během roku místní zaznamenají, festival Kmochův Kolín. Postupem času se festival stal 

multižánrovou záležitostí. Ovšem tradiční součástí je mezinárodní přehlídka dechových 

hudeb, která zahrnuje jak průvod kapel a mažoretkových souborů, tak jejich jednotlivé 

koncerty. Festival každoročně zaplaví město v polovině měsíce června a díky jeho 

pestrosti si přijde na své mnoho posluchačů. Ve městě působí i Městská hudba Františka 

Kmocha, dechový soubor, který má v repertoáru zejména tvorbu svého jmenovce. 

Na  Labi, které obcí protéká, najdeme Kmochův ostrov. Dále se můžete projít 

Kmochovou ulicí a určitě bychom našli mnoho dalších spojitostí se slavným skladatelem. 

V neposlední řadě je skladatelovo jméno uvedeno i v názvu instituce, která má za úkol 

vzdělávat mladé lidi a probouzet v nich lásku k hudbě. 
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3. INSTRUMENTÁLNÍ SOUBORY 
 

Děti a studenti, kteří přicházejí k přijímacím zkouškám na hudební obor kolínské 

umělecké školy, jejichž součástí je také zkoumání předpokladů pro instrumentální nebo 

pěveckou výuku, musí dokázat svůj talent. Starší žáci, například studenti vyššího stupně 

základní školy, středoškoláci, nebo vysokoškolští studenti, mají obvykle jasnou vizi 

o nástroji, na který by se chtěli naučit hrát. K těmto požadavkům se přijímací komise 

snaží přihlédnout, a pakliže žáci splňují daná kritéria pro určitý nástroj, škola vyhoví 

jejich přání. Naopak ti nejmenší, děti předškolního věku, přicházejí většinou bez znalosti 

hudebních nástrojů, neznají jejich zvukové ani technické možnosti a využití v budoucí 

praxi. Těmto dětem jsou věnovány hodiny přípravné hudební teorie, kde se setkají 

i s jednotlivými hudebními nástroji - v Kolíně to jsou hodiny tzv. PHV Cvrčci: 

„[…]Během kolektivní výuky se snažíme žáky pro hudbu nadchnout, vytváříme přátelské 

prostředí k budování dobrých vlastností dětí, učíme je kolektivní spolupráci, 

soustředěnosti na práci. Žáci se učí trpělivosti, pracovitosti a každodenní domácí 

přípravě přiměřené věku žáků.“29 

Po absolvování předškolní výuky jsou děti přeřazeny do výuky PHV30, kde již 

začínají všechny hrát na hudební nástroj nebo chodí na hodiny sólového zpěvu. Největší 

oblibě se těší obory hra na klavír, zobcovou flétnu, kytaru a klávesy. Velký zájem je také 

o bicí nástroje, to je zřejmě způsobené tím, že se při hodinách PHV dbá na užití Orffova 

instrumentáře a tyto nástroje jsou většinou prvními instrumenty, které si samy děti zkusí 

osahat. Méně zájmu dětí i rodičů zaznamenávají učitelé smyčcových nástrojů, zejména 

tedy spodní smyčce patří mezi nepříliš rozšířené. Proto škola nabízí žákům, kteří hrají 

na violu, violoncello a kontrabas velkou výhodu v podobě sníženého školného31. Učitelé, 

kteří opravdu stojí o studenty, kteří by našli zalíbení v kráse zvuku smyčcových nástrojů, 

chodí na talentové zkoušky, nebo nabízí hodiny k nahlédnutí pro děti i rodiče, aby viděli, 

jak výuka vypadá a co je při výběru nástroje čeká. Jedině takový přístup pedagoga se 

mnohokrát na kolínské škole osvědčil. Upoutal pozornost mladých žáků k náročnému 

studiu houslí nebo jiného smyčcového nástroje. 
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 Vyjmuto ze Školního vzdělávacího programu ZUŠ v Kolíně. 
30

 Přípravná hudební výchova - pro žáky první třídy na základní škole. 
31

 Tuto výhodu mají i některé dechové nástroje. 



27 

 

Veškerá instrumentální výuka by měla vést k zapojení dětí do kolektivní hry. 

Ve školním vzdělávacím programu studijního zaměření Hra na smyčcové nástroje stojí, 

že děti jsou povinny navštěvovat kolektivní výuku od 4. ročníku prvního stupně 

základního studia. Ve školním prostředí je mnoho možností zařadit se do souborové hry. 

Všechny jim na oplátku za jejich snahu a píli nabízí plnohodnotné využití času 

na koncertech, soutěžích, přehlídkách apod. Naprosto nezbytnou součástí této práce je, 

aby hráči i pedagogové byli kolektivní hře plně oddání, věnovali volný čas nejen přípravě, 

ale i samotným vystoupením. Toto se v kolínské hudební škole podařilo hned několika 

skvělým pedagogům, kteří díky svému entusiasmu vytvořili hezké pracovní a zároveň 

tvůrčí prostředí pro žáky. 

 

3.1 Smyčcový orchestr Archi 

 

Již od založení školy měla výuka smyčcových nástrojů své pevné místo, za což je 

pravděpodobně zodpovědný sám zakladatel školy, který byl původně houslista. 

Důkazem, že tyto nástroje byly vyučovány kvalitně, jsou jména významných absolventů, 

kterými byli například houslistka Marie Hlouňová, či violoncellisté Viktor Moučka 

a Antonín Kohout. I dnes se smyčcové oddělení školy stále vyvíjí a snaží se upoutat 

pozornost uchazečů hry na smyčcové nástroje. Ve velké míře se děti nechají nalákat právě 

na práci v kolektivu, tedy na hraní ve smyčcovém souboru nebo smyčcovém orchestru, 

protože zde mohou porovnat své dovednosti a vytvořit skupinu, která má společný zájem. 

Hra ve smyčcovém souboru byla vždy součástí učebních osnov, dnes školních 

vzdělávacích plánů. Soubor obvykle čítal pár žáků, kteří se kromě pravidelného zkoušení 

sešli na několika školních koncertech, ale jinak předmět považovali spíše za nutnost než 

za zábavu. Cíl a smysl souboru se však trochu změnil, jak tomu často bývá, příchodem 

nového pedagoga. 

Violoncellista Jiří Čmugr se přidal do pedagogického sboru ZUŠ ve školním roce 

1998/1999, kde na něj čekal nelehký úkol - obnovit obor violoncello a kontrabas, převzít 

hráče smyčcového souboru, hráče na zobcové flétny a na klávesy po předchozí vyučující. 

Nový učitel tedy začal vše nově budovat. Díky své srdečné a milé povaze si však hned 

získal sympatie dětí a mnoho nových duší, které zkrátka přemluvil a nadchnul pro spodní 

smyčce. Jeho pracovní úvazek se již první školní rok jeho působení v Kolíně plnil 
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violoncellisty, kontrabasisty, ubývalo flétnistů a klávesistů. Škola viděla jeho snahu, 

a proto mu vedení uvolnilo potřebné finanční prostředky na nové nástroje a ostatní 

příslušenství, které bylo pro výuku potřeba. Smyčcový soubor, který dostal na starosti, se 

projevil jako skupina velmi šikovných a talentovaných muzikantů, kteří ale nebyli dobře 

vedeni. Celý školní rok s nimi tedy pravidelně zkoušel a pracoval. 

Smyčcový orchestr pod vedením Jiřího Čmugra vystupoval poprvé 22. dubna 1999 

v rámci třídní schůzky jeho žáků32. Hráči byli rozděleni do tří skupin houslí a spodní 

nástroje zastupoval jeden violoncellista. V podání dvanácti žáků zaznělo celkem 

5 skladeb, ve kterých se blýskli dva hráči sólově na housle a jeden klavírista. Mezi 

prvotiny orchestru patří například Fuga od M. L. Cherubiniho nebo Entreé ze suity J. P. 

Rameaua. Tento program zopakovali muzikanti ještě o měsíc později na akci Veřejný 

večer souborů ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně. Tento koncert pořádá škola každý rok 

v městském divadle a je určena souborům hudebního oboru. V roce 1999 vystoupil 

smyčcový orchestr ještě dvakrát, a to spolu s pěveckým sborem Mini Boni bambini 

v rámci vánočních koncertů v sále školy a v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Gruntě. 

Po nadšeném startu se činnost orchestru pozastavila, protože se zaučovaly nové posily 

a připravoval se další repertoár. Dirigent obohatil soubor o skupinu viol a vybral mladého 

hudebníka, kterého naučil hrát na kontrabas. V tomto novém složení vystoupil orchestr 

v květnu 2001 pod názvem Smyčcový orchestr Archi, což je italský výraz pro smyčce 

nebo smyčcové nástroje33. Téhož roku vyjely smyčce spolu s dechovým orchestrem 

na první letní soustředění do Vlastějovic, kde se týden věnovaly studiu partů a navzájem 

se poznávaly. 

Ve školním roce 2001/2002 vystoupil orchestr mnohokrát veřejně, spolupracoval se 

sborem Boni bambini, zahrál pro důchodce na jejich setkání, ale také absolvoval svůj 

první zahraniční zájezd. V dubnu odjely soubory Cantus Laetus a Archi do Německa, kde 

absolvovaly čtyři koncerty spolu s Jungendorchestra Chiemgau. V červnu téhož roku 

uspořádal Jiří Čmugr koncert, kde poprvé vystoupil pouze jeho orchestr bez hostů. 

Na program se vešly skladby, které tvoří základ repertoáru každého smyčcového tělesa: 

Humoreska A. Dvořáka, Menuet z Malé noční hudby W. A. Mozarta, nebo Air J. S. 

                                                 
32

 Za třídní schůzku je v ZUŠ Fr. Kmocha považován koncert žáků daného učitele. 
33 Pokud je slovo Archi v práci podmětem, koncovku přísudku přizpůsobuji tomu, že je vnímám jako 

skupinu mužů a žen. 
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Bacha. O prázdninách se zase jelo na soustředění, tentokrát do Chřenovic a bez 

dechového orchestru. Následující příprava se upínala na soutěžní přehlídky. Orchestr 

získal první místo ve své kategorii v krajském kole soutěže orchestrů ZUŠ. Hráči si také 

zkusili pořizovat profesionální nahrávku ve studiu Českého rozhlasu, a to při soutěži 

Concerto Bohemia, ve které se probojovali až do druhého kola. Po nabitém jaru 2003 

absolvoval orchestr koncerty, které byly spíše za odměnu. Dirigent přizval ke spolupráci 

svoji neteř, sólistku Státní opery Praha Sylvu Čmugrovou. Díky dobrým rodinným 

vztahům s orchestrem Archi často vystupovala a zpestřila koncerty. Pravidelnou akcí se 

stalo letní soustředění, kde orchestr vždy zahájil novou sezónu. To třetí se konalo 

v Orlických horách nedaleko Deštného. Horské prostředí se ukázalo jako velmi vhodné 

nejen pro hudbu, ale také pro utužování vztahů, navazování přátelství s novými členy 

souboru, kolektivní hry a mnoho dalších aktivit. 

Další školní rok zahájili Archi vystoupením v kolínské synagoze. Přestože se 

posluchači nedočkali nových skladeb, koncert měl velký úspěch a kladně ho hodnotil také 

kolínský tisk. Skladby soubor piloval na pravidelných zkouškách po celý rok. Ty se 

konaly každý čtvrtek, vyjma prázdnin, v Malém sále školy a trvaly obvykle dvě a půl 

hodiny, během kterých vyžadoval dirigent kázeň a soustředěnou práci. Odpočinek si hráči 

dopřávali jen o krátké pauze. Mimo pravidelného společného hraní nebyly výjimkou 

dělené zkoušky, na kterých se během celého roku vystřídali všichni hráči a probírali 

s dirigentem problematiku orchestrálních partů. V červnu 2004 zahájil Jiří Čmugr sérii 

koncertů, které nesly název „Přehlídka smyčcových orchestrů“. Několik let po sobě zval 

do kolínské synagogy soubory, které vystoupily s Archi. První rok přijel orchestr 

z Pardubic a z Brandýsa nad Labem. Koncerty se ukázaly být dobrým zdrojem inspirace 

pro výběr repertoáru a také vhodnou příležitostí k poměření sil a schopností. Letní 

soustředění se tentokrát konalo v Rokytnici nad Jizerou. Z již navštívených míst byla 

chata v Krkonoších nejideálnější, proto zde Archi strávili další tři roky. 

Orchestr si během pěti let svého veřejného působení vybudoval dobrou pověst, a tak 

jeho koncerty byly vždy naplněné diváky, kteří s nadšením očekávali výkony mladých 

hudebníků. Radost z návštěvnosti stoupala úměrně s velikostí daného koncertního 

prostoru a s množstvím posluchačů. Takto úspěšné koncerty se často konaly v gotickém 

chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nebo také v evangelickém kostele. Z hráčů orchestru 
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vybral dirigent čtyři nejlepší a sestavil smyčcový kvartet34, který několik let po sobě 

uváděl svou hudbou i orchestrální koncerty. Pro posluchače to bylo milé zpestření 

a pro ostatní členy orchestru velká motivace, protože tito hudebníci, kteří pracovali 

na skladbách i během letních soustředění, si časem vybudovali kvalitní koncertní 

repertoár a otevřely se jim další možnosti. 

V roce 2005 přihlásil Jiří Čmugr Archi znovu do soutěže Concerto Bohemia, 

aby obhájili své předchozí umístění. Orchestr se opět probojoval do druhého kola soutěže, 

ale dál bohužel nepostoupil. Po tomto „neúspěchu“ se dirigent s hráči do soutěže znovu 

nehlásil. Raději znovu zorganizoval přehlídku, pozvání přijal symfonický orchestr 

DECAPODA z Ústní nad Orlicí a Komorní orchestr z Chotěboře. Tyto koncerty byly 

organizovány zejména pro hosty, proto většinu programu zajišťovali oni. 

Během celého školního roku 2004/2005 vznikal plán, jehož tvůrcem ale nebyl Jiří 

Čmugr. Toho oslovil nadšený hudebník z Kolína Jiří Novák s nápadem založit uskupení, 

které se bude věnovat filmové hudbě. Přednesl dirigentovi návrhy na skladby, se kterými 

zamýšlel vystupovat, a také avizoval možnosti, jak by se těleso realizovalo. Archi měli 

tvořit smyčcový základ ansámblu a doplnili by je členové dechového orchestru ZUŠ. 

Návrh všechny v hudební škole nadchnul a dostal zelenou. Hráči se scházeli 

na výjimečných zkouškách, kde nacvičovali nejznámější ústřední melodie například 

z filmů Shrek, James Bond nebo Poklad na stříbrném jezeře. První koncert se konal 

na festivalu Zahrada v Náměšti na Hané. Jiří Čmugr využil této příležitosti, nelenil 

věnovat svůj čas a jel s tímto „symfoňákem“ jako doprovod. Ve volném čase pak 

na festivalu vystoupil jen se svými smyčci s klasickým repertoárem. Hráči orchestru 

mohli být učiteli jen vděčni, že Jiřího Nováka vyslechl a byl ochotný je uvolnit, protože 

hraní ansámblu Kokosy35, jak se později orchestr jmenoval, bylo velkou zábavou 

a zkušeností a nové společenství vedlo k navázání hezkých vztahů. 

