
��������	
�������������������
��
��������������
��


��������������
�������

ZDEN�K LUKÁŠ – SBOROVÉ CYKLY 
UR�ENÉ SMÍŠENÝM SBOR�M�

����������������

��������	
	���������������������
���������	
��
������	
����
��
�
��



������ �!"#��$��%"&��'��%"&���()*)���+,�"- .�/#��0&�&�

������������



�"�0-)1�2+3� 4��25�(� �+!-�(�/��� !"#�+� /6!")��/)-)�
5)(�5')'*7� 5�!��4+' (� �/���*8� -+'�")'�"6� )�9�"�2:�
+*,�"()� &�

�-9�;, <=&�>�"/*)�<?@A�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �
/-)5'*�"�>* �!��!+5



Pod�kování:  

D�kuji vedoucí mé diplomové práce Mgr. et Mgr. Roman� Feiferlíkové, Ph.D. za 

konzultace, rady a p�ipomínky, které mi poskytovala v pr�b�hu zpracovávání této práce. 

Také d�kuji Doc. PaedDr. Zde�ku Vimrovi za poskytnutí cenných materiál�.  



Obsah 

Úvod……………………………………………………………………………………..7 

1   Životní cesta Zde�ka Lukáše…………………………………………………………8 

2   Skladatelská osobnost Zde�ka Lukáše……………………………………………...14 

     2.1   Kompozi�ní styl Zde�ka Lukáše………………………………………………14 

     2.2   Významná díla Zde�ka Lukáše………………………………………………..15 

3   Sborová tvorba Zde�ka Lukáše……………………………………………………..17

     3.1   Charakteristika sborové tvorby………………………………………………...17 

     3.2   Smíšené sbory Zde�ka Lukáše………………………………………………...18 

4   Sborové cykly pro smíšené sbory...…………………………………………………21 

     4.1   Charakteristika hudebního cyklu………………………………………………21 

     4.2    Sborové cykly na lidové texty………………………………………………...23 

           4.2.1   P�t písní o lásce,  op.27………………………………………………….23 

           4.2.2   Hadroplet, op. 99……………………………………………………...…23 

           4.2.3   V podzám�í, op. 170……………………………………………………..24 

   4.3   Sborové cykly na texty básník� a na verše cizojazy�né………………………...24 

           4.3.1   Vyšel jsem d�ív než hv�zda ranní, op.71……………………………….. 24 

           4.3.2   Blázen u cesty, op. 72……………………………………………………25 

           4.3.3   Tvá�e lásky, op.73…………………………...……………………...…...25 

           4.3.4   Pocta tv�rc�m, op.147………………………………………..…….……26 

           4.3.5   Four sonnets, op.330…………………………………………………….26 

           4.3.6   Chansons populaires, op. 338……………………………………………27 

    4.4   Sborové cykly na latinské texty………………….……………………...……..27 

           4.4.1   Parabolae salomonis, op. 44……………………………………………..27 

      4.4.2   Vivat iuventus!, op. 86…………………………………………………..28 

           4.4.3   Canti iuventutis, op. 109………………………………………………...28 

     4.5   Sborové cykly na liturgické texty……………………………………………..29 

           4.5.1   Liturgické písn�, op. 236…………………………………………..……29 

5. Analýza vybraných sborových cykl� z pohledu sbormistra………………………..31 

     5.1   P�t písní o lásce, op. 27…………………………………………………….….32 



     5.2   Vivat iuventus!, op. 86………………………………………………………...35 

     5.3   Pocta tv�rc�m, op. 147….………………………………………………..……39 

     5.4   V podzám�í, op. 170…………………………………………...………………44 

     5.5   Liturgické písn�, op. 236………………………………………………………48 

6   Diskografie Lukášových sborových skladeb………………………………………..53 

7   Pedagogické využití Lukášových sborových skladeb…………………………...….56 

8   Záv�r…………………………………………………………………………….…..58 

Resumé…………………………………………………………………………...…….59 

Seznam použité literatury a pramen�……………………………………………….….60 

Seznam p�íloh..…………………………………………………………………………63 

P�ílohy……………………………………………………………………………...…..64 



                                                                                                                                       7 

Úvod 

 Zden�k Lukáš stále pat�í k nejpozoruhodn�jším skladatel�m �eské hudby druhé 

poloviny 20. století. Jeho dílo zahrnuje 354 opusových �ísel a nes�etn� úprav lidových 

písní a tanc�. Významný podíl zaujímají v jeho díle skladby sborové. A� byl Lukáš 

vícemén� hudebním a hlavn� skladatelským samoukem, prakticky nikdy neabsolvoval 

v žádném hudebním institutu (pomineme – li konzultace u Miloslava Kabelá�e), 

dokázal p�esto vyt�íben� pracovat s lidským hlasem a vytvo�il si sv�j typický hudební 

jazyk, blízký jak interpret�m, tak i poslucha��m. Jak sám �íkal, kdysi jako zp�vák 

nesnášel skladatelovy vymyšlené, rádoby originální, mnohdy nezp�vné kroky, a tak jimi 

sám necht�l trápit sborové p�vce, nebo� disonantní akordy lze tvo�it i logickým a 

zp�vným vedením jednotlivých hlas�. Vše už je dáno, i to, že je nám po staletí bytostn�

dán do duše kvintakord. Kolik r�zných sm�r� tu bylo a kolik krásy vzniklo jen za pomoci 

sedmi tón� durové nebo mollové stupnice. 1

 Se sborovým dílem Zde�ka Lukáše jsem se seznámila vícemén� až p�i studiu na 

Pedagogické fakult� Západo�eské univerzity v Plzni. Ze své praxe na ZUŠ jsem do té 

doby znala jen n�kolik úprav lidových písní a drobných skladeb pro d�tské sbory. Také 

jsem v�d�la, že skladatel Zden�k Lukáš komponoval krásnou hudbu k h�ejivé �eské 

komedii režisér� Ladislava Smoljaka a Zde�ka Podskalského Kulový blesk z roku 

1978. Teprve na Kated�e hudební výchovy jsem m�la možnost se seznámit se sborovým 

dílem Zde�ka Lukáše osobn� a podrobn�ji. A to jak z pohledu sbormistra p�i výuce u 

vedoucího odd�lení Sbormistrovství pana Doc. PaedDr. Zde�ka Vimra, tak i z pohledu 

sborového p�vce pod jeho vedením v  Nové �eské písni. A jsem za tuto zkušenost 

velmi vd��ná, nebo� jsem v díle Zde�ka Lukáše našla mnoho krásných kompozic, které 

m� oslovily a vždy se budu ráda podílet na jejich realizaci.  

                                                
1 JEŽIL, Petr. D�tské sbory. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan Novotný 
- ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 41. 
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1  Životní cesta Zde�ka Lukáše 
       Vzhledem k tomu, že zpracovaných životopisných publikací o Zde�ku Lukášovi 

není mnoho, využila jsem ve své práci, dle mého názoru, nejlepšího zpracování Doc. 

PaedDr. Zde�kem Vimrem.2

Hudební skladatel Zden�k Lukáš se narodil 21. 8. 1928 v Praze. 

 Výrazn�jší hudební ko�eny rodu Lukáš� sahají do okolí Slaného, do rodu 

skladatelova d�de�ka, jenž byl p�edákem na šacht� „Jind�ich�v dv�r“ u obce 

Jedom�lice. Generace skladatelova d�de�ka Vojt�cha Lukáše byla velmi muzikální, m�li 

i svoji dechovou kapelu, se kterou hráli na poutích, posvíceních, šib�inkách 3 a dalších 

významných vesnických slavnostech. Všichni Lukášové ovládali hru na více nástroj�. 

Otec Zde�ka Lukáše, Bed�ich, sám ovládal velmi dob�e hru na housle, violu, lesní roh a 

trombon. M�l dv� mladší sestry, u nichž se ovšem, jako u dalších dcer celého tohoto 

rodu, hudební nadání p�íliš neprojevilo. Už jako mladý hrával v sokolském orchestru. 

Byl vyu�ený strojní záme�ník. V mládí byl na pracovní zkušenosti v N�mecku a v dob�

hospodá�ské krize získal místo u Elektrických podnik� hlavního m�sta Prahy, kde 

pracoval jako �idi�, pr�vod�í, dozorce, manipulant a posléze jako výprav�í, což mu 

zajistilo stálé existen�ní zajišt�ní až do d�chodu. V podnikovém symfonickém orchestru 

vozovny Pankrác p�sobil jako hrá� na dechové nástroje. 

Z mamin�iny strany hrál pouze d�de�ek na basu, ale v tomto rod� Procházk� p�íliš 

výrazné hudební nadání nebylo. Byly to z babi��iny i d�de�kovy strany selské rody, 

které žily a pracovaly na statku d�de�ka Josefa Procházky po n�kolik generací. 

Pozoruhodné je, že v rod� Procházk� se �asto rodila dvoj�ata a tém�� všichni se 

dožívali vysokého v�ku. Také maminka Zde�ka Lukáše, Ludmila, pocházela z dvoj�at a 

byla nejmladší dcerou z osmi d�tí. Jako vdaná byla v domácnosti a pro finan�ní 

výpomoc si sjednávala práci doma.

Zde�ka Lukáše už od d�tství provázely zdravotní problémy. Na rozdíl od své o t�i 

roky mladší sestry, prod�lával všechny nemoci mnohem komplikovan�ji. Od narození 

m�l kratší jeden vaz a podstupoval �asté nep�íjemné rehabilitace a musel spát ve 

vytvarovaném l�žku. Nosil brýle, nebo� po své babi�ce Ann� Lukášové zd�dil zrakovou 

                                                
2 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 5 - 9.   

3 Šib�inky - v staré mluv� �eské (z napodobení vrab�ího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb 
kudrlinky. Masopustní zábava s ur�itým tematickým rázem. 
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vadu strabismus, šilhavost, což se stalo p�edm�tem posm�šku jeho spolužák�. Vedlo to 

až k šikan� a uzav�enosti Zde�ka, a tak jeho matka docílila p�echodu na jinou školu.4

Hudební za�átky Zde�ka Lukáše sahají do d�tství, kdy se výuky hry na housle ujal 

nejprve Zde�k�v otec a pozd�ji jejich soused pan Basi. S ním a jeho synem pak po�ádali 

�asté koncerty u Lukáš� doma. Ke h�e na housle postupem �asu p�ibyla i hra na violu a 

klarinet. Již v sedmi letech byl Zden�k Lukáš bez jakékoli p�edchozí pr�pravy schopen 

zapisovat melodie, které mu zpívala maminka. Hudba se mu stala neodmyslitelnou 

sou�ástí života, �asto navšt�voval zkoušky orchestru, kde p�sobil jeho otec. Uvažoval o 

konzervato�i, ale maminka mu to rozmluvila, cht�la, aby syn m�l n�co „jistého“. Se 

svojí sestrou jezdil Zden�k na prázdniny do Jedom�lic, na statek k mat�inu bratrovi, kde 

pomáhali na poli a v hospodá�ství. Ve t�inácti letech zde zhudebnil pohádku O 

popelušce  jako d�tskou operku, kterou d�ti provedly na zahrad�.  

Za války omezovali na školách po�ty t�íd a Zden�k tak už ve �trnácti letech vykonal 

p�ijímací zkoušky na Amerling�v mužský ústav u�itelský. B�hem studia si prohloubil 

v�domosti v hudební teorii a h�e na nástroje. Tyto základy odborného hudebního 

vzd�lání ješt� dále rozvinul pedagogickou praxí a odbornou �inností v rozhlase. 

Spolupracoval s amatérským divadlem ve Strašicích, pro které skládal scénickou hudbu 

a dirigoval malý orchestr, ve kterém p�sobili mnozí jeho spolužáci. Maturoval v roce 

1946 a následující dva roky vyu�oval na jednot�ídce v Libni. Z této doby se dochovala 

jeho skladatelská prvotina Sonatina pro housle a klavír. 5

V roce 1950 byl povolán na vojnu do Brna, ale pro onemocn�ní infek�ní 

žloutenkou se nástup na vojnu p�esunul až do roku 1951, kdy nastoupil na vojnu do 

Plzn�. Za�íná se tak podstatn� rozvíjet Lukášova hudební kariéra, nebo� zde potkal 

n�kolik um�lecky nadaných osobností, s nimiž založil mužský hudební soubor, jehož 

úrove� byla velmi dobrá a který natá�el i v Plze�ském rozhlase. Tam si Lukáše všimli 

jako výrazného talentu a hned po vojn� mu nabídli místo hudebního redaktora. Od roku 

1953 se tak v život� Zde�ka Lukáše za�íná psát d�ležitá etapa. Po roce dostal úkol 

založit profesionální smíšený sbor, který by nahrával p�edevším úpravy lidových písní 

pro oblíbený po�ad Hrají a zpívají Plze�áci. Tak byl založen komorní smíšený sbor 

�eská píse�, který se sešel na první zkoušce 1. 11. 1954. Ze zám�ru o profesionalizaci 

                                                
4 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 5. 

5 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 6. 
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t�lesa sice sešlo, ale p�ísným výb�rem �len� a systematickou náro�nou prací se sbor 

stal jedním z nejlepších v republice. Zpo�átku bylo t�žišt� sborové práce skute�n�

v nahrávací �innosti, v interpretaci úprav lidových písní, postupn� však sbor svoji 

�innost rozší�il i na sborové skladby r�zných historických období a za�al koncertovat 

nejen v Plzni, ale i na prestižních sborových festivalech a zahrani�ních zájezdech. 6

Vedle upravování lidových písní Lukáš i �asto komponoval. První sborové 

kompozice sám nastudoval s �eskou písní, další skladby zazn�ly v provedení 

Plze�ského rozhlasového orchestru. T�chto prvotních kompozic si všiml Klement 

Slavický a na mladého autora upozornil Otmara Máchu, skladatele a úst�edního 

redaktora pro folklor v pražském rozhlase. Za Máchou Lukáš dojížd�l na pracovní 

porady a vzniklo mezi nimi dlouholeté p�átelství. Mácha Lukáše seznámil s tehdejší 

snad nejvýznamn�jší skladatelskou osobností, profesorem Miloslavem Kabelá�em, 

k n�muž od roku 1961 Lukáš docházel na konzultace. Tyto konzultace trvaly až do roku 

1970, a Kabelá� se tak zásadn� podílel na utvá�ení Lukášova osobitého skladatelského 

profilu. 

V plze�ském rozhlase Lukáš setrval do roku 1964, kdy se rozhodl odejít do 

Prahy a v�novat se výhradn� kompozi�ní �innosti na „volné noze“. Dále však v Plzni 

p�sobil jako sbormistr �eské písn� a na p�elomu 60. a 70. let vytvo�il �adu zajímavých 

kompozic ve špi�kov� vybaveném elektroakustickém studiu plze�ského rozhlasu. �innost 

sbormistra p�erušil pouze v letech 1963 – 1965 ze zdravotních d�vod�, kdy jej na postu 

sbormistra nahradil Jaroslav Kr�ek.7

V roce 1973 podnikl Lukáš s �eskou písní cestu do Špan�lska na festival Dia 

internacional del arte coral. Tato cesta byla ve znamení velkého úsp�chu, sbor zde 

mimo�ádn� zazá�il, hlavn� díky skladb� Vivat Iuventus!, a Zden�k Lukáš byl dokonce 

vyhlášen nejlepším sbormistrem. B�hem cesty do Špan�lska i zp�t sbor ješt� zvládl 

koncertovat v N�mecku a ve Švýcarsku. Po zájezdu sboru do Barcelony však byl Lukáš 

i další �lenové sboru vyslýcháni StB8 kv�li údajným kontakt�m s �eskými emigranty a 

z politických d�vod� tak následn� došlo k násilnému odvolání Lukáše jako sbormistra 

                                                
6 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 7. 

7 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 7 - 8. 

8 Státní bezpe�nost – politická policie, vznikla jako jedna z neuniformovaných složek Sboru národní 
bezpe�nosti. Pozn. autorky.  
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�eské písn�. Byla zastavena i �innost �eské písn� až do roku 1979, Zden�k Lukáš už se 

však na post sbormistra nikdy nevrátil. V této dob� Lukášovi nabídl možnost výuky 

harmonie a kontrapunktu �editel pražské konzervato�e Jan Tausinger. Lukáš, a� sám 

konzervato� nevystudoval, místo p�ijal a na pražské konzervato�i p�sobil v letech 1973 

– 1975.  

Zden�k Lukáš byl též dlouholetým �lenem Svazu �eských skladatel�. Jako známý 

sbormistr �eské písn� dostal v roce 1975 nabídku profesionální sbormistrovské �innosti 

v �ele ženského sboru �eskoslovenského státního souboru písní a tanc�, toto místo 

p�ijal a b�hem následujících �ty� let absolvoval s tímto komorním sborem mnoho 

ve�ejných koncert� a rozhlasových nahrávek.9 Díky tomu vznikla spousta Lukášových 

úprav lidových písní i pro ženský sbor. S funkcí sbormistra se rozlou�il v roce 1979 a 

nadále se v�noval pouze �innosti kompozi�ní. V roce 1996 Zden�k Lukáš založil 

spole�n� s Lubošem Fišerem, Otmarem Máchou a Sylvií Bodorovou volné skladatelské 

sdružení Quattro. Skupina skladatel� sv�j um�lecký program stav�la na p�esv�d�ení, že 

soudobá vážná hudba m�že naléhavým a citov� bohatým hudebním jazykem oslovit i 

sou�asné poslucha�e. 

