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1.      ÚVOD 

 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vývojem dechové hudby po roce 1970. To, ţe 

jsem si zvolil toto téma, mělo několik důvodů. Především jsem chtěl poukázat na velký 

rozmach tohoto ţánru, který byl zapříčiněn nástupem dechové kapely „Moravanka Jana 

Slabáka“ počátkem 70. let 20. století, která odstartovala nový trend v chápání a hraní dechové 

hudby. Ne, ţe by před rokem 1970 byla dechovka v ústraní veřejného dění. Dechovka byla 

součástí tehdejšího společenského ţivota. Jiţ  před rokem 1970 bylo v tehdejším 

Československu několik vynikajících dechových souborů, které se však soustřeďovaly na 

hraní klasických autorů dechové hudby (Vacek, Vejvoda, Poncar) a právě Slabák a jeho 

Moravanka, přinesla určitý zlom v novodobé historii dechové hudby. Především se celkově 

změnil pohled a styl hraní, který byl do této doby soustředěn pouze na odehrání partů.
1
 

Slabákovým nástupem a jeho hráčskou dravostí, s kterou se museli vyrovnat všichni hráči 

Moravanky, nastala takzvaná renesance hráčského myšlení. Nejdůleţitější moment byl určitě 

v profesionalizaci orchestru. Proto si Slabák mohl dovolit hrát velmi náročné skladby, které 

buďto sloţil sám, nebo vytvořil úpravu, ale vţdy typickou pro Moravanku. Proto si myslím, 

ţe Moravanka odstartovala, do té doby nevídaný, zájem o lidovou hudbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nemám na mysli neprofesionální přístup hráčů k provedení skladby. „pouhým odehráním partů“ jsem chtěl 

říci, ţe hráči odehráli dané party velmi kvalitně ovšem bez jiskry a určitého nadšení z proţitku ze hry. Můj názor 

jako dlouholetého hráče 1. trubky u Posádkové hudby Brno. 
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2.      STAV BÁDÁNÍ V DOSTUPNÝCH ZDROJÍCH. 

 

2.1.     Potřeba vědeckého bádání. 

 

Dechová hudba je jednou ze součástí hudebního dění o kterou současní muzikologové 

doposud neprojevují velký zájem. Historii a vývoj musíme hledat ve vojenském hudebnictví, 

z kterého určitým procesem vznikaly i civilní dechové kapely. Jak píše Tomáš Hruška: „[…] 

přelom 19. a 20. století znamenal pro vojenské orchestry, působící na teritoriu monarchie, 

zejména pak na českém území, vrchol společenské obliby z následujících důvodů. Produkce 

vojenské hudby byla bez nadsázky skutečnou součástí kaţdodenního ţivota. V místech mimo 

centra společenského dění utvářelo působení plukovní, respektive posádkové hudby a její 

veřejné účinkování jediné medium hudebního poznání a rozvoje regionálního kulturního 

konání. Umístění plukovních orchestrů ve větších městech znamenala pro vojenské hudebníky 

vítanou moţnost vyuţití vlastních schopností při častých výpomocích v civilní sféře, nutno 

podotknout, ţe i nevítanou konkurenci místních kapel na amatérské bázi. Vzdělaní a praxí 

zdokonalení vojenští muzikanti působili jako učitelé hudby i organizátoři hudebního ţivota. 

Vytíţenost orchestrů byla na hranici únosnosti, jelikoţ byla mimo veřejných produkcí 

povinována hlavně k účelům sluţebním a protokolárním. Během 19. století dozrál postupně 

vojenský orchestr v těleso, s nímţ bylo nutno počítat jako se závaţným kulturním činitelem, 

který byl schopen reagovat na společenskou poptávku a konfrontovat své dispozice i třeba ve 

sféře spolkového ţivota, v předválečné době tolik rozšířeného.“
2
 

 Dle mého názoru je potřeba popsat i vývoj civilních dechových kapel, které sehrály a 

doposud hrají v kulturním ţivotě velkou roli a zaslouţí si důkladný průzkum a pohled na 

budoucí vývoj a svoji ţivotaschopnost.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 HRUŠKA, Tomáš. Vojenská hudba v Brně, její historie a význam pro kulturní ţivot města, Magisterská 

diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Brno, 2012, s. 2. 



 3  

2. 2.    Dostupné zdroje 

 

Pojem dechová hudba, dechovka či lidovka, je do určité míry pouţíváno a přiřazováno 

pro názvy dechových orchestrů a je úplně jedno, jestli jsou to velké dechové orchestry nebo 

malé dechové kapely. Jak píše Milan Koukal: „[…] hudební teoretici dosud jednoznačně 

nevymezili pojem dechová hudba. Někteří odborníci tam zahrnují i lidovou hudbu, folklór, 

ačkoli u lidové hudby jde na rozdíl od dechovky spíše o kolektivní a anonymní tvorbu.“
3
  

Proto se v této části práce zaměřím právě na jiţ zmíněné pojmy. Zdroje informací jsem 

čerpal z literatury, která se zabývá dechovou hudbou, ze slovníků, kde jsou tyto hesla 

zapsána, ale chtěl jsem se také opřít o zdroje, které by mohly být součástí „dějin hudby“ od 

Černušáka, Smolky, Ulricha či Schnierera. Při studii v těchto materiálech jsem nenašel 

ţádnou informaci o dechové hudbě, pouze v Encyklopedickém atlase hudby od Ulricha je 

popsán dechový orchestr takto: „Tvoří pevnou součást jak vojenské, tak civilní hudby. Jeho 

obsazení vzešlo ze staré dechové harmonie 18. století se dřevy (hoboj, klarinet, fagot) a ţesti 

(trubka, lesní roh, pozoun), ke které se na konci 18. století připojila janičářská hudba 

s velkým bubnem, činely, trianglem (nebo zvonkohrou) a malým bubnem. Později se dechové 

skupiny dále rozšiřovaly, ke standardizaci došlo kolem poloviny 19. století. Civilní kapely 

městských a vesnických korporací a spolků jsou shodné s vojenskými hudbami“.
4
  

Zajisté by si dechová hudba zaslouţila pár řádek i v těchto publikacích, protoţe je 

součástí hudby jak České
5
, tak Československé.

6
 Černušák Gracian. „Dějiny evropské 

hudby“,
7
 Smolka, Jaroslav a kolektiv. „Dějiny hudby“,

8
 Šafařík, Jiří. „Dějiny hudby III. díl 

20. století“,
9
 Ulrich, Michels. „Encyklopedický atlas hudby“,

10
 Schnierer, Miloš. „Hudba 20. 

století“.
11

  

                                                 
3 KOUKAL, Milan. Dechovka, Historie a současnost naší dechové hudby, Praha, 2007, s. 20. 
4 ULRICH, Michels. Encyklopedický atlas hudby, Praha, 2002, s. 509.  
5 Česká hudba, výraz označující hudební produkci, která je provenienčně i funkčně spjata s českým ţivotním a 

kulturním prostředím, kterou české společenství chápe jako svůj vlastní kulturní projev a při jejíţ recepci (i 

v mimočeském prostředí) je toto sepětí nějak pociťováno a uvědomováno.  VASLOUŢIL, Jiří, FUKAČ, Jiří. 

Česká hudba, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 1997, s. 124 – 127. 
6 Československá hudba, zastaralé označení – české hudby, které poukazuje na některé dobově chápané 

interpretické a kulturně historické i politické přesahy hudební produkce či aktivity českého národa. Souborné 

označení hudby českého a slovenského národa. Význam termínu-pojmu se postupně měnil, a to v závislosti na 

proměnách funkcí adjektiva československý, uţívaného od 19. století. VYSLOUŢIL, Jiří. Československá 

hudba, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 1997, s. 132. 
7 Vydal Phanton, Praha – Bratislava, 1964.  
8 Vydalo nakladatelství TOGGA, Praha, 2001, ISBN 80-902912-0-1. 
9 Vydalo nakladatelství Jan Piszkiewicz, Věrovany, 2006, ISBN 80-86768-17-1. 
10 Vydalo nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002, ISBN 80-7106-238-3.  
11 Vydala Janáčkova akademie múzických umění, Brno, 2011, ISBN 978-80-7460-001-2.  
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Dechová hudba se objevuje v těchto slovnících. „Slovník české hudební kultury“,
12

 

autoři hesla Josef Kotek a Jiří Fukač, vymezuje pojem takto: „[…] výraz označující jak 

instrumentální soubory pouţívající dechové nástroje, tak příslušný hudební repertoár. Starší 

česká odborná literatura pouţívala výraz dechová hudba jako termín, který druhově 

specifikoval veškerou hudební produkci určenou dechovým nástrojům (podobně funguje ruský 

termín „duchovnaja muzyka“). V němčině vyjadřují výrazy „Blasmusik a Bläsermusik“ se 

pouţívá pro komorní tvorbu s dechovým obsazením. Kromě toho němčina rozlišuje mezi 

„Harmonie-musik“ (soubory sloţené z dřevěných i ţesťových dechových nástrojů a příslušný 

repertoár) a „Blechmusik“ (soubory ţesťů a repertoár). Angličtina disponuje termínem 

„brass band“, jímţ se míní soubor pouţívající ţesťové nástroje. V češtině dnes převládá 

tendence chápat význam slova „dechová hudba“ (resp. dechovka) tak, ţe se tímto výrazem 

označují jednak soubory vyuţívající nejrůznějších dechových nástrojů, jednak příslušný 

repertoár, který se vyvinul do podoby specifické sféry uţité, resp. populární hudby (tato sféra 

se tedy liší od repertoáru novějších tanečních, zvl. Swingových orchestrů, skládajících se 

rovněţ především z dechových nástrojů). K ustanovení své ţánrově druhové specifičnosti 

směřuje projev dechových nástrojů řadou svých kvalit, k nimţ patří značná zvuková 

průraznost, moţnost uplatnit nástrojovou hru i mimo uzavřený prostor (téţ při pohybu, např. 

při pochodu hrajícího tělesa).“
13

  

Encyklopedie: „Lidová kultura, národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka, 

věcná část A – N“,
14

 autor hesla Pavel Kurfürst hovoří o dechové hudbě takto: „[…] dechová 

kapela, dechová hudba, dechovka, plechová (foukací) muzika, lidovka, turecká kapela, plechy 

– soubor tří a více muzikantů hrajících na ţesťové hudební nástroje, většinou v kombinaci 

s klarinety, velkým a malým bubnem a činely. Dechové kapely navazovaly na oblibu tzv. 

turecké hudby a různých dechových harmonií z konce 18. století.“
15

 

Dále „Malá encyklopedie hudby“
16

 vymezuje pojem takto: „Dechová hudba – 

orchestr dechových nástrojů, jehoţ zárodek moţno sledovat ve vojenských hudbách tureckých 

janičárů ze 17. století (dechové nástroje se ovšem ve vojenství pouţívají v různých funkcích jiţ 

                                                 
12 Vydala a.s. Editio Supraphon, Praha, 1997, ISBN 80-7058-462-9. 
13 KOTEK, Josefí. FUKAČ, Jiří, Dechová hudba, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 

1997, s. 141.   
14 Vydala Mladá fronta, Praha 2007. 
15 KURFÜRST, Pavel. Dechová hudba,In: red. Stanislav Bouček, Richard Jeřábek, Lidová kultura, národní 

encyklopedie Čech, Moravy a Slezka, věcná část A – N, Praha, 2007, s. 124 – 125. 
16 Vydalo Editio Supraphon, Praha, 1983.  
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od starověku). Dnešní typ se vyvíjel od 1. poloviny 19. století, po zdokonalení nátrubkových 

nástrojů vynálezem – ventilů.
17

 

Pazdírkův hudební slovník, autor hesla Jaroslav Ušák vymezuje pojem takto: „[…] 

uţití dechových nástrojů k samostatnému hudebnímu výkonu, je tak staré, jako nástrojová 

hudba vůbec, ale podmínky vývoje nebyly tu zvlášť příznivé ani nástrojařsky, ani v praksi, 

poněvadţ výhodné uplatňování dechových nástrojů ve volném prostoru brzdilo vývoj 

jemnějšího ovládání. […] další vývoj dechové hudby se rozděluje na hru sólovou, komorní a 

vlastní dechové.
18

  

Velmi strohé a zjednodušené se heslo nachází i v „Československém hudebním 

slovníku osob a institucí, svazek prvý A – L“,
19

 kde Štědroň Bohumír píše: „[…] sbírka 

populárních lidových skladeb a malých koncertních forem, vydávaná ve hlasech v úpravách 

hratelných i pro menší obsazení.“
20

  

Zajímavě se o dechové hudbě jeho doby zmiňuje Jan Kapusta v publikaci „Dechové 

kapely, pochod a František Kmoch“
21

, i kdyţ dle mého názoru velmi pesimisticky. Je 

pravdou, ţe publikace byla vydána v roce 1974 a do této doby nebyla dechovka nejdůleţitější 

kulturní součástí. Jan Kapusta píše: „[…] o dechových kapelách, jejich obsazení, zvyklostech, 

společenském uplatnění a významu má dnes širší veřejnost i hudebnická obec uţ zkreslené 

představy. Dechové kapely uţ dávno nehrají takovou úlohu jako kdysi. Nacházejí se ve stadiu 

úpadku, provozují většinou repertoár kleslé úrovně, neodpovídají uţ stylu moderního ţivota a 

aţ na špičková tělesa nejsou schopny náročnějších uměleckých výkonů. Známe je dnes jako 

soubory občas hrající do pochodu nebo k tanci. Jen střední a starší generace se ještě 

pamatuje na koncerty operní a operetní, případně orchestrální hudby. Dobu svého vrcholu 

zaţily dechové kapely dávno v minulém století.“
22

 Kapusta ve své studii shrnuje rozkvět a 

historický dopad existence vojenských hudeb a rozvoj dechových kapel v civilním sektoru.  

Také „Dechová hudba a dnešek“
23

 Bedřicha Jandy, popisuje dechovou hudbu, ale jen 

do 70. let 20. století. Proto je cílem této práce, zaměřit se na vývoj hudby od roku 1970.  