Orchestr zažil nejrůznější škálu projektů. Většinu z nich však vymyslel a zorganizoval 

sám dirigent. Kromě zpěvačky Sylvy Čmugrové spolupracoval dirigent také se sólistkou 

operní scény z Ústí nad Labem Blankou Beranovou. Kolínská rodačka a učitelka zpěvu 

na hudební škole přijala pozvání ke spolupráci vždy s nadšením. Velmi často se stávalo, 

                                                 
34

Toto uskupení najdeme na tehdejších programech pod názvem Junior kvarteto, které hrálo v obsazení 

Jiří Dojčiak a Ondřej Petera housle, Jiří Čech viola a Petr Černý violoncello. 
35

 Kolínský komorní symfoňák - ve zkráceném tvaru Kokosy. 
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že zpívaly obě zpěvačky dohromady, jedna part sopránový a druhá altový. Prvním 

takovým počinem bylo provedení skladby Stabat Mater od G. B. Pergolesiho. Orchestr 

však prokázal své schopnosti v doprovodech nejen k vokálním skladbám, ale také k těm 

instrumentálním. Několikrát hrál s klarinetistou Jaromírem Valáškem, pedagogem 

a hráčem orchestru Státní opery Praha, nebo jeho synem Janem Valáškem. Jiří Čmugr 

také vybíral z vlastních řad a několik hráčů se předvedlo na koncertech v sólovém partu. 

Díky tomu mají Archi v repertoáru Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho, houslový 

dvojkoncert J. S. Bacha nebo doprovody k violoncellovým koncertům J. Haydna, 

či L. Boccheriniho. 

Další soutěž, na kterou se soubor přihlásil, se konala na jaře 2006. Byla určena 

souborům ZUŠ, a proto se jí nemohli zúčastnit hráči, kteří svůj nástroj studují na střední 

nebo vysoké hudebně zaměřené škole, ale ani hudebníci, kteří již dosáhli určité věkové 

hranice. Těmito požadavky byl Jiří Čmugr poměrně limitován. Hráče a repertoár pečlivě 

vybíral, aby seskupil opravdu ty nejlepší z celého ansámblu. To se mu podařilo, a tak 

v této soutěži vyhráli Archi krajské kolo a v celostátním kole získaly třetí cenu. V červnu 

téhož roku byl orchestr přizván na slavnostní akci města, předávání stipendií úspěšným 

žákům Kolínska, kde svou hudbou navodil slavnostní atmosféru. Za tuto reprezentaci 

obdržel dirigent dokonce děkovný dopis od zastupitele města. Červen 2006 byl doplněný 

i koncertem v synagoze, na kterém publikum slyšelo skladby v podání orchestru Sinfonia 

ze ZUŠ Olomouc – Žerotína a orchestru Archi. Završením celého školního roku bylo 

vyhlášení Úspěšných žáků ZUŠ Františka Kmocha. Vedení školy odměnilo všechny 

hráče Archi za jejich nasazení, úspěchy, píli a zkrátka za veškerou práci. Na společenské 

akci, kde obdrželi drobné odměny a diplomy, se poprvé objevili bez nástrojů. 

Zájezdů do ciziny nezažil orchestr mnoho, ale i tak na ně všichni rádi vzpomínají. 

Hned v úvodu školního roku 2006/2007 odjel soubor do partnerského města Rimavská 

Sobota na Slovensko a vystoupil v rámci dvoudenního festivalu divadla a hudby Atrium 

Art. Kromě samotného vystoupení zde byl prostor pro návštěvu bohatého doprovodného 

programu nebo diskuze se zástupci zdejší ZUŠ. Na podzim zažili hráči ještě jednu 

příjemnou akci, na kterou dorazili opět bez svých instrumentů, ocenění úspěšných žáků 

Středočeského kraje. Na slavnostní událost odjeli ti, kteří se v předchozím školním roce 

zúčastnili soutěže. Všechny počiny orchestru, ať už úspěchy na poli klasické hudby, nebo 

té filmové, zaznamenávala také kolínská veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv. 
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Hezky to v týdeníku Kolínský pres vyjádřila redaktorka Kateřina Bajerová. Jakožto 

bývalá členka souboru, houslistka, zakomponovala do svého článku osobní zkušenost. 

Neopomněla připomenout, jak společenství muzikantů funguje, kde vystupují a soutěží, 

nebo čeho se účastní. V textu je však i podstatná informace, proč vše běží? Autorka 

informuje čtenáře o laskavém a přátelském přístupu, který dirigent k hráčům chová, 

o pozitivním přístupu samotných hráčů, jejich chuti hrát, ale také o intenzitě nácviku. 

Na jaře 2007 sjednal Jiří Čmugr spolupráci s komorním orchestrem Vox Bohemica. 

Na společném koncertě v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě tento orchestr 

pod vedením Tomáše Charváta představil svoji kvalitu na trochu náročnějších skladbách, 

než jaké měli Archi dosud v repertoáru. Tamní hráči si to díky své hudební vyspělosti 

mohli dovolit a kolínskému souboru tak stanovili hranici, na kterou mohou dosáhnout, 

pokud jim jejich píle vydrží. Pozvání za účelem vystoupení přišlo také od olomoucké 

Sinfonie, která byla v Kolíně v červnu 2006. Tento koncert vzali Archi velmi 

zodpovědně, protože se konal v krásném sále Moravských filharmoniků, tzv. Redutě. Pár 

dní po absolvování koncertu v hanácké metropoli vystupoval orchestr znovu. Přehlídka 

smyčcových orchestrů se konala 6. května 2007, přijeli brodští Vox Bohemica a Juventus 

Gradecensis z Hradce Králové. 

Přípravy na novou sezónu probíhaly i v létě 2007, tentokrát naposledy v Krkonoších. 

Na sedmé soustředění v pořadí přijelo se stávajícími členy několik mladých nadějných 

hudebníků a hudebnic, kteří byli vybráni, aby posílili orchestr. Jakožto vedoucí 

smyčcového oddělení na ZUŠ a vedoucí menšího smyčcového souboru, měl Jiří Čmugr 

dobrý přehled o žácích, kteří v hudební škole studovali hru na smyčcové nástroje. 

Na základě těchto znalostí pak vybíral hráče a následně je připravil na vstup do orchestru 

Archi, který byl pro instrumentalisty především časově náročnější než dosavadní hraní 

v menším smyčcovém souboru školy. Přestože tyto děti, které v roce 2007 do Archi 

přišly, byly o mnoho let mladší než zkušení orchestrální „bardi”, neváhaly se začlenit 

při sportovních aktivitách a brzy se zapojily do kolektivu. Většina z nich, díky dobrému 

přijetí, našla v orchestru nové přátele a setrvala dodnes. 

Školní rok 2007/2008 začal velmi aktivně. 8. září vystoupili hudebníci v rámci Dnů 

evropského kulturního dědictví v malém kostele sv. Václava v Nové Vsi u Kolína. 

Program zahájilo Junior kvarteto a následovaly skladby orchestrální i sólové. Obdobný 

repertoár zazněl i na dalším podzimním koncertě v den zářijového státního svátku 
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v lázeňském městě Poděbrady, také v prostoru katolického chrámu. O měsíc později, 

24. října vyjeli hráči za hranice kraje, do Ústí nad Orlicí, kam byli pozváni tamějším 

orchestrem DECAPODA a jeho dirigentkou Miluší Barvínkovou. 

Po vydařeném pracovním startu se Archi začali připravovat na tradiční vánoční akce. 

Před koncem kalendářního roku si ještě zahrály v kostele na Gruntě nedaleko Kutné Hory 

a v kolínském evangelickém kostele, kam přizvaly sbory Boni bambini a Ženský komorní 

sbor, ale také studentku hry na varhany Moniku Najbrtovou, se kterou odehrály F. X. 

Brixiho varhanní koncert. V dubnu 2007 slavila ZUŠ Františka Kmocha výročí 75 let od 

založení. Slavnostní výstavu výtvarného oboru v atriu hotelu Theresie zahájil školní 

smyčcový orchestr. Již tradiční červnová přehlídka orchestrů v synagoze měla tento rok 

jiný název. Jednalo se o Národní festival neprofesionálních a symfonických těles, který 

zaštítili kolínský starosta, instituce Nipos Artama Praha a Asociace neprofesionálních 

komorních a symfonických těles. Diváci zažili koncert plný krásné a dobře provedené 

hudby. S Pardubickým komorním orchestrem vystoupil jako sólista profesor pražské 

Akademie múzických umění Ivan Štraus s dcerou Michaelou. Rumburský komorní 

orchestr přijel do Kolína slavit své 45. výročí umělecké činnosti. Celá akce byla 

nahrávána Českým rozhlasem a to z toho důvodu, že v podání Archi zazněla premiéra 

skladby In Medias Res od dirigenta a skladatele Jana Kučery. Mladý umělec, v té době 

působící u Symfonického orchestru Českého rozhlasu, věnoval skladbu přímo 

kolínskému orchestru. Nahrávka byla použita do programu stanice Vltava „Slovo 

o hudbě“ dne 6. srpna 2008. Tou dobou už dirigent Jiří Čmugr připravoval pro své hráče 

nové skladby, které studovali na letním soustředění uprostřed krásné Šumavy. 

Ve vzpomínkách hráčů zůstávají i ty méně vydařené koncerty. Jedním takovým bylo 

vystoupení v Humpolci v září 2008. Na vystoupení přišlo velmi málo diváků a program 

nevzbudil velké nadšení. V takovém prostředí se nehraje příjemně, a proto se podobný 

koncert více nekonal. Více posluchačů přišlo na koncert do opravené katedrály 

Nanebevzetí Panny Marie v kutnohorské Sedlci. Díky vlídnému přístupu tamní farnosti 

se mohli hráči podívat do znovuotevřeného chrámu a rozeznít jeho velký prostor. 

Ve školním roce 2008/2009 se orchestr připravoval na dvě akce, kterým věnoval 

veškerou pozornost. V obou případech se jednalo o soutěže. Ta první, tradiční soutěž, 

uspořádaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro orchestry 

ZUŠ, se konala v Olomouci, tedy její celostátní kolo, kam se bez problémů kolínský 
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orchestr dostal. Oproti poslední soutěži si vylepšil výsledek a skončil na druhém místě. 

Podruhé soutěžili Archi až v belgickém Neerpeltu, kde se každoročně koná Europees 

Muziekfestival voor de Jeugd36. Soutěžní program obsahoval skladby Sinfonia in C F. 

Bendy, Sentimental Sarabande B. Brittena a In Medias Res J. Kučery a orchestr s nimi 

vybojoval 1. cenu Cum laude37.Tento úspěch byl samozřejmě zdrojem velké radosti 

u hráčů, ale také doma v Kolíně. Psalo se o něm v Kolínském presu, Mladé frontě Dnes, 

a dokonce se o úspěchu českých orchestrů v Belgii zmínily i Hudební rozhledy. Přestože 

měl orchestr jaro plné příprav a hraní, neodpustil si koncert pro své domácí publikum. 

Přehlídky smyčcových orchestrů se v květnu 2009 zúčastnil také Komorní orchestr ZUŠ 

Říčany, Smyčcový komorní orchestr ZUŠ Mladá Boleslav a Komorní soubor ZUŠ Mladá 

Boleslav. Poslední vystoupení se uskutečnilo v rámci Festivalu základních uměleckých 

škol Středočeského kraje v Mladé Boleslavi. Na závěr školního roku byli hráči pozváni 

na kolínskou radnici, kde jim osobně poděkoval za vzornou reprezentaci města i školy 

starosta Jiří Buřič. Po celoroční námaze se Jiří Čmugr opět rozhodl věnovat další týden 

ze svého volna svým hráčům a zorganizoval letní soustředění v Jizerských horách. Archi 

zde nacvičovali suitu pro smyčcový orchestr „Z časů Holbergových“ E. Griega, která se 

stala základem pro vystoupení nadcházejícího školního roku. 

Dne 13. prosince 2009 se konal koncert smyčcového orchestru Archi a jeho hostů 

v Městském divadle v Kolíně. Plakáty po celém městě zvaly posluchače na tuto 

významnou akci, protože orchestr se svým dirigentem tímto koncertem oslavili své 

desetileté výročí od založení. Jiří Čmugr přizval ke spolupráci opět sbor Jany Blažkové 

a Věry Chmelařové38, ale také Sylvu Čmugrovou. Kromě něj se za dirigentským pultem 

objevil jeden z houslistů orchestru, člen Junior kvarteta a absolvent Pardubické 

konzervatoře, Jiří Dojčiak. Mladý muž, který také vyučoval na hudební škole v Kolíně, 

se ujal orchestru, aby  Jiřímu Čmugrovi pomáhal. Nacvičil s hráči Sinfonii in A J. Zacha, 

skladbu, kterou zakládající členové dobře znali. K desátým „narozeninám“ si orchestr 

nadělil také informační propagační brožuru o orchestru, která kromě českého 

a anglického textu obsahovala fotografie z absolvovaných akcí, ale také jména 

současných hráčů. K výročí se vyjádřil i tisk, který vyzdvihl úspěchy a klady souboru. 

                                                 
36

 Evropský hudební festival mládeže 
37

 Cum laude se překládá slovy s pochvalou, se slávou, nebo také výborně. 
38

 Rozené Buřilové. 
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Díky pečlivým poznámkám dirigenta se dozvíme, že za oněch deset let prošlo orchestrem 

celkem 57 hráčů. Někteří vypomáhali pouze na pár koncertech, či při provedení určitých 

skladeb, jiní z orchestru odešli, protože založili rodiny a odložili i své nástroje. Největší 

procento však tvoří hudebníci, kteří zůstali orchestru věrní po celou dobu. 

Také druhá polovina školního roku 2009/2010 byla plná vystoupení a příjemných 

akcí. V březnu uspořádala kolínská škola tzv. Minikoncert, na kterém se představili žáci 

školy a orchestru. O měsíc později se orchestr ukázal na 20. ročníku mezinárodního 

hudebního festivalu Nymburské dny B. M. Černohorského. Na koncertě v Husově sboru 

vystoupil spolu se žáky nymburské ZUŠ a pěveckým sborem místní základní školy 

Hlásek. Následující týden 25. dubna poměřili Archi své dovednosti s vynikajícím 

ansámblem Giovanni Archi di Praga, který působí na ZUŠ hlavního města Prahy 

pod taktovkou významné pedagožky Evy Bublové. Posluchači vyslechli dva Bachovy 

koncerty pro dvoje housle. V podání „kolíňáků” to byl koncert d moll a hosté přivezli 

připravený koncert c moll. Dirigent Jiří Čmugr nezapomněl ani na „domácí” prostředí 

hudební školy, proto vystoupil s hráči v rámci Koncertu učitelů a Veřejného večera 

souborů. V obou případech si hudebníci zahráli v kolínském divadle program, který měli 

již dobře ohraný a připravený z předchozích koncertů. Obdobné skladby slyšeli 

i obyvatelé lázeňských Poděbrad, kam přijel soubor zahrát v květnu 2010. Předposlední 

koncert v sezóně se konal v kolínské synagoze, a to v rámci 47. ročníku festivalu 

Kmochův Kolín. Nabitou koncertní sezonu zakončila „dovolená” v chorvatském městě 

Makarska. Jiří Čmugr byl se svým orchestrem pozván do tohoto města místní hudební 

školou. Kromě příjemně stráveného času u moře, kde si všichni dopřáli zaslouženého 

odpočinku, si hudebníci pobyt zpříjemnili koncertem v kostele sv. Marka. Nový program 

se začal nacvičovat až na letním soustředění. Připravovala se skladba soudobého 

skladatele K. Jenkinse Palladio, kterou si pro své přátele připravil houslista Jiří Dojčiak. 