Skladatelská skupina Quattro – zleva Zden�k Lukáš, Otmar Mácha, Sylvie Bodorová, Luboš Fišer 

Zden�k Lukáš se stal významnou osobností i n�kolika sborových festival�. 

Koncem roku 1988 byl pozván na zakládající sch�zi vznikajícího sborového festivalu, 

                                                
9 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 8. 
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pozd�ji nazvaného Bohemia cantat, když se dramaturgové festivalu rozhodovali, jakého 

autora t�sn� spojí s nov� vznikajícím festivalem. Domnívali se, že vedle Petra Ebena, 

který byl již v té dob� v Evrop� dob�e znám, p�sobí v �echách nemén� dobrý sborový 

skladatel, jehož hudba osloví velký po�et �eských i evropských zp�vák� a bude tak 

reprezentovat �eskou kulturu na novém festivalu. 10

V Lukášov� milovaném úto�išti Jílovém u Prahy, kde po léto pobýval ve zd�né 

chat� s velkou zahradou, a kde se jeho tv�r�í invence mohla nerušen� rozvíjet, vznikl v 

roce 1997 sborový festival nazvaný Jílovské zpívání. Od roku 2008 je pak tato 

p�ehlídka neprofesionálních d�tských i dosp�lých p�veckých sbor� po�ádána práv� na 

po�est Zde�ka Lukáše.  Za svého života se ješt� do�kal vlastního sborového festivalu 

s názvem Jaro se otevírá. Deset ro�ník� tohoto festivalu se konalo vždy v jednom m�st�

�eské republiky až do Lukášovy smrti v roce 2007. Podmínkou ú�asti byla interpretace 

alespo� jedné Lukášovy sborové skladby. Vít�z získal cenu Zde�ka Lukáše a novou 

skladbu, kterou m�l za úkol provést na zahajovacím koncert� dalšího ro�níku festivalu. 

V roce 2008 na t�chto deset úsp�šných ro�ník� festivalu Jaro se otevírá navázala 

agentura Music Travel Agency Praha ve spolupráci s Unií �eských p�veckých sbor� a 

uspo�ádala ve dnech 22. – 23. února 2008 první ro�ník Mezinárodního festivalu 

soudobé hudby s cenou Zde�ka Lukáše Canti veris Praga. Byla zachována povinnost 

uvést Lukášovu sborovou skladbu, novinkou pak bylo dramaturgické zam��ení 

výhradn� na hudbu vzniklou po roce 1950.  

Na životní pouti Zde�ka Lukáše provázela jeho žena V�ra Kunešová, š�áhlavská 

roda�ka, s níž se oženil v roce 1955. Z jejich manželství se narodily dv� dcery Eva a 

Jana.

Kompozi�ní �innosti se Zden�k Lukáš v�noval v Praze a hlavn� v Jílovém, kde 

nacházel nejv�tší inspiraci pro svoji práci. Zde také nalezl místo svého posledního 

odpo�inku. Zden�k Lukáš zem�el náhle 13. �ervence 2007 v Praze. 11

                                                
10 NOVOTNÁ, Barbora. Bohemia cantat a Unie �eských p�veckých sbor�. CANTUS: magazín pro 
sborové um�ní. Praha, 2009, ro�. 2009, �. 4, s. 23 - 24. 

11 VIMR, Zden�k. Skladatelovy životní osudy. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. 
Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 9. 
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2 Skladatelská osobnost Zde�ka Lukáše 

2.1 Kompozi�ní styl Zde�ka Lukáše 

Zden�k Lukáš byl naprosto výjime�ný, geniální, Bohem nadaný autor. P�esto, že 

se mu nedostalo soustavn�jšího hudebního vzd�lání, oplýval nevídanou muzikalitou, 

melodickou i rytmickou invencí a jeho osobitý skladatelský styl je možno poznat u 

v�tšiny jeho skladeb už po n�kolika taktech. Jeho nejv�tší životní radostí byl prázdný 

notový papír, do kterého denn� psal, a to rovnou na�isto bez jakýchkoli škrt�, aniž by se 

dotkl klavíru. Zden�k Lukáš byl nesmírn� pracovitý a každodenním mnohahodinovým 

psaním (které dle jeho p�átel vedlo až ke vzniku mozol� na pravé ruce) nám tak 

zanechal velmi po�etný odkaz výjime�né sborové literatury. 12

Skladatelský projev Zde�ka Lukáše je mnohotvárný, sahá od prostých stylizací 

lidových písní p�es díla vyhran�ného osobnostního p�ístupu k folkloru až po st�žejní 

skladby, v nichž se dopracoval k osobitému stylu, který obohacuje hudební výrazivo o 

elementy novodobých kompozi�ních technik a projevuje se zvláštní pozorností 

k rytmické složce hudebního pr�b�hu a k její stavebné funkci. Dosp�l k období zralé 

syntézy s rysy metrorytmické prom�nlivosti a modálního základu kompozi�ní práce.13

V celé Lukášov� tvorb� se odráží vliv Miloslava Kabelá�e. V rámci sborové tvorby se 

tento vliv projevuje nap�íklad i v zapojení instrumentální složky, zejména v užívání 

bicích nástroj�, varhan a pozd�ji ve využití elektroakustických zvuk�. Základem je pro 

Lukáše slovo, jeho rytmika, melodika a obsah. Skladby vyr�stají z po�áte�ního motivu, 

který je dále postupn� rozvíjen a dochází k jeho transponování a vrstvení v hlasech, 

v oblib� je i technika prodlev v podob� ležících, rytmizovaných tón� �i celých akord�.14

Charakteristickými rysy i pro jeho tvorbu instrumentální jsou bohatá melodická 

invence, pr�hledná diatonika, rytmi�nost, vztah k lidové písni a tanci a originální 

                                                
12 VIMR, Zden�k. Vzpomínky na Zde�ka Lukáše. CANTUS: �tvrletník pro sborové um�ní. 2007, ro�. 
2007, �. 3. ISSN 1210-7956, s. 10. 

13 JEŽIL, Petr. D�tské sbory. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan Novotný 
- ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 41. 

14 HONS, Miloš. Sborová tvorba v kontextu �eské hudby druhé poloviny 20. století. Zden�k Lukáš: 
hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-
7, s. 27.   
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propojení se soudobými výrazovými prvky. K tomu se p�idává jeho osobitý vztah 

k textu, v podob� inspirace jak lidovou poezií, tak i básnickými texty minulých i 

sou�asných autor�. Díky naprostému souzn�ní textové p�edlohy s Lukášovým vnit�ním 

sv�tem byl autor schopen vyjád�it všechny výrazové plochy jak v r�zných samostatných 

skladbách, tak i v rámci jednoho sborového cyklu. Jeho hudba vychází z melodického 

postupu ve všech jednotlivých hlasech, nikoli z harmonického principu. Všechny 

skladby mají blíže k polyfonii než k homofonii. Typický je pro Lukáše kompozi�ní �ád 

a ukázn�nost p�i jeho dodržování, což je jeho velkou p�edností. Charakteristickým 

prvkem Lukášových skladeb je rytmická složka, rytmus jde p�esn� po textu a toto je 

zachováno i v textech cizojazy�ných a akcenty jsou zcela p�irozen� na správných 

místech.  

2.2 Významná díla Zde�ka Lukáše 

Kompozi�ní dílo Zde�ka Lukáše �ítá celkem 354 opusových �ísel. Tiskem jich 

bylo vydáno p�ibližn� 135. Velký podíl v jeho díle mají kompozice sborové, od 

d�tských sbor� po díla kantátová. Velmi významný je však soubor skladeb 

instrumentálních, který ukazuje p�esný smysl pro nástrojové barvy v komorním i 

orchestrálním zvuku. 

Z Lukášova skladatelského díla se za�ala výrazn�ji uplat�ovat symfonická tvorba 

od roku 1962, kdy poprvé zazn�la na koncertu Svazu �eskoslovenských skladatel� jeho 

II. Symfonie. Prvním ocen�ným komorním dílem byl II. Smy�cový kvartet, který v roce 

1965 získal 1. cenu v sout�ži Smetanova kvarteta.  

Významného a širokého uznání dosáhla jeho tvorba pro d�tský sbor, 1. cenu 

v celostátní skladatelské sout�ži v Jihlav� získal v roce 1965 cyklus �ty�lístek, v roce 

1970 byl 1. cenou ve skladatelské sout�ži v Jirkov� ocen�n cyklus Sedm truba��. 

V letech 1974 – 1978 pak postupn� získaly v jirkovské sout�ži první ceny cykly Máj, 

Po�ítadla, T�i d�tské sbory a Hádanky, v roce 1978 zvít�zil cyklus Byl jednou jeden 

dome�ek ve skladatelské sout�ži v Olomouci. 

Ze sborové tvorby dalších obor� byl ocen�n zejména mužský sbor Omittamus studia a 

cyklus pro mužský sbor a housle Jaro se otevírá.  
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Poslední ocen�ní získal Zden�k Lukáš na podzim roku 2007, kdy získal výro�ní cenu 

Ochranného svazu autorského za skladbu Pater noster, která se stala nej�ast�ji živ�

hranou vážnou skladbou. 

Lukášova díla se do�kala i významných zahrani�ních uznání. Cyklus smíšených 

sbor� Parabolae Salomonis byl v roce 1965 ocen�n v mezinárodní sout�ži o cenu E. 

Blocha v USA a do svého repertoáru ji za�adil i v�hlasný stuttgartský sbor Gächinger 

Kantorei s dirigentem Helmuthem Rillingem. Kantáta na verše starých katalánských 

básník� Versos d´amor i de comiat v mezinárodní sout�ži v Barcelon� v roce 1972 

získala 1. cenu, V. Symfonie v sout�ži Premio Citta di Trieste získala v roce 1973 2. 

cenu a suita pro komorní instrumentální soubor Co umím nakreslit usp�la roku 1978 

v rozhlasové sout�ži OIRT 15 v Moskv�. Do zahrani�í dále výrazn� pronikly skladby 

Rondo pro �ty�i saxofony, Musica Boema pro dechové a bicí nástroje, p�edehra Hold 

mládí a kantáta Cultus amoris.  

                                                
15 Mezinárodní organizace pro rozhlas a televizi OIRT (Organisation Internationale De La Radio Et 
Television), sdružovala zem� tzv. „východního bloku“. Po revolu�ních zm�nách po�átkem 90. let se 
OIRT, v�etn� svých �lenských zemí za�lenila do Evropské vysílací unie. 
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3 Sborová tvorba Zde�ka Lukáše 

3.1 Charakteristika sborové tvorby 

Oblast sborové tvorby pat�í k jedné z nejvýznamn�jších položek v díle Zde�ka 

Lukáše a to jak množstvím, tak hlavn� svým významem srovnatelným nap�íklad 

s tvorbou Petra Ebena, Arvo Pärta a jiných.16 Specifikum Lukášova sborového díla 

vyr�stá z jeho dlouholeté sbormistrovské �innosti v plze�ské �eské písni. Odtud 

pramení i znalost aspekt� vokální hudby, cit pro slova a dokonalá znalost sborové 

sazby. �etnost a kvalita sborových skladeb je dána také Lukášovým celoživotním 

kontaktem se sbory, sbormistry, sborovými festivaly a sborovým repertoárem, tedy 

sborovým životem v�bec. Toto soužití se sborovou praxí se odráží na melodi�nosti, 

smyslu pro význam slov, rytmu a harmonii Lukášových skladeb. Textové nám�ty 

sborových skladeb jsou pestré a poukazují na Lukášovu invenci a kreativitu. Najdeme 

zde témata starov�ká, antická, biblické a liturgické texty a samoz�ejm� i lidovou poezii. 

Lidová píse� Zde�ka Lukáše okouzlovala po celý život a byla pro n�j velkou 

studnicí inspirace. Jeho úpravy lidových písní pro sbor nebo sbor se sólem nejsou 

ozna�ené opusovým �íslem a neexistuje jejich úplný seznam, jsou však velmi po�etné. 

Zden�k Lukáš platí dnes jako upravovatel lidových písní doslova za klasika. Upravoval 

lidové písn� pro všechny typy sbor�, nejvíce však pro smíšený sbor v rozložení 

klasického �ty�hlasu. N�které úpravy jsou i p�tihlasé, ve složení t�i hlasy ženské a dva 

hlasy mužské. Nejv�tší skupinu skladeb, pro n�ž je folklor východiskem, tvo�í sbory 

psané na lidové texty. Jednotlivé melodické hlasy jsou vedeny p�evážn� v sekundových 

nebo terciových postupech, �asto se objevuje recitace na prodlev�. Z hlediska provedení 

jsou tyto skladby obtížn�jší, je nutno se vyrovnávat s �astým st�ídáním takt� – 

dvoudobých, t�ídobých, ale i p�tidobých nebo sedmidobých. Sem m�žeme nap�íklad 

za�adit i cyklus P�t písní o lásce, podrobn�ji kapitola 4.1 a 5.1. 17

                                                
16 HONS, Miloš. Sborová tvorba Zde�ka Lukáše v kontextu �eské hudby druhé poloviny20. století. 
Hudební kultura XVII: osobnost a dílo Zde�ka Lukáše : (aspekty muzikologické, interpreta�ní, receptivní, 
pedagogické-- ). 1. vyd. V Plzni: Západo�eská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-734-6, s. 22. 

17 FEIFERLÍKOVÁ, Romana a Daniela MANDYSOVÁ. Folklórní inspirace ve vokální tvorb� Zde�ka 
Lukáše. Hudební kultura XVII: osobnost a dílo Zde�ka Lukáše : (aspekty muzikologické, interpreta�ní, 
receptivní, pedagogické-- ). 1. vyd. V Plzni: Západo�eská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-6, s. 147. 
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Období po roce 1989 je v �eské sborové tvorb� ve znamení rozmachu kompozic na 

církevní texty. Charakteristická pro tyto kompozice je sazba diatonického základu, 

zesílený akcent na melodii, harmonii a tradi�ní imita�ní polyfonii. Tyto znaky jsou 

v souvislosti s vývojem evropské hudby 70. let zahrnovány pod pojem tzv. postmoderny. 

Na rozdíl od n�kterých avantgardn� orientovaných skladatel� však v Lukášov� vývoji 

nejde o stylový zlom, ale o plynulý posun. 18

3.2 Smíšené sbory Zde�ka Lukáše  

V seznamu Lukášových smíšených sbor� nacházíme 55 kompozic, které vznikaly 

od roku 1958 až do konce jeho života.19 T�icet z t�chto sbor� je bez doprovodu, 9 

využívá orchestru a dalších 16 je s doprovodem klavíru, flétny, violoncella, cembala a 

r�zných nástrojových uskupení, jako jsou žes�ové kvinteto, r�zné sestavy bicích 

nástroj� a podobn�. V textových p�edlohách Lukášových smíšených sbor� p�evažují 

�eské texty nad latinskými, v �eských textech je pak stejný pom�r mezi texty lidovými a 

um�lými. Nejvíce text� um�lých je od Václava Fišera, Markéty Procházkové a 

Jaroslava Seiferta. Dalšími textovými inspira�ními zdroji jsou pak �eské p�eklady �i 

originály anglických, francouzských a ruských text�, najdeme zde i jednu ghanskou 

modlitbu. 

Po�átky sborové tvorby se váží k Lukášov� sbormistrovské �innosti u �eské písn�, 

kterou založil roku 1954. �eská píse� siln� ovlivnila jeho vývoj v mnoha sm�rech. Byla 

to sama sbormistrovská praxe, která se od interpretací lidových písní rozrostla o 

skladby operní, sbory mistr� barokních, klasických, romantických až po partitury 

skladatel� soudobých. Dále to byla �innost upravovatelská, která p�edstavuje stovky 

odevzdaných prací. A kone�n� jsou to samotné kompozice. Tady byl sbor �eská píse�

významným inspira�ním zdrojem v Lukášov� sborové tvorb�.  

Po�áte�ní smíšené sbory nesly pe�e� quasiromantického zpracování, sem pat�í 

dva už tém�� zapomenuté sbory M�sí�ní noc z roku 1958, první Lukáš�v sbor 
                                                
18 HONS, Miloš. Sborová tvorba Zde�ka Lukáše v kontextu �eské hudby druhé poloviny20. století. 
Hudební kultura XVII: osobnost a dílo Zde�ka Lukáše : (aspekty muzikologické, interpreta�ní, receptivní, 
pedagogické-- ). 1. vyd. V Plzni: Západo�eská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-734-6, s. 25. 