Bedřich Janda píše: „[…] články „Společenské postavení vojenské hudby včera a 

dnes“, „O transkripci a mnohém kolem ní“ a Dechová hudba u nás a jinde“ vyvolaly takový 

                                                 
17 Kolektiv autorů. Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon, Praha, 1983, s. 139. 
18 UŠÁK, Jaroslav. Dechová hudba, In. red. Gracian Černušák, Pazdírkův hudební slovník naučný, I. část věcná, 

Praha, 1929.  
19 Vydalo Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963 
20 ŠTĚDROŃ, Bohumír. Dechová hudba, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 227.  
21 Supraphon, Praha, 1974. 
22 KAPUSTA, Jan. Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha, 1974, s. 19. 
23 Vydal Ústav pro kulturně výchovnou činnost – útvar zájmové umělecké činnosti, Praha, 1972. 
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ohlas a zájem u hudební veřejnosti, ţe se Ústav pro kulturně výchovnou činnost rozhodl vydati 

je znovu jako celek a poţádal mě o příslušnou úpravu. Obsahově jsem články obohatil o nové 

skutečnosti a postřehy. Z hlediska koncepce jsem článkům dal jednotící myšlenku, kterou je 

moţno vyjádřit otázkou: Má umělecká dechová hudba co říci i dnešní socialistické 

společnosti? Mimo to články jsem doplnil historickým úvodem, jenţ čtenáři objasní, jak 

v průběhu věků společnost formovala dechovou hudbu a co za to dechová hudba společnosti 

dala. Tak vznikla ucelená studie, kterou předkládám veřejnosti.“
24

 

Jandova práce je zaměřena především na dechovou hudbu velkého obsazení se 

zaměřením na koncertní činnost. Bezesporu je to inspirující kniha, která do jisté míry 

přibliţuje kulturní ţivot a dechovou hudbu i po druhé světové válce aţ do 70. let 20. století. 

Na svou dobu se zde kriticky vyjadřuje k problematice významu dechových orchestrů a 

srovnává je se zahraničními, které mají velkou podporu a o mnoho lepší zázemí. Tato 

publikace je zajisté velmi dobrý zdroj informací. 

Jak jiţ jsem zmínil v úvodu o dechové hudbě a Koukalově názoru na toto heslo, 

musím konstatovat, ţe jeho „Dechovka, Historie a současnost naší dechové hudby“
25

 je 

jednou ze současně sepsaných prací o dechové hudbě. Jeho publikace je rozsahem zaměřena 

od počátku po současnost. Tato práce však působí velmi chaoticky a ani velké mnoţství 

fotodokumentace tento nedostatek nevylepší. Pro hudebního vědce, je to jen nepatrný zdroj 

informací z kterého lze čerpat, ale na druhou stranu jde o zajímavou knihu s tématikou 

dechové hudby. Kniha obsahuje seznam dechových orchestrů, které byly do roku 2007 

evidovány na území České republiky.  

Dalším zdrojem informací, které jsem pro tuto práci pouţil, je publikace Martiny 

Pavlicové „Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy)“
26

. Zde 

Pavlicová popisuje dechovou hudbu takto: „Dechová hudba je fenomén, který českou kulturu 

lidu provází téměř dvě století a přitom jí nebyl z pohledu etnologie zatím věnován větší 

prostor. Jejímu rychlému včlenění do lidové kultury pomohly tři faktory: obliba dechových 

nástrojů u muzikantů, reformy v rakouské armádě a modernizace ve stavbě dechových 

nástrojů. V moderní hudební historii patřili k podhoubí vzniku dechových kapel věţní mistři, 

jejichţ existence je doloţena v evropských pramenech jiţ od 14. století.“
27

 

                                                 
24 JANDA, Bedřich. Dechová hudba a dnešek, Praha, 1972, s. 1.  
25 Vydalo nakladatelství Slovart, Praha, 2007, ISBN 978-80-7209-909-2. 
26 Vydal Ústav evropské etnologie, Brno, 2007, ISBN 978-80-254-1044-8 
27 PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe: (mikrosociální sondy). Brno, 

2007, s. 41 – 42. 
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Další termín, s kterým se můţeme společně s dechovou hudbou setkat, je takzvaná 

lidová hudba, kterou popisuje „Slovník české hudební kultury“
28

 autoři hesla Jiří Vyslouţil a 

Jiří Fukač, takto: „[…] lidová hudba v rozmanitých kontextech různě vyuţívaný a 

terminologicky nestabilizovaný výraz, jímţ se zpravidla míní takové typy hudební produkce, 

jejichţ producentem a hlavním konzumentem jsou široké lidové vrstvy, přesněji řečeno 

společenské skupiny zahrnutelné pod pojem lid.“
29

 Dále tento slovník popisuje výraz lidovka 

autor hesla Josef Kotek: „[…] označení určitého funkčně vyhraněného a značně populárního 

typu nonartificiální hudební produkce. Slovo lidovka se zprvu uplatňovala jako hovorový, 

někdy i pejorativně vyuţívaný výraz, dnes však z nedostatku výstiţnějšího pojmenování 

funguje jako odborný termín. Slovo lidovka napovídá, ţe se jím míněný stylově ţánrový okruh 

monartificiální hudby formuje v záměrné, byť deformované návaznosti na některé momenty 

tradice české lidové hudby. Lidovka ostatně mnohdy ve sféře recepce nahrazuje repertoár 

folklorní či folklorizující orientace, liší se však od něj svým zřetelně komerčním 

charakterem.“
30

  

V Malé encyklopedii hudby
31

 je lidová hudba popsána jako: „[…] organický soubor 

tradičních melodií, popřípadě i harmonických, instrumentálních a jiných postupů a formových 

či tektonických kánonů, vytvářející v rámci určité kultury nebo kulturního okruhu 

samostatnou hudebně stylovou oblast vesměs v protikladu k umělé hudbě. Nositelem a zčásti i 

tvůrcem lidové hudby je zvláště venkovský lid. Její vývoj si uchoval určitou relativní 

samostatnost a osobitost, jiţ se zřetelně odlišuje od umělé hudby daného národního 

společenství. Lidová hudba se zachovává a krystalizuje ústním podáním a ţivou interpretací.
32

 

Výraz lidová hudba je součástí Pazdírkova hudebního slovníku naučného
33

 autor hesla 

Josef Černík: „[…] jest umění lidových hudebníků v souhře různě sdruţených nástrojů. Naše 

stará hudba lidová, známá zvláště z moravského Slovenska a Valašska, byla – podle 

Františka Bartoše – tak řečená „muzika dřevěná“ proti nynější „dechové“ neboli „fúkané“.
34

  

Ve slovníku „Lidová kultura, národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka“
35

 se 

setkáme také s pojmem lidovka. Autor hesla Lubomír Tyllner ho popisuje takto: „Lidovka, 

                                                 
28 Vydala a.s. Editio Supraphon, Praha, 1997, ISBN 80-7058-462-9. 
29 VYSLOUŢIL, Jiří. FUKAČ, Jiří. Lidová hudba, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 

1997, s. 502. 
30 KOTEK, Josef. Lidovka, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 1997, s. 511. 
31 Vydalo Editio Supraphon, Praha, 1983. 
32 Kolektiv autorů. Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon, Praha, 1983, s. 371. 
33 Vydavatel Pazdírek, Praha, 1929.  
34 ČERNÍK, Josef. Lidová hudba, In. red. Gracián Černušák, Pazdírkův hudební slovník naučný I. část věcná, 

Praha, 1929, s. 223.  
35 Vydala Mladá fronta, Praha 2007. 
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hudebně-písňový ţánr umělé hudby, který vyrostl z tradice pololidové a kramářské písně a 

rozvíjel se v průběhu 20. století. Pojem lidovka někdy bývá nesprávně ztotoţňován s lidovou 

písní. Nástup lidovky souvisí s ústupem tradiční lidové písně, s působením F. Kmocha (1848 – 

1912), sokolskými písněmi, operetními a šantánovými melodiemi, doznívající kramářskou 

kulturou a s ovládnutím značné části venkova dechovými kapelami nebo štrajchem. 

Z hudebního hlediska jsou pro lidovku příznačné volnější valčíkové melodie a skladby (písně) 

pochodového nebo polkového rytmu a tempa. Jednoduchá melodie uţívá dlouhé rytmické 

hodnoty výrazně podpořené tzv. přiznávkou doprovodných nástrojů, časté jsou vzestupné i 

sestupné chromatické postupy a závěr melodie v tónické tercii.  

Převládají velké dvoudílné formy, třídílné zpravidla obsahují trio v subdominantní 

tónině. Obvyklé jsou sentimentální lyrické a lyricko-epické texty, kýčovitá vykreslení 

idylických obrázků vesniček či regionů (Šumava, j. Čechy, Vysočina), kostelíčků, potůčků, 

říček a řek (Luţnice, Vltava), údolí, staré lípy, odchodů do ciziny, vlasti, háječků, růţiček 

v zahrádce, jindy texty směřují k staropraţské tématice, zklamané lásce či odchodu na vojnu. 

Poetika je bohatá na deminutiva (háječek, vesnička, chaloupečka, kaplička) a konstantní 

epiteta (malá chaloupka, malá vesnička, malá lavička, láska horoucí, láska nehynoucí, rodná 

víska). Objevuje se personifikace (křídlovka zpívá), onomatopoia (cukrú, cukrú). – U zrodu 

lidovky stáli F. Kmoch a K. Hašler (1879 – 1941), dále např. J. Vejvoda, K. Vacek, V Vačkář, 

K. Valdauf, L. Kubeš, A. Doško.  

Zatímco autoři tradiční písně se ztotoţnili s textovým obsahem písní, autoři lidovky 

jsou nad problematikou, kterou v textu prezentují, a vědomě konstruují obrazy blízké vkusu 

nenáročných konzumentů. Za protektorátu se lidovka stala projevem určité formy 

vlastenectví. Po únoru 1948 se objevily snahy naroubovat na lidovkářské melodie texty ze 

ţivota novodobé vesnice. S tvorbou lidovky souvisí i aspekty komerční, vznikly různé edice, 

lidovku přijala masová média. Lidovka (např. oproti folku) nevadila reţimům před listopadem 

1989, neboť nepřinášela kritiku poměrů, ale naopak od nich odváděla pozornost. Některá 

regionální vysílání vyhrazují lidovce pravidelné vysílací časy. Rozmach zvukových nosičů, 

moţnost privátní tvorby zvukových kazet, CD a rozmach turismu v posledních desetiletí 20. 

století zaznamenaly nový impulz pro rozvoj lidovky. Na základě své jednoduchosti, 

podbízivosti a sentimentu bývá lidovka v nejrůznějších hodnoceních posouvána na okraj 

hudební kultury, jakkoli si i nadále, zejména na venkově udrţuje nemalou oblibu.“
36

  

                                                 
36TYLLNER, Lubomír. Lidovka, In: red. Stanislav Bouček, Richard Jeřábek, Lidová kultura, národní 

encyklopedie Čech, Moravy a Slezka, věcná část A – N, Praha, 2007, s. 497 – 498. 
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Všechna hesla, která jsou zde popsána o dechové hudbě, lidové hudbě či lidovce do 

určité míry vystihují tento ţánr. Proto bylo důleţité v úvodu stavu bádání tyto pojmy přiblíţit 

a osvětlit. Já osobně bych popsal dechovou hudbu jako: „Hudba, která si během své existence 

získala nesčetně příznivců. Je to hudba výrazná a svým způsobem vyvolává v posluchači 

vnitřní uvolnění a klid, ale také napětí a vzrušení, avšak pouze za předpokladu kvality a 

vyváţenosti“.
37

  

 Další publikací, z které jsem čerpal materiál pro tuto práci je kniha od Jiřího Majera a 

Jiřího Zapletala, Jan Slabák, Můj osud je Moravanka.
38

 Kniha obsahuje informace o zaloţení 

souboru Moravanka a jejím dalším vývoji, coţ byl důleţitý zdroj informací, protoţe jedna 

z kapitol je zaměřena právě na vznik a vývoj jiţ zmíněného souboru. Jak v úvodu autoři píší: 

„[…] v této situaci odvysílal 7. února 1972 brněnský rozhlas první historické snímky  nového, 

právě vzniklého souboru – Slabákovy Moravanky. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Zakrátko 

ovládla tato kapela rozhlasové vlny.
39

 

 

 

 

2.3.     Časopisy věnující se dechové hudbě. 

 

Součástí literatury vztahující se k dechové hudbě jsou i časopisy. I zde, stejně jako u 

kniţních publikací se setkáváme jen s malým mnoţstvím titulů. V databázi periodického tisku 

Ministerstva kultury jsou evidovány čtyři tituly: Naše muzika: bulletin Sdruţení dechových 

orchestrů ČR; Starodávná láska; Dechovka: měsíčník pro příznivce dechové hudby; Slovácká 

dechovka: Časopis pro dechové hudby a jejich příznivce. 

 Časopis Slovácká dechovka: Časopis pro dechové hudby a jejich příznivce vycházel 

od roku 1992 aţ 2003. Vydával DK Hodonín a také TONSTUDIO Jaromír Rajchman, Dolní 

Bojanovice. Vedoucí osobností tohoto časopisu byl redaktor Stanislav Pěnčík mj. textař, 

moderátor a velký patriot dechové hudby. Po jeho smrti v roce 2004 přestal tento časopis 

vycházet. 

Časopis Dechovka: měsíčník pro příznivce dechové hudby vydávala Agentura 

Presspoint od roku 2002 do roku 2005, přestávky ve vydávání: v roce 2003 časopis 

nevycházel. 

                                                 
37 Můj osobní názor na heslo „Dechová hudba“.  
38 Vydala Thalia, Praha, 1997. 
39 MAJER, Jiří. ZAPLETAL, Jiří. Jan Slabák, Můj osud je Moravanka, Thalia, Praha, 1997, s. 9.  
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Časopis Starodávná láska vycházel od roku 2003 do roku 2008 (celkem 18 čísel) ve 

spolupráci s tiskárnou Uniprint a Kubešovým hudebním vydavatelstvím, šéfredaktor Kamil 

Barták. Tento časopis je zmíněn v bakalářské práci Simony Horké, Mediální mapa hudebních 

periodik České republiky v roce 2008: „[…] nezařadila jsem ani časopis věnující se dechové 

hudbě, Starodávná láska, i přestoţe je stále uveden v databázi periodického tisku Ministerstva 

kultury. Podle šéfredaktora Kamila Bartáka nevychází jiţ časopis příliš pravidelně. Za loňský 

rok [2008] mají knihovny pouze jeden povinný výtisk“.
40

 

Časopis Naše muzika: bulletin Sdruţení dechových orchestrů ČR, vychází 4 x ročně, 

vydává Brigita Hlaváčková - umělecká agentura BRIVA pro Sdruţení dechových orchestrů 

ČR a je vydáván od roku 2006. Tento časopis jako jediný vychází aţ do současné doby. 

Je vhodné zmínit ještě jedno periodikum, i kdyţ se nejedná o časopis tištěný, ale o 

elektronický zdroj. Česká dechovka: evropský portál české dechovky
41

 (Böhmische 

Blasmusik), který vytvořil 2006 příznivce české dechové hudby čecho-rakušan Antonín 

Sprinzl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 HORKÁ, Simona. Mediální mapa hudebních periodik České republiky v roce 2008, bakalářská práce, 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studíí, Brno, 2009, s. 8.  
41

 SPRINZL, Antonín. Česká dechovka: evropský portál české dechovky [online], [cit. 2012-12-27] Dostupné: 

http://www.dechovka.eu/. 

http://www.dechovka.eu/
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3.      Význam dechových kapel. 