Také se hráči seznámili s Antickými tanci O. Respighiho, nebo Českými Vánocemi F. X. 

Preislera. Tento pobyt se konal ve městě Jáchymov v Krušných horách. Místo se ukázalo 

jako nejideálnější ze zatím navštívených míst. V rekreačním středisku měl orchestr 

pronajatou celou chatu, takže svou hrou na nástroje a náruživým cvičením nikoho 

nevyrušoval. Po uplynutí celého týdne bylo jasné, že další letní soustředění bude opět 

na stejném místě. 
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Z léta připravený program uplatnil Jiří Čmugr v kostele sv. Václava na svém prvním 

koncertě nové sezony. Spolupráci na skladbě Palladio, kde ve druhé části zazní také 

flétna, přijala tentokrát absolventka ZUŠ Kateřina Pokorná. V září jel orchestr ještě 

do nedaleké Velimi. Vánoční koncert připravoval s dirigentem Čmugrem sbormistr 

nymburského smíšeného pěveckého sboru Vox nymburgensis Jan Mikušek. Inspirativní 

hudebník, kontratenor a hráč na cimbál nacvičil s oběma tělesy vánoční skladbu M. A. 

Charpentiera Messe de Minuit. Archi přidali na program také skladby, které již měly 

nacvičené z letního soustředění a z podzimních zkoušek, a tak vznikl hezký program 

na vánoční koncerty. Ty byly celkem tři, a to v Městském divadle v Kolíně, v chrámu 

sv. Jíljí v Nymburce a v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Po úspěšných 

vystoupeních orchestr pravidelně zkoušel až do dubna. Na Přehlídku smyčcových 

orchestrů přijal pozvání další prestižní soubor, tentokrát z hudební školy Ilji Hurníka, 

která sídlí na Praze 2. Komorní smyčcový orchestr Fénix, který dirigovala Jitka 

Vaňourková, vystoupil v Kolíně s bohatým a pestrým programem. Posledním 

vystoupením školního roku 2010/2011 byl pro Archi Veřejný večer souborů. Letní 

soustředění měl dirigent velmi dobře promyšlené. Práci rozdělil i svým dvěma kolegům 

Jiřímu Dojčiakovi, který již s Archi pracoval, a Barboře Kubíčkové, která se od září 2011 

stala součástí kolínského pedagogického sboru. Na jáchymovském soustředění se 

pracovalo na kusech, které se staly základem podzimních, ale také vánočních koncertů. 

Hráči rozšířili znalost partů o skladby A. Vivaldiho, S. Barbera, W. A. Mozarta, J. J. 

Ryby, G. Holsta a docvičoval se cyklus Antických tanců. „Staro-novým” počinem byl 

nácvik suity Air od J. S. Bacha, který připadl výběru nejmladších členů souboru. 

V září absolvoval orchestr jeden koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v areálu 

zámku Loučeň a druhý na zámku Radim. Po příjemném začátku následovala pečlivá 

příprava na vánoční hraní, kterého se kromě smyčcového orchestru zúčastnilo i mnoho 

hostů. Dirigent totiž připravil Českou mši vánoční J. J. Ryby. Smyčcových partů se 

samozřejmě zhostili Archi, ty dechové a varhanní odehráli učitelé a kolegové ze ZUŠ 

v Kolíně. Početný smíšený sbor byl sestavený z těles, které již s Archi vystupovaly dříve, 

a to Vox nymburgensis, Kolínský pěvecký sbor, Ženský komorní sbor a Vox Bohemica. 

Sólové části provedli Blanka Beranová, Petra Vondrová, Ondřej Socha a Pavel Vančura. 

Tento první „nekomorní” počin orchestru dopadl velmi dobře a odměnou pro všechny byl 

potlesk plného kolínského divadla i lichotivé články. Na jaře se Jiří Čmugr s Archi opět 
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přihlásil do soutěže, která probíhala v rámci celé republiky a byla určená všem orchestrům 

základních uměleckých škol. Kolínský soubor obhájil své poslední stříbrné místo 

z celostátního kola, které získal díky přesvědčivé interpretaci Antických tanců. Jarní 

sezóna ale soutěží neskončila. Proběhlo obvyklé vystoupení na Večeru souborů a dva 

koncerty si s Archi zahrál také Kutnohorský komorní orchestr. V červnu se „Čmugříci”, 

jak se také jinak říkalo členům ansámblu, zúčastnili ještě Festivalu základních 

uměleckých škol, který se konal ve Slaném.  

Nový školní rok 2011/2012 přivedl Archi na již známá místa, například na zámek 

Radim nebo do Českého Brodu, a přinesl obvyklou sérii podzimních a vánočních 

koncertů. Dvě nová místa si přeci jen soubor přidal na svůj seznam navštívených míst. 

V sobotu 15. prosince 2012 si mohli obyvatelé malé obce Žehuň vychutnat koledy 

v podání kolínských souborů Archi, Ženského komorního sboru a dětského sboru Boni 

bambini. O den později orchestr zopakoval úspěšné provedení Rybovy vánoční mše také 

v Hálkově městském divadle Nymburk. Poprvé se v tomto školním roce nekonala 

Přehlídka smyčcových orchestrů, kterou vždy Jiří Čmugr pořádal, místo toho 

zorganizoval samostatný koncert souboru. Navázal také kontakt s partnerskou školou 

v rakouské Kremži. S tamním ředitelem hudební školy vyjednal pro Archi krátký pobyt 

a jedno vystoupení v Kremži, které připadlo na červen 2013. Při zpáteční cestě se orchestr 

zastavil v hlavním rakouském městě, kde si užil volné chvíle. Zájezd za hranice byl 

pro všechny velmi osvěžující a motivační. Na další sezonu se opět všichni těšili. 

Ta začala soustředěním, které měli na starosti všichni tři dirigenti orchestru. Nejvíce 

práce stále připadalo Jiřímu Čmugrovi, který hráče kontroloval na dělených i společných 

zkouškách, pečlivě připravoval detaily všech skladeb a oddirigoval velkou část 

podzimního i prosincových koncertů. Na těch zazněly dvě části Suity pro smyčce 

od C. Nielsena a krásná Serenáda E dur A. Dvořáka. Oba kusy si hráči zahráli opravdu 

s chutí a jejich dirigent byl rád, že nacvičili takto obtížné skladby. Po vánočních 

prázdninách se soubor opět společně setkal na pravidelných zkouškách, na kterých začal 

připravovat novou koncertní sezónu. Před koncem pololetí však přišla nečekaná zpráva o 

úrazu dirigenta Čmugra a jeho špatném zdravotním stavu. Následující přípravy se tedy 

ujali oba dirigenti, kteří se poslední roky zaučovali, a které Jiří Čmugr systematicky 

připravoval na dobu, kdy ze školy odejde a přenechá orchestr mladší generaci. Tato 

situace však nastala velmi náhle a Jiří Dojčiak i Barbora Kubíčková se museli rychle 
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zorientovat ve vedení a celé organizaci souboru. Zpráva o nemoci Jiřího Čmugra 

samozřejmě zasáhla všechny členy Archi, a tak se všichni snažili pomáhat a být k novému 

vedení přívětiví. Všichni stále pokračovali v práci, jak by tomu bylo s předchozím 

dirigentem. Noví vedoucí se domluvili, že oddělí mladší skupinu hráčů od té starší 

a nacvičí s každou partou repertoár dle jejich vyspělosti. Mladé Junior Archi si na jarní 

koncert připravili Sinfonii in A od J. Zacha, která se stala základním stavebním kamenem 

repertoáru celého orchestru a „velké” Archi docvičili celou Nielsenovu suitu. Vystoupil 

také Visione quartet39, který doplnil program o dvě věty z Borodinova druhého kvartetu. 

Koncert se konal v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, který byl pro rekonstrukci dlouho 

zavřený, a tak byla akce výjimečná díky opravenému gotickému prostoru a novým 

mladým dirigentům. Naplněný kostel, v jehož hledišti seděl zotavený Jiří Čmugr, děkoval 

potleskem mladému ansámblu za jejich práci. Revitalizací prošlo i letní jáchymovské 

soustředění. Kvůli rozdělení orchestru bylo nutno pozměnit stávající zkouškový plán. 

Vznikla tak směs zkoušek, kterou vedli oba dirigenti a ještě jejich nový kolega ze ZUŠ, 

který nastoupil za svého tatínka, a který pomáhal s nácvikem partů spodním smyčcům, 

Jiří Čmugr mladší. 

Od školní roku 2014/2015 je již celé vedení orchestru v režii Barbory Kubíčkové 

a Jiřího Dojčiaka. V září se rozhodlo o změně systému zkoušení, a to tak, že Junior Archi 

cvičí pravidelně každý týden ve čtvrtek a velká parta se schází v pátek. Před koncerty se 

vždy plánují i mimořádné zkoušky. Archi stále vystupují na podzimním koncertě, kde si 

obehrají program nacvičený ze soustředění. Poslední dva roky se koncert konal v kostele 

sv. Václava v Nové Vsi u Kolína. S odchodem Jiřího Čmugra vznikly nejasnosti, kdo se 

ujme dirigování České mše vánoční, jejíž provedení bylo vždy provázené úspěchem 

a nadšením ze strany publika. Ředitel ZUŠ Michal Dubnický žádal oba vedoucí, aby se 

této akci nezřekli, ale zachovali započatou tradici. Ve spolupráci se zpěvákem Petrem 

Hlavatým a jeho sboristy, ostatními sbory Kolínska a Nymburska, kolegy ze ZUŠ a celým 

orchestrem se v loňském školním roce poprvé ujala taktovky a organizace Barbora 

Kubíčková. Na jaře vystoupili Junior Archi na Veřejném večeru souborů v kolínském 

městském divadle a také v rámci festivalu studentských orchestrů v Horních Počernicích. 

                                                 
39 Dříve pod názvem Junior kvartet. Komorní soubor stále vystupuje ve složení Jiří Dojčiak, Ondřej 

Petera, Jiří Čech a Barbora Kubíčková. 
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Celý orchestr se sešel na vystoupení v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, který 

se konal v květnu 2015 a ještě na koncertě v kolínském Bartoloměji, který byl součástí 

celorepublikové akce „Noc kostelů”. 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje obě skupiny Archi celkem 34 hráčů, kteří stále 

poslouchají připomínky dvou dirigentů. Ti se snaží, aby práce orchestru byla nejen plodná 

hudebně a byla přínosem osobním, ale musí kontrolovat i formální záležitosti, jako je 

například plnění ŠVP. I smyčcový orchestr má v tomto dokumentu svůj prostor. Kromě 

úvodní stručné charakteristiky se čtenář dozví, jak by se hráči měli správně chovat 

na jevišti, že by měli využívat dovednosti získané v individuální výuce nebo respektovat 

spoluhráče. 

Letošní sezóna má na svém kontě již tři úspěšné koncerty - jeden podzimní a dva 

vánoční. Junior Archi se v prvním pololetí zabývaly zejména party Rybovy vánoční mše. 

Nyní studují doprovod k varhannímu koncertu F. X. Brixiho F dur, jehož sólový part 

přednese učitelka hry na varhany z kolínské ZUŠ Kristýna Cermanová. Také se učí tři 

části suity od G. Holsta. Starší skupinu by do budoucna dirigenti rádi vedli ke konceptu 

hraní bez dirigenta, a tak na podzimním koncertě seděli oba mezi hráči a orchestr hrál 

podle koncertního mistra. 13. dubna také proběhl koncert v Praze v refektáři Emauzského 

opatství, kde Archi vystoupili s americkým středoškolským sborem ze Seattlu. Již 

tradičně se soubor Junior Archi zúčastnil Veřejného večeru souborů. Krásný koncert, 

který byl ve školním roce poslední, proběhl 10. června. Město Kolín požádalo orchestr 

o vystoupení na večerním nocturnu, které se konalo v rámci festivalu Kmochův Kolín 

v chrámu sv. Bartoloměje. Na letní prázdniny je naplánováno soustředění, bez kterého si 

hráči snad už ani nedokáží léto představit.  

Smyčcový orchestr Archi se v průběhu let veřejně a hojně prezentuje nejvíce 

v Kolíně. Vystoupení pořádal také v Poděbradech, Kutné Hoře, Nymburce, Lysé 

nad Labem, na zámcích Loučeň a Radim i v obcích Kolínska. Motivací jsou kladné 

ohlasy na vystoupení a vize plánovaných akcí, mezi které by dirigenti chtěli zařadit 

výjezd za hranice České republiky nebo účast v soutěži. Bude tedy záležet na vedení, 

zda svým přátelům a nadšeným hudebníkům připraví nezapomenutelné zážitky, jako 

to celé roky dělal Jiří Čmugr. 

  



40 

 

3.1.1 Úspěšní absolventi smyčcového orchestru 

 

Pedagogové smyčcového oddělení dbají na kvalitu individuální výuky, která se 

stala základem nejen dobrého orchestru, ale zejména jsou schopni v hráčích vybudovat 

kladný vztah k hudbě. Mnozí ze současných členů Archi se díky správnému vedení dostali 

na střední či vysoké školy s hudebním zaměřením. Kromě obou současných dirigentů, 

pro které je hudba životní náplní a vystudovali hru na nástroj na konzervatoři, studuje 

v současné době na Akademii múzických umění houslista Ondřej Petera. 

Bez absolvování konzervatoře byl přijat do třídy profesora Ivana Štrause a hudba se stala 

jeho obživou. Také dvě houslistky Kateřina Šanová a Monika Pokorná absolvovaly 

ve školním roce 2015/2016 ve třídě Ladislava Navrátila na Pardubické konzervatoři. 

Na stejnou školu byli přijati i tři violoncellisti, kteří prošli ZUŠ pod vedením Jiřího 

Čmugra. Jsou jimi Kristýna Petráčková, Anežka Nováková a Radim Dvořák. Houslistka 

Lucie Kasanová ukončila ve školním roce 2015/2016 své šestileté studium 

na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Za úspěšné absolventy se dají považovat také ti 

hráči, kteří obstojí i v ostatních orchestrech a mohou veřejně vystupovat s jinými tělesy. 

Mnoho z hráčů orchestru pravidelně navštěvuje zkoušky Kolínské filharmonie. 

 

3.2.1 Dirigent Jiří Čmugr 

 

Jiří Čmugr40 pochází z Nymburka, kde žije se svojí rodinou. Hudební nadání zdědil 

po otci Jindřichovi, který vyučoval na nymburské hudební škole. Jiří Čmugr se od útlého 

věku pod vedením svého otce věnoval hře na violoncello, jeho bratr Jindřich hře na violu. 

Oba své obory vystudovali na konzervatoři a stali se orchestrálními hráči41. Jiří Čmugr 

však před studiem konzervatoře nejprve upřednostnil všeobecné vzdělání na gymnáziu 

v Nymburce, teprve poté odešel do Prahy studovat hru na violoncello. Absolutoria dosáhl 

ve třídě Josefa Chuchra. Následně se stal orchestrálním hráčem, který své dovednosti 

uplatnil u nás i v zahraničí. Mnoho let byl členem Pražského komorního orchestru bez 

dirigenta, se kterým absolvoval nespočet zájezdů, koncertů, natáčení a dalších aktivit, se 

                                                 
40  Narozen v roce 1945. 
41 Jindřich Čmugr byl mnoho let členem orchestru Národního divadla. 
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kterými se orchestrální hráč může ve své kariéře setkat. Prožil zde velkou část svého 

života a získal mnoho zkušeností. Náklonost a zanícení v orchestrální hudbě se promítlo 

také v jeho pedagogické kariéře. V kolínské škole vyučoval do ledna 2014, kdy bylo jeho 

působení ukončeno náhlými zdravotními problémy. K hudbě se po zotavení vrátil 

„pouze“ jako posluchač a svou účastí na koncertech stále podporuje nynější dirigenty 

orchestru Archi a všechny talentované hráče. K životnímu jubileu, 70. narozeninám, mu 

hráči orchestru pogratulovali přímo na pódiu v rámci vánočního koncertu v kolínském 

divadle. Jiří Čmugr vypěstoval v hráčích mnohé hudební návyky, vštípil jim pravidla 

orchestrální a komorní hry, probudil v nich touhu po dobře provedené hudbě. Také 

vytvořil z orchestrálních hráčů přátele, kteří se rádi potkají i mimo pódium, či zkušebnu. 