19 Zden�k Lukáš: hudební skladatel. [online]. Dostupné z: http://www.zdenek-
lukas.cz/index.php/cs/tvorba-mainmenu-35/sborova-tvorba-mainmenu-59/smiene-sbory-mainmenu-
92.html. 
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s opusovým �íslem 17 na slova Jaroslava Seiferta a Kdybych obejít m�l celý sv�t na text 

Františka Branislava op. 25a z roku 1961. Následovaly t�i kompozice, v nichž skladatel 

využívá orchestrálního doprovodu. Jsou to Ranní písn� op. 29a z roku 1962 a suity Léto 

op. 31 a Zima op. 33 z roku 1963. Do tohoto období také pat�í velmi zajímavý cyklus 

P�t písní o lásce op. 27 z roku 1962, který je interpreta�n� dostupný i mén� vysp�lým 

sbor�m. 20

Pozoruhodné ve tvorb� Zde�ka Lukáše je období kolem roku 1970 – 1972, kdy 

využívá možností elektroakustického studia �eskoslovenského rozhlasu v Plzni, které 

pat�ilo v té dob� ke špi�kov� vybaveným pracovištím v republice. Bylo tady zázemí jak 

technické tak i personální a zrodilo se zde mnoho pozoruhodných kompozic �eských 

skladatel�, jakými byli Miloslav Kabelá�, Miroslav Hlavá�, Karel Odstr�il, Jaroslav 

Kr�ek a další. Lukáš zde vytvo�il oratorium „Nezabiješ“! op. 76 na libreto Zde�ka 

Barborky, komponované jako konkrétní hudba, dopln�ná živým provedením p�ti sólist�

a recitátorem. K provedení tohoto oratoria došlo nejen v pražském Mozarteu, ale 

nap�íklad i na Dnech �eské hudby v Gda�sku v roce 1974. Mezi kompozice z tohoto 

období pat�í i ve sborové tvorb� pozoruhodný cyklus Vivat iuventus! op. 86. 21

Dalším zajímavým obdobím v Lukášov� sborové tvorb� je rozmezí let 1974 – 

1978, kdy vznikají skladby pro soubor Linha Singers. V t�chto kompozicích Zden�k 

Lukáš využívá specifického vokálního projevu p�vc�, jejich brilantní techniky i 

nástrojových možností tohoto t�lesa. Tak vznikají skladby Ignoratio dulcis op. 105, 

Canti iuventutis op. 109, šest v�t pro šest p�vc� a šest instrumentalist� Partita vocale 

op. 120 a v roce 1978 cyklus písní a recitace na slova Ji�ího Suchého Dovolená op. 138.  

V osmdesátých letech se Zden�k Lukáš p�iklání k tvorb� poslucha�sky i 

interpreta�n� velmi p�itažlivé. V p�ehledu jeho sborové tvorby se kolem roku 1980 

nalézá mnoho krásných a významných sborových skladeb.  

Devadesátá léta dvacátého století pak dala vzniknout vrcholným sborovým 

kompozicím, jako jsou Magna est vis veritatis op. 231 z roku 1990, Quis potest dicere 

                                                
20 VIMR, Zden�k. Smíšené sbory. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan 
Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 30. 

21 Nová �eská píse� se sbormistrem Zde�kem Vimrem skladbu nato�ila na CD Lukáš: Compositions for 
Chorus. Clarton 1994.   
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op. 254 z roku 1993 a zejména pak Requiem per coro misto op. 252 22, které pat�í 

k vrchol�m �eské sborové tvorby posledních desetiletí. Vzniku Requiem p�edcházely 

práce na velké zádušní mši, kterou Lukáš plánoval už po roce 1990. Velkou �ást 

kompozice m�l už napsanou, avšak p�i cest� v pražském metru mu byl ukraden kuf�ík i 

s celým rukopisem. 

V posledních letech Zden�k Lukáš pokra�oval ve svém osobitém stylu p�elomu 

osmdesátých a devadesátých let. V�tšina sborových kompozic z tohoto období je 

šestihlasých, d�leno na t�íhlasý ženský a t�íhlasý mužský sbor a Lukáš v nich využívá 

barevných kontrast� mužských a ženských hlas� p�i jejich st�ídání a zárove� pak 

dokáže skladbu ú�inn� vygradovat v jejich spojení. Ze záv�re�ného Lukášova 

kompozi�ního období je t�eba upozornit na pozoruhodné kompozice Tuba mirum op. 

276, Predicatio op. 279 a p�edevším Te Deum laudamus op. 311, které se již do�kalo 

dvou CD nahrávek. 23

Mezi Lukášovy nejzpívan�jší skladby pro smíšené sbory pat�í skladby Veselá 

kopa, Na horách, Bu� zdráva písni, Pater noster, Requiem a Missa brevis, jež byla 

p�vodn� ur�ena pro sbor ženský, avšak s autorovým souhlasem byla sbormistrem 

Miroslavem Košlerem p�epracována pro sbor smíšený. 24

Každý Lukáš�v sbor je svým zp�sobem charakteristický, p�itom však nese otisk 

autorovy stopy a již v n�kolika úvodních taktech lze rozeznat typické znaky autorovy 

tvorby.  

                                                
22 Nato�eno na tato CD.  A. Dvo�ák - Mass in D major, Op 86; Z. Lukáš - Requiem per coro misto. 
Clarton 1995. Nová �eská píse�. Sbormistr Zden�k Vimr. 
Zden�k Lukáš: Te Deum laudamus. DISCUS s r.o. 2002. Collegium technicum. Sbormistr Karol Petróczi. 
P�vecký sbor �KD PRAHA. 1996. Sbormistr Miroslav Košler.  
Requiem. Dresdner Motettenchor. Querstand 2009.  Sbormistr Matthias Jung.  

23 Zden�k Lukáš: Te Deum laudamus. DISCUS s r.o. 2002. Collegium technicum. Sbormistr Karol 
Petróczi. 
Zden�k Lukáš: Te Deum. Sacred Works for Chorus. Clarton 2003. Nová �eská píse�. Sbormistr Zden�k 
Vimr.  

24 VIMR, Zden�k. Smíšené sbory. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan 
Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 34.



                                                                                                                                       21 

4 Sborové cykly pro smíšené sbory 

4.1 Charakteristika hudebního cyklu 

Za hudební cyklus je považován zám�rn� uspo�ádaný celek, spjatý základní 

jednotící myšlenkou, kterou m�že být charakter hudby, výb�r nám�t�, nástrojové 

obsazení, forma, obsah a podobn�. Název pochází od �eckého slova kyklos, neboli kruh. 

N�které cykly jsou pom�rn� volné a sdružují skladby zcela samostatné, avšak n�které 

cykly vytvá�ejí jednotné vyšší celky, v nichž jsou jednotlivé skladby úzce vzájemn�

spjaty v jednu obsahovou a stavební linii, �ásti takových vyšších cykl� pak nazýváme 

v�ty. Na základ� tohoto hlediska tedy rozlišujeme cyklus skladeb a cyklickou skladbu. 

Cyklická skladba má obvykle jedno opusové �íslo. Za cyklus však nepovažujeme 

nap�íklad sbírky lidových písní, souborná vydání skladeb ur�itého autora, r�zná alba, 

sešity a výb�ry instruktivní literatury.  

Cyklus d�líme na cyklus nižší, vyšší a cyklus cykl�. Nižší cyklus vykazuje nízký 

stupe� soudržnosti, pat�í sem �ada, sm�s, kolekce, n�kdy album a cyklus samostatných 

jednov�tých skladeb.  

�ada je nejvoln�jší cyklus, sestávající ze skupiny samostatných avšak 

stejnorodých skladeb. Tyto skladby spojuje žánr, forma nebo program. Chybí zde 

kontrast mezi jednotlivými skladbami a jednotný tonální plán. Jednotlivé �ásti je možno 

interpretovat zvláš�, aniž se naruší p�sobivost celku, výb�r je dokonce n�kdy žádoucí, 

nebo� n�které �ady jsou p�íliš rozsáhlé. �ada skladeb mívá jedno opusové �íslo a 

jednoho autora. Mezi �adu skladeb pat�í nap�íklad Dvo�ákovy Slovanské tance, 

Smetanovy �eské tance, Chopinova Preludia, Etudy a další. 

Sm�s neboli potpourri25 je složená z efektních nebo oblíbených operních, 

operetních, muzikálových �i baletních �ísel nebo ze skladeb populární hudby. 

Cyklus samostatných jednov�tých skladeb je ur�itým mezistupn�m mezi cykly 

nižšími a vyššími. Obsahuje n�kolik v�t, které jsou sdruženy p�íbuzností hudebních 

myšlenek, programem, formovým kontrastem, tóninou. Ta ur�uje, zda cyklus budeme 

považovat za nižší nebo za vyšší. Jestliže se tónina liší, pak jej �adíme mezi cykly nižší 

a naopak, jsou – li v�ty v jedné tónin�, považujeme dílo za cyklus vyšší. P�i koncertním 

                                                
25 Sm�s melodií z r�zných skladeb. Název vznikl na základ� doslovného p�ekladu z francouzštiny – 
shnilý hrnec, tedy vlastn� hrnec s hnijícími zbytky jídla, všehochu�. 
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provedení se jednotlivé �ásti (v�ty) nedají interpretovat zvláš� bez snížení 

emocionálního ú�inku díla. Mezi cyklus samostatných jednov�tých skladeb �adíme 

nap�íklad Dvo�ákovy Dumky, Smetanovu Mou vlast �i Obrázky z výstavy Modesta 

Petrovi�e Musorgského. 

Vyšší cykly neboli cyklické skladby mají v�tší soudržnost a auto�i je ozna�ují 

jedním opusovým �íslem. Je u nich zachována tonální jednota, plán, �i alespo� tonální 

osa. Jsou úzce spjaty v jeden stavební a obsahový celek. Do vyšších cykl� �adíme suitu 

a sonátový cyklus.  

Suita vznikla sdružením n�kolika tanc� v ucelenou skupinu. Je jednou z hlavních 

forem samostatné instrumentální hudby období renesance a baroka. Ve vývoji evropské 

hudby má velký význam jako jeden z ko�en� cyklické sonátové formy. Dále se z ní 

vykrystalizovala forma variací, idealizace tanc� a velká forma t�ídílná ABA. Název 

pochází z francouzštiny a zna�í pr�vod, �i po�ádek. P�vod tane�ní suity lze spat�ovat ve 

dvojici kontrastních tanc�, pomalého a rychlého, které se v lidové hudb� objevovaly 

odedávna a které známe nap�íklad z ma	arské lidové hudby, kde tuto dvojici tvo�í 

pomalý tanec lassan a rychlá friska. V 15. století tvo�il takovouto nej�ast�jší dvojici 

vážný �adový tanec pavana a rychlý sko�ný t�ídobý tanec gagliarda, který býval 

rytmicko – metrickou obm�nou �ty�dobé pavany na tutéž melodii. Základní schéma 

suity tvo�í �ty�i kontrastní tance – allemande, courante, sarabande, gigue. Toto schéma 

pak bývá obohacováno o další tane�ní �i netane�ní �ásti. 

Sonátový cyklus je cyklická skladba o n�kolika v�tách, z nichž alespo� jedna je 

v sonátové form�, která umož�uje bohat� a kontrastn� prokreslené ztvárn�ní závažných 

myšlenek a tím se sonátovému cyklu dostává dosud nevídané emocionální a ideové 

hloubky, která se projevuje i v p�ísné jednolitosti celku. Sonátový cyklus je 

nejcelistv�jším ze všech cyklických skladeb, a proto se pokládá za jejich nejvyšší typ. 

Sonátový cyklus sleduje ur�itý tóninový plán, tém�� vždy bývá první a poslední v�ta 

cyklu ve stejné nebo stejnojmenné tónin�, �ímž je vytvo�ena tonální osa cyklu. Je – li 

první v�ta v tónin� mollové, m�že být poslední v�ta ve stejnojmenné durové tónin�. 

Pomalá v�ta bývá v tóninách jiných, ale �asto dosti p�íbuzných, jako jsou tóniny 

subdominantní, paralelní, stejnojmenné, �i terciov� p�íbuzné. Každá v�ta sonátového 

cyklu má sv�j vlastní motivický materiál, navzájem dosti kontrastní, n�kdy však 

dochází k reminiscenci, tedy citaci tématu ve v�t� jiné a to hlavn� z programových 

d�vod�. Krom� toho mohou být témata jednotlivých v�t sp�ízn�na. Sonátový cyklus je 

v symfoniích a komorních skladbách zpravidla �ty�v�tý, v koncertech t�ív�tý. První v�ta 
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cyklu bývá rychlá, dramatická, oby�ejn� v sonátové form�, druhá v�ta pak bývá zp�vná, 

pomalého tempa a r�zné formy. T�etí v�ta bývá rychlá scherzová nebo tane�ní ve velké 

form� t�ídílné a záv�re�né finále je rychlé v sonátové nebo rondové form�. Vzácn�ji se 

vyskytují i p�tiv�té sonátové cykly. 

Cykly cykl� jsou cyklické skladby, které jsou sestaveny do nižších cykl�, jako jsou 

�ada, nebo série. Za cyklus cykl� m�žeme považovat nap�íklad Temperovaný klavír 

Johanna Sebastiana Bacha, �i jeho Anglické a Francouzské suity. Cykly cykl�

nacházíme i v operách, baletech nebo kantátách a oratoriích (d�jství – výstupy – �ísla), 

zde není však zvykem ozna�ovat je za cyklické skladby.   

Ve sborových cyklech pro smíšené sbory Zde�ka Lukáše najdeme jak cykly nižší, 

sem pat�í nap�íklad P�t písní o lásce, op. 27, nebo úžeji spjaté cykly se vzájemnou bližší 

obsahovou souvislostí a promyšlen�jší výstavbou, mezi n� lze za�adit cykly Pocta 

tv�rc�m op. 147, �i Liturgické písn� op. 236, tak i vyšší cykly, zastoupené nap�íklad 

cyklem V podzám�í op. 170, který je jakousi obdobou tane�ní suity. 

4.2 Sborové cykly na lidové texty 

4.2.1 P�t písní o lásce, op. 27 

Cyklus skladeb pro smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie vznikl v roce 

1962 a je v�nován �eské písni. Notový zápis byl vydán v pražském nakladatelství 

Panton v roce 1972. Premiéra se uskute�nila v Plzni 1. 2. 1963 v interpretaci �eské 

písn�, za klavírního doprovodu profesora Antonína Brejchy a �ízení Zde�ka Lukáše. 

4.2.2 Hadroplet, op. 99 

Hadroplet je cyklus smíšených sbor� na texty lidové poezie s pr�vodem klavíru a 

bicích nástroj�.  Komponován byl 2. - 8. 11. 1973 pro p�vecký sbor �eská píse�. 

Provedení cyklu trvá 7 minut. Je to cyklus sedmi kontrastních miniatur, které Lukáš 

obohatil o zajímavý klavírní doprovod, bonga a triangl. Premiéra prob�hla 6. 5. 1974 

v Žinkovech, ú�inkovala na ní �eská píse�, na klavír hrál Antonín Brejcha, na bicí V. 

Tauš, sbormistrem byl Zden�k Lukáš. Nová �eská píse� pod vedením Zde�ka Vimra 
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skladbu vydala na CD „ Lukáš: Compositions for Chorus“ v roce 1994. Názvy 

jednotlivých �ástí cyklu jsou Hadroplet, Šmuk, Hadroplet, Šidba, Hadroplet, Pastr�ák, 

Hadroplet, p�i�emž poslední skladba je opakováním skladby první. 26

4.2.3 V podzám�í, op. 170 

�ty�i �eské tance pro cembalo sólo a smíšený sbor byly komponovány 27. - 30. 

12. 1981 v Jílovém a Praze pro cembalistku Jitku Navrátilovou a �eskou píse�. Celý 

cyklus trvá deset minut 10.  Jednotlivé �ásti tohoto cyklu inspirovaného lidovou poezií 

nesou názvy Minet, Kaplanka, Historický tanec a Furiant. Skladbu premiérovala �eská 

píse� pod vedením autora v Plzni roku 1982. Nová �eská píse� pod vedením Zde�ka 

Vimra tento cyklus nato�ila v roce 1994 na CD Lukáš: Compositions for Chorus, 

cembalový part zahrála Zora Paterová. V USA vydal tento cyklus v roce 2001 Robert L. 

Harris, ovšem pod nep�esným názvem Four Czech Folk Songs, tedy v p�ekladu �ty�i 

�eské lidové písn�. V �echách skladba koluje v p�epsaném rukopisu. Ob� partitury se 

liší, partitura vydaná v USA vykazuje nep�esnosti jak v notovém zápisu, tak v textové 

složce.  

4.3 Sborové cykly na texty básník� a na verše cizojazy�né  

4.3.1 Vyšel jsem d�ív než hv�zda ranní, op. 71 

Tento cyklus p�ti písní pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje na verše Alexandra 

Sergejevi�e Puškina vznikl v �ervenci roku 1970. Trvá deset minut, byl napsán za týden 

(21. 7. – 28. 7. 1970) a dokon�en byl ve Š�áhlavech. Premiéru m�l v Plzni v podání 

�eské písn�. Tuto skladbu zpívaly i vysokoškolské sbory na festivalu v Hradci Králové. 