 

3. 1.    19. století a rozvoj dechových kapel. 

 

Druhá polovina 19. století je obdobím, kdy naplno odstartovala éra zakládání a rozvoje 

dechových kapel v nejširší spektrální rozmanitosti. Příklady těch nejslavnějších dodávaly 

odvahu i ambice ostatním následovníkům zejména „Kmochova kultu“, aby dle místních 

moţností zakládaly kapely a propagovaly tak českou hudební kulturu mezi nejširšími 

vrstvami obyvatelstva. Dechové kapely jsou vlastně formou orchestru, který má svůj počátek 

v armádě, protoţe nástroje, zkušenosti a mnohdy i notový materiál přinášeli do nových 

domovských obcí i navrátilci od vojenských hudeb.
42

 Na druhé straně je třeba připomenout 

fakt, ţe mnohé soubory takové štěstí neměly a jejich úroveň po všech stránkách nebyla příliš 

vysoká. 

Jak píše Kapusta: „Hudby v oblasti občanského ţivota ve většině případů ideálního 

stupně nedorostly a důsledku toho nebyly způsobilé provozovat těţší skladby, například 

symfonické. Přizpůsobovaly se také niţším repertoárovým a uměleckým poţadavkům 

měšťanského publika, demokratizační společenská funkce převáţila nad funkcí uměleckou“.
43

 

Velký vliv na vývoj měl bezesporu rozvoj veřejného a společenského ţivota 

burţoazie, která v tomto směru svobodně realizovala své představy a potřeby druhé poloviny 

19. století. Tento proces směřoval k zavedení a především k vyuţití kapel ve veřejném, 

kulturním, zábavním a společenském ţivotě společnosti. Ideová orientace kapel musela 

dojít určité změny, a to především minimalizovat vliv na státních orgánech a veškeré 

pravomoci by se soustředily do sluţeb české burţoazie a nově vznikajících spolků a 

organizací. V tom byl specifický rys českých dechových kapel. Distancovanost vojenských 

hudeb od národních poţadavků byla pochopitelná a nacionalismus, který v této době 

převládal, mohly uspokojit pouze hudby koncesovaných kapelníků, ale hlavně hudby 

některých spolků, především Sokola.
44

, 

Jak píše Kapusta: „Od 60. let se také prohloubily společenské poţadavky na kapely 

s dechovým obsazením. Zdaleka uţ nešlo jen o to, ţe mají zvláštní předpoklady hrát 

v přírodním prostředí a do pochodu. Víc neţ před tím začínalo být při šíři jejich působnosti 

                                                 
42 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 49. 
43 KAPUSTA, Jan. Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974, s. 65.   
44 Za datum zaloţení Sokola se pokládá 16. únor 1862, kdy byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána 

ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl volen Jindřich Fügner, místostarostou 

(později náčelníkem) Miroslav Tyrš. 
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důleţité, co a jak hrály, ideový smysl toho, co hrály. Nacionálně česky naladěná burţoazie a 

širší lidové vrstvy se nespokojovaly s pasivním vlastenectvím. Na táborech lidu na rozhraní 

60. a 70. let proklamovaly vůči rakouské vládě státoprávní poţadavky. Úměrně s tím, jak od té 

doby aţ po počátek první světové války aţ k nenávisti ochabovala víra v císaře, jeho dům a 

vůbec Rakousko, dostávaly národní a některé spolkové slavnosti, zejména sokolské, stále 

silnější zabarvení protirakouských demonstrací.  

[…] v roce 1886 vydalo ministerstvo války nařízení, podle něhoţ vojenské hudby směly 

veřejně spolupůsobit jen tehdy, kdyţ dotyčná příleţitost neměla politický ráz a 

nepředpokládalo se demonstrativní vyznění, při vojenských průvodech jen s ministerským 

povolením. Na slavnostech nebo demonstracích politického rázu se jim účast výslovně 

zakazovala. Aby byla zabezpečena nezúčastněnost i obsahem daných skladeb, byl velitel pluku 

přímo zodpovědný za kaţdé pouţití hudby mimo sluţbu a měl povinnost schvalovat její 

program. Připomeňme, ţe kapelník nebyl podřízená osoba vojenská, nýbrţ jen civilní 

zaměstnanec. Někdy z prosté lhostejnosti k národním problémům, především však nuceně 

podřizovali se čeští kapelníci sluţebním směrnicím a vyhýbali se účasti na vytčených 

příleţitostech i národním a slovanským skladbám, které by mohly být za provokující.“
45

 

Podmínky vývoje českého národa tímto vytvořily předpoklady pro velké rozšíření a 

oblibu dechových kapel, a tím i uplatnění ve sluţbách začínajícího českého nacionalizmu. 

Tím, ţe vojenské hudby, oproti civilním, se takovýchto slavností neúčastnily, neznamenalo, 

ţe se úplně přerušily styky a vzájemné vlivy mezi těmito hudebními společenstvími. Ba 

naopak, rozvíjely se v těsném sousedství a měly vliv na všeobecný vývoj. Vojenské kapely 

představovaly určitý výkonnostní vzor, kterého nešlo jednoduše dosáhnout a kterému nešlo 

konkurovat.  

Jak píše Eva Vičarová: „Právě „českému prvku“ mnozí znalci přisuzovali největší 

podíl na úspěchu rakouských vojenských kapel. Čeští hudebníci totiţ tvořili aţ dvě třetiny 

členů vojenských orchestrů celého Rakouska. Interpretační vyspělost kapel českých pluků 

ocenil uţ kapelník Joseph R. Sawerthal ve svých unikátních zápiscích z cest ze čtyřicátých let 

19. století. České země přispěly k rozvoji a specifičnosti vojenské hudby i vynikajícími 

kapelnickými, resp. Skladatelskými osobnostmi. Za všechny jmenujme Karla Komzáka ml., 

Julia Fučíka, Rudolfa Nováčka, Karla Šebora, Antonína Emila Titla, Jana Šubrta a Wilhelma 

Wacka. Při zmínce o českých zásluhách nelze opomenout ani zaloţení první Vojenské školy 

v Praze v roce 1856, jeţ po čtyři desetiletí vzdělávala hudební dorost pro potřeby celé 

                                                 
45KAPUSTA, Jan. Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974, s. 27 – 29.   
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monarchie. Trvalým přínosem byla v neposlední řadě i výroba hudebních nástrojů, a to 

zejména zásluhou nástrojařské dílny Václava Františka Červeného (zaloţena r. 1842).“
46

 

Vojenské hudby se bezvýhradně nesoustřeďovaly jen na podobu dechovou, jelikoţ 

kaţdý z hudebníků ovládal povinně ještě jiný nástroj a býval to většinou nástroj smyčcový. 

Hudba se mohla přeorientovat na takzvaný velký symfonický orchestr, který zpravidla slouţil 

ke koncertním účelům, jako byly koncerty v sálech, při různých divadelních představeních, 

nebo prostě jen k tanci. Vynikající hráčské kvality, jak v ţesťové sekci, tak i ve smyčcové, 

poutaly velkou pozornost a samozřejmě to mělo za následek velkou popularitu a přitaţlivost, 

těchto vojenských těles. V první polovině 19. století dosáhly hudby svým působením na 

veřejnosti velkého úspěchu a právem byly po hudební stránce největším lákadlem své doby.  

Jak píše Kapusta: „[…] široký ohlas vojenských kapel měl své dobré důvody. 

Potřebám formujícího se svébytného veřejného a společenského ţivota burţoazie dobře hověl 

nový, efektní, ţesti obsazený typ orchestru, v jehoţ výrazových moţnostech bylo zejména 

v pochodových skladbách rytmickou povzbudivostí a instrumentační podmanivostí mocně a 

bezprostředně působit na city. Šlo konečně i o novou koncertní formu dostupnou široké 

veřejnosti. Byla tu popularizována hudba blízká romantickému cítění mladé generace 

burţoazie, ovlivněné bouřlivými událostmi 30. let.“
47

 

 Pro civilní soubory nebylo jednoduché, aby se výkonnostně srovnávaly s vojenskými, 

ale i ony nalezly místo ve společnosti. Dovedly nalézt a aktivovat tvůrčí zdroje a vytvoření 

poţadovaného repertoáru. Lubomír Tyllner: „[…] hudebníci, kteří se dostávali k vojenské 

hudbě, jiţ měli vyšší úroveň vstupního vzdělání a v době působení u vojenské hudby se dále 

zdokonalovali jako výkonnostní hráči a současně získávali jakési kapelnické zkušenosti v 

práci s orchestrem, takţe po návratu do civilu se často jiţ nevraceli k selským muzikám, jak 

tomu bylo v 18., resp. i v 19. století, ale zakládali své vlastní dechové hudby.”
48

  

Uvádění uţitkové hudby do širokého národního povědomí bylo rozhodující. To totiţ 

plně odpovídalo změnám a účelům ideologickým. Písně a skladby politicky agitačního 

obsahu, které vojenské hudby nemohly v ţádném případě hrát, byly právě ty, jaké si občan na 

takovýchto setkáních přál. Přizpůsobovaly se totiţ niţším repertoárovým a uměleckým 

poţadavkům měšťanského publika a těţší skladby, například symfonické, byly v této době 

výsadou vojenských hudeb.  

                                                 
46 VIČAROVÁ, Eva. 19. Století – „Zlatý věk“ rakouské vojenské hudby, In: Bajgarová, Jitka. Vojenská hudba 

v kultuře a historii českých zemí, Praha, 2007, s. 27.  
47 KAPUSTA, Jan: Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974, s. 26. 
48 TYLLNER, Lubomír: Vojenská hudba a folklór Čech, In: Bajgarová, Jitka. Vojenská hudba v kultuře a historii 

českých zemí, Praha, 2007, s. 140.  
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Jak píši ve své bakalářské práci: „Od devadesátých let 19. století se v hudebním ţivotě 

objevuje nový typ dechových kapel, které můţeme nazvat orchestry koncertními. Tato hudební 

tělesa provozovala hudbu za úplatu a vznikala na podkladě osobní koncese kapelníka, který 

byl vlastně zaměstnavatelem hudebníků. Postupem doby se většina spolkových a dělnických 

seskupení stala výdělečně činnými ansámbly. Koncertní dechové orchestry výše popsaného 

typu se hlavně soustřeďovaly ve městech, kde bylo mnoţství bývalých vojenských gáţistů. 

Mezi tuto takzvanou orchestrální civilní elitu se často vypracovaly i venkovské orchestry, mezi 

které bezesporu patřily některé velké orchestry sokolské a hornické, které měly velmi dobrou 

úroveň. Tyto amatérské orchestry se ovšem nedaly srovnávat s vojenskými, ale své 

společenské poslání dokonale plnily. Jejich repertoár tvořily pochody, polky, valčíky a 

mazurky, popřípadě také směsi národních a vlasteneckých písní“
49

.  

  

 

 

 

3. 2.    Dechová hudba na venkově a městech. 

 

Diamentrálně odlišné městské a venkovské prostředí specifikovalo i rozdílnost 

v rozvoji a zaměření dechových kapel. Industrializace městských aglomerací a rozvoj 

technologické vyspělosti snad ve všech oborech lidské činnosti ovlivnil i kreativitu lidského 

potenciálu v oblasti volnočasových aktivit. Jednotliví řemeslníci se z důvodů lepšího 

prosazení svých zájmů vůči konkurenci sdruţovali do cechovních organizací. Výraz váţenosti 

a uznání docilovaly tyto spolky nejen kreativní prací, ale i dalšími prostředky, prokazujíce tak 

v širší míře na serióznost své činnosti. Byly to jednak znaky, prapory a oblečení pro 

reprezentaci při různých slavnostních příleţitostech.  

Nedílnou součástí takových organizací se postupně stávaly i dechové kapely. Ty 

zpravidla hrály při pochodových přehlídkách, ale i koncertech, kterými povětšinou takové 

akce vrcholily. Cechovní a spolkové výbory zpravidla s dirigentem či vedoucím souboru 

zajišťovaly součinnost pro potřeby mateřské organizace a ta zase kapely zajišťovala po 

stránce vybavení. Největší výdaje byly vkládány do nástrojů a do stejnokrojového oblečení, 

jeţ bylo identické se slavnostním oblečením příslušného cechu či spolku. Dle velikosti a 

významu takového sdruţení korespondovalo povětšinou početní obsazení přidruţené dechové 

                                                 
49 TKADLČÍK, Roman. Jan Slabák, trumpetista, skladatel a pedagog, Bakalářská diplomová práce, Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Brno, 2010, s. 13. 
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hudby. Do orchestrů působících v městském prostředí se mnohdy zapojovali i lidé 

s plnohodnotným hudebním vzděláním. To se projevilo záhy i v rozmanitosti úrovně  

repertoárové a umělecko–interpretační. Nejvýznamnější spolkovou kapelou byla bezesporu 

kapela Františka Kmocha.
50

  

Kmoch prosazoval zásadu podávat co nejlepší a svědomitý výkon za všech podmínek, 

při jakékoliv příleţitosti. Vlivem těchto poţadavků na hráče se kapela během několika let 

mohla směle měřit s kteroukoliv hudbou civilního sektoru, a co bylo do té doby zcela 

ojedinělé, mohla vstoupit do soutěţe i se soubory vojenskými. Technický výkon se od 

takového tělesa dal očekávat, ale rozhodující pro osobitý výraz Kmochovy kapely bylo určité 

citové vzrušení a radost ze hry, který předváděla. To nenechávalo posluchače bez odezvy. 

Velmi rychle si je kapela podmanila. Tímto výkonem a emočním zabarvením vyvolávali u 

všech posluchačů výbornou náladu a proto byl vţdy Kmoch vyhledáván. Získat ji pro hraní 

například při masopustu, bylo zárukou kvality.  

Jak uvádí Milan Koukal: „Kmochovi muzikanti dokázali hrát různé skladby podle 

aktuální potřeby. K tanci volili polky, valčíky, mazurky, ale i tehdy oblíbené skotačení s názvy 

třasák, vrták, šotyš…Tančilo se dokonce i do pochodu – jako při rychlé polce. Za Rakouska – 

Uherska hrály důleţitou úlohu národní písně, při kterých se i zpívalo, noty se většinou 

opisovaly z rukopisů. Správní muzikanti museli ovládat také písničky, které si oblíbili, řečeno 

slovy sociologů, reprezentanti různých sociálních skupin. Například myslivci preferovali 

Kmochovu píseň Zelení hájové či Kdyţ jsem k vám chodíval přes ty lesy, řemeslníci Stavěli 

tesaři, mlynáři Pode mlejnem nebo Nemelem nemelem, zahradníci si mohli notovat Šla 

Nanynka do zelí. Pyšní sedláci či jejich synci měli v oblibě třeba Nešťastný šafářův dvoreček 

nebo Co sedláci, co děláte?  