 

3.2 Smyčcové soubory 

 

Jak již bylo zmíněno, tak kolektivní výuka má v ŠVP kolínské ZUŠ bohatou 

hodinovou dotaci. Kromě smyčcového orchestru Archi se na škole vyučuje soubor určený 

mladším žákům, který vede houslistka MgA. Michaela Šolínová. Ve skupině má děti 

od 1. ročníku I. stupně základního studia a společně pracují každý týden jednu vyučovací 

hodinu. Náplní práce je zejména hra lidových písní, pohádkových melodií a drobných 

skladeb. Pozornost je upřena na budování samostatné osobnosti hráče. Menší děti se učí 

vnímat celý kolektiv, začleňují se do procesu nácviku skladeb, do samotné přípravy 

na hodinu orchestru (například laděním nebo přípravou pomůcek). Připravené skladby 

prezentují na Veřejném večeru souborů nebo na Večeru smyčcového oddělení.  

Druhý soubor pro starší žáky42 vede Barbora Kubíčková a jejím úkolem je 

připravit nadané žáky na přijetí do Archi. Dbá se tedy zejména na intonaci, prohloubení 

vztahu ke kolektivní práci, budovaní odpovědnosti za celkové provedení. Toto všechno 

a mnoho dalších jsou body ŠVP. Pro tento soubor jsou vybírány skladby alespoň 

v tříhlasé úpravě, jejichž nácvik se odehrává v jedné vyučovací hodině každý týden. 

  

                                                 
42 Žáci jsou do všech souborů přiřazovány na základě rozhodnutí třídního učitele a učitele daného 

souboru. Povinná souborová hra je dle ŠVP od 4. ročníku I. stupně základního studia. Věkové rozřazení 

do jednotlivých souborů probíhá na základě domluvy mezi učiteli smyčcového oddělení. 
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3.3 Dechový orchestr 

 

Hudební školu, jejíž základy položil dirigent dechového orchestru, si jen těžko 

umíme představit bez takového ansámblu. Přesto k jeho založení došlo až po třiceti letech 

od otevření samotné školy. Zakladatelem byl učitel Richard Poletín v roce 1962 a od té 

doby se za dirigentským pultem vystřídalo mnoho osobností43. Ve svém popisu činností 

tohoto orchestru bych se ráda věnovala období od roku 1992, kdy se vedení souboru ujal 

Josef Šťastný. Ten převzal dechový orchestr po Miroslavu Zemanovi, který byl bývalým 

ředitelem hudební školy. Přípravný dechový orchestr vedl v té době Miloš Podnecký44. 

Pod taktovkou Josefa Šťastného získal orchestr renomé dobrého ansámblu, který 

se vracel ze soutěží s nejlepšími oceněními, často jezdil na výjezdy do zahraničí a byl 

reprezentativním článkem kolínské školy. Pravidelně se dechový orchestr účastnil 

přehlídek v České republice i v cizině, byl a stále je tělesem vystupujícím pravidelně 

na Kmochově Kolíně. Samozřejmostí jsou koncerty ZUŠ45, kterých se účastní buď 

jednotlivci orchestru, nebo celý ansámbl, a samostatné večery. Vystoupení souboru 

bývají často spojená se sborem ZUŠ Boni bambini nebo s mažoretkovými soubory, také 

s Městskou hudbou Františka Kmocha, Velkým dechovým orchestrem Kolín – Dolní 

Chvatliny a dalšími orchestry a sólisty. Dechový orchestr je tvořen bývalými 

i současnými žáky školy. 

Pokud začneme vyjmenovávat nejvýznamnější události a úspěchy, kterých 

orchestr pod vedením Josefa Šťastného a Miloše Podneckého dosáhl, nemůžeme 

opomenout 1. cenu z celostátního kola soutěže dechových orchestrů ZUŠ z května roku 

1995, na kterou dosáhl na domácí půdě v Kolíně. Od nástupu dirigenta Josefa Šťastného 

hráči nevěnovali pozornost společnému dílu pouze v průběhu školního roku, jak bychom 

u takového souboru mohli očekávat, ale i v době hlavních letních prázdnin. V červenci 

1996 byl soubor součástí festivalu v Neubeurenu, kam odjelo 42 kolínských dechařů 

spolu s  dirigenty a vedením školy. Do Německa, konkrétně do měst Kohlstadt, 

Rosenheim, Wasserburg a Mnichov, kde se konala tzv. Letní muzikantská dílna, se 

všichni vrátili i v létě 1997, 1999 a 2005. Všechny výjezdy byly vedením orchestru 

                                                 
43 Dirigenti Přemysl Černík, Ivan Fišer, Václav Buchar, Jiří Vantuch, Miroslav Zeman. 
44 Viz kapitola 3.3. Akordeonový soubor. 
45 Např. koncerty učitelů, Veřejný večer souborů. 
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pečlivě připraveny a organizačně zajištěny také díky spolupráci s Lenkou Kargol, dcerou 

dirigenta Šťastného. Kromě hudebních zkušeností, kdy se instrumentalisti museli 

sehrávat s jinými orchestry a nacvičovat společné skladby, nebo koncertu při plavbě 

na lodi, si hráči obvykle odváželi i mnoho jiných zážitků. Mezi takové rozhodně patří 

raftování na řece Isar, které je zdokumentováno na mnoha fotkách46. Také družební města 

Kolína nabízela dobré podmínky pro zájezdy, výměnný pobyt nabídlo Kolínu dánské 

město Aabybro v roce 1996, polská Lubaň hostila soubor v červnu roku 1997. Ve školním 

roce 1997/1998 orchestr získal 2. cenu v celostátním kole soutěže dechových orchestrů 

ZUŠ a v průběhu letních prázdnin hostil orchestr z Wasserburgu. Konaly se společné 

koncerty v Kolíně, Poděbradech i Kutné Hoře a nechyběly ani výlety po okolí. 

 Stejně jako aktivity byl bohatý i repertoár orchestru. Díky skladatelským 

a aranžerským dovednostem dirigenta Josefa Šťastného se kromě klasických skladeb pro 

dechový orchestr hrály úpravy populárních skladeb, nebo písní z muzikálů. Oblíbeným 

kusem byla aranž muzikálu Jesus Christ Superstar A. L. Webbera, nebo Hudba 

pro fontánu P. Hapky. Ze záznamu47 víme, že ve školním roce 1998/1999 pracoval Josef 

Šťastný celkem s 57 hráči a nástrojové složení bylo velmi bohaté: pikola, flétny, hoboje, 

fagoty, klarinety, basklarinet, lesní rohy, tuba, křídlovky, tenor, baryton, trubky, pozouny 

a bicí nástroje. Pokud byl ve skladbách sólový part, obsadil dirigent někoho ze svých 

hráčů, často se v programech uložených v kronikách objevuje jméno Miroslava Ulce, 

Martina Dostála, Jiřího Šindeláře nebo Jana Lipovčana. 

Školní rok 2000/2001 začal zhodnocením letních zájezdů do německého 

Hannoveru a belgických lázeňských měst, kde orchestr absolvoval řadu samostatných 

koncertů. Těmi pokračoval i na domácí půdě. Stal se účastníkem II. Kolínského 

hudebního podletí nebo hostil Jugend Stadt Musik z Zürichu. V prosinci si pak posluchači 

mohli dopřát hudební zážitek na Předvánočním koncertě DO ZUŠ a DPS Boni bambini 

v Městském divadle. Jaro 2001 bylo plné příprav na další soutěž dechových orchestrů 

ZUŠ a s tím spjatých koncertů. Ty se konaly celkem tři, jeden v kolínském divadle a dva 

v lázeňských Poděbradech na kolonádě. Celostátní kolo soutěže, které se odehrálo 

ve Zlíně, se ovšem nezařadilo k dalším úspěchům orchestru. Hráči si odvezli Čestné 

                                                 
46 Kronika č. 1 dechového orchestru. 
47 Kronika č. 1 dechového orchestru. 
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uznání, které podle názoru dirigenta nebylo oprávněné a celá organizace tohoto úseku 

soutěže měla své chyby. Josef Šťastný své výtky shrnul do dopisu48 adresovanému 

na Ministerstvo školství, ve kterém také navrhl možné změny pro soutěž. Na základě této 

stížnosti pak kolínský dechový orchestr obdržel bez náležitého komentáře a vysvětlení 

diplom se 3. místem. Celkovým počínáním okolo soutěže se však hráči ani dirigent 

nenechali více rozptýlit a naplno pokračovali ve svých hudebních aktivitách. 

Pět muzikantů si kromě hraní v orchestru vymyslelo projekt taneční kapely, kterou 

pojmenovali Peklo. S malými obměnami v obsazení se tato taneční kapela schází dodnes, 

je součástí maturitních plesů, svateb a tanečních zábav, ale hlavně patří ke kulturně 

hudební složce města. 

V zimě 2002 získali hráči novou zkušenost při pořizování nahrávky na soutěž 

Concerto Bohemia. Josef Šťastný vybral nejlepší hráče a ve studiu na 4. ZŠ v Kolíně 

zhotovil s pomocí Jiřího Hrušky a Lenky Dvorníkové nahrávku do prvního kola soutěže. 

Ta se pražské porotě z Českého rozhlasu líbila, tudíž se další natáčení konalo v pražském 

karlínském studiu. Na koncert vítězů kolínský orchestr již nepostoupil. Ve stejném 

školním roce se k orchestru přidala zpěvačka Petra Vondrová, která s ním začala 

vystupovat sólově. Za zmínku také stojí účast na festivalu ve městě Bad Orb v létě 2002, 

společný koncert s dechovým orchestrem ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav, nebo účast 

na festivalu dechových hudeb v červnu 2003 Koletova Rtyně. Na podzim toho roku si 

ansámbl přivezl zlaté pásmo z Ostravy – Vítkovic, kde se konala Mezinárodní soutěž 

velkých dechových orchestrů. Další soutěžní úspěch si hráči prožili na jaře 2004, kdy 

v Ústředním kole soutěže dechových orchestrů ZUŠ ČR získali 1. místo v kategorii 

středních orchestrů. V listopadu 2004 si orchestr opět vyzkoušel práci při natáčení. Sál 

Symfonia Poděbrady se na dva dny proměnil v nahrávací studio, které svými pokyny vedl 

kolektiv Českého rozhlasu Praha v čele s režisérem Tomášem Stavělem. Vzniklo 

propagační CD, na kterém bylo celkem 11 skladeb autorů F. Kmocha, J. Fučíka, 

K. Bělohoubka, G. Bizeta a dalších. 

Dříve navázaný kontakt z německého Neubeurenu byl prospěšný v létě 2004. 

Orchestr z města Bruckmühl přijel na týdenní soustředění a koncertní pásmo do České 

republiky. Společné provedení skladeb se konalo v Táboře, Poděbradech a na zámku 

                                                 
48 Kronika č. 1 dechového orchestru,  
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Konopiště. O rok později se hostitelské role obrátily a kolínský soubor odjel do Německa 

na jeden letní týden. V březnu 2006 se v kolínském divadle konal velkolepý koncert 

k příležitosti 65. narozenin Josefa Šťastného a 70. narozenin Jaroslava Zemana, dirigenta 

Velkého dechové orchestru Kolín – Dolní Chvatliny. Obě dechové hudby zahrály skladby 

světových autorů i kompozice obou dirigentů. Červnový festival Kmochův Kolín, který 

se měl v roce 2006 konat již po 44., byl zrušen z důvodu rekonstrukce náměstí. Místo něj 

uspořádalo město hudební slavnosti, které se zaměřily více na skupiny české folkové 

a rockové hudební scény, než na klasické dechové orchestry. 

 Poslední soutěž, kterou orchestr absolvoval pod taktovkou Josefa Šťastného, se 

konala na jaře 2007. ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi pořádala krajské kolo, kde kolínští 

mládežníci získali 1. cenu a v ústředním kole pak obsadili 3. místo. Porota, které 

předsedal skladatel Evžen Zámečník, udělila Josefu Šťastnému zvláštní cenu 

za dlouholetou obětavou práci s mládeží. Konec školního roku 2006/2007 patřil ještě 

koncertům v rámci Festivalu ZUŠ Středočeského kraje a Kmochova Kolína, ale také 

s sebou nesl ne příliš pozitivní zprávu o ukončení pedagogické činnosti Josefa Šťastného. 

Poslední vystoupení pod taktovkou tohoto hudebníka se konalo v listopadu 2007. Koncert 

byl spojený s oslavami 75. výročí založení ZUŠ a 45. výročí založení orchestru. Událost 

si nenechali ujít stávající ani bývalí členové dechového orchestru. Úvodní slovo patřilo 

Janě Blažkové, ale moderování převzala také iniciátorka koncertu Monika Špinková. 

Vystoupilo mnoho sólistů, zazněly osvědčené skladby a celý koncert měl velmi slavnostní 

atmosféru. 

Ve školním roce 2007/2008 se ujal taktovky dirigent Jiří Vojtěch, který má 

orchestr doposud na starosti. Rodák z Leškovic, absolvent čáslavské hudební školy 

a Pražské konzervatoře, hráč na tubu, člen Hudby hradní stráže a Policie ČR, ale také 

orchestru Národního divadla, je aktivním muzikantem. S odchodem dirigentů často 

dochází k odlivu žáků, a částečně tomu tak bylo i v dechovém orchestru v době, kdy Jiří 

Vojtěch začal pracovat s novými hráči. Mezi pravidelné události patří samostatné 

koncerty orchestru, Kmochův Kolín patří k obvyklým vystoupením stejně jako účast na 

Veřejném večeru souborů. V současné době tvoří toto uskupení 40 členů z řad 

současných i bývalých žáků školy, kteří se scházejí pravidelně jednou týdně. Podle ŠVP 

mají povinnou docházku do orchestru žáci od 4. ročníku I. stupně základního studia, dle 

uvážení učitele pak lze přijmout i mladší hráče. Jinak osnovy dbají na základní pravidla 
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orchestrální hry a vzdělávací plán tedy nijak nelimituje dirigenty v jejich práci. Podle slov 

dirigenta Vojtěcha tvoří hráči dobré společenství. Občas se ale najde někdo, kdo hru 

v orchestru bere jako nemilou povinnost. Pro takového hudebníka i pro celý kolektiv je 

lepší, když činnost v orchestru ukončí, nebo se s dirigentem domluví na individuálním 

plnění předmětu. Inspiraci při volbě repertoáru čerpají dirigenti nejen ze svých 

zkušeností, ale i z námětů hráčů. Z toho je patrné, že se snaží dělat svou práci právě pro 

celý kolektiv.  