V roce 1972 byl nato�en �eskou písní v �eskoslovenském rozhlase v Plzni. Druhá 

verze skladby je stejnojmenná kantáta pro smíšený sbor a symfonický orchestr. Sborový 

part byl ponechán beze zm�ny, jen rozší�en o codu, doprovod však byl výrazn�

p�ekomponován a rozší�en, tím se trvání skladby prodloužilo na 15 minut. Tato úprava 

                                                
26 Stejné verše jako v Hadropletu Pov�z ty m�, Hadroplete Lukáš užil také v první a sedmé �ásti své 
osmidílné skladby Škádlivky pro t�íhlasý dív�í (ženský) sbor a cappella na slova lidové poezie. 
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vznikla 7. – 17. 4. 1981 v Jílovém. Premiéra skladby se pak konala v �íjnu 1981 

v Pardubicích.  

4.3.2 Blázen u cesty, op. 72 

Cyklus tvo�í �ty�i písn� o lásce pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamburo 

rullante a triangl, komponované na texty básník� v zá�í roku 1970. Byly v�novány Ing. 

Václavu Proškovi a �eské písni. Tento osmiminutový cyklus byl nato�en 

�eskoslovenským rozhlasem v Plzni za �ízení Zde�ka Lukáše. Jednotlivé �ásti cyklu 

jsou P�ípitek (slova Frank Horne, p�eložil Zbyn�k Kožnar), Pod mostem Mirabeau

(Guillaume Apollinaire, p�eložil Jaroslav Seifert), Pro Tebe má lásko (Jacques Prévert, 

p�eložil Adolf Kroupa) a Blázen u cesty (William Boler Yeats, p�eložil Ji�í Valja).  

4.3.3 Tvá�e lásky, op. 73 

Cyklus p�ti smíšených sbor� s pr�vodem dvou trubek a bicích nástroj� (2 bonga, 

3 bubny, tam-tam a 3 triangly) z roku 1970 byl komponováno jako objednávka pro 

�eskoslovenský rozhlas v Praze. Celý cyklus trvá 13 minut. Premiéra prob�hla 26. 1. 

1971 v Dom� um�lc� v Praze, ú�inkoval P�vecký sbor �eskoslovenského rozhlasu, �ídil 

sbormistr Milan Malý. Skladba byla stejnými interprety nato�ena v �eskoslovenském 

rozhlase v Praze 22. 2. 1971. Vydána byla na desce PANTON – 74, kde ji nazpíval 

Kühn�v smíšený sbor pod vedením Pavla Kühna. První �ástí cyklu je skladba 

Bláznovství v lásce, jejíž textovou p�edlohou jsou verše francouzského básníka 

Francoise Villona v �eském p�ekladu Otokara Fischera. Další �ást cyklu nese název 

V ml�ení a p�edlohou jí byly verše polského básníka Leopolda Staffa, které do �eštiny 

p�eložil J. Závada. Ve t�etí �ásti cyklu s názvem Co je ti? se Zden�k Lukáš inspiroval 

verši jednoho z p�edních básník� anglického romantismu Johna Keatse, jež byly 

p�eloženy Františkem Bíblem. P�edposlední �ástí cyklu je skladba Možná, ve které 

Lukáš zhudebnil text básn� od amerického básníka Carla Sandburga v �eském p�ekladu 

Ji�ího Kolá�e a Wandy Beranové. Celý cyklus je uzav�en op�tovným opakováním první 

skladby cyklu Bláznovství v lásce. 
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4.3.4 Pocta tv�rc�m, op. 147 

Cyklus smíšených sbor� s doprovodem houslí a klavíru vznikl v roce 1980 na 

verše Václava Fišera a je v�novaný památce Michelangela Buonarrotiho, Rembrandta 

van Rijna a Pabla Picassa. Jednotlivé �ásti triptychu tedy nesou názvy: 1. Michelangelo 

(3 minuty a 20 vte�in), 2. Rembrandt (2  minuty a 30 vte�in), 3. Picasso (4 minuty). 

Doba trvání celého cyklu je celkem 10 minut. Skladba získala t�etí cenu v jihlavské 

skladatelské sout�ži v roce 1980, p�i�emž 1. a 2. cena nebyly ud�leny. Premiéra cyklu 

se uskute�nila 11. 4. 1981 v Dom� um�lc�, zpíval komorní sbor Canticorum iubilo 

z Brandýsa nad Labem, dirigoval sbormistr Oliver Dohnányi. Tentýž sbor skladbu 

zpíval na FSU v Jihlav� 13. 11. 1981. P�vecký sbor �KD pod vedením Miroslava 

Košlera tuto skladbu zpíval 8. 11. 1981 v Praze. K provedení Pocty tv�rc�m došlo také 

na celostátní konferenci um�lecké tvo�ivosti v Paláci kultury 8. 12. 1981, kde ji pod 

taktovkou Miroslava Košlera zpívalo 230 p�vc� ze sbor� Canticorum iubilo, P�veckého 

sboru �KD, pražského ženského sboru Iuventus paedagogica, Pražského mužského 

sboru a Foerstrova komorního ženského p�veckého sdružení. Nová �eská píse� tento 

cyklus nato�ila na stejnojmenné CD v roce 2009. 27

4.3.5 Four sonnets, op. 330 

Jeden z posledních Lukášových sborových cykl� vznikl v Jílovém v roce 2002 a 

byl poslán do Ameriky, nebo� je v�nován Lukášovu dlouhodobému p�íteli Dr. 

Robertovi Harissovi a sboru I Cantori a všem lidem v Americe, jak ozna�uje sám autor 

v úvodu partitury.28 Šestihlasé sbory byly komponovány na slova z knihy „A sojorn of 

tre Spirit and Passages in the Wind“, jejímž autorem je John Gracen Brown. �ásti cyklu 

nesou názvy That Love (To láska), A Melancholy Song (Melancholická píse�), The Song 

Within (Píse� nitra) a Passions of Our Past (Vášn� naší minulosti). 

                                                
27 Pocta tv�rc�m. Hommage to the Composers. AVIK 2009. Nová �eská píse�. Sbormistr Zden�k Vimr. 

28 Dedicated to Dr. Robert L. Hariss and I Cantori and for all the people of America. 
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4.3.6 Chansons populaires, op. 338 

Cyklus smíšených sbor� na francouzské texty byl psán na objednávku do Francie. 

Dopsán byl 18. 9. 2003. V�nován je Anie Moraudové a jejímu vynikajícímu sboru, jak 

vepsal autor do hlavi�ky partitury. 29

4.4 Sborové cykly na latinské texty 

4.4.1 Parabolae Salomonis, op. 44 

Cyklus p�ti smíšených sbor� na latinské texty Šalomounových p�ísloví vznikl 

v roce 1965. Partitura byla zaslána jak do Plzn� �eské písni, tak i do Stuttgartu a 

Bratislavy. Tam byla v �ervenci 1966 skladba nato�ena v rozhlase sborem Slovenské 

filharmonie pod vedením Jana Maria Dobrodinského. Premiéra v Praze se uskute�nila 

20. 10. 1966 v Dom� um�lc� v podání Sboru �eskoslovenského rozhlasu v Praze za 

�ízení sbormistra Milana Malého. Originál partitury byl poslán do sout�že v USA do 

New Yorku, zde skladba získala �estné uznání v Mezinárodní skladatelské sout�ži o 

cenu Ernesta Blocha.  

Silnou nám�tovou inspirací pro Lukáše i další skladatele v oblasti sborové tvorby 

šedesátých let dvacátého století byly starov�ké, antické, biblické a liturgické texty. 

Jednou z p�í�in bylo hledání známých staletími potvrzených hodnot, které tyto texty 

p�inášely. Inspirace moudrostí Šalomounovy Knihy p�ísloví našla ztvárn�ní v tomto 

Lukášov� cyklu p�ti smíšených sbor� a capella. Bylo to n�co zcela odlišného, než psal 

doposud. V jeho tvorb� se stala typickým rysem d�sledná práce v oblasti modality, 

která byla základem už starov�ké a st�edov�ké hudební tvorby. Parabolae Salomonis je 

z�ejm� jeden ze skladebn� nejpropracovan�jších Lukášových sbor�. V koncertním 

provád�ní se dnes ustálil p�evážn� tzv. malý cyklus, což jsou pouze první t�i �ásti. Sám 

autor proti tomu nic nenamítal, t�etí �ást Luxuriosa res je p�sobivou te�kou. Tento 

cyklus pat�í k jednomu z vrchol� Lukášovy rané tvorby, v n�mž latinské texty 

Šalomounových p�ísloví tvo�í p�sobivou symbiózu s Lukášovou poetikou.  

                                                
29 Pour Anai Moraud et son choeur excellent! 
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4.4.2 Vivat iuventus!, op. 86 

Sborový cyklus pro smíšený sbor s tenorovým a barytonovým sólem a stereofonní 

magnetofonový pás na verše latinské st�edov�ké studentské poezie má �ty�i 

�ásti. Komponován byl v únoru roku 1972. Lukáš skladbu psal pro �eskou píse�, nebo�

v�d�l, co si m�že dovolit, aby to sbor interpreta�n� zvládl. Realizace se v 

elektroakustickém studiu �eskoslovenském rozhlasu v Plzni ujal Václav Ježek. Cyklus 

trvá 12 a p�l minuty. Premiéra se uskute�nila 31. 5. 1972 v Plzni v Masných krámech v 

podání �eské písn�, sóla zpívali tenorista Erich Freisleben a barytonista Josef Sonnek, 

�ídil Zden�k Lukáš. Na nahrávce magnetofonového pásu se dále podíleli technik Václav 

Ježek, klavírista Antonín Brejcha a instrumentální soubor sboru �eská píse� pod 

vedením Jana Málka. Natá�ení pro rozhlas prob�hlo 29. a 30. 5. 1972 v Plzni. �eská 

píse� skladbu úsp�šn� provedla na festivalu v Barcelon� v srpnu 1972 a Zden�k Lukáš 

byl na to konto po�adatelem festivalu požádán o skladbu na p�íští ro�ník. Vznikla tak 

kompozice Versos d´ amor i de comiat op. 90 pro smíšený sbor, recitátora a komorní 

orchestr na verše starých katalánských básník�, jež byla ve Špan�lsku provedena více 

než 2000 p�vci. Nová �eská píse� se sbormistrem Zde�kem Vimrem skladbu Vivat 

iuventus! nato�ila za doprovodu p�vodního magnetofonového pásu se sólisty Josefem 

Sonnkem - baryton a Lubošem Šedivým – tenor, na CD „Lukáš : Compositions for 

Chorus“ z roku 1994 a provedla v Plzni a na FSU v Jihlav�. Cyklus Vivat iuventus! (A�

žije mládí!) má �ty�i �ásti. První z nich je Imitemur superos!, v p�ekladu Napodobujme 

nebeš�any!, jež textov� zpracovává pouze toto dvousloví. Druhá �ást nese název 

Miserere mei! (Smiluj se nade mnou!). T�etí �ástí je Omittamus studia! (Zanechme 

studia!), záv�re�nou �ástí pak Vivat vinum! (A� žije víno!).   

Provedení této pozoruhodné skladby vyžaduje plné pozornosti sbormistra, který se musí 

orientovat nejen sluchovou analýzou p�ehrávaného pásku, ale i �asovými údaji 

v partitu�e, aby souhra se sborem byla co nejp�esn�jší. Opakované provedení této 

skladby však nikdy nebude zcela totožné.  

4.4.3 Canti iuventutis, op. 109 

Cyklus Canti iuventutis (Zp�vy mládí) obsahuje t�i skladby pro smíšený sbor, 2 

flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše st�edov�ké studentské latinské poezie, 
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které byly komponovány pro Ji�ího Linhu a jeho vokální soubor Linha Singers. Cyklus 

trvá 11 minut. Premiéra skladby se uskute�nila ve Velkém sále M�stské knihovny v 

Praze 16. 5. 1975. První dv� �ásti Vinum bonum et suave (Víno dobré a p�íjemné) a 

Dum nox erit dies (Dokud noc nebude dnem) byly komponovány v b�eznu roku 1975, 

t�etí �ást Ignoratio dulcis (Sladká neznalosti) pochází již z roku 1974 a nese opusové 

�íslo 105, délka je 4 minuty. Latinský text dvou �ástí cyklu Canti iuventutis je sou�ástí 

sbírky Carmina Burana, souboru st�edov�kých náboženských, satirických, 

moralistických, milostných, pijáckých a jiných básní a písní, pocházejících z 11. – 13. 

století a sepsaných kolem roku 1230.  

4.5 Sborové cykly na liturgické texty 

4.5.1 Liturgické písn� op. 236 

T�i písn� pro nižší hlas a varhany nebo klavír byly zkomponovány v kv�tnu 1991 v 

Jílovém na modlitby z liturgie církve �eskoslovenské. Doba trvání cyklu je 7 minut 50 

vte�in. V�novány byly Lukášov� p�ítelkyni, altistce Dan� Strnadové a jílovskému fará�i 

Polinskému. Premiéru zpívala Dana Strnadová za doprovodu samotného autora.30

�ásti: 1. Bože, Ot�e p�edobrý, 2. Rozsv�� v srdcích našich, 3. Hle, dotkl se úst mých. 

Skladba se ovšem do�kala i nové verze pro baryton a smíšený sbor, ve které je melodie 

transponována o malou tercii výše a varhanní doprovod je rozepsán do sborových 

hlas�, kdy je rytmická stránka p�izp�sobena textu sboru. Partitura pro sólo baryton a 

smíšený sbor je v�nována p�íteli Zde�ka Lukáše dlouholetému �lenovi a sólistovi �eské 

písn� a pozd�ji i Nové �eské písn� Josefu Sonnkovi, který tento cyklus premiéroval se 

sborem Nová �eská píse� a sbormistrem Zde�kem Vimrem 13. �ervna 1993 na koncert�

k Lukášovým 65. narozeninám. Nahrávka pak byla nato�ena na CD Lukáš: 

Compositions for Chorus vydaném roku 1994. Po domluv� s autorem byla realizována 

verze skladby v obsazení soprán a varhany. Tato verze skladby poprvé zazn�la v Plzni 

                                                
30 MANDYSOVÁ, Daniela. Pís�ová tvorba Zde�ka Lukáše. Hudební kultura XVII: osobnost a dílo 
Zde�ka Lukáše : (aspekty muzikologické, interpreta�ní, receptivní, pedagogické-- ). 1. vyd. V Plzni: 
Západo�eská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-734-6, s. 71. 
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v roce 1998 v podání Daniely Mandysové za varhanního doprovodu Zde�ky 

Ledvinové.31

  

                                                
31 MANDYSOVÁ, Daniela. Pís�ová tvorba Zde�ka Lukáše. Hudební kultura XVII: osobnost a dílo 
Zde�ka Lukáše : (aspekty muzikologické, interpreta�ní, receptivní, pedagogické-- ). 1. vyd. V Plzni: 
Západo�eská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-734-6, s. 73. 
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5 Analýza vybraných sborových cykl� z pohledu 
sbormistra 

Zden�k Lukáš ve svých sborových cyklech pro smíšené sbory vycházel, co se 

textových p�edloh týká, hned z n�kolika oblastí. Nejvíce sborových cykl� je 

komponováno na básnické p�edlohy. Až na jediný p�ípad, kterým je Pocta tv�rc�m, 

jejíž textovou p�edlohou byly verše Václava Fišera, jedná se o inspiraci básn�mi autor�

zahrani�ních. A� už se jednalo o básn� francouzských, amerických, �i ruských básník�

v �eském p�ekladu, jak je tomu u cykl� Blázen u cesty, Tvá�e lásky, �i Vyšel jsem d�ív 

než hv�zda ranní, nebo p�ímo o verše v jazyce cizím Four sonnets a Chansons 

populaires. Ke své analýze jsem si vybrala cyklus Pocta tv�rc�m na krásné verše 

Václava Fišera proto, že je jedním z v�bec nej�ast�ji interpretovaných Lukášových 

sborových cykl� pro smíšené sbory. 

Lidové texty se staly p�edlohou t�em sborovým cykl�m, p�i�emž všechny tyto 

cykly jsou za doprovodu nástroj�, a� už je to samostatný klavír v cyklu P�t písní o 

lásce, nebo klavír s doprovodem bicích nástroj� v pozoruhodném cyklu Hadroplet. 

Netradi�ního nástrojového obsazení v podob� cembala i pom�rn� prom�nlivé role 

doprovaze�e a sólisty využil Zden�k Lukáš v cyklu V podzám�í. Tento interpreta�n�

vd��ný cyklus je pom�rn� opomíjen. I proto jsem jej zvolila ke své podrobn�jší analýze.  

V oblasti latinských text� se Zden�k Lukáš, co se tý�e sborových cykl�, 

inspiroval t�ikrát. Jednou to byla inspirace latinskými texty Šalomounových p�ísloví 

v Parabolae Salomonis a ve dvou p�ípadech pak verši latinské st�edov�ké studentské 

poezie v cyklech Vivat iuventus! a Canti iuventutis. V této oblasti je bezesporu 

nejpozoruhodn�jším cyklem Vivat iuventus!, vycházející z oblasti elektroakustické 

hudby. Budu se mu tedy dále podrobn�ji v�novat.  