Muzikanti z dechovky tvořili základ také smyčcového orchestru, který hrál populární 

skladby, zejména v sálech. Zato dechovka mohla sviţně vyhrávat do pochodu či vystupovat i 

někde v přírodě. Smyčcový orchestr měl na repertoáru kromě jiného směsi z oper a operet, 

                                                 
50 Český kapelník, narozen 1. 8. 1848, Zásmuky (okr. Kolín), zemřel 30. 4. 1912, Kolín. Z muzikantské rodiny, 

syn klarinetisty. Učil se hudbě v rodišti u V. Plačka, studoval učitelský ústav v Praze (do 1869), byl učitelem 

v Suchdole, Červených Pečkách a Solopyskách u Kolína. Kapelník sokolské hudby v Kolíně (zprvu malý 

trubačský sbor, 1871), s níţ získal první úspěchy v Praze při odhalení Jungmannova pomníku (1873). Tehdy se 

vzdal učitelské dráhy, věnoval se hudbě a měl vlastní hudební školu. S kapelou účinkoval v Krakově (1884), 

Budapešti (1885), Niţním Novgorodě (1896), Vídni (1899) a dokonce i v Americe; s neobyčejným ohlasem hrál 

po českých a moravských městech při různých slavnostech, bálech, sokolských sletech atd. Psal zvláštní úpravy 

a směsi lidových písní i taneční skladby (polky, valčíky, třasáky, mazurky), nevlastnějším oborem však byl 

pochod, jehoţ trio se zpívalo. Jeho skladby, jeţ byly populární i v zahraničí, měly vliv na posílení českého 

národního vědomí za Rakouska i za okupace, často však bránily pronikání hodnotnějších projevů. Napsal přes 

500 skladeb. ŠTĚDROŃ, Bohumír. Kmoch František, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko 

Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 678 – 679.  
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směsi národních písní, romance, serenády, ale i revoluční písně. Postupně přibyl také 

Kmochův smyčcový a symfonický orchestr, který se veřejnosti představil poprvé asi v roce 

1874. Při velkých koncertech měl aţ padesát hudebníků. Hrál zejména díla českých klasiků – 

Smetany či Dvořáka i skladby jiných slovanských skladatelů, Glinky nebo Čajkovského.
51

  

 Ve venkovských oblastech byla situace odlišná. O uměleckou činnost se zpravidla 

staral místní kantor, nebo vyslouţilý vojenský hudebník. Učitel, i kdyţ mnohdy nadaný 

muzikant, měl jen malé moţnosti, neboť místní hudebně nadaní občané ne vţdy projevovali 

nadšení pro dechovou hudbu. Kantor, který byl vyškolen převáţně v oboru smyčcových 

nástrojů, mnohdy inklinoval k tradiční venkovské instrumentální muzice. To spíše vojenští 

vyslouţilci zasévali do venkovského prostředí nový element zvaný dechová hudba. 

Venkovská atmosféra stále udrţovala tradice zaţité po staletí a jen velmi pozvolna byla 

ochotna přijmout za své něco nového. Ze strany inovátorů to byl nezadrţitelný pokrok, 

naopak ze strany konzervativců to byl výraz pohrdání odkazem předků. Obě tyto skupiny se 

snaţily prosadit svoje vize, a tak hledaly cestu, jak toho dosáhnout.  

Pro „dechovkáře“
52

 se jako nejschůdnější zdála být cesta co nejuţšího přiblíţení se 

existující zaţité formě projevu lidové hudebnosti. Tím takovéto kapely,
53

 v prostředí venkova, 

povětšinou malého obsazení, projevovaly snahu interpretovat zaţitý repertoár tradičních 

lidových muzik, aby byly místní komunitou uznány za plnohodnotná hudební tělesa patřící do 

tamního kulturně společenského prostředí.  

Jak píše Kapusta: „Od 60. let 20. století se dechové kapely velice rozšířily také 

v národopisně významných oblastech Čech a Moravy, především na Hané, na Slovácku, 

Lašsku, na Chodsku a v Pošumaví. Pronikly sem vesměs vlivem blízké Vídně, měst 

s vojenskými posádkami a konec konců i českých kapelníků a hudebníků, kteří z těchto končin 

pocházeli a opět se do nich vraceli. Na vesnici, ve vysloveně tradičním, selském prostředí 

bezohledně vytlačovaly tamější smyčcové, cimbálové a dudácké muziky. Průnik dechových 

kapel do tohoto patriarchálního prostředí bezprostředně souvisel s agresí kapitalismu 

liberalistického údobí a jeho kultury na vesnici“.
54

  

 

 

                                                 
51 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 35. 
52 Slangový výraz pro hudebníky, kteří hrají dechovku či lidovku. 
53 Označení relativně stabilizované skupiny hudebníků, pro niţ je příznačné určité vyhraněné repertoárové a 

funkční zaměření (funkční orientace bývá velmi často institucionálně či právně podloţena a vyjádřena). 

PILKOVÁ, Zdeňka. KUČEROVÁ, Marie. Kapela, In: red. Petr Macek, Slovník české hudební kultury, Praha, 

1997, s. 424.  
54 KAPUSTA, Jan. Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974, s. 39.   
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3.3. Dechová hudba u nás po druhé světové válce 

Zatímco aktivita dechových souborů dosáhla za první republiky svého vrcholu, 

repertoár se příliš neměnil ani stylově, ani ţánrově. V tomto období se hrávaly především 

operní a operetní předehry, různé árie, písňové směsi, tance a také velmi oblíbené pochody, 

které byly pro dechové orchestry výrazným symbolem. Dechová hudba se v době první 

republiky vyvíjela v určité šabloně, kterou od třicátých let 20. století začala také doplňovat 

takzvaná lidovka.
55

 Zcela jiná situace nastala po druhé světové válce. Dechová hudba a její 

vývoj byl ovlivněn několika skutečnostmi. Velkou roli zde hrála především politická situace, 

která po roce 1948 podstatným způsobem ovlivnila vývoj dechové hudby. Bylo to způsobeno 

především ţivotním stylem. Před rokem 1948 bylo tvořeno obecenstvo koncertní činnosti 

dechových orchestrů především z řad ţivnostníků
56

, obchodníků a zaměstnanců sluţeb 

soukromých i veřejných, takzvaní úředníci. Běţní dělníci z továrenských hal takovýto druh 

hudby nevyhledávali a rozhodně by nikdo neočekával, ţe budou navštěvovat koncerty 

dechových orchestrů.  

Příčiny mohly být různé. Především rostoucí budovatelské komunistické hnutí a s ním 

spojená uměle rostoucí budovatelská píseň, která se v této době šířila velkou měrou. Tovární 

dělníci koncerty velkých dechových orchestrů nenavštěvovali. To ovšem nebyla vina dechové 

hudby, ale společenského řádu, který nevytvářel podmínky pro vnímání tohoto hudebního 

stylu. Nebylo moţné navázat na předválečné období rozmachu a společenského postavení a 

tím vytvořit podmínky pro duševní pohodu nutnou pro poslech zahradních koncertů, které se 

v předválečném období běţně propagovaly i ve všedních dnech a vţdy si svého posluchače 

našly. V českých zemích, ale i na Slovensku zaniká takzvaná zdravá konkurence a soutěţivost 

mezi civilními kapelami, různých úrovní a vynikajícími vojenskými orchestry.  

Po válce od roku 1946 mohl získat ţivnostenský list na vedení dechového orchestru 

kaţdý, kdo sloţil odbornou zkoušku z ovládání hudebních nástrojů a základů teorie. Toto bylo 

moţné aţ do roku 1948, kdy byl ustanoven Akční výbor Syndikátu českých výkonných 

umělců. To mělo za následek, ţe časem byly zrušeny kapelnické ţivnosti a tím pádem 

nemohli mít soukromí jednotlivci své vlastní kapely. Mnozí z těchto kapelníků, které 

prokádrovali politicky dosazení funkcionáři, kteří o hudební kultuře v této době rozhodovali. 

Dostávali nálepku burţoustů, kteří se přiţivovali a vykořisťovali nebohé hudebníky. Zrušení 

                                                 
55 Heslo je součástí této práce popsáno na s. 7. TYLLNER, Lubomír.  Lidovka, In: red. Stanislav Bouček, 

Richard Jeřábek, Lidová kultura, národní encyklopedie Čech, Moravy a Slezka, věcná část A – N, Praha, 2007, s. 

497 – 498. 
56 JANDA, Bedřich. Dechová hudba a dnešek. Praha, 1972, s. 38. 
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kapelnické ţivnosti v prosinci 1949 bylo určitým krokem ke vniku lidových dechových 

souborů, které byly zřizovány v rámci ROH.
57

  

To mělo za následek, ţe se i v dechové hudbě objevuje stále více cenzorů. Například 

hraní písní různých textařů, kteří po únorových událostech emigrovali do zahraničí, bylo 

nepřijatelné. V těchto textech hledali cenzoři protipolitické jinotaje,
58

 ačkoli tam většinou 

nebyli. Tehdejší dechovku velmi poškodily politické snahy, které se snaţily všemoţně vsadit 

do tohoto ţánru sovětské vzory. Vyrojili se i noví autoři masových písní, kteří navazovali na 

kolektivní dělnické písně. Teze ruského politika Ţdanova,
59

 který po roce 1948 prosazoval 

v tehdejším Československu zásady lidovosti a tvrdil, ţe lidové písně, které vznikly 

v kapitalizmu, jsou přeţitkem a takováto hudba je hudbou duševní bídy.
60

  

Ţdanov volal po optimizmu a masové budovatelské písně měly porazit nízké ţánry, 

které by narušovaly vkus prostého lidu. Nízkým šlágrem byla označena lidovka, 

prvorepubliková opereta, trampská píseň a jiné obdobné ţánry. Panovat názor, ţe burţoazie 

tuto hudbu vyuţívá jako záludný opiát proti dělnické třídě a tím chce otupit její revoluční 

elán. Mezi mladými nadějnými skladateli budovatelských písní můţeme zařadit Radima 

Drejsla,
61

 který vytvořil řadu písní, jako například Armádě zdar!, Za Gottwalda vpřed!, Sláva 

tankům!, kterým optimizmus rozhodně nechyběl. Právě velkolepé akce typu prvomájových 

oslav, různých manifestací, lidových veselic, schůzí a brigád byly ţivnou půdou pro takto 

napsané skladby. Nově vzniklé optimistické písně nemohly nikdy překonat skladby Karla 

Vacka
62

, Jaromíra Vejvody
63

, Josefa Poncara
64

, Karla Valdaufa
65

 či Antonína Borovičky
66

. 

                                                 
57 Revoluční odborové hnutí (ROH) byla monopolní odborová organizace, která byla zároveň nejmasovější 

společenskou organizací v socialistickém Československu. Mnohde bylo členství zaměstnanců ROH prakticky 

povinné a automatické.  Velké pravomoci, které ROH získalo, i značný neformální vliv v masách pracujících, 

zajistilo vedení ROH velkou moc, kterou - ač šlo o formálně nadstranickou organizaci - vyuţívalo v prospěch 

KSČ. Z područí strany se vymanilo jen v letech 1968-69, kdy se zapojilo do obrodného procesu a začalo hledat 

nejen nové metody práce, nýbrţ i svou novou identitu a důvěru členské základny. POKORNÝ, Jiří. 

Českomoravská konfederace odborových svazů, [online], [cit. 2012-12-29] 

Dostupné:WWW.http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/158-3/historie-odboru. 
58 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 170. 
59

 Andrej Alexandrovič Ţdanov narozen 26. února 1896  a zemřel 31. srpna 1948. Byl sovětský komunistický 

politik a ideolog. Ţdanovova doktrína v kultuře, známá jako ţdanovismus nebo ţdanovština, ovlivnila celou 

sovětskou kulturní produkci aţ do konce 50. let a projevila se i na umění v zemích pod vlivem Sovětského svazu 

včetně Československa. 
60 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 152. 
61 Radim Drejsl (Zdeněk Jiří), český skladatel, narozen 29. 4. 1923, Dobruška, zemřel 20. 4. 1953, Praha. Hudbě 

se vzdělal na praţské konzervatoři a AMU. Umělecký vedoucí praţského Lidového souboru konzervatoře (SLK, 

1947 aţ 1949) a AUS VN (1949/53), kde dosáhl hodnosti majora čs. armády. Jeho umělecká povaha se nejplněji 

projevila v tvorbě písní vojenských a budovatelských, za něţ byl odměněn státním vyznamenáním Klementa 

Gottwalda (1953). Pod jeho vedením dosáhl AUS VN svého největšího kulturně politického a uměleckého 

vzestupu. ŠTĚDROŃ, Bohumír. Drejsl Radim, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 265.  
62 Český skladatel, narozen 21. 3. 1902, Liberec. Vyrostl v prostředí lidového muzikantství v čelného skladatele 

lidové hudby. V Praze, kam v roce 1910 přesídlil s rodiči, učil se houslím u J. Košíka, houslisty a klarinetisty 

http://encyklopedie.divoch.info/cs/26._%C3%BAnor
http://encyklopedie.divoch.info/cs/1896
http://encyklopedie.divoch.info/cs/31._srpen
http://encyklopedie.divoch.info/cs/1948
http://encyklopedie.divoch.info/cs/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://encyklopedie.divoch.info/cs/Komunismus
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Lidoví hudebníci na venkově a městech si nenechali tuto autentickou lidovku vzít a právě 

v polovině padesátých let se tvorba tohoto ţánru opět vrátila ke starším zavedeným prvkům 

jak v hudbě, tak v textech.  

Jak píše Jiří Majer a Jiří Zapletal: „O něčem podobném nemohlo být v poválečných 

letech ani řeči. Naopak, dechovka se dostávala stále více na okraj hudebního i společenského 

dění. Nejprve ji zastínily budovatelské masové písně, z tanečních produkcí ji úspěšně 

vytlačovala moderní taneční hudba a swing, z lidových slavností nová vlna folklorizmu, 

posluchačsky byly posléze stále přitaţlivější písničky malých divadel, reprezentované tvorbou 

třeba Jiřího Šlitra. Dechovkám v této situaci zůstával stále uţší prostor. Forma klasické 

lidovky byla namnoze jiţ uzavřena, nové skladby tohoto druhu vznikaly jen sporadicky, 

s výjimkou několika málo oficiálních státních oslav zanikla i potřeba hudby do pochodu. Na 

této situaci nic nemění ani existence několika vyspělých velkých dechových orchestrů, které 

sice vyhrávaly jednu domácí i zahraniční soutěţ za druhou, nicméně k většímu rozšíření 

souborů tohoto typu nepřispěly“.
67

 

Prostřednictvím rozhlasu a nadále jiţ snadno dostupných gramofonových desek si 

získávaly ještě větší popularitu i různé malé kapely, obvykle v nejúspornějším sedmi aţ 

třinácti členém obsazení. Mnohé z nich zaloţily svou oblibu na regionální bázi a na jejích 

                                                                                                                                                         
ND a ovládl brzo také hru na klarinet, trubku, lesní roh, kontrabas aj. nástroje a uţ v 15 letech hrával v praţských 

lidových kapelách….skladatelstvím a tvorbou lidových písňových veršů zabýval se od mládí. V hudbě zpočátku 

samouk získal si později soukromým studiem u různých učitelů značné odborné vzdělání. ČERNUŠÁK, 

Gracian. Vacek Karel, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební 

slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 827 – 828.   
63 Lidový čes. skladatel, narozen 28. 3. 1902, Zbraslav. Nabyl hudební praxe u vojenské hudby; dlouho 

zaměstnán v hostinské ţivnosti svého tchána ve Vraném nad Vltavou, vedle toho kapelník vlastní hudby. Autor 

velmi četných pochodů a tanců, hlavně polek, s texty vlastními i jiných autorů, zejména V. Zemana. 