V roce 2009 začal s orchestrem pracovat také druhý dirigent, který je zároveň 

bývalým členem tohoto ansámblu, Lukáš Bořek49. Mladý hudebník má bohaté zkušenosti 

s kolektivním hraním, protože se této disciplíně věnoval již při studiu na ZUŠ 

i konzervatoři a stále je aktivním členem mnoha kapel50. Nové podněty nachází Lukáš 

Bořek na Letních jazzových dílnách Karla Velebného, kterých se pravidelně účastní 

každý rok. Také měl možnost být součástí akce Summer Jazz Camp v roce 2015 

v Pensylvánii51, nebo v listopadu téhož roku Celostátního setkání souborové 

a orchestrální hry, které se konalo v Liberci a bylo určeno pedagogům ZUŠ. 

 Oba dirigenti dovedli orchestr v roce 2010 k bronzovému pásmu, které získal 

v ústředním kole soutěže ZUŠ. Také se snaží zachovat tradici zahraničních zájezdů 

a účast na festivalech. Z německého Böslu si v roce 2011 soubor odvezl pohár za 4. místo 

a na stejnou událost se dechový orchestr připravuje i v letošním kalendářním roce. 

Na jejich práci je velmi viditelný odkaz Josefa Šťastného, se kterým stále spolupracují 

a jsou s ním v kontaktu. Dechový orchestr ZUŠ tedy neodmyslitelně patří k významným 

orchestrům, které se prezentují v Kolíně, ale také v okolních městech a vesnicích. Snad 

tedy mladí dirigenti udrží kvalitu a prestiž tohoto jména a ve své práci budou stále 

úspěšní, jako tomu bylo doposud. 

  

                                                 
49 Absolvent Konzervatoře J. Ježka v oborech hra na klarinet a hra na saxofon. 
50 Kolínský Big band, Velký dechový orchestr Kolín - Dolní Chvatliny, Dixík. 
51 USA 
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3.3.1 Úspěšní absolventi dechového orchestru 

 

Mnoho hráčů dechového oddělení odešlo studovat hru na nástroj na pražské 

umělecké školy. Všichni tito hudebníci však zvolili studium na konzervatoři až 

po dokončení jiné střední školy s nehudebním zaměřením. Na Pražskou konzervatoř bylo 

na dechové oddělení přijato celkem sedm uchazečů. Monika Špinková a Martin Dostál, 

kteří absolvovali hru na trumpetu ve třídě Miroslava Kejmara. Jaroslav Šťastný ve třídě 

profesora Pavla Trnky zdokonalil svou hru na tubu. Hráčky na lesní roh Lenka Suchá52, 

Lucie Rapčáková, Michaela Zemanová a Hana Kučerová byly studentkami ve třídách 

profesorů Bedřicha Tylšara, Petr Hernycha a Jany Švadlenkové. Hráč na fagot Jan Vraný 

byl také ke studiu na konzervatoři přijat, ale do prvního ročníku nenastoupil, protože se 

rozhodl věnovat oboru na vysoké škole. Několik hráčů se uchýlilo na Konzervatoř a VOŠ 

Jaroslava Ježka. Obor hru na trombón absolvoval Zdeněk Němec, výše zmíněný Lukáš 

Bořek a hru na klarinet Jiří Šindelář. Součástí dechového orchestru je však také rytmická 

sekce, tedy bicí nástroje. I tito hráči s úspěchem složili zkoušky na konzervatoř a své 

studium zde i dokončili. Jan Dvořák studoval Ježkovu konzervatoř a nyní působí na ZUŠ 

jako vedoucí oddělení bicích nástrojů. Matouš Bureš úspěšně dokončil studium 

na Pražské konzervatoři a v příštím školním roce nastoupí na HAMU53 v Praze. Oba jsou 

aktivními hráči, kteří se prezentují s nejrůznějšími kapelami. 

 

3.3.2 Dirigent Josef Šťastný 

 

Rodným městem Josefa Šťastného54 jsou Poděbrady, v polabském městě žije dodnes. 

Hru na bicí nástroje a na příčnou flétnu absolvoval na Vojenské hudební škole v Liberci. 

Po dobu 23 let byl hráčem na bicí nástroje v orchestru Ústřední hudby Ministerstva vnitra 

a Hradní stáže, dále působil v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu i Středočeském 

Poděbradském symfonickém orchestru55. Ve školním roce 1992/1993 nastoupil Josef 

Šťastný na ZUŠ v Kolíně, kde převzal zodpovědnost za dechový orchestr a výuku bicích 

nástrojů. Své hráčské zkušenosti z profesionálních orchestrů aplikoval na mladé 

                                                 
52 Rozená Pešková. 
53 Hudební akademie múzických umění. 
54 Narozen roku 1941. 
55 Kronika dechového orchestru č. 1. 
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talentované hráče dechového a bicího oddělení kolínské školy, ze kterých vytvořil pevný 

kolektiv a sestavil renomovaný dechový orchestr. V čele tohoto souboru stál až do roku 

2007, kdy odešel nejen z postu dirigenta, ale také pedagoga. Hráči však na svého učitele 

nezapomněli. To dokazuje koncert k jeho 75. narozeninám, který se uskutečnil ve druhém 

pololetí školního roku 2015/2016, a který byl zorganizován díky bývalé člence orchestru 

a současné učitelce ZUŠ Monice Špinkové. Na koncertě dirigoval Josef Šťastný nejen 

dechový orchestr ZUŠ, ale také jeho současný dirigentský počin Velký dechový orchestr 

Kolín – Dolní Chvatliny.  

 

3.4 Akordeonový soubor 

 

Jedním z hudebních nástrojů, který je dostupný dětem už od předškolního 

vzdělávání, je akordeon. Ten od roku 1990 v ZUŠ vyučuje Miloš Podnecký, absolvent 

Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem56. Vystudoval hru na lesní roh a druhým 

oborem se mu stal akordeon. Podle slov pedagoga byla akordeonová třída v Kolíně 

„rozpadlá“, a proto bylo nutné znovu ji obnovit. Přestože převážnou část pracovní náplně 

tvořila výuka akordeonu, i první vystudovaný obor v ZUŠ využil. Jakožto hráč na lesní 

roh vystupoval s dechovými orchestry roudnické konzervatoře a později také vypomáhal 

v Kolínské filharmonii. Díky těmto zkušenostem se stal v ZUŠ dirigentem Přípravného 

dechového orchestru a pod jeho vedením se studenti dechových nástrojů učili kolektivní 

práci a principům souborové hry, kterých později využili v dechovém orchestru Josefa 

Šťastného. Tato spolupráce skočila s odchodem Josefa Šťastného z „hudebky“ na konci 

školního roku 2006/2007, Přípravný dechový orchestr zanikl a Miloš Podnecký se mohl 

naplno věnovat akordeonistům. 

Během své pedagogické praxe se snažil zapojovat své žáky také do kolektivní 

práce. Obvykle však nebylo mnoho prostoru na systematickou přípravu nějakého tělesa, 

a tak ke komorní hře docházelo spíše výjimečně a její součástí byli vždy ti nejpilnější 

                                                 
56 Do roku 1991 se škola jmenovala Vojenská hudební škola. Činnost konzervatoře byla ukončena 

v srpnu 2008. VEREŠOVÁ, Jindřiška. Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem končí po 85 letech 

činnosti. In: Ministerstvo obrany: Armáda České republiky [online]. 2008 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: 

http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=11564 
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akordeonisté. Jedním z takových počinů bylo například akordeonové kvarteto, které bylo 

složeno ze tří studentů a samotného učitele. Vystoupilo v prosinci 2002 na Vánočním 

večeru komorní hry v Kolíně a také během Vánočního koncertu v kostele na Gruntě. 

Na obou akcích si hosté vyslechli Fugu od J. F. N. Segera a Fugu g moll J. S. Bacha. 

Akordeonové kvarteto vystupovalo v následujících letech ještě mnohokrát a dalo by se 

považovat za „předchůdce“ akordeonového souboru. Ten vznikl ve školním roce 

2007/2008 v době, kdy se třída Miloše Podneckého ustálila a sešlo se mnoho 

talentovaných umělců. Orchestr vystupoval pod názvem Komorní akordeonový soubor. 

Stejně jako v kvartetu byl i součástí souboru sám pedagog. Premiérové vystoupení se 

konalo na Gruntě, kde žáci ZUŠ vystoupili opět v předvánočním čase. Miloš Podnecký 

se svými studenty nacvičil skladby od J. S. Bacha Air a Fugu g moll. Po uvedení tělesa 

následovala pilná příprava na vystoupení, které se konalo v kolínském divadle v rámci 

Veřejného večera souborů dne 7. května 2008. Od té doby akordeonový soubor 

pravidelně zkoušel a připravoval svá vystoupení, která se konala nejen v Kolíně, ale také 

v okolních vesnicích a městech. Nejčastěji soubor vystupoval a stále vystupuje 

v sakrálních stavbách, které disponují nevhodnější akustikou pro několik akordeonů. 

Každoročně se žáci Miloše Podneckého prezentují nejméně na osmi koncertech. 

Nejvytíženější je soubor v období Adventu a Vánoc. Pravidelně akordeonový soubor 

vystupuje na koncertě varhanního oddělení ZUŠ, který se vždy koná v kolínském 

evangelickém kostele koncem školního roku. Každoroční akcí je Veřejný večer souborů 

a vystoupení v rámci festivalu Kmochův Kolín, kde je vyhrazené odpoledne pro 

pedagogy kolínské hudební školy. Na koncerty zve vedoucí souboru hosty, kteří zpestří 

program. Sopranistka Blanka Beranová patří již mezi stálé účinkující a její hlas obohacuje 

všechna vystoupení akordeonového souboru. Z posledních společně nastudovaných 

skladeb zmíním například árii z opery Xerxes Ombra mai fu od G. F. Händela, nebo píseň 

Caro mio ben G. Giordaniho. Velmi inspirativní je také spolupráce s akordeonovou třídou 

učitelky Anny Pospíšilové ze ZUŠ Kutná Hora. Započala ještě před samotným vznikem 

kolínského souboru v roce 2006 na jedné z akordeonových soutěží, kde se oba 

pedagogové shodli na uspořádání společných projektů. Oba akordeonové soubory se 

pravidelně slučují, aby bylo hráčů více a mohli tak hrát vícehlasé skladby. Ty obvykle 

upraví sám učitel Podnecký. Jedná se o čtyřhlasou sazbu, kde jsou zastoupeny dva hlasy 

vyšší a dva nižší, jako tomu je například u smyčcových kvartetů nebo smíšených sborů. 
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Literatura pro akordeonový soubor je však špatně dostupná, a protože se noty často musí 

objednat z Německa, je také poměrně finančně nákladná. Vedoucí souboru tedy 

z úsporných a praktických důvodů vytváří úpravy skladeb, které pak akordeonisté 

interpretují. Má možnost upravit hudební kusy dle schopností svých hráčů, také lze 

vybírat ze široké škály kompozic a využít veškeré zvukové možnosti akordeonu. Kromě 

úprav klasických skladeb se v repertoáru akordeonového souboru objevuje hudba filmová 

a populární. Sami žáci často pedagoga inspirují a poskytují mu podněty pro výběr děl. 

Není překvapením, když se takto činný soubor uchází o dobré umístění 

v soutěžích. V tomto tvoří akordeonový soubor výjimku, protože se zatím žádné 

nezúčastnil. Hráči pod vedením Miloše Podneckého se účastní sólových soutěží.  

Ve školním roce 2015/2016 je ve třídě pedagoga Miloše Podneckého zapsáno 19 

žáků, kteří si tento nástroj z hlediska zvukového i vizuálního vybrali57. Přestože se 

na škole vyučují nástroje, které mají ještě menší počet zájemců, sám pedagog není se 

současným stavem příliš spokojený a přiznává, že poslední léta obor spíše stagnuje, 

protože hlásících se dětí je stále méně. Když nahlédneme do třídní dokumentace tohoto 

učitele, zjistíme, že se nevěnuje pouze akordeonům, ale také elektronickým klávesovým 

nástrojům. Sám výuku tohoto nástroje nemá příliš v oblibě, a tak má velký zájem na tom, 

aby děti postupem času od nástroje upustily a raději přešly na akordeon. Není samozřejmě 

jediným pedagogem, který takto postupuje při přípravě žáků. Tato praxe je naprosto 

obvyklá u smyčcových nástrojů i dechových nástrojů. 

Akordeonový soubor má v současné době celkem 5 členů, žáků studia vyšších 

ročníků 1. stupně a 2. stupně, doplňuje je sám pedagog. Na zkoušení má vyhrazenou 

pouhou jednu vyučovací hodinu týdně. Velkou výhodou je fungování také přípravného 

souboru, který navštěvují žáci ve věku 9 – 11 let. Jednohodinová lekce musí prozatím 

stačit dětem i samotnému pedagogovi, aby děti připravil na postup do většího souboru. 

Kromě pravidelných vystoupení se na letošní rok plánuje natáčení CD, které bude již třetí 

v pořadí. Spolupracovat bude Miloš Podnecký s kutnohorskými akordeonisty. 

Do budoucna by rád vydobyl svému souboru trvalou pozici a respekt, který mají i ostatní 

soubory, a pokud by se mu to podařilo, rád by založil akordeonový orchestr. 

                                                 
57 Informace byla získána 10. 3. 2016 z programu Klasifikace. 
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3.5 Dixík 

 

„Mnoho budoucích muzikantů se profiluje na základní umělecké škole, kde 

vznikají i pestré hudební soubory. Jedním z nich je i osmičlenná kapela Dixík, hrající 

klasický dixieland.“58 Pokud se rozhodneme vyhledat anotaci tohoto souboru 

na webových stránkách kolínské hudební školy, budeme neúspěšní. V sekci, která je 

věnovaná hudebnímu oboru, nalezneme pouze popis smyčcového orchestru Archi, 

dechového orchestru a pěveckého sboru Boni bambini. Pokud však v hledání vytrváme, 

narazíme na skromný článek z roku 2013 s názvem Ohlédnutí za Kmochovým Kolínem, 

který reportuje vystoupení tělesa Dixík59 v rámci festivalu. Při podrobnějším průzkumu 

zjistíme, že tento soubor není žádným „nováčkem“ a jeho vedoucím je zkušený pedagog.  

Miroslav Vlk, který na ZUŠ Fr. Kmocha vyučuje hru na klarinet, zobcovou flétnu, 

saxofon, je zároveň vedoucím oddělení dřevěných dechových nástrojů. Hráči z jeho třídy 

věnují svůj čas nejen individuálním hodinám, ale také předmětům kolektivní interpretace, 

které jsou zaznamenány ve ŠVP60. Komorním souborům se věnuje nejen v posledních 

letech, ale po celou dobu své pedagogické činnosti. Kromě Dixíku vedl také klarinetové 

kvinteto, nebo saxofonové kvarteto61. Hráči byli vždy nadšeni repertoárem, kreativitou 

pedagoga a jeho nadšením. 

Z internetového příspěvku zjistíme, že skupina Dixík byla založena již v roce 1995. 

Původní obsazení tvořili čtyři hráči na klarinet a jeden klavírista. Ten měl však funkci 

doprovodnou, nikoliv sólovou. Již od počátku se soubor stylizuje do formy tanečního 

orchestru, a proto se zaměřuje na jazzové a swingové úpravy skladeb, které s nadšením 

interpretuje. Prvními nacvičenými skladbami byly písně Sweet Sue, nebo Tiger Rag. 