Liturgické texty se staly p�edlohou pouze jednoho sborového cyklu ur�eného 

smíšeným sbor�m a to Liturgickým písním.  

Ke své podrobn�jší analýze jsem vybrala z každé této oblasti jeden cyklus, 

v oblasti lidových inspira�ních zdroj� pak cykly dva a to v podstat� klasický sborový 

cyklus P�t písní o lásce a svým zpracováním interpreta�n� zajímavý cyklus V podzám�í.  
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5.1 P�t písní o lásce, op. 27 

P�t písní o lásce nese opusové �íslo 27 a pat�í tak mezi po�áte�ní sborové 

kompozice. 

Úvodní skladba cyklu Ej, lásko, lásko je v tónin� a moll, tempové ozna�ení 

Andante, v dvoudobém taktu. Ve skladb� Lukáš hojn� využívá imita�ní techniky. 

Skladba je t�ídílné formy ABA´, p�i�emž první díl A za�íná v pianu ve vyšších hlasech 

sopránu a tenoru, o t�i takty pozd�ji nastupují na dominant� alt a bas. Prost�ední díl B je 

v rychlejším tempu (Poco piu mosso). T�etí díl A´ je opakováním za�átku ovšem 

s odlišnou dynamikou (za�íná ve forte, oproti dílu A, kde je dynamika piano) a 

obohaceným klavírním doprovodem. Interpreta�n� je pom�rn� nenáro�ná, rytmické 

problémy však mohou nastat v triolách, zejména pak v souh�e hlas� v pohybu 2:3 v 19. 

a 57. taktu, kdy alt s basem mají osminovou triolu a soprán s tenorem dv� osminové 

noty. (Ukázka �. 1) Tento úsek skladby je i náro�n�jší na p�esnost sbormistrových gest a 

v�asných nástup� sboru. Zárove� bude tato �ást skladby s nepravideln� rozd�lenými 

�asovými hodnotami (triolami) také ur�ovat horní tempovou hranici, nebo� pro ur�ení 

tempa je t�eba prohlédnout celou skladbu nebo její �ást a zhodnotit místa s nejv�tší 

hybností. 
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Ukázka �. 1, Ej lásko, lásko 32

Druhou �ástí cyklu je K�epelinka, též v dvou�tvr�ovém taktu a je založena na pro 

Lukáše typickém st�ídání ženské a mužské �ásti sboru, které v tomto p�ípad� navíc 

souvisí s textem a poté vrcholí spole�ným záv�rem. Tónina je d – frygická, tempo 

st�edn� rychlé, forma t�ídílná s codou. Každý díl formy je o n�co zrychlen – Poco piu, 

Piu mosso, záv�r ovšem p�inese tempo pomalé Andante. K p�echodu do nového tempa 

zde dochází plynule. Na pomyslném grafu tempových k�ivek by tempová �ára p�echodu 

tedy byla spojitá. To nám zárove� nazna�uje, že k estetickému ú�inku tempové zm�ny 

bude t�eba volit p�íslušné prost�edky (accelerando). V záv�ru však tempová zm�na 

p�ichází náhle, jak i sám autor vepsal do tempového ozna�ení Andante subito. Tempové 

zm�ny jsou v této skladb� p�evážn� v rámci klavírních meziher. Píse� je náro�n�jší 

intona�n�, zvlášt� díky klavírnímu doprovodu, který je pojat více individuáln� na rozdíl 

od první písn� cyklu, kde klavír sbor vícemén� pouze harmonicky podbarvuje.  

T�etí �ást Dyby m� tak bylo je taktu t�ídobého. Tónina písn� je g – mixolydická, 

tempo st�edn� rychlé - Allegretto. V prvních dvou slokách je píse� pln� v kompetenci 

                                                
32 LUKÁŠ, Zden�k. P�t písní o lásce [hudebnina]. Praha: Panton, 1972. 
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ženské �ásti sboru, teprve ve t�etí sloce se p�idává tenor s melodií v dlouhých 

hodnotách, bas v této písni zcela chybí. P�i interpretaci je t�eba dbát na melodii 

v tenoru, která je nad�azena melodii sopránu a altu, což je patrno i z dynamického 

ozna�ení.  

�tvrtá �ást cyklu nese název M�la jsem milého a využívá st�ídání sudého a 

lichého taktu a je zpracováním humorného textu, který se též zpíval na lidových 

slavnostech k ukon�ení žní, obžínkách. Skladba je psána v lydickém modu – a, patrno 

z charakteristického intervalu zv�tšené kvarty, v tomto p�ípad� tedy tónu dis. Ve 

formovém p�dorysu písn� je vid�t �ty�dílná forma. Ve t�etím dílu kon�í st�ídání 

dvou�tvr�ového a t�í�tvr�ového taktu, nastupuje pouze takt t�ídobý a v pianissimu je, 

postupným p�idáváním hlas� od sopránu k basu, zahájena záv�re�ná gradace, která po 

krátké mezih�e vrcholí v dalším dílu unisonem všech hlas� ve forte v dvoudobém taktu. 

Nástup forte však p�ichází dynamickým zlomem v klavírním doprovodu (ff subito) a je 

t�eba jej náležit� ukázat. Následná coda p�inese zklidn�ní v podob� sestupné dynamiky 

– decrescendo a zklidn�ní tempa – ritardando, v posledních dvou taktech však klavír 

p�ipomene radostný ráz celé písn�. Ur�itá náro�nost této skladby spo�ívá ve st�ídání 

dvou�tvr�ového a t�í�tvr�ového taktu. Je zde vlastn� patrná inspirace lidovým tancem 

mateník, což je typický tanec severního Moravského Horácka, který pat�í mezi tzv. 

sm�sky neboli tance p�es nohu, tedy tance s prom�nným rytmem.  

Záv�re�nou skladbou cyklu je píse� Jojdana, jojdana op�t postavená na st�ídání 

ženského a mužského sboru se spole�nou záv�re�nou gradací. Skladba je psána v tónin�

A dur, ve st�edním dílu t�ídílné formy p�echází do tóniny E dur, poslední díl se op�t 

navrací do tóniny A dur. I v této písni dochází k st�ídání taktu, v tomto p�ípad�

t�íosminového a dvou�tvr�ového, ovšem po delších taktových úsecích. Také zde Lukáš 

využívá st�ídání ženské a mužské �ásti sboru, úvodní díl pat�í sboru ženskému, st�ední 

díl pak sboru mužskému a v záv�ru se op�t všechny hlasy spojí ve forte efektního finále 

celého cyklu. Poslední fráze p�ináší vychýlení �asové lokality v podob� fermaty. 33

Jedná se o vrchol p�ed koncem fráze, proto volíme rad�ji prodloužení kvantifikované. 

Poslední dv� �ásti cyklu jsou v rychlém tempu, p�edepsáno tempo Allegro.  

A� se jedná o nižší cyklus, je zde vystup�ován tempový a dynamický kontrast 

mezi jednotlivými písn�mi od pomalé Ej, lásko, lásko p�es K�epelinku, která p�ináší 

st�ední tempo a bohatší klavírní doprovod i dynamiku. Prost�ední píse� cyklu Dyby m�

                                                
33 Fermata (koruna) – znak notového písma; je umíst�n nad nebo pod notou, akordem �i pomlkou a 
prodlužuje jejich trvání. 



                                                                                                                                       35 

tak bylo je svým st�edn� rychlým tempem a durovým charakterem mostem k dv�ma 

záv�re�ným radostným �ástem M�la jsem milého a Jojdana, jojdana, které p�inášejí 

rychlé tempo a záv�r ve forte.  

5.2 Vivat iuventus!, op. 86 

Cyklus Vivat iuventus! (A� žije mládí!) je velmi pozoruhodnou skladbou, ve které 

je spojena hudba z pásku s živým provedením. Hudba z pásku je nahrávkou akustických 

nástroj� i elektroakustických zvuk� a živé provedení je v kompetenci smíšeného sboru. 

Akustické nástroje jsou upraveny pouze minimáln�, pracuje se spíše se st�ihem, 

zesilova�em a filtry. Tonální centrum skladby je nejasné, tonalita je rozší�ená a vychází 

z modality, forma volná.  

První �ást cyklu Imitemur superos (Napodobujme nebeš�any) za�íná hudbou 

z pásku a po úderu cluster�, neboli tónových shluk� v klavíru, a trubicových zvon� se 

p�idává smíšený sbor unisono s deklamací textu Imitemur superos nejprve na tónu c a 

v dalších citacích textu pak tento tón rozši�uje o postup st�ídání s vrchní a spodní 

sekundou, až po postup rozší�ený na rozp�tí tón� od f do d.  S postupným rozši�ováním 

tón� je spojeno postupné p�idávání rytmických hodnot. Jedná se vlastn� o rytmické i 

melodické zdobení základního motivu. Skladba by se dala rozd�lit na dva výrazn�jší 

úseky, p�i�emž díl druhý p�ináší nový pohyb v šestnáctinových hodnotách, který za�íná 

v altu a je postupn� p�edáván basu a nakonec tenoru se sopránem. Protipólem tohoto 

rytmického pohybu je krátká melodie zaznívající nejprve v sopránu a �áste�n�

v p�evratu p�edaná tenoru. Dynamika sborového partu skladby je stále ve forte. 

Magnetofonový záznam hudby využívá i jemn�jší odstíny dynamického spektra 

s crescendem na v�tší ploše. K tomu je užito bicích nástroj�, zejména jemného ví�ení na 

gong, ví�ení na �inel a rychlých úder� na triangl. Nástroje nejsou slyšiteln� elektronicky 

upravovány. Celá druhá �ást skladby je postupnou gradací k vrcholu, který má podobu 

záv�re�né citace verše Imitemur superos. Po následujících úderech zvon�

v magnetofonovém pásku p�ichází už jen postupné doznívání. První �ást cyklu trvá 2 

minuty a je tedy �ástí nejkratší.  

Druhou �ástí cyklu je Miserere mei! (Smiluj se nade mnou!). V introdukci skladby 

zazní výrazné crescendo bicích nástroj�, ke kterým se postupn� p�idává klavír, aby byl 

vyst�ídán tesknou a melancholickou melodií zobcové flétny. Tuto chorální melodii 
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s orientálním nádechem p�ebírá sólový tenor. Tato skladba je zá�ným p�íkladem vlivu 

starých církevních tónin na Lukášovu melodickou invenci. Zatímco se v n�kterých 

úsecích skladby �asto setkáváme se zvýšenou - lydickou kvartou, mnohé pasáže jsou 

nep�ehlédnutelné díky mixolydické malé septim�. V další �ásti skladby do doznívající 

tenorové melodie nastupuje s �asovým posunem ženský sbor, v obsazení první a druhý 

soprán a alt, rytmickou deklamací verš� na tónu d1 a d2. Následující mezihra je 

reminiscencí introdukce s melodií zobcové flétny, která je op�t p�ebírána sólovým 

tenorovým partem. Tenorový part je vyst�ídán deklamací ženského a pozd�ji i 

mužského sboru. Syntetický zvuk ukon�í tuto �ást a vytvo�í p�echod k ženskému sboru, 

který v obsazení prvního a druhého sopránu a altu durovým kvintakordem harmonicky 

podbarvuje následující tenorové sólo. V záv�ru skladby zazní flétnové sólo st�ídající se 

s tenorovým sólem v postupném decrescendu a ritardandu. Tato �ást trvá 4 minuty 13 

vte�in a je tak nejdelší �ástí cyklu. Jako podklad zní celou skladbou hlubší šum, 

vytvo�ený dozvukem tón� klavíru. Na okraji partitury je poznámka, která p�ikazuje, že 

tento zvuk má být s ubývající dynamikou filtrován do co nejnižších frekvencí. Naopak 

zvuk t�ení �inel� v úvodu má být s ubývající dynamikou obrácen� filtrován do co 

nejvyšších frekvencí.  

T�etí �ást Omittamus studia (Zanechme studia!) za�íná rytmickou deklamací 

mužské �ásti sboru do tón� zvonkohry. Následuje rytmizované unisono ženského 

trojhlasu. Další �ást skladby p�inese imita�ní zpracování melodického motivu 

s protipohybem v tenoru, podbarvené zvukovou sm�sicí magnetofonového pásu. Toto 

místo je dynamickým vrcholem celé skladby. Úder klavíru p�etne zvukový proud a sbor 

v následující �ásti promlouvá dlouhými tóny v pianu. Oktávová poloha tónu e 

s akcentem náhle zazní v klavíru a sbor unisono dovede skladbu až do samého záv�ru 

postupným decrescendem, které je ješt� podpo�eno postupným odebíráním hlas� od 

basu k sopránu. �asový údaj trvání skladby je 3 minuty 6 vte�in. 

Záv�re�ná �ást nese název Vivat vinum! (A� žije víno!) a je vyvrcholením celého 

cyklu. Po pulzaci šestnáctinových hodnot bicích nástroj� v úvodu nastupuje mužská 

�ást sboru rytmickou deklamací verše Vivat vinum ad libitum. Bicí nástoje tento proud 

náhle p�eruší a dají tak prostor vyniknout melodii sólového barytonu. V této melodii 

p�ináší sólový baryton ur�itý náznak reminiscence k sólovému tenorovému partu druhé 

v�ty cyklu využitím tém�� identického tónového materiálu. Bicí nástroje tvo�í návrat 

k úvodní sborové �ásti op�t vyst�ídané sólovým barytonovým partem. Další plocha 

skladby p�ináší imita�ní zpracování hlas�. Toto místo je vrcholem skladby a záv�re�ná 
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gradace je ješt� umocn�na rozší�ením �ty�hlasu až na osmihlasou sborovou sazbu. 

(Ukázka �. 2) Tento zvukový proud sboru je na osm vte�in p�erušen vygradovanou 

hudbou magnetofonového záznamu, aby op�t zazn�l v záv�re�ném akordu D dur. 

Záv�re�ná �ást cyklu trvá 3 minuty. 

Ukázka �. 2 Vivat vinum!, osmihlasá sborová sazba v záv�re�né �ásti 34

Cyklus Vivat iuventus! je náro�ný hned v n�kolika oblastech. V ur�itých místech 

jsou sice patrné náznaky tonálního centra, ale v�tšinou je tonální centrum nejasné nebo 

pop�ené, intonace t�chto oblastí je tudíž problemati�t�jší. Intona�n� náro�n�jší na 

p�esnost jsou i neustálé sekundové postupy v mnoha �ástech cyklu. Jinak se intonace 

drží p�irozených hlasových poloh a rozsah� a melodické postupy jsou plynulé. V�tší 

obtížnost p�ináší rytmická oblast, nebo� v cyklu není nikde ur�en takt a ur�ité taktové 

úseky jsou ozna�eny p�erušovanou �arou. Jsou zde pouze o�íslované �ásti a p�edepsaná 

hodnota �tvr�ové noty, která v�tšinou vychází z šedesáti úder� za minutu, což odpovídá 

hodnot� jedné vte�iny. Jedna sekunda je dána délkou jednoho centimetru v zápisu 

partitury na milimetrovém papíru. To je d�ležité, nebo� sbormistr se v zápisu partitury 

musí držet i �asových údaj�, které ur�ují, kolik vte�in ur�itý taktový úsek trvá, nebo po 

kolika vte�inách má daný hlas nastoupit. S tímto souvisí i souhra s reprodukovaným 

magnetofonovým záznamem. Sbormistr se musí držet jak tohoto záznamu, tak i 
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�asových údaj� v partitu�e. Sborový part není striktn� vázán na doby, je psán spíše 

v plochách, ur�eny jsou jen sty�né body nástup�, které jsou v nahrávce 

magnetofonového pásu signalizovány rozli�nými hudebními prost�edky. Orientace ve 

zvukovém záznamu je usnadn�na �astou akcentací, rytmicky p�esn� danými plochami 

bicích nástroj�, �i klavíru. I p�esto však interpretace skladby klade vysoké technické 

nároky na schopnosti sbormistra a souhra živ� produkované hudby s hudbou z pásu je 

pln� v jeho kompetenci. Interpretace skladby p�ináší i náro�nost technickou, nebo�

reprodukovaný magnetofonový pásek je stereofonní a vyžaduje technické zázemí a 

spolupráci zvukového technika. V úvodu partitury je i nákres situa�ního plánku jevišt� s 

p�esným rozmíst�ním jednotlivých komponent�. Sbor je plánován tradi�n� do 

obloukové formace, po jeho stranách jsou sm�rem k publiku umíst�ny reproduktory 

(levý a pravý) a v pomyslném st�edu je prostor sbormistra. Partitura je rozd�lena na dv�

�ásti, jedna �ást pro živé provedení a druhá pro hudbu z pásu. (Ukázka �. 3) V partitu�e 

nejsou podrobn� zaneseny elektroakustické operace pro studio, je zde jen schematický 

plán nástup� a trvání jednotlivých nástroj� z již hotového magnetofonového pásu.  