ČERNUŠÁK, Gracian. Vejvoda Jaromír, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 859.   
64 Čes. lidový skladatel, narozen 14. 3. 1902, Choduň (u Zdic). Syn lidového muzikanta, sólisty kníţecí 

komárovské kapely. Vyučený truhlář, potom ţelezniční zřízenec, nakonec úředník. Od dětství ţák otcův, hrával 

v kapele na nástroje smyčcové i dechové, v 16 letech začal komponovat a upravovat jako samouk, zdokonaloval 

se praxí a vlastním studiem. Napsal přes 150 tanců, zvláště polek a valčíků, také mazurky, sousedské, pochody… 

ČERNUŠÁK, Gracian. Poncar Josef, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 344.  
65 Čes. lidový kapelník a skladatel, narozen 25. 10. 1913, Trhové Sviny. Učil se houslím od 10 let, ve 12 hrál jiţ 

v dědově kapela, zdokonalil se na vojenské hudební škole (1928/30) a u vojenské hudby (1930/37). Původem 

státní zaměstnanec, věnoval se po roce 1948 zcela skladbě a vedení vlastního velmi dobrého zábavního 

orchestrálního souboru, který utvořil v roce 1942. Těleso velmi populární v širokých vrstvách. ČERNUŠÁK, 

Gracian. Valdauf Karel, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební 

slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 840.   
66 Český kapelník narozen 4. 11. 1895, Davle u Prahy, zemřel 3. 12. 1968, Davle. V první světové válce slouţil u 

vojenské dechové hudby (od 1915) a získal tam dobrou praxi. Po převratu se stal kapelníkem davelské hudby 

Vltavan, s níţ působil plných 30 let (1918/48) a dosáhl slavné úrovně. Napsal četné polky, valčíky, pochody a 

jiné taneční skladby. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Borovička Antonín, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, 

Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 121.   
67 MAJER, Jiří. ZAPLETAL, Jiří. Jan Slabák, Můj osud je Moravanka, Thalia, Praha, 1997, s. 7.    
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folklorních a pololidových tradicích. V Čechách k nim patřila např. Švitorka Vladimíra 

Adamského, Starošumavská dechová muzika Karla Polaty ze Sušice, Mugraueři ze 

šumavských Křenovic (některé jejich písničkové nahrávky ze začátku padesátých let daleko 

přesahovaly stotisícovou prodejnost!), Doudlebáci z jiţních Čech a několik dalších.
68

 Na 

Moravě se takto zapsala Strouhalova sedmička
69

 s repertoárem výhradně lidovým, Antošova 

malá dechová hudba
70

 (obě kapely z Brna), dále Ostravanka
71

 s úpravami valašských, 

slezských a hlučínských písní a tanců. 

 Trvalá pozornost a sympatie posluchačů provázely přirozeně téţ další činnost 

dechových nebo i smíšených (univerzálních) skupin, které přitaţlivým repertoárem zásobovali 

a často je i kapelnicky řídili známí lidovkoví autoři: například Bláha, Poncar, Vacek, Valdauf 

a Vejvoda. Největší podíl mnoha set nahrávek přitom ovšem připadl studiové dechové kapele, 

jeţ pod taktovkou Jindřicha Bauera pracovala pro Gramofonové závody.
72

  

 

 

Mimořádná byla téţ obliba rozhlasového univerzálního souboru Jiskra, vedeného 

Františkem Antonínem Tichým.
73

 Obě naposledy zmíněné kapely se při tom orientovaly právě 

na lidovkovou produkci.  

                                                 
68 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 162. 
69 Český lidový dechový soubor. Vznikl koncem roku 1953 a byl sestaven z členů orchestru Státního divadla 

v Brně. Obsazení: 1 klarinet Es, 1 klarinet B, 1 křídlovka, 1 tenor, 2 trubky Es, helikon B. Hlavní úkol souboru je 

účinkování v Československém rozhlasu. ŠÁLEK, Robert. Strouhalova sedmička, In: red. Gracian Černušák, 

Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 

1965, s. 629.  
70 Český lidový soubor. Vznikl 1943 v počtu 14 členů orchestru Československého rozhlasu a Státního divadla 

v Brně. Obsazení: 3 klarinety B, 3 křídlovky, 1 tenor, 1 baryton, 2 trubky Es, 1 helikon B, bicí nástroje. Účinkuje 

v Československém rozhlase. Lidový repertoár z valné části upravuje vedoucí souboru Vlast. Antoš. ŠÁLEK, 

Robert. Antošová malá dechová, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý 

hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 31.  
71 Malá dechovka při Domě osvěty v Ostravě I, vznikla v XII. 1954. Organizačním i uměleckým vedoucím je od 

počátku Tomáš Hanč. Základ tvořili nejlepší členové hudby ZK Dolu Hlubina v Ostravě, později i členové 

hudby KS MV (Krajské správy ministerstva vnitra), kteří nyní tvoří většinu. Působí téměř jen v rozhlase. 

ŠÁLEK, Robert. Ostravanka, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý 

hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 233.  
72 Od roku 1946 národní podnik, od roku 1948 s monopolním postavením v českých zemích a na Slovensku ve 

výrobě desek standartních (78 otáček/min.) i dlouhohrajících 33,3 a 45 otáček/min.), gramofonových přístrojů 

všech typů a ostatních reprodukčních přístrojů, magnetofonových pásů, nahrávacích fólií a gramofonové hmoty. 

Gramofonové závody vznikly spojením bývalých soukromých firem, především Esty a Ultraphonu. ŠEDA, 

Jaroslav. Gramofonové závody, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý 

hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1963, s. 372.   
73 Čes. lidový skladatel, narozen 25. 3. 1898, Chrudim. Pseudonymy: Harry Brown, Jan Kovec, Jan Chrudimský, 

Smith Kwiet. Absolvoval varhanní oddělení praţské konservatoře jako ţák Josefa Kličky, O. Horníka, Fr. Spilky 

a K. Streckra….dirigent gramofonového podniku His Masters Voice, hudební ředitel továrny na gramofonové 

desky Esta (do 1936), spolupracoval s rozhlasem jako externí dirigent…redaktor zábavné a operetní hudby 

praţského rozhlasu (od 1945). Řídí zábavný orchestr Jiskra. Napsal přes 300 tanců, pochodů (nověji téţ 

budovatelské), intermezz a směsí. ČERNUŠÁK, Gracian. Tichý František Antonín, In: red. Gracian Černušák, 
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Repertoárovou potřebu menších dechových i smíšených (univerzálních) souborů 

uspokojovala notovými edicemi aţ do konce roku 1948 stále ještě soukromá nakladatelství; a 

to především novinkami výše uvedených osvědčených skladatelů. Po likvidaci těchto 

vydavatelství vznikla náhrada v podobě dvou, brzy však uţ jen jediného postátněného 

prostředníka: nakladatelství Orbis, od 1953 SNKLHU, tj. Státního nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění.
74

 Takové omezení zasáhlo do vydávání lidovkových skladeb i tím, 

ţe načas zcela potlačilo jejich texty, předtím hojně kritizované. Zásluhou svěţích hudebních 

nápadů a zvýšením celkové kvality se však řada skladeb přesto úspěšně prosadila. Z obsáhlé 

novější tvorby Karla Vacka proto připomeňme alespoň polky Pro Jarmilku a Na Vypichu (obě 

1949), koncertní valčík Zářivé jitro (1950) a všeobecně populární pochodovou píseň Zůstaň tu 

s námi, muziko česká (1961). Refrén této své skladby vybavil autor příznačně vlastním 

textem. Ten se záhy stal jakousi neoficiální hymnou lidových hudebníků a touto skladbou se 

zpívaným refrénem se zakončují téměř všechna festivalová setkání. 

Kdyţ v šedesátých letech dochází k explozi malých dechových orchestrů, tak  

nastává určitá renesance i u těchto souborů s posláním propagovat výlučně lidovou hudbu. Ve 

velmi krátké době vyrostly stovky dechových souborů, které byly výdělečné, ale jejich úroveň 

byla velmi ţalostná. Tyto kapely hrály velmi špatně hlavně po stránce technické a výběr 

skladeb nebyl vţdy nejvhodnější. Co bylo v této době lidové hudbě vyčítáno z řad odborníků, 

byla vytříbenost vkusu a estetické vnímání nejprostšího posluchače, kterému takto podávaná 

lidovka stačila k jeho uspokojení. Umělecká dechová hudba, podle názorů tehdejších 

dramaturgů, byla maloburţoazní přeţitek, a tím se doslova stávala neţádoucí. V rozhlase a 

televizi o tuto uměleckou činnost neměli zájem a pro tisk a kritiku doslova neexistovala.  

Byla to opět armáda, která se hudebně angaţovala a chtěla dát této hudbě novou náplň 

a zapojit ji do estetické výchovy, především vojáků. Nebyly to jen ozbrojené sloţky, jeţ 

zahájily renesanci koncertní dechové hudby. Zakládání civilních dechových kapel při velkých 

podnicích mělo velký vliv na další pohled posluchačů. Jejich členy byly většinou bývalí 

vojenští muzikanti, pro které byla koncertní hudba běţná. Je přirozené, ţe takové orchestry 

nemohly trvale vystačit s hudbou uţitkovou a musely se tedy věnovat i hudbě váţnější. 

                                                                                                                                                         
Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 

1965, s. 769.   
74 Od 1. ledna 1953 vzniklo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, kam bylo Národní hudební 

vydavatelství Orbis začleněno jako samostatný odbor s vlastní redakcí a výrobou. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 603.    
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Otázka ovšem zněla pro koho. S řešením přišel „Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti“,
75

 

díky jeho iniciativě se začaly organizovat soutěţní a poslechové festivaly dechových 

orchestrů a zanedlouho byly zvány i orchestry ze zahraničí.  

Byly zavedeny povinné skladby, aby bylo moţné posoudit kvalitu orchestru, co do 

přípravy, tak umělecké úrovně. Na pomoc také přispěchaly i vojenské soubory, i kdyţ se sice 

soutěţí nezúčastňovaly, tak těmto amatérským dechovým kapelám často půjčovaly repertoár a 

leckde se jejich kapelníci ujímali funkcí instruktorů, kteří je na tato vystoupení připravovali. 

Kvalita dechových orchestrů rostla takovým tempem, ţe v té době vzniklo několik 

prvotřídních orchestrů. Pro zajímavost zmíním několik opravdu špičkových amatérských 

velkých dechových kapel. Dechový orchestr Amati z Kraslic,
76

 dechová hudba ZK 

Vítkovických ţelezáren Klementa Gottwalda,
77

 dechový orchestr ZVÚ Hradec Králové,
78

 

dechový orchestr n. p. Svit Gottwaldov.
79

  

Jak píše Bedřich Janda: „Abychom aspoň poněkud čtenáři přiblíţili, jak naše 

amatérská dechová hudba reprezentovala náš stát na mezinárodním kolbišti, uvedeme 

výsledky některých mezinárodních soutěţí: 

 Dijon, Francie: 1966 orchestr Vítkovák získal I. cenu, 1967 orchestr ZVÚ Hradec 

Králové získal I. cenu, 1968 orchestr Amati Kraslice získal Grande prix a zvláštní cenu 

Akademie, 1969 Mládeţnický orchestr z Chebu v konkurenci s orchestry dospělých získal II. 

cenu, 1970 orchestr Vítkovák získal I. cenu se zvláštním uznáním, 1971 orchestr Třineckých 

ţelezáren získal II. cenu.  

                                                 
75 ÚDLUT je ústřední odborná instituce – metodické zařízení ministerstva školství a kultury, na pomoc rozvoji 

lidové tvořivosti. Zaloţen 1. 1. 1951 s názvem Ústředí lidové tvořivosti. Od 10. 5. 1961 nese název Ústřední 

dům lidové umělecké tvořivosti. ČERNUŠÁK, Gracian. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, In: red. 

Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek 

prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 823.   
76 Dechový soubor závodní učňovské školy n. p. AMATI, Kraslice…členy jsou učni, kteří pracují v různých 

oborech při výrobě dechových nástrojů v závodě AMATI. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Dechový soubor závodní 

učňovské školy n. p. AMATI, Kraslice, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 229.   
77 Je významným kulturně politickým činitelem Ostravska, má 48 členů a dělí se na orchestr dechový, smyčcový 

a taneční. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Dechová hudba ZK Vítkovických ţelezáren Klementa Gottwalda, In: red. 

Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek 

prvý A – L, Praha, 1963, s. 228.    
78 Vznikl v roce 1918 jako hudební krouţek při DTJ v Hradci Králové. Nyní má 51 členů, pracuje také jako 

taneční (14 členů) a smyčcový orchestr (24 členů) a s 8 členy jako Staročeská dechovka. ŠTĚDROŇ, Bohumír. 

Dechová hudba ZK Závodů Vítězného února, Hradec Králové, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, 

Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 228.   
79 Zaloţen v počtu 12 členů (1940), po osvobození stoupl počet na 30 a nyní má celkem 61 členů. ŠTĚDROŇ, 

Bohumír. Dechový orchestr ZK n. p. Svit, Gottwaldov I, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko 

Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 228 – 229.   
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Neerpelt, Belgie: 1967 orchestr odborného učiliště VŢKG v Ostravě získal I. cenu, 

1969 Mládeţnický orchestr Svit Gottwaldov získal dvě I. ceny /:koncertní a pochodovou:/ a 

zvláštní uznání. 

Edimburgh, Skotsko: 1967 orchestr Vítkovák získal I. cenu a dirigent dirigentskou cenu. 

Sindenfinger, NSR: 1968 orchestr Amati z Kraslic získal I. cen.  

Turnhout, Holandsko: 1971 orchestr Valaška z Val. Meziříčí získal I. cenu“.
80

      

Je vidět, ţe dechová hudba tehdejšího Československa zněla takřka ve všech koutech 

světa. Při kaţdém zájezdu našich dechových orchestrů ať profesionálních, amatérských nebo 

mládeţnických se co do úrovně skloňovaly tyto kapely jen v samých superlativech. Tisk a 

odborné kritiky překypovaly nadšením a věnovaly jim společenskou a odbornou pozornost. 