Nástrojové obsazení však neodpovídalo předepsaným partům. Klarinety ladění in B tedy 

suplovaly chybějící trubku a saxofon, trombonový part hrál basklarinet. S rozrůstáním 

                                                 
58 Dixík. HEJDUK, Zdeněk. 111x o kapelách Kolínska. Kolín, 2003, s. 56. 
59 VLK, Miroslav. Ohlédnutí za Kmochovým Kolínem. In: Základní umělecká škola Františka Kmocha 

Kolín [online]. Kolín, 2013 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z: http://www.zus-kolin.cz/aktuality/ohlednuti-

za-kmochovym-kolinem-1 
60 Komorní hra, Hra v souboru, Hra v orchestru nebo Dechovém orchestru, Sborový zpěv, Základy 

zpracování hudby na PC. 
61 BLAŽKOVÁ, Jana. Almanach: Základní umělecká škola Františka Kmocha Kolín. Kolín, 2008, str. 

44. 



52 

 

kapely se také měnila funkce jednotlivých nástrojů, takže když se k hráčům přidal 

trombonista, hrál samostatnou linku a basklarinet nahradil místo chybějícího basu. 

Zbývalo obsadit místo trumpetisty, ale také přijmout hráče na bicí nástroje, který by 

obohatil skladby o rytmický doprovod. Dlouhou dobu hrál tedy Dixík v tomto obsazení: 

klarinet Lukáš Bořek, trubka Jana Matyášová62, altsaxofon Marcela Mádlíková, trombon 

Zdeněk Němec, basklarinet Kateřina Zeminová, klavír Jana Bulíčková a bicí Josef Spudil 

mladší. Žáci byli vybráni ze tříd kolegů Miroslava Vlka a šlo o opravdu nejlepší hráče 

školy. Každý z instrumentalistů byl výjimečný. Jana Matyášová využila schopnost hry 

na křídlovku i ve školním dechovém orchestru, ale také se dlouhou dobu věnovala hře 

na violu a působila ve smyčcovém orchestru Archi. Dva hráči Dixíku absolvovali 

Konzervatoř Jaroslava Ježka, a sice Lukáš Bořek, který nyní učí na kolínské 

a poděbradské hudební škole, a Zdeněk Němec. Ten se věnuje zejména hraní v různých 

ansámblech. Klarinetiska Marcela Mádlíková je mimo jiné výbornou hráčkou na saxofon, 

proto se stala členkou Kolínského Big Bandu, se kterým pravidelně vystupuje. Pravidelně 

vypomáhala i v orchestru Kokosy63, nebo Kolínské filharmonii. Naprostá většina 

bývalých členů kapely se stále hraní věnuje v jiných orchestrech a souborech.  

 V současné době hraje Dixík v jiném obsazení a čítá sedm členů, kterými jsou 

klarinetistka Kateřina Zeminová, Martina Zeminová na tenorsaxofon, Kateřina Rusková 

altsaxofon, Jana Matyášová trubka, klavíristka Jana Bulíčková, Jan Bořek bicí 

a kontrabasista Josef Spudil starší. Kromě dvou hráčů Kateřiny Ruskové a Jana Bořka, 

kteří ve škole stále ještě studují, jsou ostatní jejími bývalými žáky. Soubor má 

v repertoáru celkem 18 jazzových a swingových písní, tradicionálů a spirituálů, kterými 

potěší každého posluchače. Činnost skupiny se omezuje na školní akce, jako jsou veřejná 

vystoupení, vernisáže, jazzové večery, plesy. V porovnání s konkurenčními soubory, 

které se věnují stejnému stylu hudby, obstál Dixík hned několikrát. Krajské kolo soutěže 

jazzových skupin a orchestrů se v roce 2001 konalo v Neratovicích, kolínský soubor si 

odvezl 2. cenu. Dalším úspěchem je 3. místo z celostátního kola soutěže ZUŠ, které se 

konalo v Litvínově. Tato příčka je zatím nejvyšší, na kterou Dixík dosáhl. Zkoušky 

kapely se konaly pravidelně každý týden. V letošním školním roce Miroslav Vlk činnost 

                                                 
62 Rozená Synková. 
63 Viz kapitola 3.1. Smyčcový orchestr Archi. 
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souboru pozastavil, protože hráči začali mít více povinností mimo hudební prostředí, 

například se svým studiem či rodinami, a proto se přípravě a samotnému zkoušení 

nemohli dostatečně věnovat. Sám vedoucí ansámblu však doufá, že se v budoucnu opět 

k této práci vrátí. 
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4 PĚVĚCKÁ TĚLESA 
 

Na pěveckém oddělení ZUŠ, kde v letošním školním roce studuje celkem 92 žáků, 

působí v současné době čtyři pedagogové, kteří se zaměřují na sólový zpěv a kulturu 

hlasového projevu. Jsou jimi Blanka Beranová, Jana Blažková, Petr Hlavatý a Věra 

Chmelařová64. Kromě individuálních hodin mohou žáci docházet i na kolektivní výuku, 

která je zajištěna díky školním sborům, které vedou Petr Hlavatý a Věra Chmelařová. 

Na rozdíl od smyčcového oddělení, kde všichni pedagogové vychovávají hráče tak, aby si 

je jejich kolegové mohli zařadit do smyčcového souboru, nebo orchestru, na pěveckém 

oddělení si oba sbormistři vzdělávají své budoucí sborové zpěváky a zpěvačky. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že toto rozdělování žáků je důsledkem určité rivality. Důvodem 

je ale naprostá odlišnost sborů, které školu prezentují a jejich odlišný koncept. Oba 

soubory mají své četné publikum a velké množství koncertů v průběhu školního roku. 

Také oba spolupracují se školními ansámbly a s městskými orchestry. 

4.1 Boni bambini 

 

Tento dětský pěvecký sbor vznikl roku 1988 a jeho první sbormistryní, která v jeho 

čele vydržela dvě desetiletí, byla učitelka, zpěvačka a sbormistryně Jana Blažková. 

Nebyla však osobou, která přišla s ideou založit v Kolíně pěvecký sbor. Nápad se zrodil 

v hlavě místopředsedkyně Městského národního výboru Ludmily Bílé, která se s ním 

vydala za hudebním nadšencem a pedagogem Jiřím Trojanem. Ten se po krátkém 

rozhodování obrátil na Janou Blažkovou, která v té době vedla sbor v nedalekých 

Červených Pečkách, a vše jí dobře fungovalo. Také byla mnohem zkušenější v oblasti 

hlasové hygieny a s bohatým notovým materiálem byla jasným kandidátem na tuto 

činnost. Po náboru dětí na základních školách se v září 1988 konala první zkouška 

Pěveckého sboru města Kolína, jak zněl oficiální název. I přes počáteční problémy, 

jakými byl například nedostatek prostoru na zkoušení nebo nedostatek kopií notového 

materiálu, se zkoušky konaly pravidelně a Jiří Trojan i Jana Blažková připravili děti 

na první vánoční vystoupení. Na koncertě zazněly vánoční koledy, které na klavír 

doprovodil sám Jiří Trojan, a někteří hráči Kolínské filharmonie se ujali smyčcových 

                                                 
64

 Věru Chmelařovou od února 2016 nahradila z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou Zuzana 

Seibertová. 
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partů. Po tomto úvodním vystoupení se sbor dále scházel a cvičil skladby na soutěž 

Svátky písní, které se zúčastnil již v únoru 1989 a odvezl si bronzové pásmo. Nedlouho 

po tomto úspěchu musel sbor opustit Jiří Trojan, a to ze zdravotních důvodů. Jeho místo 

zaujala klavíristka a korepetitorka Eva Štrupová, kterou sbormistryně oslovila a požádala 

o spolupráci. Další osobou, se kterou sbormistryně často komunikovala, byl dirigent 

Městské hudby Františka Kmocha Josef Maršík. S jeho dechovým orchestrem vystoupil 

sbor Jany Blažkové poprvé o Vánocích roku 1989 a po dobu jejího vedení tělesa společně 

provedla na deset vánočních koncertů a několik vystoupení v rámci kolínského 

hudebního festivalu. Také Magdalena Lesáková, která v té době vedla gymnazijní 

smíšený sbor, byla nakloněna společným akcím. S Janou Blažkovou se shodly 

na uspořádání recitálu v kolínském muzeu v září 1990. 

Od roku 1991 začala Jana Blažková vyučovat na ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně. 

Kromě hodin hudební nauky vedla sborový zpěv, a tak záštitu nad Pěveckým sborem 

města Kolína převzala hudební škola, přestože stále vystupoval pod stejným názvem. 

Popularita pěveckého uskupení se rychle rozšiřovala, a protože posluchačů a příznivců 

bylo stále víc, i koncerty přibývaly. Oblíbeným místem, kam se sbor po svém prvním 

zdejším vystoupení vracel, byl kostel sv. Štěpána v Kouřimi. Koncertních míst, která se 

stala pro sbor Jany Blažkové tradičními, by se dalo vyjmenovat mnohem víc. Patřilo mezi 

ně Městské divadlo Kolín, Regionální muzeum, městský společenský sál „Na Zámecké“, 

Mnichovo Hradiště. V tomto městě byly děti Jany Blažkové celkem desetkrát na soutěži 

pěveckých sborů. Nevýhodou každého školního tělesa je, že každým rokem se žáci 

mohou obměnit, a že není jistota, zda se na začátku školního roku ansámbl sejde 

ve stejném složení. Je tedy velmi důležité, aby každý dirigent či sbormistr vedl přípravný 

soubor, ve kterém si bude žáky vychovávat k obrazu svému, a které bude moci přeřadit 

a doplnit jimi rozběhnuté těleso. Přípravný sbor Jany Blažkové se jmenoval Cvrčci a začal 

fungovat ve školním roce 1993/1994. Toto období přineslo ještě 

zajímavou akci - přehlídku dětských pěveckých sborů, kterou zorganizovala Jana 

Blažková. Pozvání do Kolína přijaly sbory z Poděbrad, Brandýsa nad Labem, Jablonce 

nad Nisou a Zruče nad Sázavou. Přestože byla přehlídka úspěšná, neopakovala se, 

protože její realizace byla velmi náročná. 

Následující školní rok byl pro sbor velmi důležitý. Sbormistryně se stala zástupkyní 

ředitele školy, ale také vedoucí dechového orchestru ZUŠ. Přestože jí k pedagogické 
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práci přibylo mnoho organizačních povinností, obě funkce přinesly mnohé výhody. 

Navázala spolupráci s klavíristou Jiřím Hruškou, pedagogem školy, který se na nějakou 

dobu stal korepetitorem sboru, ale hlavně později pomáhal s natáčením snímků. Také 

vznikla bližší spojení právě s dechovým orchestrem a jeho dirigentem Josefem Šťastným. 

Výraznou změnou prošel i název65 pěveckého sboru, který byl upraven do jeho dnešní 

podoby. Od roku 1996 si Boni bambini postupně budovaly své jméno a stávaly se 

známějšími. Pomohlo tomu také bronzové umístění, které si přivezly ze soutěže a dvě 

nahrávky, které během roku 1996 postupně vznikly ve studiu Jiřího Hrušky. Ke spřátelení 

dětí, k vytříbení pěveckých schopností a k přípravě třetího alba vedlo letní soustředění. 

Bylo prvním, které sbormistryně uspořádala. Jaro 1997 bylo pro sbor a Janu Blažkovou 

velmi pracovní. Důkazem toho, že píle nese své ovoce, bylo zlaté pásmo ze soutěže. 

Mnoho času také zabraly projekty, které sbormistryně připravila ve spolupráci s LDO66. 

Spolupráci přijali kromě žáků také pedagogové Jiří Hruška a Lenka Dvorníková, kteří se 

sborem poté ještě mnohokrát pracovali. 

Se všemi akcemi, úspěchy a veřejnými počiny stoupal zájem o členství v souboru. 

Toho Jana Blažková využila a rozdělila zpěváky do tří skupin. Nejmladší skupina Cvrčci 

1 byla skupinou průpravnou nejen k pěveckým dovednostem, ale také hudebně – 

pohybovým nebo hudebně – teoretickým znalostem. Cvrčci 2 už byly starší děti, které 

byly připravovány na vstup do nejstarších Boni bambini. Později se skupiny Cvrčků67 

sjednotily a vytvořily Mini Boni bambini, přípravný sbor. Všechny pěvecké soubory Jany 

Blažkové vystupovaly mimo jiné také s orchestrem Archi a smyčcovými soubory, které 

od roku 1999 vedl Jiří Čmugr. S oblibou spolu s orchestrem vystupovaly s koledami 

v době vánoční, nebo s úpravami různých lidových písní na koncertech pořádaných ZUŠ. 

Když sbor zrovna nedoprovázel smyčcový orchestr, bylo zapotřebí korepetitora. Toto 

místo bylo dlouhou dobu obsazeno klavíristkou Evou Štrupovou, kterou střídal také Jiří 

Trojan, Jiří Hruška, Jiří Dušátko. V roce 2003 však sbor započal spolupráci s mladou 

klavíristkou, novou učitelkou školy, Markétou Neřoldovou68, která sbor doprovázela 

na mnohých koncertech, soutěžích i letních soustředěních, ale také nacvičovala skladby 

                                                 
65 Původně Dětský pěvecký sbor města Kolína, později Dětský pěvecký sbor Boni bambini při ZUŠ 

Fr. Kmocha v Kolíně. Nyní pouze Boni bambini. 
66 Literárně – dramatický obor. 
67 V dnešní době na ZUŠ stále existují dvě odlišné skupiny PHV Cvrčci. Viz úvod kapitoly 3. 
68 Rozenou Jančíkovou. 
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během pravidelných zkoušek69. Ty se konaly pravidelně každý týden zhruba dvě hodiny. 

Před vystoupeními, zejména těmi důležitými, se zpěváci a zpěvačky setkávali i 

na výjimečných víkendových zkouškách. Jednou takovou velmi důležitou akcí byl 

výroční koncert k patnáctým narozeninám sboru v roce 2004. Opravdu slavností koncert 

byl odměnou pro sbormistryni za pečlivou a promyšlenou práci, která se neobešla bez 

laskavého a obětavého chování této učitelky. Jana Blažková byla sbormistryní dětského 

pěveckého sboru Boni bambini do konce školního roku 2006/2007. V té samé době 

složila další funkce, které ve škole zastávala, nevzdala se však učení. Stále v ZUŠ vede 

předměty Hudební nauka a Sólový zpěv a předává své letité zkušenosti. 

Roli sbormistryně Boni bambini převzala Věra Chmelařová, která se po letech vrátila 

do sboru, ve kterém zahájila svojí hudební kariéru. Ještě jako studentka ZUŠ chodila 

na hodiny příčné flétny, sólového a sborového zpěvu. U těchto oborů zůstala a svému 

hlasu věnovala i vysokoškolská studia70. Nejprve začala vyučovat hudební výchovu 

na základní škole a o nějaký čas později také v kolínské ZUŠ, kde již zůstala. Věnuje se 

samozřejmě předmětům, ve kterých získala aprobaci. Nejvíce odučených hodin patří 

sólovým zpěvákům a hudební nauce, i na sbor si ale vyhradí potřebný čas. Také sama se 

snaží stále zlepšovat, a proto občas navštěvuje hodiny zpěvu u sopranistky Olgy 

Jelínkové. 