I v tomto tonáln� a rytmicky uvoln�ném cyklu je zachován ur�itý kontrast mezi 

jednotlivými �ástmi. Úvodní �ást cyklu je rytmicky a dynamicky výrazn�jší a využívá 

sazby všech hlas� sboru. Druhá �ást cyklu p�ináší kontrast uvoln�ním rytmické pulzace 

i nižší dynamickou plochou, danou už obsazením sólového tenoru a využitím ženské 

�ásti sboru bez tenoru a basu, mužské hlasy zazní pouze na jednom míst�. Melismatický 

charakter této �ásti je umocn�n mixolydickým modem. T�etí �ást je v duchu pravidelné 

a gradující pulzace. Je zde i nejvíce kontrast� jak dynamických tak výrazových. 

Poslední �ást cyklu je dynamicky nejvýrazn�jší, prvky v ní obsažené navíc ješt�

umoc�ují vyvrcholení celého cyklu. Záv�re�ný akord D dur (neúplný, bez kvinty) tvo�í 

svojí p�ekvapiv� �istou konsonancí kontrast k jinak v pr�m�ru zna�n� atonální, a 

mnohdy disonantní stavb� díla. Jeho užití v samém záv�ru vyvolá v poslucha�i 

neochv�jn� p�sobivou katarzi. 
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Ukázka �. 3 Vivat iuventus! úvodní �ást partitury 35

5.3 Pocta tv�rc�m, op. 147 

Cyklus Pocta tv�rc�m je ur�en smíšenému sboru s pr�vodem klavíru a houslí. 

První �ást cyklu nese název Michelangelo. Tónina skladby je fis moll, tempo pomalé, 

svým p�edepsáním �tvr�ové hodnoty na 60 úder� odpovídající larghettu, takt 

dvou�tvr�ový, ten se ovšem v pr�b�hu �asto m�ní na t�íosminový, nebo na t�í�tvr�ový. 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni byl p�edevším socha�, text skladby za�íná 

veršem „Rozkro�en nad v��ností rveš se s kamenem, jež bez bolesti nevydá sv�j dar.“ a 

práv� tento tvrdý tv�r�í zápas symbolizuje klavírní a poté i houslový doprovod, svou 

pevnou rytmikou, akcenty, opakováním tón�, silnou dynamikou. Po t�ech úvodních 

taktech klavíru v silné dynamice a oktávách, dalo by se �íci p�ipomínajících údery 

kladiva, nastupuje soprán, alt a tenor s rytmicky pevnou melodií v unisonu. Ta se 

prom�ní v trojhlas, který p�ejde do mezihry, jež je jakýmsi sólem houslí s doprovodem 

klavíru. Po této �trnáctitaktové mezih�e nastupuje st�ední díl, ve kterém se st�ídá ženská 

a mužská �ást sboru. V této �ásti dochází k �astým zm�nám metra, uplatní se zde i 
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imita�ní technika, kdy mužské hlasy p�ebírají tutéž melodii hlas� ženských s taktovým 

zpožd�ním, toto místo je zárove� nejt�žším místem celé skladby, nebo� se m�ní i 

rytmické hodnoty, vyskytuje se zde synkopa i nepravidelný rytmický útvar (triola) a 

tudíž je t�eba velmi dbát na celkovou souhru. Úkolem sbormistra je dávat naprosto 

p�esná taktovací gesta dvoudobého schématu a p�i nácviku skladby dbát na p�esnost p�i 

provedení trioly i následných šestnáctinových hodnot, abychom tyto rytmické útvary 

názorn� kvantifikovali a zachovali tak jejich p�ízna�ný kvalitativní odstín. (Ukázka �. 4) 

Ukázka �. 4 Pocta tv�rc�m, Michelangelo 36

Toto náro�né i obsahov� vypjaté a dynamické místo vyústí v poklidnou melodii 

durového charakteru v klasické �ty�hlasé sazb�. Do té nedo�kav� nastupuje op�t 

mezihra houslí a klavíru, jež je oproti za�átku prodloužena o dva takty, v nichž housle 

promluví technicky náro�n�jší triolovou pasáží. Po mezih�e nastupuje celý sbor melodií 

v unisonu, jež se po dvou taktech rozv�tví do �ty�hlasu. Na pár takt� ješt� utichne bas a 

následující durová melodie promluví pouze v sopránu, altu a tenoru, aby se vzáp�tí op�t 

s basem spojila ve forte rytmicky pevného a grandiózního záv�ru. K dynamické gradaci 

je na záv�re�ných �ty�ech taktech p�idáno ritardando, aby podpo�ilo vrchol dramatické 

hudby. Je t�eba jej volit na malé ploše, nebo� zpomalování na velké ploše je provázáno 

postupným úbytkem pozornosti poslucha�e. Náro�nost této skladby spo�ívá v �astém 

st�ídání metra, složitosti rytmických útvar�, �astém st�ídání tónorodu, v nástupech hlas�

na jinou než první dobu a synkopách. Velmi d�ležitá a náro�ná je i souhra 

doprovázejících nástroj�, tj. klavíru a houslí. Sbormistr musí volit p�ehledná a p�esná 

taktovací schémata. Michelangelo je krásnou úvodní �ástí celého cyklu, autor zde 
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p�esn� vystihl text, jak v úvodním tvrdém zápasu, tak i v lyri�t�jším vyzn�ní textové 

symboliky. Celá skladba je jakoby rodícím se socha�ským – um�leckým dílem a 

zárove� tv�r�ím zápasem um�lce p�i zrodu takového díla.  

Skladba Rembrandt je druhou �ástí cyklu. P�ináší op�t rytmicky výrazný úvod 

v silné dynamice, tentokrát navíc v dvojnásobném tempu než v první �ásti. Tempové 

ozna�ení �tvr�ové hodnoty na 120 úder� p�ináší rychlé tempo. Tónina skladby je h 

moll, forma velká t�ídílná ABA da Capo. Dvoutaktová introdukce v klavíru udává 

pevný ráz celého velkého v�tného dílu A, v tomto charakteru vzáp�tí nastupuje bas 

rytmickou deklamací na jednom tónu. Po dvanácti taktech p�ichází tenor o malou tercii 

výše, s melodií v naprosto stejných rytmických hodnotách a textov� dokon�uje první 

verš. Celý tento verš se znovu opakuje, na jeho za�átku se p�idává k basu a tenoru i alt, 

který nastupuje na kvint� kvintakordu h moll a tím pádem v melodii dodržuje s tenorem 

p�esný dvojhlas v terciích. Na druhou opakovanou �ást verše se p�idává i soprán, jež 

doplní kompletní �ty�hlasou sazbu h moll kvintakordu a s tenorem a altem tak melodii 

obohatí o trojhlas, p�i�emž bas stále p�esn� dodržuje deklamaci na tónu h. Autor zde 

skv�le vygradoval úvodní díl skladby, aby vzáp�tí p�inesl tempové i výrazové uklidn�ní 

v díle st�edním. Tento díl B p�ináší pomalé tempo a t�í�tvr�ový takt, který se ovšem 

v pr�b�hu dílu n�kolikrát zm�ní na dvou�tvr�ový a v jednom míst� dokonce na 

jedno�tvr�ový.  Tempová zm�na se v tomto p�ípad� uskute��uje skokem a pomyslná 

tempová �ára je p�etržena. Základní doby nového tempa se rovnají díl�ím dobám tempa 

p�edešlého, tudíž se jedná navzájem o tempa soum��itelná a to v pom�ru 2:1. Hodnota 

mezi �tv�ovou notou první a druhé �ásti je 120:60 a v zápisu je též ozna�en p�evod noty 

�tv�ové na osminovou, který nás na zachování tohoto pom�ru temp upozor�uje. Velký 

v�tný díl B ská�e do subdominantní tóniny e moll a práv� na tónech e moll kvintakordu 

se postupn� p�idávají soprán., alt a tenor v �asovém posunu. (Ukázka �. 5) Uplat�uje se 

zde technika imitace, kdy si jednotlivé hlasy p�edávají nové téma s �asovým posunem. 
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Ukázka �. 5 Pocta tv�rc�m, Rembrandt 37

 Další verš textu je vystup�ován op�t stejným principem, ovšem v opa�ném 

postupu od tenoru k sopránu, tedy od primy ke kvint� kvintakordu C dur, který je 

v tomto p�ípad� chápán jako subtónika, tedy šestý stupe� tóniny e moll. V druhé 

polovin� v�tného dílu B se p�idává i bas, �ímž dochází k vystup�ování vrcholu tohoto 

dílu, který je p�etržen prudkou zm�nou dynamiky, aby p�inesl zklidn�ní v záv�ru 

v�tného dílu B na kvintakordu A dur, což skv�lým zp�sobem vystihne význam textové 

p�edlohy („…na rtech smrti zažíhá život svatozá�“). Fermata pak odd�luje díl B a 

opakující se díl A, pravidelné tempo tak p�estává existovat a oba v�tné díly jsou 

v nep�ímém styku. Rytmické údery tónu h v discantu a basu v klavíru op�t navodí 

tempo a náladu prvního v�tného dílu A, který se naprosto beze zm�ny opakuje. 

Rembrandt je nejrychlejší a zárove� nejrytmi�t�jší �ástí celého cyklu a pouze zde není 

využito k doprovodu sborových part� i houslí. P�i nácviku je t�eba dbát na p�esnou 

artikulaci v úvodní �ásti skladby. St�ední technicky náro�n�jší díl vyžaduje op�t 

p�esnost sbormistrových gest a hlavn� nástup� jednotlivých hlas�.  Nizozemský malí�

Rembrandt Harmenszoon van Rijn byl mistrem šerosvitu, Zden�k Lukáš ve své skladb�

v�nované Rembrandtov� poct� mistrn� pracuje s gradací a tím jakoby postupn�

rozsv�cuje tóny jednotlivých harmonií. 

Picasso je t�etí a zárove� záv�re�nou �ástí cyklu. Tónina skladby je e moll, tempo 

svým p�edpisem 60 úder� op�t odpovídající larghettu, takt dvou�tvr�ový, který se 

ovšem �asto m�ní na t�í�tvr�ový. Úvodní atmosféru navodí tóny houslí, ke kterým se 

p�idává ženská �ást sboru, ovšem ve �ty�hlasém rozložení se dv�ma hlasy v sopránu a 

dv�ma v altu. V této úvodní frázi je v rámci místního dynamického výkyvu t�eba volit 

m�kkého nasazení v nižší dynamice, abychom m�li k dispozici v�tší dynamický rozptyl 
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a bylo tím docíleno v�tší gradace, která je zde žádoucí, jak je patrno i z notového 

zápisu. Úvodní melodie t�chto ženských hlas� je ze své zp�vnosti vytržena rytmickou 

deklamací tenoru a basu, která je s ubývající dynamikou op�t nahrazena tóny houslí, 

tentokrát už s harmonickým podbarvením klavíru. Zp�vná úvodní melodie ženských 

hlas� se znovu opakuje a je dále rozvinuta. Do té op�t rytmicky výrazn� nastupuje 

mužská �ást sboru s doprovodem klavíru. Následující mezihra p�edznamená tempov� i 

výrazov� odlišný nový v�tný díl B. Tempo je rychlejší, dynamika silná, p�evládá 

rytmický charakter, takt p�evažuje t�í�tvr�ový. Charakter této �ásti je t�eba vystihnout i 

akcentovan�jším nasazováním tón� a využitím dynamických odstín�. K úvodnímu 

tématu v tónin� d moll v  basu a altu v unisonu se s �asovým posunem p�idávají tenor a 

soprán také unisono o kvintu výše. K rytmickému sjednocení hlas� dochází až 

v melodii, vycházející z akordu G dur. Druhá �ást v�tného dílu B nastupuje v tónin� e 

moll, kompozi�n� využívá totožný princip, jako �ást první, ovšem s pozm�n�nou 

melodií. V této imita�n� zpracované �ásti dochází ke gradaci, která vrcholí melodií 

durového charakteru v tempovém povolení (Tempo primo), které zde ješt� podtrhne 

celý tento vrchol. Postupné uklidn�ní p�ichází v decrescendu v osmihlasém rozložení 

hlas�. Tóny houslí, které ve v�tném dílu B utichly, op�t zazní a úvodním motivem 

p�ivodí atmosféru návratu. Opakuje se hudební myšlenka dílu A, je ovšem rozší�ena a 

harmonicky obm�n�na, tento díl lze tedy ozna�it A´. Celá skladba a tím i celý cyklus 

vrcholí velkým ritardandem (rit. molto) v osmihlasé sborové úprav� v tónin� e moll. 

Skladba Picasso, a� v úvodu p�ináší klidné tempo, je skute�ným vyvrcholením celého 

cyklu. Výrazov� je nejpest�ejší, nejobsáhlejší a p�ináší nejvíce kontrast�. Z tohoto 

samoz�ejm� vychází i nejv�tší obtížnost skladby, jež je ješt� umocn�na osmihlasou 

sborovou sazbou. Opakováním tón� vyšších poloh v záv�ru skladby Lukáš užívá 

prost�edku mimohudební p�edstavy - stálého symbolu, nebo� vysoké tóny jsou už po 

staletí symbolem sv�tla a ješt� tak podpo�í verše „... z tvých rukou vzlétla holubice 

bílá…“. Záv�re�ná �ást cyklu vyžaduje více místních agogických výkyv� v rámci 

jednotlivých frází, a� už je to zpožd�ný nástup zd�razn�ného tónu (v tomto p�ípad�

akordu A dur v záv�re�né frázi), nebo stup�ování kontrastu mezi spádem a klidem 

(patrné nap�íklad už v po�áte�ní frázi). Pablo Ruiz Picasso je považován za zakladatele 

kubismu, jehož princip spo�ívá v prostorové koncepci díla, p�edm�t nezobrazuje jen z 

jednoho úhlu, ale z mnoha úhl� sou�asn�. Dalo by se �íci, že i skladba Picasso pln�

charakterizuje sv�j vzor, nebo� p�ináší n�kolik hudebních myšlenek sou�asn� ve stejnou 

chvíli. Cyklus Pocta tv�rc�m je mistrnou ukázkou kompozice Zde�ka Lukáše a 
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dokazuje, jak bravurn� pracoval s textem a vystihl hudební �e�í obsah slov. Je t�eba 

proto zvýšen� dbát na z�etelnost básnického slova, na jeden ze základ� dobré 

interpretace. 

5.4 V podzám�í, op. 170 

V podzám�í je velmi zajímavým cyklem skladeb, ve kterém je sbor spíše 

doprovaze�em sólového cembalového partu. Cyklus je inspirován lidovou poezií a ve 

dvou �ástech zpracovává lidovou píse� p�ímo. Hlavní inspirací je zde však lidový tanec 

a jednotlivé �ásti nesou tane�ní názvy.  

První �ástí tohoto �ty�dílného cyklu je Minet. Minet je lidovou obdobou menuetu, 

párového tance francouzského p�vodu ze 17. století ve 3/4 taktu a ozna�uje tanec, který 

provázel slavnostní chvíle v život� lidí. Je to tanec plný dvornosti., prozrazoval 

láskyplný vztah dvojic, ale byl i výrazem vzájemné pospolitosti. Tento staro�eský 

lidový tanec se s oblibou tan�il až do 19. století. Skladba Minet je v tónin� Es dur, 

ve t�í�tvr�ovém taktu, ve st�edn� rychlém tempu. Forma skladby je t�ídílná ABA da 

Capo. Úvodní melodie je p�ednesena nejprve v cembalovém partu za doprovodu kvinty, 

kterou tvo�í basy a tenory a teprve po �ty�ech taktech melodii p�ebírají soprány s alty. 

Následuje op�t dalších osm takt�, kdy mužské hlasy tvo�í doprovod a cembalo p�edjímá 

další �ást melodie, kterou v následujících osmi taktech op�t p�evezmou hlasy ženské. 