Odborné kruhy se zdráhaly uvěřit, ţe hrají amatéři. Ovšem odměna za takto výbornou 

reprezentaci dechové hudby byla ţalostná. Při návratu je nikdo nevítal, nikdo neděkoval a ani 

tisk či kritiky nic o úspěších nenapsaly.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 JANDA, Bedřich. Dechová hudba a dnešek: Ústav pro kulturně výchovnou činnost. Praha, 1972, str. 43. 
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4.     Příchod Moravanky 

 

4. 1.   Významné období 70. let 20. století  

 

Jednou z nejvýznamnějších období pro dechovou hudbu v sedmdesátých letech 20. 

století, bylo zaloţení malého dechového orchestru Moravanka. Jejím zakladatelem a 

kapelníkem byl trumpetista brněnské filharmonie Jan Slabák. Slabák, jako odchovanec slavné 

mládeţnické dechové kapely Josefa Frýborta v Kyjově
81

, měl k dechové hudbě vţdy blízko. 

Jiţ jako posluchač brněnské konzervatoře vyvaţoval svůj zájem o klasiku účinkováním 

v různých předních dechových a swingových orchestrech. V této své činnosti pokračoval i 

jako jiţ známý a vysoce ceněný první trumpetista Státní filharmonie Brno
82

 a také výtečný 

interpret sólových trumpetových partů v barokních skladbách, zejména ve spolupráci 

s Českými komorními sólisty Miroslava Matyáše.
83

  

Krize dechové hudby ho pochopitelně nenechávala lhostejným. Zhruba od poloviny 

šedesátých let si stále častěji lámal hlavu nad tím, jak dechovku oţivit, dát ji novou tvář a 

učinit ji znovu přitaţlivou pro široké posluchačské vrstvy i mladé hudebníky. Bylo mu jasné, 

ţe doménou dechovky je hudba lidová, která úzce navazuje na lidovou píseň a folklór. V této 

své základní poloze však musí udrţet svou estetickou hodnotu a vyvarovat se úpadkovosti a 

kýčovitosti. Měla to být hudba pro široké vrstvy a musela vzbuzovat projevy hudební aktivity. 

Jak Slabák říká: „Při dobré dechovce by si měl moţnost kaţdý zazpívat, ať jiţ doma či na 

veřejnosti, nebo při tanečních zábavách“.
84

 

 

 

                                                 
81 Josef Frýbor, učitel na měšťanské škole v Kyjově, učil zde dějepis, zeměpis a zpěv. Frýbort pouţíval v hudbě 

velmi zajímavé vyučovací metody. Jelikoţ neměl čas se svým ţákům inviduelně věnovat, musel se kaţdý 

z těchto začínajících muzikantů naučit na svůj nástroj sám. TKADLČÍK, Roman. Jan Slabák, trumpetista, 

skladatel a pedagog, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební 

vědy, Brno, 2010, s. 17. 
82 Český symfonický orchestr, zaloţen 1. 1. 1956, zahajovací koncert 18. 1. 1956 v Brně. Vznikla spojením 

symfonického orchestru rozhlasového v Brně, z něhoţ přešlo do nového tělesa 66 členů a 2 dirigenti (zaslouţilý 

umělec Břetislav Bakala a dr. Otakar Trhlík) ČERNUŠÁK, Gracian. Státní filharmonie, In: red. Gracian 

Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – 

Ţ, Praha, 1965, s. 602.   
83 Český houslista, narozen 7. 7 1924, Brno, zemřel 1997, Brno. Studoval hru na housle na brněnské 

konzervatoři (1943/48 u Josefa Jedličky) a na AMU (1948 aţ 1952 u Alexandra Plocka). Byl sekundistou 

Janáčkova kvarteta, koncertním mistrem SOKB, primistou Státní filharmonie Brno. Zároveň působil jako 

umělecký vedoucí a koncertní mistr komorního sdruţení Collegium muzicum. Zaloţil a vedl soubor Čeští 

komorní sólisté. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Matyáš Miroslav, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko 

Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 71.   
84 Osobní rozhovor dne 5. 8. 2012.  
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4. 2.    Inovace lidovky  

 

Ve svých úvahách Slabák zavrhnul především jakékoliv pokračování či navazování na 

takzvanou lidovku inovovanou jinými formami či hudebním obsahem. Uvědomoval si, ţe 

skladbami klasiků této hudby se její podoba vyčerpala a ţe nic nového a zajímavého jiţ 

nemůţe přinést. Odmítal také roubovat na dechový orchestr swingové či rockové rytmy, 

případně rytmy latinsko – americké. Cizí mu byla téţ harmonická sloţitost, jak ji vyuţívaly 

velké swingové big bandy. Cestu neviděl ani ve změnách zvukového obrazu dechovky 

rozšiřováním jejího instrumentáře o jiné nástroje, jako jsou saxofony, anglický roh, 

basklarinet či dokonce kytary nebo klávesové nástroje. Křídlovky, klarinety, tenor, baryton, 

doprovodné trubky, trombón, tuba a bicí představovaly nejlepší obsazení pro základní 

repertoár dechovky a byl přesvědčen, ţe i na tomto tradičním melodickém, harmonickém, 

rytmickém a zvukovém základě lze docílit novou podobu této dechové hudby. 

 Obdobně jako před sto lety Kmoch, si Slabák vzal za základ lidovou píseň, jen s tím 

rozdílem, ţe se soustředil na lidovou píseň Slovácka.
85

 Jako citlivý muzikant si byl vědom 

toho, ţe vtěsnáním lidového nápěvu do polkového či valčíkového rytmu dochází k jeho 

částečné deformaci, proto se některé skladby Moravanky vyznačují rubátovým úvodem, 

v němţ se melodické nástroje snaţí posluchače seznámit s původním znění zpracované lidové 

písně. I tak se ovšem nevyhnul výtek etnografů, ţe ve svých skladbách, podobně jako Kmoch, 

lidovou píseň vlastně deformuje.  

Do melodie lidové písně, přednášené ţesťovými melodickými nástroji, začleňuje 

virtuózní vstupy klarinetů. Po melodii lidové písně následuje mezihra, která melodicky 

navazuje na charakter písně a dává moţnost vyniknout technickým a zvukovým kvalitám 

hráčů a opět následuje opakování hlavní písňové melodie. Přidáme–li k tomu charakteristický 

způsob Slabákova frázování melodií, kdy swingově zdůrazňuje lehké doby a virtuózně hraje 

jednotlivé party, především ve vysokých polohách a rychlých staccatech trumpet a klarinetů, 

pouţívané zpravidla v orchestrálních mezihrách, můţeme hovořit, ţe jsme vyčerpali výčet 

specifik Moravanky. Do této doby nebylo zvykem malé dechové orchestry nějak zvláště 

pojmenovávat, nicméně Slabák chtěl tímto názvem obsáhnout programově nejen oblast 

Slovácka, nýbrţ i celý moravský region, a proto název Moravanka byl nejvýstiţnější. O tom, 

ţe Moravanka zapůsobila na širokou muzikantkou veřejnost svědčí i fakt, ţe názvy malých 

                                                 
85 Slovácko je národopisná oblast jiţní a jihovýchodní Moravy jihovýchodně od Brna, jejíţ přirozené hranice 

tvoří na severozápadě pohoří Ţdánický les a Chřiby, na jihovýchodě hřeben Bílých Karpat. Slovácko zahrnuje 

okresy Hodonín a Uherské Hradiště.  
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dechových orchestrů s příponou –anka se začátkem sedmdesátých let 20. století rozmnoţily 

jako houby po dešti.  

  

 

 

4. 3.    Založení souboru 

 

 

Za datum zrození Moravanky můţeme povaţovat 7. únor roku 1972, kdy brněnský 

rozhlas vysílal první snímky nové Slabákovy dechovky. U pultů tohoto dechového tělesa 

zasedli disponovaní a zkušení hráči Státní filharmonie Brno a brněnské opery
86

, kteří měli 

určitý vztah k moravskému folklóru a dechové hudbě. Většinou to byli Slabákovi vrstevníci, 

mnozí byli téţ odchováni Frýbortem. Ke křídlovce se vedle Slabáka posadil Lubomír Mach, 

baskřídlovky hráli Josef Wenzl a Vladimír Pfeffer, klarinety zpočátku první hráči filharmonie 

Bohumil Opat a Antonín Kravka, doprovodné trubky Vlastimil Bialas a Milan Jermář, tubu 

Ladislav Kaboureka bicí nástroje František Vlk. V tomto obsazení byly natočeny první 

snímky, nicméně záhy bylo nutno učinit určité změny. Především oba klarinetisté byli o 

generaci starší a o stálou spolupráci se souborem zájem neměli. Klarinetovou skupinu tudíţ 

nově vytvořili první klarinetista operního orchestru Josef Stehlík a Josef Havelka. Bialase, 

prvního trumpetistu opery a jiţ v té době vynikajícího sólisty, doprovodná hra neuspokojovala 

a proto na jeho post nastoupil Josef Leicher.  

S přibývajícími vystoupeními, při kterých musel Slabák vystupovat i jako dirigent, 

přizval jako dalšího křídlováka svého kolegu s filharmonie Josefa Poloučka. V tomto 

základním obsazení hrála Moravanka aţ do konce sedmdesátých let. S růstem veřejných 

vystoupení rostly i potíţe s uvolňováním hráčů z filharmonie i operního orchestru. Proto 

muselo být vytvořeno obsazení druhé a později i třetí. Trumpetové a křídlovkové party hráli 

téţ Bohumil Šťourač, Jiří Budař a Pavel Pálenský, klarinety Josef Hejtmánek a Jaroslav 

Pajunčík, tubu Stanislav Šimek a bicí nástroje Ivan Marek s Pavlem Šumpíkem. Po havárii na 

motocyklu měl v orchestru delší absenci Josef Wenzl, takţe musel být přijat další člen, 

Jaroslav Zouhar, z operního orchestru, který v základním kádru zůstal i po Wenzlově návratu. 

U baskřídlovek a trombonu se tak střídala trojice Pfeffer – Zouhar – Wenzl. Všichni 

                                                 
86Státní opera Brno, nynější organizační forma profesionálního českého divadelnictví brněnského, jehoţ počátky 

lze i v oboru zpěvoherním  sledovat od doby obrozenecké. ČERNUŠÁK, Gracian. Státní divadlo v Brně, In: red. 

Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek 

prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 596.   
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jmenovaní členové účinkovali v  Moravance střídavě po celá sedmdesátá léta, základní kádr 

prvního obsazení zůstal přitom zachován. Jan Slabák ovšem nemohl chybět při ţádném 

veřejném vystoupení a při ţádném natáčení. Jako zpěvačky se v Moravance v prvním období 

uplatňovali Zdena Hovorková, Majka Vyoralová, Květa Navrátilová a Jarmila Prokopová, 

z muţských hlasů Joţka Černý, Jiří Helán a Joţka Šmukař. S příchodem zpěváků nastaly však 

problémy s financováním.  

Zpěváci se povaţovali za sólisty a ţádali proto odpovídající honorář, členové 

orchestru, kteří měli vesměs vysokoškolské odborné vzdělání a dlouholetou praxi poukazovali 

na skutečnost, ţe zpěváci takové vzdělání nemají a mnohým z  nich dokonce činí potíţe jiţ 

samotné čtení notového záznamu, poţadovali odměňování podle kvalifikace. Janu Slabákovi 

nezbylo, neţ udělat rázné a správné rozhodnutí. Všichni dostanou stejně a další diskuze na 

toto téma nepřipustil.
87

 

 

 

4. 4.    Velký úspěch díky médiím.  

 

Prvním rozhlasovým patronem Moravanky se stal zkušený redaktor, všestranný 

muzikant a skladatel Ladislav Kozderka.
88

 I tady musel však Jan Slabák svést boj o charakter 

svého orchestru. Odezva na první vysílané snímky byla obrovská, dopisy přicházely z celé 

republiky. Po několika relacích si redaktor Kozderka kapelníka zavolal a sdělil mu, ţe má 

obdobné kapely vlastně dvě, druhou z nich vede rozhlasový pracovník, někdejší hobojista 

Radek Muselík.
89

 Jelikoţ mnozí hudebníci hrají v obou souborech, měli by se i dirigenti 

střídat. Několik týdnů tomu tak bylo, nicméně Slabákovy snímky byly stále originálnější, 

zatímco Muselík zůstával v poutech tradice, a tak střídání dirigentů tiše skončilo. Kozderka 

měl téţ obavu, aby se posluchačům Moravanka brzy neomrzela.  

Poţadoval tudíţ, aby byl hrán i repertoár jiného charakteru. Slabák sice věděl, ţe se 

svými muzikanty můţe hrát cokoliv, namítal však, ţe pak by to jiţ nebyla Moravanka. I 

v tomto neustoupil a udělal dobře. Kromě pořadů v rozhlase přibývalo i veřejných vystoupení. 

Jejich organizace se ujala krajská agentura, tehdejší Krajský podnik pro film, koncerty a 

                                                 
87 MAJER, Jiří. ZAPLETAL, Jiří. Jan Slabák, Můj osud je Moravanka, Thalia, 1997, s. 67.  
88 Český skladatel, narozen 2. 3. 1913, Brno, zemřel 1999 Brno. Studoval na brněnské konzervatoři klavír, 

skladbu, dirigování. Pianista, harmonikář, upravovatel zábavních pořadů, korepetitor a dirigent tanečních a 

zábavních orchestrů brněnské rozhlasové stanice. ČERNUŠÁK, Gracian. Kozderka Ladislav, In: red. Gracian 

Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – 

Ţ, Praha, 1965, s. 727.   
89 MAJER, Jiří. ZAPLETAL, Jiří. Jan Slabák, Můj osud je Moravanka, Thalia, 1997, s. 65.  
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estrády, pro nějţ se Moravanka stala výnosným obchodním artiklem. Zájem byl takový, ţe 

soubor mohl být zprostředkováván pouze těm nejúspěšnějším pořadatelům, kteří kupovali i 

jiné programy. Koncerty uváděla konferenciérka Kateřina Kalendová a po ní Ivana 

Soukalová, která se zanedlouho stala i zpěvačkou a posléze kapelníkovou manţelkou. 

Zanedlouho se přihlásila i televize. Tehdejší brněnský televizní reţisér a hudební skladatel 

Gustav Křivinka natočil pořad „Vy neznáte Moravanku?“
90

, po jehoţ odvysílání vzrostla 

popularita Moravanky v celém tehdejším Československu.  

Následovaly pořady další, odtud se datuje i spolupráce s brněnskými herci, např. 