Není překvapením, že žáci skončí s docházkou do daného souboru, když jim odejde 

oblíbený pedagog. S tímto problémem se potkala i Věra Chmelařová. Přebrala sbor, který 

měl pouze několik stálých členů, a ostatní děti se přihlásily nově. Přesto se jí na začátku 

školního roku 2007/2008 podařilo dát dohromady přes 20 zpěváků, začala nacvičovat 

nový repertoár a utvářet pevné pěvecké těleso. První vystoupení pod vedením nové 

sbormistryně se konalo 8. prosince 2007 v kostele na Gruntě. Zazněly tři vánoční písně 

B. Smišovského, které na klavír doprovodila Markéta Neřoldová. Následující květnový 

koncert, uspořádaný ZUŠ, proběhl v městském divadle a sbor spolupracoval s mladším 

smyčcovým souborem Jiřího Čmugra. Děti společně nacvičily pět lidových písní. Tato 

spolupráce se všem zalíbila, a tak v následujících letech ještě několikrát vystoupili 

dohromady s drobnými skladbami. Věra Chmelařová připravovala také menší sbor 

                                                 
69 Markéta Neřoldová korepetovala i u druhého sboru, který Jana Blažková vedla - Ženského komorního 

sboru. 
70 Vystudovala obory hudební výchovu a sólový zpěv na pedagogické fakultě v Hradci Králové. 
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Cvrčci. I s těmi pravidelně nejen nacvičovala, ale také koncertovala na Veřejném večeru 

souborů. Protože ale dětí nebylo mnoho, vždy požádala učitelky přípravných hudebních 

nauk, aby se svými skupinami nacvičily určité písně a dohromady tak na tento koncert 

vytvořily hezké pěvecké těleso. 

Od roku 2012 se k „bambinám“ přidala nová korepetitorka, která se sborem stále 

spolupracuje nejen na vystoupeních, ale také jezdí na letní soustředění, nebo věnuje své 

víkendy nácviku se zpěváky. Sbor doprovází Mgr. Jana Svobodová, která je přítomná 

i na dílčích zkouškách. Kromě klavírního, případně smyčcového doprovodu, využívá 

Věra Chmelařová kolínských dechových orchestrů. Nejčastěji vystupují Boni bambini 

s Velkým dechovým orchestrem Kolín, nebo s Městskou hudbou Františka Kmocha. 

Mimo pravidelné vánoční a jarní koncerty tak vystupují Boni bambini s těmito soubory 

na jejich akcích. 

V letošním školním roce má pěvecké těleso skoro 40 členů, chlapců i dívek ve velkém 

věkovém rozpětí 7 – 15 let. Oproti předchozím rokům se počet zpěváků velmi navýšil, 

protože Boni bambini byly sloučeny se svým přípravným sborem71. Děti chodí zpívat 

s nadšením a dobrovolně. Stálý kolektiv tvoří asi polovina sboru, druhá část jsou členové, 

kteří nastoupili v září, a tak se stále od těch zkušenějších zpěváků učí. Sloučení obou těles 

vnímá sbormistryně jako ne příliš šťastné, a proto by po návratu z mateřské dovolené 

do školy chtěla pro Boni bambini obnovit přípravný sbor, který má své místo i ve školním 

vzdělávacím plánu. Pokud se jí toto podaří, ráda by zpěváky připravila na další koncerty 

a snad i na soutěž. S ustálením kolektivu je také velmi úzce spjatá problematika vybírání 

skladeb. Jejich zásoba je zatím velmi různorodá. Sbor je nacvičuje na pravidelných 

dvouhodinových zkouškách, kde se zpěváci, kromě seznamování s daným dílem, snaží 

rozezpívat, vnímat dirigentské gesto, procvičovat dynamiku nebo správně dýchat. 

Sbormistryně skládá repertoár ze skladeb různé obtížnosti a žánru. Zřejmě také z důvodu, 

že každoročně se složení sboru obmění, a tak nemůže dopředu plánovat, co děti v daném 

složení zvládnou. Přesto se některé písně ustálily. Repertoár Věra Chmelařová obměňuje 

a rozšiřuje dle potřeby. Některé skladby zůstávají v repertoáru trvale, jedná se především 

o vánoční skladby, písně, koledy, které sbor každoročně zpívá s dechovým orchestrem. 

                                                 
71 Mini boni bambini 
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Repertoár zahrnuje lidové písně v různých úpravách, dětské písně, vánoční koledy i písně 

popových zpěváků. 

V únoru 2016 se před Boni bambini postavila další mladá žena, která sbor po celé své 

mládí věrně podporovala svým hlasem. I její maminka spolupracovala na mnoha 

nahrávkách, které vznikly ještě pod vedením Jany Blažkové, ale také doprovázela těleso 

na soustředění a koncerty. Lenka Dvorníková mladší je absolventkou, která se zpěvu 

věnuje i po odchodu ze ZUŠ. Vystudovala hudební obor na vysoké škole a je aktivní 

muzikantkou, která neváhá hrou na klavír nebo na kytaru doprovodit jakoukoliv akci. 

Ke sboru má tedy mladá učitelka opravdu vřelý vztah, a přestože s ním bude pracovat jen 

po dobu nepřítomnost Věry Chmelařové, bude se určitě snažit vést děti velmi 

zodpovědně. 

 

4.1.1 Úspěšní absolventi sboru 

 

Čtyři bývalé členky pěveckého sboru se rozhodly věnovat zpěvu i profesní dráhu 

svého života. Jednou z nich je Věra Chmelařová, která sbor převzala, a je tak s ním stále 

spjatá. Dalšími absolventkami jsou Vladimíra Skalová, která vystudovala Konzervatoř 

Jaroslava Ježka a věnuje se zejména popovému zpěvu, Jana Kohoutková, která studovala 

na Pardubické konzervatoři a Petra Vondrová, ta absolvovala Pražskou konzervatoř 

a nyní vystupuje na scéně plzeňského a libereckého divadla. 

 

4.2 Cantores Cantant 

 

„Sbor Cantores Cantant vznikl v srpnu roku 2013 jako smíšený pěvecký sbor ZUŠ 

Fr. Kmocha v Kolíně. Uměleckým vedoucím sboru je Petr Hlavatý. Sbor je složen 

do značné míry z minulých i současných žáků pěveckého oddělení ZUŠ. Sbor začal 

veřejně účinkovat velmi brzy po svém založení. Už po čtyřech měsících nácviku vystoupil 

na svém prvním koncertu a během dalších dvou měsíců absolvoval další dva koncerty.“72 

                                                 
72

Cantores Cantant: Sbor. Cantores Cantant[online]. Winkler, 2012 [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: 

http://www.cantorescantant.cz/ 
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Začátek školního roku 2013/2014 si mohli obyvatelé Kolína zpestřit koncertem 

nově vzniklého sboru, který se skládá z „hudebních nadšenců“ a milovníků dobré hudby. 

Ti se rozhodli věnovat mnoho času zkoušení a vystupování, aby potěšili své publikum. 

„Zpívající zpěváky“, jak by zněl překlad latinského názvu tělesa, si přišlo poslechnout 

mnoho příznivců klasické hudby. Program, na kterém nechyběly skladby autorů W. A. 

Mozarta, C. Franka, G. Bizeta, nebo B. Smetany, sestavil sbormistr Petr Hlavatý. 

Absolvent pražské Hudební Akademie múzických umění a operní pěvec působil již 

několik let na kolínské hudební škole a jeho práce se sólisty byla ověnčena mnoha cenami 

ze soutěží v České republice i v zahraničí. Očekávání na jeho práci s pěveckým sborem 

byla tedy poměrně vysoká, ale po debutu sboru se ukázalo, že byla oprávněná. Zpěváci 

se začali pravidelně scházet ve svém volném čase, vždy v neděli ve škole, aby společně 

secvičili kusy, které pro ně dirigent vybral. Dle jeho vlastních slov je na sbor „dost ostrý“, 

protože jinak úsilí nepřináší výsledky. Druhé vystoupení tělesa na sebe nenechalo dlouho 

čekat, dva měsíce po zahajovacím vystoupení se v prostředí kolínské synagogy konal 

koncert k  17. listopadu 2013 a pozvání přijal také klavírista Otakar Martinovský 

a herečka a recitátorka Gabriela Vránová. Repertoár byl obohacen například o písně 

autorské dvojice Lennon a McCartney. 

Každý smíšený sbor disponuje ustáleným repertoárem a u většiny takových těles 

bychom s velkou pravděpodobností našli také Českou mši vánoční skladatele Jakuba Jana 

Ryby. Ani Cantores Cantant není výjimkou. V prosinci 2013 vystoupili zpěváci společně 

s Kolínskou filharmonií, Ženským komorním sborem a Kolínským pěveckým sborem 

v Městském divadle a zapojili se tak do kulturního života ve městě. Sbormistr Petr 

Hlavatý se představil mimo jiné jako sólista basového partu. Vánoční sezóna je od první 

koncertní sezóny pro sbor vždy velmi náročná díky množství koncertů, které jsou 

naplánované. Kromě zmíněné Rybovy mše vystoupil sbor v prosinci 2013 v  Kolíně 

na samostatném koncertu a uvedl Valašskou jitřní mši pastorální Jaroslava Křičky. 

Sólové party obsadil Petr Hlavatý sólisty, které vybral ze sborových řad a doprovod 

zajistil na varhany Petr Hostinský. Stejný repertoár použil sbormistr i pro tříkrálovou 

bohoslužbu, která se konala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch na Pražském hradě 

a Cantores Cantant mohl svým zpěvem přispět sváteční atmosféře. 

Po vyčerpávající sérii vánočních vystoupení nacvičoval Petr Hlavatý se sboristy 

nový repertoár, například Českou píseň B. Smetany, dále části Requiem W. A. Mozarta, 
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A. L. Webbera, ale také kusy Stabat Mater A. Dvořák i oratoria Kristus F. Liszta. Skladby 

sbor prezentoval na Koncertě učitelů ZUŠ, který se konal v Městském divadle v Kolíně 

8. dubna 2014 a na samostatném velikonočním koncertě v evangelickém kostele. Ke 

spolupráci opět přizval varhaníka Petra Hostinského, který zde také vystoupil sólově, dále 

zpěváky Dušana Růžičku, Virginii Walterovou a Lucii Kordovou Mlynářovou. Všichni 

zmínění se stali dalšími, dalo by se říci externími členy sboru. Širšímu publiku, tedy nejen 

svým stálým posluchačům, se sbor představil v červnu 2014 v rámci festivalu Kmochův 

Kolín, kde byl součástí Nocturna. V první části koncertu zazněla známá sborová díla 

a drobnější skladby, druhá polovina patřila Korunovační mši W. A. Mozarta73. Za 

varhany tentokrát usedl pedagog Pardubické konzervatoře Václav Uhlíř. Méně náročný 

repertoár odzpíval sbor na festivalu pěveckých sborů Slunovrat, který se každoročně koná 

ke konci měsíce června v synagoze a pořádá ho Mgr. Jana Blažková, dlouholetá 

sbormistryně Ženského komorního sboru a pedagožka ZUŠ. Poslední vystoupení  první 

koncertní sezóny se konalo v Praze v kostele sv. Ignáce. 

Následující školní rok 2014/2015 započal sboristům již na konci letních prázdnin 

30. srpna na Chotěborkách. Festival Hudební léto74 probíhá v této malebné vesničce 

Královéhradeckého kraje v průběhu měsíců července a srpna každý rok a Cantores 

Cantant patří od roku 2014 k pravidelným účinkujícím. Nechyběl ani zářijový koncert 

v Kolíně, po kterém se zpěváci začali připravovat na vánoční období. Českou mši vánoční 

si sbor zazpíval hned třikrát, jednou na samostatném vystoupení a nově se smyčcovým 

orchestrem Archi. Na Hod boží vánoční uspořádal Petr Hlavatý koncert v chrámu sv. 

Bartoloměje, kde provedl Křičkovu mši. Pozvání přijal houslista Vít Chudý, který 

program zpestřil o Sukovu Píseň lásky, či sólo z Pohádky. V dubnu 2015 opět v prostředí 

kolínského Bartoloměje provedl sbor celou skladbu Requiem W. A. Mozart v rámci 

Velikonočního koncertu s varhaním doprovodem v podání Aleše Bárty.75 Posledním 

vystoupením školního roku 2014/2015 bylo Nocturno Kmochova Kolína. Tentokrát sbor 

neměl celý večer sám pro sebe, ale vedle něj vystoupila také Kolínská a Chrudimská 

                                                 
73 K této mši se sbormistr Petr Hlavatý vrátil ještě několikrát, např. v Kolíně květnu 2015, nebo v srpnu 

2015 na Chotěborkách. 
74 Ve vesnici Chotěborky se narodil český skladatel František Xaver Dušek. Proto na webové prezentaci 

sboru Cantores Cantant najdeme festival pod názvem: Festival F. X. Duška. 
75Stejné vystoupení se konalo o něco později v červnu, ale v Praze v kostele sv. Ignáce na Karlově 

náměstí. 



62 

 

filharmonie. Cantores Cantant si přizval sopranistku Elišku Gatteringerovou, se kterou 

společně provedl oblíbené skladby českých i světových autorů. 

Nová, třetí koncertní sezóna, o které by sboristi jistě řekli, že byla velmi 

vyčerpávající, byla zahájena na Chotěborkách a následoval zářijový koncert 

v modlitebně Husova sboru. Od tohoto pomyslného startu školního roku 2015/2016 

Cantores Cantant nepolevil ve své práci a vystupování. Koncert v Městském divadle 

v Kolíně se konal 1. listopadu 2015 a Cantores Cantant se sólisty interpretoval Stabat 

Mater A. Dvořáka. Mezinárodní spolupráci navázal Petr Hlavatý v Praze, kde se jeho sbor 

setkal na koncertním pódiu s Ženským komorním sborem z Nizozemska a Mužským 

pěveckým sborem z Norska. Zpěváci se také stali součástí slavnostní bohoslužby na první 

adventní neděli v listopadu 2015, kterou celebroval kardinál Dominik Duka OP, a jejímž 

vrcholem bylo otevření a vysvěcení Komunitního centra a farní budovy Římskokatolické 

církve v Kolíně. Cantores Cantant podpořil celou slavnostní atmosféru církevními 

skladbami. 

Adventní čas strávili sboristé s Českou mší vánoční, kterou provedli hned 

několikrát na Kolínsku i v Praze. Rybova Česká mše půlnoční zazněla na první svátek 

vánoční v kolínském chrámu a sólových partů se ujali členové sboru. Novou zkušeností 

bylo pro členy sboru vystoupení s orchestrem Barocco sempre Giovanne. S tímto 

profesionálním tělesem vystoupil Cantores Cantant v Kutné Hoře začátkem prosince, 

a později během svátků vánočních také v Pardubicích. Příliš odpočinku si sbor během 

Vánoc nedopřál a ani na jaře nebylo práce méně. O připravovaném velikonočním 

koncertu napsal Kolínský Pres: „Kolínský pěvecký sbor Cantores Cantant vedený Petrem 

Hlavatým připravil pro letošní Boží hod velikonoční cca hodinový program v chrámu 

sv. Bartoloměje v Kolíně. Událost se uskuteční v neděli 27. března od 18 hodin. Zazní 

Regina coeli laetare od Ondřeje Horníka, dále Mozartova Korunovační mše. Kromě 

sboru a sólistů podpoří celkový dojem i varhanní doprovod Petra Hostinského. Vstupné 

je dobrovolné.“76 V průběhu jara se sbor prezentoval v Kolíně i v regionu města 

                                                 
76

SLÁDEK, Vladimír. Cantores Cantant zazpívá v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně skladbu Regina coeli 

laetare od Ondřeje Horníka. In: Kolínský Pres [online]. Sicco, 2016 [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: 

http://www.kolinskypres.cz/clanek-cantores-cantant-zazpiva-v-chramu-sv-bartolomeje-v-koline-skladbu-

regina-coeli-laetare-od-ondreje-hornika 
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na koncertech učitelů ZUŠ, dále v chrámu v Dolních Bučicích, či v kostele 

ve Voděradech. Sezónu zakončil sbor v kolínské synagoze, kde vystoupili také žáci 

pěvecké třídy Petra Hlavatého. 