Ve frázi je žádoucí využití místných dynamických výkyv� v rámci jediného 

dynamického stupn�, to znamená, že crescendo v rámci p�edepsaného piana by m�lo 

dojít pouze do mezoforte. Harmonicky díl A vychází pouze z funkcí tóniky a 

dominanty. Díl B p�ináší siln�jší dynamiku a p�echod do tóniny B dur, �ili do tóniny 

dominantní. V tomto v�tném dílu se role sboru a cembala vym�ní. Hlavní melodie, 

která je citací lidové písn� �ty�i kon� jdou, hned od za�átku zaznívá unisono v tenorech 

a basech, cembalo spole�n� se soprány a alty tvo�í harmonický doprovod. Cembalový 

part má podobu krá�ejícího basu a pouze v mezih�e zaznívá op�t v plné harmonii. Také 

ve v�tném dílu B vychází harmonie pouze z funkcí tóniky a dominanty. Následuje zcela 

totožné opakování v�tného dílu A, jedinou drobnou odchylkou je záv�re�ný takt v 

cembalovém partu a delší hodnota v partech sborových. 
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Druhá �ást cyklu nese název Kaplanka. Kaplanka jednak ozna�ovala budovu, 

která byla obydlím kaplana, tedy duchovního, jemuž byla ordiná�em sv��ena pastora�ní, 

neboli duchovní pé�e o ur�itou skupinu v��ících, avšak v tomto p�ípad� je ozna�ení 

kaplanka, kaplan, kaplanská �i chytaná názvem pro �eský lidový tanec �adový, 

s oblibou tan�ený nap�íklad za zp�vu písn� Utíkej Ká�o, utíkej. Skladba Kaplanka je 

v tónin� F dur, p�edepsán t�í�tvr�ový takt a pomalé tempo Lento. Formu m�žeme 

vysv�tlit jako malou dvoudílnou da Capo s krátkou meziv�tou. Jedná se vlastn� o dv�

kontrastní dvojperiody, které se znovu beze zm�ny opakují, a toto opakování je 

odd�leno dvoutaktovou mezihrou. Harmonie celé skladby neopustí tóninu F dur a 

pohybuje se pouze na funkcích tóniky a dominanty. První dvojperioda je v taktu 

t�ídobém a tempo je velmi pomalé. Spl�uje p�esn� podmínky za�azení mezi 

dvojperiody, záv�r první periody je polovi�ní, kon�í na akordu C dur, tedy na 

dominant� a vrchol je pouze jeden a to v period� druhé, která spl�uje požadavek záv�ru 

celého, tj. na tónice. Sbor, zastoupený hlasy altu, tenoru a dv�ma hlasy basu, v této �ásti 

pouze doprovází dlouhými drženými tóny na brumendo38 a plní tak funkci 

harmonického podbarvení sólové melodie cembala, která má charakter ornamentálního 

zdobení. (Ukázka �. 6) V Lentu t�í�tvr�ového taktu bychom mohli kvantifikovat pohyb 

po osminách, pak by ovšem základními dobami byly doby osminové, nikoli �tvr�ové, 

což by vzhledem k volb� tempa i více odpovídalo. 

Ukázka �. 6 V podzám�í, Kaplanka 39

                                                
38 Bru�ivý zp�v beze slov a se zav�enými ústy. Pozn. autorky. 

39 LUKÁŠ, Zden�k. Four Czech Folk Songs [hudebnina]. USA: National Music Publishers, 2001.
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Druhá dvojperioda je kontrastní jak tempovým ozna�ením (Allegro molto), tak 

zm�nou taktu na dvou�tvr�ový. První perioda sice v tomto p�ípad� kon�í na tónice, 

avšak záv�r druhé periody je totožný se záv�rem periody první a tím je tedy zachováno 

pravidlo motivické sp�ízn�nosti. Melodie se p�esouvá do sborového partu za virtuozního 

doprovodu cembala. Text však vychází pouze z doprovodných slabik „dou dou dou“. 

Následuje krátká cembalová mezihra spíše improviza�ního charakteru a poté se ob�

dvojperiody beze zm�ny opakují. Záv�re�ná �ást ve velmi rychlém tempu (Allegro 

molto) na celosborové „dou dou“ skladbu efektn� vygraduje.  

T�etí �ást cyklu s názvem Historický tanec je ve t�í�tvr�ovém taktu, tempového 

ozna�ení moderato molto. Jedná se o starou barokní lidovou píse� Na tej naší návsi. 

Tónina je d moll a forma by se dala vysv�tlit jako malá t�ídílná. Harmonicky vychází 

pouze z tóniny d moll, pouze záv�tí prvního dílu vychází z paralelní tóniny F dur, další 

díl se však do tóniny d moll navrátí. Historický tanec p�ináší typicky lukášovské 

kontrastní a dynamicky gradující st�ídání sólového sboru se sólovým cembalem. Celá 

skladba je založena na opakování melodie p�ednesené zprvu cembalem ve sborovém 

trojhlase v sopránu, altu a tenoru, bas se p�idává až ve t�etí v�tné �ásti. Tato �ást p�ináší 

i vrchol celé skladby, jak dynamický, tak v melodickém postupu. Píse� má dv� sloky, 

repetice však nep�ináší do formy zm�nu, liší se pouze záv�re�né rozložení tónického 

kvintakordu, obohacením basu a záv�r cembalového partu. Historický tanec je jedinou 

�ástí cyklu v mollové tónin�. Zárove� je druhou �ástí, která je citací lidové písn� a 

jedinou �ástí, ve které sbor nemá úlohu doprovaze�e. Tato nejpomalejší �ást, dáno 

ozna�ením tempa a hlavn� hybností hudby, bude nejvíce z celého cyklu využívat 

agogických i dynamických zm�n v rámci jednotlivých frází.  

Poslední �ástí cyklu je Furiant. Název pochází z latinského furians, jehož význam 

je rozzu�ený, rozrušený a ozna�uje rychlý a ohnivý �eský tanec st�ídav� v 

dvou�tvr�ovém a t�í�tvr�ovém taktu. Lukáš�v Furiant toto st�ídání metra p�esn�

dodržuje, a� je t�í�tvr�ové ozna�ení taktu zachováno v celé skladb�, charakter taktové 

prom�nlivosti je v tomto p�ípad� dán akcentací. (Ukázka �. 7) Tónina skladby je G dur, 

forma vícedílná ABACA s rondovým charakterem, mohli bychom ji vysv�tlit jako tanec 

s dv�ma trii. Tempo skladby je velmi rychlé a charakter veselý. V�tný díl A je v tónin�

G dur a t�ikrát se beze zm�ny opakuje. Hlavní melodie zaznívá v cembalovém partu, 

sbor má op�t charakter harmonického doprovodu na slabiky dou dou dou. V�tný díl B 

p�ináší tóninu D dur, tedy tóninu dominantní a je záležitostí pouze sólového cembala. 
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Po beze zm�ny se opakujícím dílu A následuje díl C. Je psán v tónin� C dur, která je 

v��i tónin� hlavní, tóninou subdominantní. Díl C za�íná cembalovým sólem a v druhé 

polovin� se p�idává drženými tóny, op�t na slabiky dou dou, celý sbor. Záv�r skladby 

tvo�í op�t opakování dílu A. V této skladb� cembalo za rytmického doprovodu sboru 

efektn� a místy až virtuozn� dokumentuje p�vab �eského lidového tance a je tak 

logickým zakon�ením celého cyklu.  

Ukázka �. 7 V podzám�í, Furiant 40

Mezi jednotlivými �ástmi cyklu je krásn� zachováno pravidlo kontrastu, takže 

v tomto p�ípad� je kompletní provedení cyklu žádoucí. Celková doba trvání cyklu je 10 

minut. Kontrast mezi jednotlivými �ástmi je dán jak tempov�, od tempa Moderato 

v první �ásti, p�es Lento a následn� Allegro �ásti druhé, k t�etí mollové a tempov� mírné 

�ásti až po záv�re�nou nejrychlejší a nejradostn�jší �ást celého cyklu. St�ídají se také 

�ásti s textem a �ásti vycházející textov� pouze z doprovodných slabik. Tím je dáno i 

st�ídání rolí mezi sólistou a doprovaze�em. V Minetu jsou tyto role pom�rn� vyrovnány, 

Kaplanka je hlavní doménou cembala, v Historickém tanci je cembalo jakýmsi 

pr�vodcem, na n�ž navazuje rovnocenným partem sbor a Furiant je ryze záležitostí 

sólového cembala. Interpreta�n� je cyklus pom�rn� nenáro�ný a je tak dostupný i 

                                                
40 LUKÁŠ, Zden�k. Four Czech Folk Songs [hudebnina]. USA: National Music Publishers, 2001.
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st�edn� vysp�lým sbor�m. Ur�itý stupe� obtížnosti a ur�itou hranici technické 

proveditelnosti p�ináší cembalový part. Ovšem v dnešní dob� technicky i zvukov� velmi 

vysp�lých digitálních klavír� a elektronických kláves nemusí být omezujícím faktorem 

nutnost použití originálního cembala. Cyklus V podzám�í je pom�rn� harmonicky 

pr�zra�ný a jednoduchý, textový materiál je pom�rn� chudý, avšak i p�esto je tento 

cyklus velice p�sobivý a nápaditý a sv�d�í tak o Lukášov� mistrném um�ní a 

neutuchající tv�r�í invenci.  

5.5 Liturgické písn�, op. 236 

Cyklus obsahuje t�i písn� na �eské liturgické texty. Ve svém rozboru se budu 

v�novat verzi skladby pro obsazení baryton a smíšený sbor, jež byla oproti p�vodní 

verzi transponována o malou tercii výše a sborový part je vytvo�en rozepsáním a 

otextováním varhanního doprovodu.  

První �ást s názvem Bože, Ot�e p�edobrý je psána ve t�ídílné form� s introdukcí, 

dv�ma meziv�tami a codou. Tónina skladby je E dur, taktové ozna�ení p�edepisuje 

dvou�tvr�ový takt, tempo volné, ozna�eno hodnotou �tvr�ové noty na 60 úder�. Ve 

skladb� se objevuje �astá deklamace na jednom tónu, což je charakteristické pro zp�v 

žalm�. Introdukcí za�íná smíšený sbor s náznakem hlavní melodie v altu, tu pak rozvíjí 

baryton, který nastupuje ve �tvrtém taktu deklamací hlavního verše. Harmonie je 

nekomplikovaná, díl A se vícemén� stále drží tóniky, místy se objeví dominanta a druhý 

stupe�. Ur�itá harmonická zvláštnost p�ichází až v dílu B, kde se objevuje tón ais, který 

bychom mohli považovat za sou�ást lydického akordu, kterému ovšem v tomto p�ípad�

chybí tercie, nebo spíše za alterovaný sedmý stupe�. Touto harmonií a postupem basu, 

altu a sólového barytonu v unisonu je ješt� umocn�n text („…up�ímn� se p�iznáváme 

k poklesk�m a h�ích�m svým a ze srdce jich litujíce prosíme T�: odpus�…“). Toto místo 

je zárove� vrcholem celé skladby. (Ukázka �. 8) 
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Ukázka �. 8 Liturgické písn�, I. Bože, Ot�e p�edobrý 41

Uvoln�ní p�ichází v tónice a následném decrescendu. V této frázi je t�eba pomocí 

místních agogických prom�n využít funk�ního deformování rytmu, tedy vystup�ovat 

kontrast mezi spádem a klidem. Následující meziv�ta p�echází do t�etího velkého 

v�tného dílu, který je ovšem zúžen a p�ináší sestupnou dynamiku. Záv�re�ná koda je ve 

forte a pouze v obsazení sboru. 

Prost�ední �ást cyklu nese název Rozsv�� v srdcích našich a je psána op�t 

v dvou�tvr�ovém taktu, v pomalém tempu. Tónina této �ásti je G dur, forma t�ídílná 

s introdukcí, meziv�tou a codou. Dvoutaktová introdukce sboru p�echází do v�tného 

dílu A, kdy nastupuje sólový hlas. Harmonie op�t vychází z deklamace na tónech tóniky 

obohacené pr�tažnými tóny. Dynamika se pohybuje v nižších stupních, od piana až do 

mezzoforte a navrací se do piana. Druhý díl nastupuje v siln�jší dynamice v tónin� D 

dur. Následuje krátká meziv�ta, p�echázející do t�etího v�tného dílu A´. Ten se op�t 

navrací do tóniny G dur a vychází ze stejného materiálu, harmonického i textového, je 

ovšem zúžen. Záv�re�ná koda, která je op�t už jen ve sborových partech, za�íná ve forte 

s postupným decrescendem až do piana. V dlouhých frázích je t�eba využít správné 

volby délky tón� v souvislé �ad�. To je subjektivní záležitostí a je p�i ní t�eba 

postupovat analyticky od celku k frázi a od té pak k jednotlivým tón�m. Tímto se 

ovšem za�neme zabývat až po zvládnutí technické stránky skladby. 

                                                
41 LUKÁŠ, Zden�k. Liturgické písn� [hudebnina]. Praha: Talacko Editions, 2005. 
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Záv�re�ná �ást cyklu Hle, dotkl se úst mých je v tónin� E dur, op�t 

v dvou�tvr�ovém taktu pomalého tempa. Forma se dá vysv�tlit jako t�ídílná 

s introdukcí, dv�ma meziv�tami a kodou. Po sborové introdukci ve forte p�ichází v 

nástupu sólového hlasu první v�tný díl.  P�es meziv�tu, která probíhá ve sborových 

partech ve forte, se dostáváme k druhému v�tnému dílu. Ten je v tónin� H dur a p�ináší 

rytmické osv�žení v podob� triolové pulzace. (Ukázka �. 9) Následující meziv�ta je 

totožná jako meziv�ta p�edchozí a je ukon�ena nástupem barytonu, ke kterému se 

p�idávají postupn� všechny sborové hlasy od sopránu k basu, aby se spojily 

v záv�re�ném dílu, který je vrcholem celé skladby. V této záv�re�né frázi je žádoucí 

vychýlení �asové lokality zpožd�ným nástupem zd�razn�ného tónu a pop�ípad�

vrcholové povolení p�ed dynamickým sestupem, jež v následující kod� p�inese už jen 

záv�re�né smí�ení ve slabé dynamice a ritardandu.  
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Ukázka �. 9 Liturgické písn� III. Hle, dotkl se úst mých 42

. 

Tento t�ídílný cyklus zpracovává texty �eské liturgie. V první �ásti cyklu je použit 

zpov�dní text doznání vin a h�ích� liturgie Církve �eskoslovenské husitské podle 

patriarchy Karla Farského. „Bože, Ot�e p�edobrý! Tys nás stvo�il k obrazu a 

podobenství svému, my však �asto nedbáme svých povinností a svévolnými �iny rušíme 

zdar Tvého tvo�ení, Tob� k necti, bližním svým i sob� na škodu a hanbu. Proto up�ímn�

se p�iznáváme k poklesk�m a h�ích�m svým a ze srdce jich litujíce prosíme T�: Odpus�

nám a síly poskytni, abychom se k Tob� vrátili, byli op�t Tvými dítkami a se svatou Tvou 

v�lí sjednoceni sm�li podíl bráti na Tvém království.“  

                                                
42 LUKÁŠ, Zden�k. Liturgické písn� [hudebnina]. Praha: Talacko Editions, 2005. 
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Druhá �ást cyklu pak vychází z textu modlitby p�ed �tením z Písem svatých. 

„Rozsv�� v srdcích našich, lidumilný Bože, nehynoucí sv�tlo Božského poznání svého, 

bychom v zá�i svaté pravdy Tvé, jak nám ji Kristus zjevil, u�ili se také duchem žít a 

v citech pro ni n�žnou láskou ú�inn� planuli.“ 

Poslední �ást cyklu ve svém textu p�ináší oslavu Pán� a duchovní o�istu. „Hle, 

dotkl se úst mých! Kéž odstoupí ode mne nepravost má a h�íchy mé nech� zahlazeny 

jsou. Skv�j se Jerusaléme, a jásej, Sione, že sláva Hospodina, Boha Tvého vzešla nad 

Tebou! Nebo� aj, král Tv�j navštívil T� slavný, beránek �istý p�išel k Tob�. Živ jsem já, 

avšak ne já, živ je ve mn� Kristus.“  

Tóniny jednotlivých �ástí jsou E dur, G dur a poslední �ást se op�t navrátí do E 

dur. Z duchovního hlediska je zde p�evládající E dur tóninou, jež nás vede do našeho 

nitra, k moudrému a vážnému oslovení, spojuje nás s hlubokými kosmickými pravdami 

i naší niterností. Tónina G dur oslovuje �lov�ka ve svém nejhlubším prap�vodu, je v ní 

vážnost, prapodstata.  

Všechny �ásti cyklu spojuje dvou�tvr�ový takt a tempová osa s hodnotou �tvr�ové 

noty na šedesát úder�, m�ní se pouze hybnost hudby u jednotlivých �ástí. První �ást 

vycházející z textu p�iznání h�ích� p�ináší nejvíce harmonických kontrast� a tedy i 

pocity ur�ité naléhavosti. Druhá �ást má nejklidn�jší charakter, který je podpo�en i 

nižšími stupni dynamiky než v obou sousedních �ástech. Záv�re�ná �ást cyklu p�ináší 

jakýsi oslavný zp�v, návrat do tóniny E dur a pomyslnou katarzi.  
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6 Diskografie Lukášových sborových skladeb 

Skladby Zde�ka Lukáše byly nahrány na více než t�icet nosi��. Sborové skladby 

v tomto po�tu zaujímají �íslo dvacet. Nejvýznamn�jším a zárove� nejplodn�jším 

interpretem sborových skladeb Zde�ka Lukáše je Nová �eská píse� vedená Zde�kem 

Vimrem, která vznikla v roce 1990 rozd�lením �eské písn� na dv� samostatn� pracující 

t�lesa a je pokra�ovatelem odkazu �eské písn�, založené Zde�kem Lukášem. Nová 

�eská píse� nato�ila Lukášovy sborové skladby celkem na p�t CD nosi��. Na CD 

Lukáš Compositions for Chorus, vydaném v roce 1994, nato�ila zárove� hned n�kolik 

sborových cykl�. Jsou to Hadroplet, V podzám�í, Liturgické písn� a Vivat iuventus!. 