Miroslavem Výletem, Jaromírem Dufkem nebo lidovými vypravěči, známým Zdeňkem 

Galuškou, Vaškem Mlýnkem z Kuţelova či zejména Joţkou Šífarem. Moravanka zněla v té 

době doslova všude. V rozhlase, televizi, na koncertních i estrádních pódiích, z místních 

rozhlasů, repertoár Moravanky nesměl chybět ani na jedné taneční zábavě. Popularita 

takových skladeb, jako Jedna růţa, dvě růţe, V rychtárovej studni, Javorinka šedivá, Měl jsem 

frajárečku, Chodníček bělavý a dalších předčila popularitu tehdejších nejznámějších hitů pop 

music. Avšak co je nejdůleţitější – Moravanka podnítila vznik četných amatérských dechovek 

svého typu, obsazených především mladými lidmi. Pro ně se stalo znovu zajímavým učit se 

hrát nejen na kytaru, ale i na trubku, klarinet či trombón a zasednout do dechového souboru. 

Staré, tradiční dechovky vesnických strejců mizí a objevují se nové orchestry, obsazené 

vesměs krojovanými mladými hudebníky s repertoárem, který přejímají od Moravanky nebo 

z ní vycházejí.  

Za všechny tu jmenujme Mistříňanku
91

, orchestr Bojané
92

, Stříbrňanku
93

 a další. 

Moravanka sama byla v té době sehraným kolektivem nejen hudebním, ale i přátelským. 

Tvořili ji vrstevníci kolem čtyřicítky a mladší, většinou přátelé jiţ od dětství a hudebních 

studií, byla to vskutku „ chasa veselá“, jak zněla slova její slavné polky Boršičanka, veselá 

nejen na koncertním pódiu, ale i cestou v autobusu, která se nerada loučila, a to jen s vidinou 

brzkého dalšího setkání. Tato společenská atmosféra se však měla záhy změnit. Při zakládání 

Moravanky Slabák vůbec neuvaţoval o tom, ţe by někdy odešel z filharmonie a věnoval se 

                                                 
90 Tamtéţ s. 69.  
91 Vznikla v roce 1967 z iniciativy bratrů Antonína a Josefa Pavlušových. V roce 1975, jiţ po sedmi letech své 

existence, vyhráli pod taktovkou Josefa Frýborta jako první kapela „Ze Slovácka“ a z celé Moravy tehdy 

vyhlášenou Zlatou křídlovku v Českých Budějovicích. Dostalo se jim řady ocenění nejen v naší republice (Zlatá 

deska Supraphonu, Zlatá deska Multisonicu atd.), ale i v zahraničí, kde zvítězili v řadě soutěţí. Mistríňanka 

[online], [cit. 2012-12-29] Dostupné:WWW. http:// http://www.mistrinanka.cz/  
92 Soubor vznikl se vznikem hudebního kurzu 1958/59 pod vedení učitele Pavla Janečka. Bojané [online], [cit. 

2012-12-29] Dostupné:WWW. http://www.bojane.cz/o_kapele_cz.html 
93 Soubor vznik v roce 1970. Je to krojovaná Moravská kapela, ve které hrají profesionální i amaterští hráči. 

Stříbrňanka [online], [cit. 2012-12-29] Dostupné:WWW. http://www.stribrnanka.cz/Article/Historie/ 

http://www.mistrinanka.cz/cz/?Sek=charakt
http://www.bojane.cz/o_kapele_cz.html
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výhradně dechovce. Tuto činnost bral pouze jako jisté odlehčení vedle svého hlavního 

působení orchestrálního hráče a sólisty. V druhé polovině sedmdesátých let bylo však čím dál 

jasnější, ţe věnovat se obojímu dlouho nevydrţí. Poptávky po účinkování Moravanky se 

mnoţily, objevily se první zahraniční zájezdy a rostly potíţe s uvolňováním hráčů z jejich 

hlavního zaměstnání. Řešilo se to druhým a třetím obsazením, jenţe Slabák nesměl chybět 

nikde.  

V době zahraničních zájezdů filharmonie, které bývaly zpravidla dvou aţ třítýdenní, 

byla pak umrtvena činnost Moravanky, neboť tam lídr trumpetové skupiny chybět nemohl. 

Objevila se i první udání, pochopitelně anonymní. Jak mohou členové Moravanky plnit své 

úkoly v zaměstnání, kdyţ jsou samý vedlejší kšeft?
94

 Lidská závist funguje vţdy spolehlivě.  

V orchestrech se objevily kontroly, které sice nic závaţného neobjevily, nicméně 

podezření a nedůvěra zůstaly. Zásadní rozhodnutí bylo tudíţ na spadnutí. Nejprve se chtěl 

Slabák s Moravankou vrátit někam do úplných začátků, před rok 1972. To však povést 

nemohlo, protoţe společenský tlak byl nesmírný. Tak se počátkem roku 1977 proti svému 

původnímu přesvědčení rozhodl odejít z filharmonie a vstoupit s Moravankou do svobodného 

povolání. Nejprve museli všichni, kteří hodlali sdílet jeho osud, podat k 31. březnu 1977 svým 

dosavadním zaměstnavatelům devítiměsíční výpověď, aby mohli počátkem roku 1978 

vstoupit na tuto dráhu. Současný mladý muzikant, těţko pochopí tehdejší sloţité 

občanskoprávní a zaměstnanecké mechanismy. Navíc tehdy ţivot na tzv. volné noze byl 

záleţitostí apriorně podezřelou. A vzdát se jistého, většinou tvrdě vydobytého postavení a 

vrhnout se do tak či onak existenční nejistoty nebylo nijak lehké. Proto ne všichni, 

z původního kádru, Slabáka následovali.  

 

 

4. 5.    Definitivní rozhodnutí.  

 

Z filharmonie, spolu se Slabákem odešel pouze trumpetista Josef Polouček (který se 

tam však po čase vrátil) a Josef Wenzl. S operním orchestrem se rozloučili Vladimír Pfeffer a 

Jaroslav Zouhar, z vojenských souborů přišli tubista Stanislav Šimek a bicista Ivan Marek, 

z jiných orchestrů klarinetisté Jaroslav Fuksa a Josef Havelka. Spolu s trumpetisty Pavlem 

Pálenským a Josefem Leicherem utvořili první obsazení Moravanky, s nímiţ se 1. ledna 1978 

Jan Slabák vydal na dráhu kapely ve svobodném povolání. Shrňme ještě jednou, v jakém 

                                                 
94 MAJER, Jiří. ZAPLETAL, Jiří. Jan Slabák, Můj osud je Moravanka, Thalia, 1997, s. 79. 
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obsazení Moravanka vystupovala: 1. křídlovka Josef Polouček, u 2. křídlovky se dočasně 

střídali s Lubomírem Machem další hostující hráči. Baskřídlovky byly trvale obsazeny 

Vladimírem Pfefferem a Jaroslavem Zouharem. Klarinety Josef Havelka a Jaroslav Fuksa, 

který však brzy odešel a vystřídal ho Jaroslav Pajunčík. Trombónový part Josef Wenzl, 

doprovodné trumpety Pavel Pálenský a Josef Leicher. Tuba Stanislav Šimek a bicí nástroje 

Ivan Marek. Po dvou letech přišel z orchestru Gustava Broma
95

 trumpetista Jindra Šmek, 

který stabilizoval obsazení 2. křídlovky, ten však po dalších dvou letech emigroval a trvale ho 

nahradil Jan Hlaváček.  

V tomto obsazení hrála Moravanka aţ do poloviny roku 1985, kdy došlo k její zásadní 

obměně. Stabilizovalo se i obsazení zpěváků. Z ţenských hlasů zůstala Ivana Slabáková a 

Majka Vyoralová, kterou později nahradila Vendula Práglová a posléze Jarka Prokopová, 

z muţských hlasů zůstali Jiří Helán a Joţka Šmukař. Přechodem do svobodného povolání se 

zpočátku nic podstatného nezměnilo. Soubor dále pokračoval ve své činnosti rozhlasové i 

veřejné, spolupracoval s brněnskými umělci a dokonce zůstal i u krajské agentury. Brzy však 

mělo dojít k podstatným změnám. O Moravanku začal být zájem v zahraničí, v roce 1978 to 

bylo Německo, Rakousko a zejména USA. A tady začaly problémy se sjednáváním zájezdů. 

Monopol na sjednávání zahraničních koncertů měl pouze Pragokoncert.
96

 Vznikaly kolize, 

které byly řešeny tak, ţe v polovině roku 1978 převzal Moravanku do svého výhradního 

zastupování jako první soubor z  Brna, dokonce ještě před orchestrem Gustava Broma, právě 

jiţ zmíněný Pragokoncert.  

Tím se Moravance otevřely nové dosud netušené moţnosti. Pragokoncert nejprve 

systematicky přiděloval souboru k spolupráci tehdejší slavné hvězdy populární hudby, jako 

byl Karel Gott, Waldemar Matuška, Milan Chladil, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, 

Laďka Kozderková a další. Ze známých herců účinkovali s Moravankou v různých pořadech 

Vladimír Menšík, Josef Bek, Jiřina Bohdalová, Helena Růţičková, moderátor Vladimír 

Dvořák a další. Pragokoncert téţ propagoval Moravanku při svých reprezentačních pořadech, 

exkluzivních přehlídkách a festivalech spolu se svými dalšími soubory, například s 

                                                 
95 Gustav Brom, český jazzový hudebník, narozen 22. 5. 1921, Velké Leváre (okr. Senica), zemřel 25. 9. 1995 

Brno. Původním jménem Frkal, jméno Brom uţíval od roku 1940, úředně od roku 1947. Zaloţil vlastní taneční 

soubor a za okupace rozšířil orchestr na 12 členů. POLEDŇÁK, Ivan. Brom Gustav, In: red. Gracian Černušák, 

Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – N, Praha, 

1963, s. 137.   
96 Československá hudební a divadelní agentura, je monopolní státní agentura, která zprostředkuje jednak 

vystoupení českých umělců a uměleckých těles v cizině. Vznikla roku 1962 (statut 1. 2.) a navázala na činnost 

ministerstva školství a kultury, později na činnost HAÚ a Hudební a divadelní agentury. ŠTĚDROŇ, Bohumír. 

Pragokoncert, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník 

osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 354.   
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Orchestrem Karla Vlacha
97

, Václava Hybše
98

, Gustava Broma a orchestru československého 

rozhlasu a televize. Byly navazovány uţitečné kontakty a vznikala cenná umělecká přátelství. 

Podstatně se rozšířila i spolupráce s Pantonem.  

Popularita kapely prudce stoupala a tlak agentur se ţádostmi o koncertní vystoupení 

byl v takovém počtu, ţe se to střetávalo s hlavním povoláním symfonických hráčů. Vzniklý 

problém bylo nutno řešit. Původní „koníček“ dvanácti členů seskupení „Moravanka“ se pro ně 

nakonec stal profesí a jejich angaţmá ve filharmonii a operním orchestru Státního divadla v 

Brně vystřídal „ţivot kočovný“. Smoking pánové vyměnili za pohodlný stylizovaný kroj. V 

roce 1978 se „Moravanka“ stabilizovala jako profesionální samostatné těleso, které se 

definitivně zapsalo nesmazatelným způsobem do historie moravské i české dechové muziky. 

V témţe roce 1978 Jan Slabák předal exkluzivní zastoupení souboru praţské agentuře 

Pragokoncert. 

V rychlém sledu vycházely desky Moravanka po prvé
99

, Moravanka po druhé
100

, 

Moravanka po třetí
101

, Kyjovjáci to sú chlapci
102

, Moravanka z Podluţí
103

, Horňané, 

Dolňané
104

, Víno, vínko, vínečko
105

, Moravanka – pro kaţdého něco
106

, Moravanka, to je 

chasa veselá
107

, kde zazněla i slavná polka Boršičanka, jediná skladba, která nebyla psána pro 

Moravanku a napsal ji člen filharmonie Zlín Josef Řepa. Velký úspěch měla i deska Vánoce 

s Moravankou
108

, na desce Galakoncert Moravanky
109

 byly zařazeny skladby tzv. vyššího 

populáru, jako Chačaturjanův Šavlový tanec, Montiho čardáš, předehra k operetě Lehká 

kavalérie apod.  

Velký úspěch vánoční desky si vynutil další titul Veselé vánoční hody, v němţ 

všechny intrády sloţil a koledy aranţoval zkušený autor skladeb pro dechový orchestr Evţen 

                                                 
97 Český dirigent tanečního orchestru, narozen 8. 10. 1911, Praha, zemřel 26. 2. 1986, Praha. Zaloţil si 

poloprofesionální desetičlenný taneční orchestr, který hrál v sále Jednota na Královských Vinohradech. 

POLEDŇÁK, Ivan. Vlach Karel, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 881.   
98

 Václav Hybš s orchestrem je jedním z nejvýznamnějších hudebních těles u nás i v zahraničí. Jeho nahrávky 

jsou jiţ víc jak čtyřicet let známy po celé Evropě, ale také v USA, Kanadě, Austrálii a Japonsku. Repertoár 

orchestru je mnohostranný, pop-music, swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a dechovou hudbu. Hybš Václav 

[online], [cit. 2012-12-29] Dostupné:WWW. http://www.hybsorchestr.cz/ 
99 Panton, 1974, LP 330442 
100 Panton, 1975, LP 110523 - Panton, 1976, MC 8000048-4301 
101 Panton, 1976, LP 110633 
102 Panton, 1977, LP 110616 
103 Panton, 1978, LP 110762 
104 Panton, 1979, LP 81130079 
105 Panton, 1981, LP 81130203 
106 Panton, 1980, LP  81170120 – Panton, 1980, Singl 81430074 
107 Panton, 1982, LP 81130281 
108 Panton, 1985, LP 81130520 
109 Panton, 1986, LP 8113558 

http://www.hybsorchestr.cz/
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Zámečník.
110

 Panton vydal dokonce „ moravankovské“ verze slavných swingových skladeb 

Glenna Millera, při jejichţ poslechu si i mnohý milovník swingu láme hlavu nad tím, který 

big band to nahrál.  

 

 

 

4. 6.    Vzestup i pád.  