 Závěr školního roku ukončil také další sezónu výjimečného tělesa, jehož jméno je 

v kolínských kruzích velmi dobře známé a zapsalo se do povědomí obyvatel. Sboristé se 

však dál pilně připravují na nová vystoupení, která jsou již naplánovaná, a tak nemohou 

zahálet. Snad se tedy bude vše vyvíjet podle představ sbormistra Petra Hlavatého 

a Cantores Cantant bude ještě dlouho přispívat kulturnímu životu nejen v Kolíně. 
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ZÁVĚR 
 

Kolínská hudební škola si v průběhu let vydobyla nezvratnou pozici na kulturní 

scéně města. Ředitel a zástupci školy velmi úzce spolupracují zejména s Odborem 

školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kolíně, jehož současným vedoucím je Mgr. 

Petr Kesner, ale také s ostatními odbory a vedením města Kolína. Škola je strůjcem 

mnoha významných akcí, na kterých dominují všechny výše zmíněné ansámbly, a díky 

kterým je o vzdělávání velký zájem. Na závěr jmenuji ty pravidelné, kterými je Veřejný 

večer souborů, Koncert učitelů. Rodiče s velkým nadšením zapisují své děti 

do nástrojových i pěveckých kroužků. Učitelé si díky tomu mohou vybírat 

nejtalentovanější žáky pro svou práci. 

Na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně v současné době aktivně 

pracují tři soubory smyčcové, které jsou rozdělené podle věkové hranice a individuálních 

dovedností hráčů. Pro ty nejvyspělejší je zde smyčcový orchestr Archi, kam postupují 

opravdu ti nejnadanější žáci učitelů smyčcového oddělení, kteří chtějí věnovat velkou 

porci svého volného času právě orchestrální hře. Dechové oddělení posílá své žáky 

do dechového orchestru. Ten disponuje bohatou historií a dlouholetou tradicí a je 

nedílnou součástí školy. Toto těleso nesporně ovlivňuje kulturu Kolínska a stalo se 

„odrazovým můstkem“ mnoha muzikantů, kteří svůj um zúročili také na poli 

profesionálním nebo v četných dechových ansámblech. Také zde několik let působil 

orchestr tanečního typu Dixík, který se od letošního školního roku pravidelně neschází, 

ale nemůžeme o něm ani říci, že by ukončil definitivně svou činnost. Hráči Dixíku 

působili ve více uskupeních a tento typ hudby jim rozšířil nové obzory. Těleso, o kterém 

je méně slyšet, ale dosahuje stejných kvalit jako výše zmíněné, je akordeonový soubor. 

V dnešní době popularita tohoto nástroje trochu klesla, a tak se vedoucí tohoto uskupení 

neustále potýká s nedostatkem žáků, kteří by v souboru zůstali delší dobu, a vznikl 

stabilnější ansámbl. Na škole působí dva pěvecké soubory, dětský pěvecký sbor Boni 

bambini, který ve škole funguje již desítky let a smíšený pěvecký sbor, poměrně nedávno 

založený, sestavený z žáků a absolventů školy, jménem Cantores Cantant. 

Všechny tyto soubory a pěvecké sbory jsou, jak jsme se mohli dočíst v jednotlivých 

kapitolách, vedené nadšenými dirigenty a pedagogy. Ti tráví hodiny navíc promýšlením 

repertoáru, jeho úpravou, vymýšlením zájezdů, koncertů a soustředění a mnohou 
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spoustou skrytou práci, která se pak zúročí při vystoupeních a podobných příležitostech. 

Jako vedoucí jednoho takového tělesa si dokážu představit množství práce a energie, 

která byla vložena například dirigentem Josefem Šťastným do mladých lidí, hráčů 

dechového orchestru, nebo Janou Blažkovou do dětí, které navštěvovaly Boni bambini. 

Odměnou za toto úsilí jsou četná ocenění, nahrávky a diplomy, kterými se nyní mohou 

dirigenti a sbormistři těšit. Ansámbly kolínské školy však nezůstávají pouze ve „svém“ 

městě, ale známá jsou v kolínském regionu. Nejužší spolupráce probíhá mezi vedoucím 

akordeonového souboru Milošem Podneckým a jeho kolegyní z Kutné Hory. Také město 

Poděbrady často hostilo dechový orchestr. Jmenovat bychom mohli i četné vesnice, kam 

se soubory a sbory s oblibou vrací. 

Je také patrné, že jednotlivé orchestry i sbory byly pro jejich členy inspirací ke studiu 

daného hudebního oboru na uměleckých školách. Nejvíce takových absolventů vzešlo 

z dechového orchestru, což je patrně způsobeno tím, že se jedná o soubor nejdéle 

fungující. Také smyčcové oddělení vychovává kvalitní hráče, kteří obstojí v konkurenci 

větších měst. Ovšem všechny orchestry, sbory, soubory a kapely, o kterých jsem v práci 

pojednávala a jejichž práci jsem popsala, vypěstovaly v hráčích a zpěvácích kladný vztah 

k hudbě. Mnozí z nich jsou, díky dobrému základu, kterého se jim na ZUŠ dostalo, členy 

Kolínského Big bandu, Kolínské filharmonie, Městské hudby Františka Kmocha, 

Ženského komorního sboru, Pěveckého sboru gymnázia Kolín, Městské hudby Františka 

Kmocha, kapely Peklo a jiných skupin, orchestrů a sborů. 

Dovolím si kolínskou ZUŠ označit za velmi úspěšnou, zároveň také vím, že ze stovek 

těchto škol je v České republice mnoho takových, jako je ta kolínská a ještě více je 

pedagogů, kteří odvádí skvělou práci se svými svěřenci. Upřímně jim za jejich vytrvalost 

děkuji a obdivuji je. Tato diplomová práce reflektuje smysl a význam práce pedagogů 

na základních uměleckých školách. Díky těmto učitelům jsme si mnozí vybrali profesní 

uměleckou dráhu a zároveň nás přesvědčili, abychom následovali jejich pedagogické 

počiny. Také si myslím, že bez přítomnosti a fungování základních uměleckých škol by 

často nebylo regionálních festivalů, soutěží a přehlídek, ale ani lokálních orchestrů, sborů 

a kapel. Vždyť festival Kmochův Kolín je právě takovým souborům určen a jeho 

organizátoři by bez amatérských a poloprofesionálních těles nesestavili tak bohatý 

program. 
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Již dlouhé roky panují rozpory o tom, zda základní umělecké školy stále dotovat 

ze státního rozpočtu, zda zachovat jejich tradici. Zatím se pokaždé našlo mnoho důvodů 

proč instituce nerušit, přispívat na jejich chod a stále vzdělávat mladé lidi k hudbě. 

Myslím, že zapojení a význam kolínské hudební školy a zejména jejích souborů 

do kulturních akcí celého regionu je z této práce jasné, a tak „alespoň“ svou produkcí 

vrací interpreti Kolínu finance, které se každoročně uvolní na provoz školy. Není mi ani 

jasné, jak by se talentovaní žáci toužící po hudebním vzdělání dostávali na konzervatoře, 

kdyby jim nebylo poskytnuto toto kompletní základní umělecké vzdělávání, které je 

evidentně pro všechny aktéry velkým přínosem. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Budova ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně 
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PŘÍLOHA č. 2 

Portrét kapelníka Františka Kmocha 
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PŘÍLOHA č. 3 

Seznam otázek pro Mgr. Věru Chmelařovou. 

1. Již v roce 2012 jsem sbor Boni bambini a tvojí sbormistrovskou činnost 

zaznamenala ve své bakalářské práci. Stala se od té doby nějaká zásadní změna ve sboru 

(složení dětí, výběr repertoáru.)? 

2. Kolik bývalých členů sboru se věnuje zpěvu i mimo půdu „hudebky“ (studium, 

profese, záliba)? 

3. V současné době máš již dostudováno, nebo se dále vzděláváš? Jezdíš na nějaké 

sbormistrovské kurzy? 

4. Jak děti vnímají sbor? Chodí zpívat rádi, nebo je to pro ně povinnosti? Tvoří 

dobrý, stálý kolektiv, nebo se složení hodně obměňuje? 

5. Jak probíhají zkoušky sboru?  

6. Jaký vybíráš repertoár? Vedeš s dětmi o skladbách, které budou zpívat, diskuzi, 

nebo to je zcela na tvém rozhodnutí? 

7. Jsou nějaké pravidelné akce, kterých se sbor účastní? 

8. Jaké máš se sborem plány do budoucna (koncerty, soutěže, přehlídky apod.)? 

9. S kým nejčastěji spolupracuješ? Kdo sbor doprovází? 

10. Je ve školním vzdělávacím plánu předmět Sborový zpěv, či nějaký podobný 

předmět? Jak moc ŠVP tvou práci se sborem ovlivňuje?  
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PŘÍLOHA č. 4 

Seznam otázek pro Mgr. Petra Hlavatého 

1. Odkud pocházíte? Jak jste se ke své dráze profesionálního zpěváka dostal, kde jste 

studoval? 

2. Ve kterém školním roce jste nastoupil do kolínské ZUŠ, jaké předměty zde 

vyučujete? 

3. Kdy jste přišel na myšlenku, že založíte pěvecký sbor? Co vás k založení sboru 

vedlo? Měl jste vizi, čeho chcete se sborem dosáhnout, nebo vše zkrátka nějak 

„vyplynulo“? 

4. Bylo vaším cílem již od začátku založit smíšený pěvecký sbor, složený 

z dospělých zpěváků? Jak jste zpěváky ke vstupu do sboru motivoval? Podstoupili nějaké 

přezkoušení? 

5. Kdo tvoří Cantores cantant? Proč se sbor jmenuje právě takto? 

6. Kolik členů sboru studuje, nebo studovalo zpěv i mimo „hudebku“ (střední a 

vysoké umělecké školy, kurzy)? Navštěvují ještě nějaké pěvecké těleso? 

7. Schází se sbor na pravidelné zkoušky? Jak nácvik probíhá? 

8. Jakým způsobem vybíráte repertoár a akce, koncerty, na kterých sbor vystoupí? 

Debatujete se členy tělesa, nebo vše záleží na vašem úsudku a rozhodnutí? Jsou nějaké 

pravidelné akce, kterých se sbor účastní? 

9. S jakými nejčastějšími problémy se potýká sbormistr amatérského sboru, jehož 

členové mají své rodiny, různá povolání a (vzhledem k dnešní době) zřejmě i ne mnoho 

volného času? 

10. Předpokládám, že zpěváci chodí do sboru rádi, jinak by tomu volný čas 

neobětovali. Máte ve sboru stálý kolektiv, nebo se složení hodně obměňuje? Proč ke 

změnám dochází? 

11. S kým nejčastěji spolupracujete (pořadatelé, sólisti, instrumentalisti)? 

12. Jaké máte se sborem plány do budoucna (přehlídky, soutěže, koncerty) ?  
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PŘÍLOHA č. 5 

Seznam otázek pro dirigenty instrumentálních souborů. 

1. Odkud pocházíte, jak jste se dostal ke kariéře hudebníka? Co jste vystudoval? 

2. Věnuje se ještě dalšímu vzdělávání, jezdíte např. na nějaké kurzy? 

3. Navštěvoval jste někdy nějaký instrumentální soubor nebo orchestr? Těžíte z této 

zkušenosti v učitelské a dirigentské praxi? 

4. Jak soubor vznikl? Kdo jej založil? 

5. Kolik je v orchestru hráčů? Jak instrumentalisti vnímají soubor? Chodí hrát rádi, 

nebo je to pro ně povinnosti? Tvoří dobrý, stálý kolektiv, nebo se složení hodně mění? 

6. Hrají v orchestru nějací muzikanti, kteří již ZUŠ nenavštěvují? Jsou zde hráči, 

kteří studovali nástroj na střední nebo vysoké škole? A víte o hráčích, kteří působí i 

v jiných souborech (např. mimo ZUŠ)? 

7. Jak a kde probíhají zkoušky tělesa?  

8. Podle jakého kritéria vybíráte repertoár? Radíte se s někým, zasahují hráči do 

výběru skladeb? 

9. Jsou nějaké pravidelné akce, nebo oblíbené akce a koncerty, kterých se soubor 

účastní? 

10. Jaké máte se souborem plány do budoucna (koncerty, soutěže, přehlídky apod.)? 

11. S kým nejčastěji spolupracujete? 

12. Ovlivňuje školní vzdělávací plán výuku souboru, nebo se na souborovou hru ŠVP 

nezaměřuje?  
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PŘÍLOHA č. 6 

Fotodokumentace a vyznamenání smyčcového orchestru Archi 

 

Veřejný večer souborů ZUŠ Fr. Kmocha, Městské divadlo Kolín, 1999. 

 

Koncert smyčcového orchestru Archi v kolínské synagoze, 2003. 
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Letní soustředění smyčcového orchestru Archi v Rokytnici nad Jizerou, 2007.  
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Smyčcový orchestr Archi před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře, 2008. 
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Plakát na Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, 2008 
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Diplom ze soutěže v Neerpeltu s podpisy členů orchestru, 2009. 
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Plakát na vánoční koncert smyčcového orchestru Archi, 2009.  
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Focení smyčcového orchestru Archi, 2015. 
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Plakát na vánoční koncert smyčcového orchestru Archi, 2015.  
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PŘÍLOHA č. 7 

Fotodokumentace akordeonového souboru 

 

Akordeonový soubor z Kutné Hory a z Kolína, zpěv B. Beranová, 2011. 

Vystoupení kutnohorského a kolínského akordeonového souboru na zámku ve Vilémově, 

2012. 
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Společné foto akordeonových souborů, Vilémov 2012.

Společné foto akordeonového souboru z Kolína a z Kutné Hory na zahradě ZUŠ, 2013.  



86 

 

PŘÍLOHA č. 8 

Fotodokumentace souboru Dixík 

 

Vystoupení kapely Dixík na Společenském večeru ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín 2011. 

 

Vystoupení kapely Dixík na Společenském večeru ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín 2012.  
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PŘÍLOHA č. 9 

Fotodokumentace dechového orchestru 

 

Vánoční koncert dechového orchestru, dirigent Jiří Vojtěch, Kolín 2013. 

 

Vánoční koncert dechového orchestru, dirigent Lukáš Bořek, Kolín 2013. 
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Vystoupení dechového orchestru na AZUŠ, Kutná Hora 2013. 
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PŘÍLOHA č. 10 

Fotodokumentace pěveckého sboru Boni bambini 

 

Vánoční koncert s Městskou hudbou Františka Kmocha, Kolín 2011. 
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Vánoční koncert 2012 se smyčcovým orchestrem Archi, Žehuň 2012 

 

Společné vystoupení Boni bambini a Pavla Nováka ml., Kolín 2014.  
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PŘÍLOHA č. 11 

Fotodokumentace Cantores Cantant 

 

První koncert pěveckého sboru Cantores Cantant, Kolín 2013 

 

Koncert pěveckého sboru Cantores Cantant, Kutná Hora 2016 
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Koncert pěveckého sboru Cantores Cantant v Kutné Hoře, chrám sv. Barbory. 