Hned následující rok 1995 p�inesl nahrávku Lukášova Requiem per coro misto na CD 

Nová �eská píse� - A. Dvo�ák - Mass in D major, op. 86; Z. Lukáš - Requiem per coro 

misto. Lidové písn� v úprav� Zde�ka Lukáše a Jaroslava Kr�ka byly jediným 

inspira�ním zdrojem CD nahrávky Nové �eské písn� z roku 2001, která nese název 

Pot�šení. Na CD nosi�i s názvem Zden�k Lukáš - Te Deum Sacred Works for Chorus 

vydaném v roce 2003 nato�ila Nová �eská píse� Lukáš�v sborový cyklus Parabolae 

Salomonis op. 44. Zárove� zde najdeme Lukášovy interpreta�n� nejoblíben�jší cyklické 

skladby, kterými jsou Missa brevis op. 176 a Requiem per coro misto op. 252. Další 

pom�rn� �asto interpretovanou skladbou nacházející se také na tomto CD nosi�i je 

skladba Pater noster op. 263, pro p�tihlasý smíšený sbor a cappella na latinský p�eklad 

Ot�enáše. Zatím poslední nahrávkou Lukášových skladeb nahraných Novou �eskou 

písní je CD s názvem Pocta tv�rc�m vydané v roce 2009. Krom� stejnojmenného 

Lukášova sborového cyklu toto CD ješt� obsahuje sborové skladby Antonína Dvo�áka, 

Leoše Janá�ka a Bohuslava Martin�.  

Také jiné p�vecké sbory na svých CD nosi�ích nahrály sborové skladby Zde�ka 

Lukáše. Technická univerzita v Košicích v roce 2002 vydala v rámci padesátého výro�í 

svého založení CD s názvem Collegium technicum Zden�k Lukáš – Te Deum 

laudamus. Krom� Lukášova Te Deum laudamus op. 311 zde jsou nahrány ob� snad 

nejoblíben�jší Lukášovy sborové skladby a to Missa brevis a Requiem per coro misto.  

�eská píse� pod vedením sbormistra Lubomíra Henricha nato�ila v roce 1994 na 

svém druhém CD Lukášovu skladbu pro smíšený sbor a cappella (ženský �ty�hlas, 

mužský trojhlas) na slova Dagmar Lede�ové z roku 1983 Dragouni op. 183.  
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P�vecké sdružení Campanula z Jihlavy vydalo v roce 1998 CD Musica spiritualis, 

na kterém nahrálo také Lukášovy skladby Pater noster op. 263 a Rozsv�� v srdcích 

našich druhou �ást t�ídílného sborového cyklu Liturgické písn� op. 236.  

P�vecký sbor �KD PRAHA nato�il na své CD vydané v roce 1996 krom�

Lukášových skladeb Missa brevis a Requiem per coro misto také skladbu Lucerna 

Domini op. 260 pro sólový st�ední hlas, nejlépe baryton, t�íhlasý ženský sbor a varhany.  


AS - Dív�í akademický sbor Západo�eské univerzity v Plzni – nato�il v roce 

2004 na svém CD Lukáš�v dvoudílný �ty�hlasý ženský sbor na text z Blahoslavenství 

Gaudete et exultate op. 289. Dalšími skladbami na tomto CD jsou Tenera iuventa op. 

306, dív�í sbor na slova st�edov�ké studentské latinské poezie, a píse� na verše lidové 

poezie pro dív�í nebo ženský �ty�hlasý sbor a cappella V�ne�ek op. 135.  

Lukášovo Requiem per coro misto si na své CD vydané v roce 2009 vybral také 

Dresdner Motettenchor pod vedením sbormistra Matthiase Junga. 

 Skladba �epení op. 149 je �ty�hlasý ženský sbor a cappella na slova �eské lidové 

poezie, který byl vydán na CD Foerstrova komorního p�veckého sdružení v roce 2001. 

Tato skladba byla Foerstrovu komornímu p�veckému sdružení Zde�kem Lukášem 

v�nována a sbor ji také premiéroval. 

Smíšený p�vecký sbor Jitro z Hradce Králové vydal v roce 2001 CD Alleluia na 

kterém zazní také Lukášova Missa brevis. 

Komorní sbor Janá�kovy konzervato�e v Ostrav� – KomoraCZECH nahrál na své 

CD s názvem Rok s v�trem v plachtách Lukáš�v Pater noster op. 263 a šestihlasý 

smíšený sbor Alleluia op. 321, který byl komponován v dubnu roku 2001 nad 

Atlantikem p�i no�ním návratu z USA 7. 4. 2001.  

�ty�hlasý ženský sbor s pr�vodem trianglu, tamburiny a d�ívek na slova moravské 

lidové poezie Kravarky op. 148 byl vydán na CD Otisk v duši opavského 

st�edoškolského sboru Luscinia v roce 2007 pod vedením Ji�ího Slovíka.  

V roce 1983 nahrál Prague Radio Chor se sbormistrem Ivanem Štrausem cyklus 

p�ti mužských sbor� s pr�vodem houslí na slova lidové poezie Jaro se otevírá, opusové 

�íslo 110, na CD Czech Contemporary Music - Vocal Adaptations Folk poetry. 

Live CD Pražského smíšeného sboru pod vedením Miroslava Košlera z roku 2003 

obsahuje mimo jiné i nahrávku skladby Modlitba op. 59 pro smíšený sbor, varhany a 

bicí nástroje na slova modlitby ghanských k�es�an�. Skladba vznikla v roce 1968 a 

dokon�ena byla v den Lukášových �ty�icátých narozenin. Nahrávky se do�kala už téhož 

roku v provedení P�veckého sboru �eskoslovenského rozhlasu v Praze, pod vedením 
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Milana Malého. Zajímavé je, že tuto skladbu od její ve�ejné premiéry v Dom� um�lc�

v roce 1969 nikdo neprovád�l.  

Lukášova Missa brevis je nahrána na hudebném nosi�i Warning to the Rich 

z �ervence roku 2003. Interpretem je Spandauer Vokalensemble Berlin, sbormistrem 

Jens-A. Bose. 

Vysokoškolský p�vecký sbor Ostravské univerzity pod vedením Jana Spisara 

nahrál v roce 1996 skladbu Pater noster a cyklus smíšených sbor� na latinské texty 

Šalomounových p�ísloví Parabolae Salomonis.  

Parabolae Salomonis byla nahrána už v roce 1987 také komorním sborem 

z Brandýsa nad Labem Canticorum iubilo, sbormistrem je Oliver von Dohnányi.  

Z p�edchozího vý�tu nahrávek je patrné, že nejoblíben�jší Lukášovou sborovou 

skladbou je Missa brevis, která je i �asto za�azena do základního repertoáru p�veckých 

sbor�. V�tšímu po�tu nahrávek se dostalo i skladbám Requiem per coro misto a Pater 

noster.  

Co se tý�e vý�tu nahrávek Lukášových sborových cykl�, sám autor nato�il ve 

studiu �eskoslovenského rozhlasu v Plzni cykly Vyšel jsem d�ív než hv�zda ranní, 

Blázen u cesty a Vivat iuventus!. P�vecký sbor �eskoslovenského rozhlasu Praha nato�il 

cyklus Tvá�e lásky. Více nahrávek se do�kaly cykly Parabolae Salomonis a Liturgické 

písn�. Další cykly jako Hadroplet, V podzám�í, Pocta tv�rc�m a Vivat iuventus! byly 

nahrány Novou �eskou písní. Cykly P�t písní o lásce, Canti iuventutis, Four sonnets a 

Chansons populaires na svoji profesionální nahrávku ješt� �ekají. Co se tý�e 

amatérských nahrávek, zve�ejn�ných na internetových stránkách, nap�íklad na Youtube, 

je velmi �asto interpretovaným cyklem pro smíšené sbory Pocta tv�rc�m a Liturgické 

písn�.  

Velmi oblíbené jsou i mezi technicky mén� vysp�lými sbory Lukášovy úpravy 

lidových písní pro smíšený sbor, jako nap�íklad Už ho vedou Martina nebo Pot�šení.  
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7 Pedagogické využití Lukášových sborových skladeb 

Zden�k Lukáš byl p�edevším autorem hudby vokální, o �emž sv�d�í i úctyhodné 

množství tvorby sborové, která se t�ší zna�né popularit�. V jeho díle se nacházejí prosté 

úpravy lidových písní, jednoduché jednohlasé sborové písni�ky i díla kantátová velkého 

obsahu. Projdeme - li Lukášovo sborové dílo, zjistíme, že nejv�tší pozornost p�ece jen 

v�noval sbor�m smíšeným a ženským, resp. dív�ím. O n�co menší podíl tvo�í skladby 

pro sbory d�tské a ješt� menší pro sbory mužské. Vyplývá to patrn� jednak ze zmín�né 

sbormistrovské praxe, ale pravd�podobn� i z bohatších zvukových možností smíšeného 

sboru, v�tší technické i výrazové vysp�losti sbor� dosp�lých a v dob� plného rozkv�tu 

st�edních pedagogických škol i jejich sbor� dív�ích, a tím i z možnosti neomezen�jšího 

uplatn�ní kompozi�ních a obsahových nárok� na interpretaci díla.43

Z hlediska pedagogického využití jeho skladeb v základním a st�edním školství se 

budeme pohybovat spíše v oblasti Lukášových d�tských pop�. dív�ích, �i ženských 

sbor�. V soupise Lukášova díla se nachází p�es t�i desítky d�tských sborových 

kompozic. Jsou sem zahrnuty jak nejjednodušší písni�ky s doprovodem jednoho 

nástroje (nap�íklad cyklus �ty�lístek op. 41), tak i t�íhlasé a �ty�hlasé sbory s výrazným 

myšlenkovým obsahem (nap�íklad �ty�hlasý d�tský sbor s doprovodem klavíru 

Poselství hudby op. 180), kantáty (nap�íklad skladba pro d�tský trojsbor Olmicii laudes 

op. 142) i cykly s orchestrem (nap�íklad Tres canti studiosorum op. 319 – pro �ty�hlasý 

dív�í �i ženský sbor a smy�cový orchestr na text st�edoevropského študáckého 

latinského zp�vníku). Zden�k Lukáš neopomíjel ani tvorbu pro nejmenší zp�vá�ky, což 

dokazují nap�íklad i jeho cykly Byl jeden dome�ek, Co umím nakreslit a další. Vytvo�il 

zna�né množství interpreta�n� i poslucha�sky vd��né d�tské sborové literatury a 

spole�n� s Petrem Ebenem byl �asto oce�ovaným autorem d�tské sborové literatury. 

Sv�d�í o tom �etná ocen�ní z Jirkovské skladatelské sout�že d�tské sborové tvorby i 

skladatelská sout�ž olomouckých Svátk� písní.  

V oblasti st�edoškolského vzd�lávání už se nabízí možnost využití sborové 

literatury pro smíšené sbory. Vysp�lé st�edoškolské sbory by mohly repertoárov�

obsáhnout i n�které Lukášovy cykly pro smíšené sbory. V repertoáru gymnaziálních 

sbor� se Lukášovy skladby vyskytují �asto, zejména úpravy lidových písní, �i Missa 
                                                
43 KOLÁ�, Ji�í. Ženské sbory. Zden�k Lukáš: hudební skladatel : (1928-2007). 1. vyd. Praha: Jan 
Novotný - ASN repro, 2010. ISBN 978-80-85468-00-7, s. 36. 
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brevis a Pater noster. Nap�íklad v repertoáru krom��ížského gymnaziálního sboru Ave 

a opavského st�edoškolského sboru Luscinia bychom nalezli i �ást cyklu Parabolae 

Salomonis. Snad nejvíce Lukášových sborových kompozic má v repertoáru sbor 

Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze Besharmonie. V jejich nahrávkách jsou 

zastoupeny mimo jiné i cyklus písní s doprovodem houslí Jaro se otevírá, Veselá kopa a 

Missa brevis. Kmenový repertoár sboru obsahuje také Lukášovo Requiem, Pater noster

a cyklus Pocta tv�rc�m.  

V�tšina Lukášových sborových cykl� p�ináší interpreta�ní nároky nejen 

technického charakteru, ale hlavn� v oblasti výrazové, vyžaduje proto ur�ité vysp�losti 

a hodí se spíše pro sbory dosp�lé než st�edoškolské. Jednodušší cykly jako P�t písní o 

lásce �i V podzám�í jsou p�ístupn�jší širšímu okruhu sbor�, avšak jsou opomíjené.  

Z pedagogického hlediska je též možné Lukášovy sborové kompozice využít pro 

poslechové aktivity. To by umožnilo samoz�ejm� využití daleko širšího spektra 

Lukášových sborových kompozic.  
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8 Záv�r 

Sborové cykly pro smíšené sbory zaujímají v díle Zde�ka Lukáše podstatné místo. 

Mezi celkem t�inácti cykly najdeme sbory a cappella (Parabolae Salomonis, Four 

sonnets, Chansons populaires), cykly s doprovodem samotného klavíru nebo cembala 

(P�t písní o lásce, Liturgické písn�, V podzám�í), cykly s doprovodem klavíru a houslí 

nebo bicích (Pocta tv�rc�m, Hadroplet, Blázen u cesty), cykly s doprovodem skupiny 

nástroj� (Canti iuventutis, Tvá�e lásky), jeden cyklus je s doprovodem symfonického 

orchestru (Vyšel jsem d�ív než hv�zdy ranní) a jeden cyklus spadá díky doprovodnému 

magnetofonovému pásu do oblasti hudby elektroakustické (Vivat iuventus!).  

Textov� jsou zde v �eském jazyce zastoupeny verše lidové (P�t písní o lásce, 

Hadroplet, V podzám�í), duchovní texty (Liturgické písn�), texty básní (Vyšel jsem d�ív 

než hv�zda ranní, Blázen u cesty, Tvá�e lásky, Pocta tv�rc�m). Z cizojazy�ných text�

jsou to pak latinské texty (Parabolae salomonis, Vivat iuventus!, Canti iuventutis), texty 

anglické (Four sonnets) a texty francouzské (Chansons populaires).  

Co se tý�e harmonie a tonality, nachází se zde jak cykly harmonicky pr�zra�né 

(nap�íklad V podzám�í, Liturgické písn�), tak cykly �erpající tónový materiál p�evážn�

v tóninách starých (nap�íklad P�t písní o lásce), i cykly na pomezí modality (p�íkladem 

je Vivat iuventus!, �i Parabolae Salomonis).  

Z hlediska náro�nosti provedení a nácviku se v t�chto t�inácti sborových cyklech 

nalézají skladby p�ístupné i mén� vysp�lým sbor�m (V podzám�í, P�t písní o lásce), 

skladby obsahov� i interpreta�n� vysp�lejší (Liturgické písn�, Pocta tv�rc�m), ale i 

skladby vyžadující technicky vysp�lou úrove� p�veckého sboru (Parabolae Salomonis, 

Vivat iuventus!).  

Každý tento cyklus je ojedin�lý a v každém z nich Zden�k Lukáš dokázal p�ijít 

s n��ím novým. Využíval k tomu mnoha prost�edk�, a� už to byla neobvyklá nástrojová 

kombinace, tónový materiál, moderní skladatelské techniky a další výrazové prost�edky. 

Jeho tv�r�í invence byla tak bohatá a pestrá, že se nikdy nemusel opakovat, i p�esto je 

však v jeho skladbách z�eteln� �itelný jeho specifický skladatelský rukopis.   
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Resumé 

 Ve své diplomové práci jsem se snažila o bližší seznámení s osobností Zde�ka 

Lukáše coby sborového skladatele a zmapování oblasti jeho sborové tvorby, a to 

konkrétn� sborových cykl� pro smíšené sbory. Je zde i obecná charakteristika 

hudebního cyklu, podstatná pro za�azení skladeb pod tento pojem.  

Text byl pro Zde�ka Lukáše v jeho tvorb� velmi podstatný a dokázal s ním 

mistrn� pracovat, i proto jsem jednotlivé cykly rozd�lila p�evážn� z tohoto hlediska. 

Nahlížím na n� ovšem i z hlediska interpreta�ní náro�nosti, nástrojového obsazení, atd. 

Zabývala jsem se také konkrétn�jší analýzou vybraných sborových cykl�. V práci je i 

p�ehled diskografie Lukášových sborových skladeb, op�t zam��ený p�evážn� na 

sborové cykly pro smíšené sbory a nástin jejich pedagogického využití v základním a 

st�edním školství.  

Summary 

In my work I tried to meet with personality Zden�k Lukáš as a choral composer 

and map the area of his choral works namely choral cycles for mixed choirs. There is a 

general characteristic musical cycle, essential for the inclusion of songs that concept. 

Text for Zdenek Lukas create his very substantial and proved him a master at 

work, because I cycles divided predominantly from that perspective. However, we view 

them in terms of interpretive difficulty, cast tooling, etc. I deal with more specific 

analysis of selected choral cycles. The work also includes an overview discography 

Lukášových choral music again focused primarily on choral cycles for mixed choirs and 

outline their pedagogical use in primary and secondary education. 
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