 

Souhrnně řečeno, léta 1978–1985 byla nejúspěšnějším obdobím v existenci souboru 

Moravanka. Její úspěchy doma i za hranicemi ji přivedly aţ před brány showbyznysu a byla 

reálná naděje, ţe se jí ujme některá z exkluzivních zahraničních agentur, která ji přivede 

k světovému věhlasu. Leč nakonec všechno dopadlo jinak. Těsně před dosud největším 

tříměsíčním zájezdem do tehdejší NSR, který se měl uskutečnit od září do prosinci 1985 a měl 

určit další slavný osud souboru, zachvátila Moravanku vnitřní krize, během níţ se soubor 

prakticky rozpadl. Zabývat se příčinami a průběhem krize přesahuje rámec této práce. Ostatně 

to učinil Slabák sám ve své knize Můj osud je Moravanka.
111

  

Omezme se tudíţ na konstatování, ţe hlavním viníkem krize byl patrně tehdejší, dnes 

jiţ těţko pochopitelný, systém finančního účtování zájezdů monopolní organizací 

Pragokoncert, spolu s předepsanými odvody státu a všudy přítomná lidská závist, která se 

v tomto případě ovšem vymstila aktérům samotným. Po dramatických jednáních 

s představiteli Pragokoncertu se polovina orchestru odmítla plánovaného zájezdu do NSR 

zúčastnit a ze souboru odešla. Slabák, aby se vyhnul sankcím za nedodrţení podepsané 

                                                 
110

 Zámečník, Evţen, skladatel, houslista a dirigent, narozen 5. 2. 1939,  Frýdek-Místek. Syn  lidového 

hudebníka, po maturitě studoval na brněnské konzervatoři (1956–61) hru na housle u Josefa Holuba a Aloise 

Melezinka a od 3. ročníku skladbu u Zdeňka Blaţka. Po ukončení povinné vojenské sluţby, kterou vykonával 

v Armádním uměleckém souboru v Praze (1961–63) byl angaţován jako houslista ve zpěvoherním orchestru 

tehdejšího Státního divadla (nyní Národní divadlo) v Brně (1963–64), odkud přešel do orchestru opery téhoţ 

divadla (1964–71) a poté (1971–81) do tehdejší Státní filharmonie Brno (nyní Filharmonie Brno). Ve studiu 

skladby pokračoval na JAMU (1963–68) u Jana Kapra. Zámečníkův kompoziční styl byl zprvu blízký 

neoklasicismu, později se obohacoval o soudobé skladebné techniky. Převaţuje v něm vţdy tendence 

k bezprostřednímu výrazu hudební řeči a zjevná radost z melodické invence a muzicírování. Jeho profese 

houslisty ho vedla k vytvoření velkého počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje, mezi nimiţ je kupříkladu 

unikátní sbírka 12 etud pro sólové housle, napomáhající ke zvládnutí technických nároků soudobé hudby. 

Početné jsou téţ skladby pro soubory smyčcových nástrojů. Mezi zvlášť úspěšné skladby tohoto okruhu patří 

Musica giocosa pro smyčcový orchestr a Koncert pro housle a orchestr. Od počátku sedmdesátých let začala 

vznikat dlouhá řada skladeb pro dechový orchestr, převáţně velkého obsazení. Některé jsou kombinovány se 

sólovými nástroji, jiné s vokální sloţkou. Řada jich je tematicky spjata s jeho rodným krajem. Jedinečné jsou 

Zámečníkovy skladby pro Brno Brass Band, první soubor toho druhu v České republice. SOBOTKA, Mojmír. 

Zámeční Evţen, In: red. Petr Macek, Český hudební slovník osob a institucí, [online], [cit. 2012-12-29] 
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smlouvy o realizaci zájezdu, soubor doplnil o nové, vesměs nadále ambulantní členy. Zájezd 

se za této sloţité situace sice uskutečnil a měl i úspěch, ale o krizi souboru se doma i za 

hranicemi vědělo. Na Moravanku padl stín a nikdo s ní jiţ váţně nepočítal. Po návratu předal 

Pragokoncert bez jakéhokoliv jednání či vysvětlení soubor zpět krajské agentuře a krajské 

orgány viděly v případu především záleţitost politickou. Rázem zmizely z  rozhlasu její 

nahrávky a jiţ dříve dohodnutá exkluzivnější vystoupení byla odvolána. Se zahraničními 

zájezdy byl nadlouho konec, zájezd do USA, plánovaný na základě prvního úspěšného turné 

v roce 1978, byl obsazen amatérskou dechovkou Mistříňanka.  

Pro Moravanku zbyly pouze koncerty v menších místech tehdejšího Jihomoravského 

kraje. Moravanka se octla pod vodou a tento stav trval aţ do společenských změn v listopadu 

1989. Soudní spory však trvaly aţ do roku 1987 a i kdyţ je Slabák vyhrál, na další osudy 

souboru to nemělo vliv. Moravanka byla v těchto letech obsazena takto: křídlovky hráli 

Vladimír Češek a Jan Hlaváček, trumpety Pavel Pálenský a Josef Leicher, baskřídlovky 

Marian Juriga a Josef Wenzl, po jeho úmrtí pak Slávek Pumprla. Trombon František Jeřábek, 

Es klarinet Josef Kolář a u B klarinetu se střídali ambulantní hráči, tubu hrál Zdeněk Lihan a 

bicí nástroje Antonín Julina ml. Ze zpěváků nadále spolupracovali Ivana Slabáková, Daniela 

Magálová-Češková, Helena Brodová, Břetislav Osička, František Uher a Miroslav Modrych. 

Koncerty střídavě konferovali Jiří Přichystal, Jarek Sedlák, Marie Horčicová a František 

Uher. Příleţitostí bylo málo, takţe není divu, ţe se soubor postupně „deprofesionalizoval“ a 

jednotliví instrumentalisté hráli v kapele opět vedle svého hlavního zaměstnání v jiných 

orchestrech či na školách.  

Členové, kteří odešli, vytvořily soubor nový, který nazvali Brněnská Moravěnka. 

Slabák si pro odlišení nechal patentovat název „Moravanka Jana Slabáka“. Po listopadu 1989 

rázem zmizela všechna omezení a zákazy a Moravance se znovu otevřely dveře do zahraničí, 

masmédií i na kterákoli koncertní pódia doma. Nová doba přinesla nové problémy a potíţe. 

Navázat plynule na vrcholné období před rokem 1985 se záhy ukázalo jako nemoţné.  

Kapelu čekal ţivot aţ příliš kočovný, za čtyřicet let existence nesčetněkrát projeli se 

svou muzikou celou republiku, Evropu, vypravili se i na Maltu a v USA a Kanadě si vyslouţili 

přídomek „Královna české dechovky“ (The Queen of Brass Band“). Mezi řadu význačných 

uznání patří i symbolické klíče k mnoha městům za oceánem. Prostě Moravanka ve světě 

zabodovala. Příznivci dobré dechové muziky to hodnotí tak, ţe jejich písničky, ale i 

orchestrální skladby jdou přímo od srdce. Za dobu své existence odehrála Moravanka 7 500 

koncertních vystoupení a natáčela pro mnoho hudebních vydavatelství doma i v zahraničí 

(Panton, Supraphon, Edit, Opus, Českou muziku, Teldec, Ewton, Elektrola, Apon USA, Ray 
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Records USA a řadu dalších). Na trh se dostalo do dnešního dne přes sedmdesát zvukových 

nosičů. Pokusit se spočítat rozhlasové a televizní pořady, ve kterých kapela vystupovala, je 

téměř nemoţné. O Moravanku projevili zájem i čeští filmaři. Byl natočen úspěšný celovečerní 

film „Únos Moravanky“ ve kterém účinkovala řada slavných hereckých osobností. Jan Slabák 

své zkušenosti a záţitky s kapelou svěřil knize s názvem „Můj osud je Moravanka“. 

Práci kapely oceňovali nejen vděční diváci nákupem jejich alb (do dnešního dne je 

jich mezi posluchači na 5 milionů), ale i odborníci. Před svým druhým velkým koncertním 

turné po USA převzal Jan Slabák první Zlatou desku za milion prodaných nosičů. Po prvním 

odvysílaném televizním pořadu v roce 1974 dostala Moravanka Cenu televize, v roce 1975 

dostává kapela Zlatý štít Pantonu „Za objevnou interpretaci lidové písně“ a za rok 1980 byla 

předána Cena ministerstva kultury. Následovalo dalších 5 Zlatých desek, v roce 1995 

Platinová deska, v roce 1996 Diamantová deska za 3 miliony prodaných hudebních nosičů. 

„Moravanka“ se stala absolutním vítězem řady různých televizních, rozhlasových a 

koncertních soutěţí, knihovny Jana Slabáka jsou zaplněny alby s tvorbou kapely a desítkami 

medailí a diplomů. V roce 2006 byl Jan Slabák uveden Mistrem Karlem Gottem do „Křesla 

tradice a slávy“, za mimořádný a tvůrčí přístup k dechové hudbě. Pochopitelně v kapele za 

dobu trvání hostovala, nebo vyrostla řada vynikajících hudebníků a pěveckých interpretů. V 

současnosti na koncertních pódiích s Moravankou zpívají Daniela Magálová, Břetislav 

Osička a Ivana Slabáková, která je i moderátorskou duší kapely.
112

 

V současné době hraje Moravanka v tomto obsazení: Jan Slabák – trubka B, kapelník,   

Fero Miko – trubka B, Zbyněk Bílek – trubka B, Jan Hlaváček – trubka B, Pavel Pálečský – 

trubka B, Josef Kolář – klarinet Es, Stanislav Pavlíček – klarinet B, Marian Juriga – tenor, Jiří 

Vydra – baryton, Pavel Vydra – trombon, Miroslav Lukeš – tuba, Milan Řihák – bicí, Ivana 

Slabáková – zpěv, průvodní slovo, Daniela Magálová – zpěv, Břetislav Osička – zpěv. 

Moravanka  

 

 

 

 

                                                 

112
 Moravanka, [online], [cit. 2012-12-29] , Dostupné: WWW. http://www.moravanka.net/ 
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5.      Reflexe na Moravanku 

 

5. 1.    První odborná kritika 

 

První odbornou hudební kritikou na veřejné vystoupení Moravanky byl článek PhDr. 

Jiřího Majera „Moravanka naplno“
113

: „V pondělí uspořádal Park kultury a oddechu před 

zcela naplněným sálem brněnského Stadiónu jiţ druhé estrádní veřejné vystoupení dechového 

orchestru Moravanka. Připomeňme si, ţe tento soubor, sloţený z členů brněnských 

profesionálních orchestrů, přispěl za poměrně nedlouhou dobu své existence podstatným 

způsobem k renesanci obliby dechové hudby u nás. Popularita nahrávek úprav slováckých 

lidových písní, jako například Jedna růţa, dvě růţe, V rychtárovej studni, Měl jsem frajárečku 

i další je tak vysoká, ţe v současné době značně převyšuje (zajímavé, ţe u všech generací), 

nejatraktivnější tituly z oblasti moderní taneční a populární hudby. Tohoto pozoruhodného 

výsledku dosáhla Moravanka v podstatě dvěma způsoby. Především tím, ţe repertoárově 

zvolila svébytnou oblast, navazující bezprostředně na lidovou uměleckou tvorbu moravsko – 

slovácké provenience a ve formální úpravě svých skladeb rozbila dosavadní stereotyp tvorby 

tzv. ledovkové oblasti, v jejímţ okruhu se repertoár většiny dechových orchestrů dosud 

pohybuje. Tato nová koncepce lidové hudby v provedení dechového souboru je u Moravanky 

doplněna vysokou a svébytnou úrovní interpretačního projevu. Soubor je sloţen z předních 

členů dechových skupin Státní filharmonie a orchestru Janáčkovy opery, jeho hrající kapelník 

Jan Slabák je špičkovým trumpetistou v nejlepší formě a ovlivnil interpretační profil tělesa 

natolik, ţe pro jeho celkový zvukový obraz jsou specifické zejména trumpety, exponované ve 

vysokých polohách. Hlavní předností souboru v interpretační rovině je jeho vysoká 

profesionální úroveň, vycházející zejména z virtuózně traktovaných partů ţesťových nástrojů i 

klarinetů a charakteristické dravé tempo. Všechny tyto přednosti, známé jiţ z rozhlasových 

nahrávek, uplatnil soubor i při pódiovém vystoupení. Pěvecky spolupracovali Zdena 

Hovorková, Majka Vyoralová, Květa Navrátilová a Jiří Helán. Soubor vytvořil v sále 

vynikající atmosféru, jeho veřejné vystoupení představuje velmi dobrý a vkusný typ lidové 

zábavy“.
114

 

V prosinci roku 1976 vyšla velmi zajímavá kritika pod názvem „Hraje vám 

Moravanka“: …na poli obecné hudebnosti mnoho přináší soubor Moravanka s vedoucím 

Janem Slabákem. Protoţe většina jeho členů pochází ze Slovácka, má kapela jeho kolorit. 

                                                 
113 Deník, Rovnost ze dne 4. prosince 1974. s.  
114 Majer, Jiří. Zapletal, Jiří. Slabák Jan, Můj osud je Moravanka, s. 171.  



 36  

Přišla s novou netypickou úpravou skladeb, někdy pro mnohé těţkou. Přinesla vyšší a 

náročnější styl.“
115

 

Další kladná recenze vyšla o necelý rok později 23. Listopadu 1977, také v Rudém 

právu. Zde se autor článku Jaromír Pešek vyjadřuje o hudbě Moravanky jako o jadrné, 

virtuózní muzice, která nezvykle a nově vyuţívá trumpet, je dokonalá a má jiskru a elán. Od 

svého prvního televizního vystoupení je na našem hudebním nebi pevně usazena. Na otázku, 

ţe se ozvalo několik hlasů, které nesouhlasily s folklórním repertoárem, který by mohl 

profanovat naše bohatství Slabák odpověděl: „Dali jsme si jasný cíl, jako soubor sloţený 

z členů Státní filharmonie a Janáčkovy opery v Brně a zároveň rodáků z Moravského 

Slovácka chceme hrát ty krásné písně kraje, v němţ jsme vyrůstali, přenášet je dál a uchovat 

v naší době. Suverénně jsme se postavili proti beatu, kterého bylo aţ dost. Vyšli jsme tedy 

z lidového, rodného prostředí, z lidové písně, ovšem jako profesionální hudebníci. Naší 

profesí je umělecká, jak se říká, váţná hudba, proto vedle lidových klenotů hrajeme také 

skladby virtuózního charakteru.“
116

 

O tom jakou měla Moravanka popularitu svědčí i článek v „Brněnském večerníku“ 

z 5. února 1979: „Dnes má Moravanka za sebou stovky recenzí a zpráv nejen v celostátních, 

ale také zahraničních tiskovinách, pět velkých gramofonových desek u firmy Panton, čtyři 

v USA, jednu právě lisují v NSR, pravidelné hostování v Čs. rozhlase a televizi, koncertní 

činnost nejen doma, ale také v NDR, NSR, Rakousku a USA. A kdyţ se pozemní středisko 

řídící vesmírný let Vladimíra Remka otázalo, co by si přál do kosmu zahrát, poţádal o 

Moravanku.:
117

  

Příznivě se o Moravance psalo také ve velmi oblíbeném časopise Květy: „ Jen málo 

souborů naší dechové hudby získalo v poměrně krátkém čase tolik příznivců, fanoušku a 

posluchačů jako orchestr Moravanka. Sympatický soubor, sloţený převáţně z mladých, 

nadšených a vzdělaných muzikantů, odevzdává také v široké oblasti dechové hudby skutečně 

poctivou práci. Interpretuje lidové písně z Moravy, Čech i Slovenska a dodává jim jiskru a 

radostnou náladu, která se setkává se širokým ohlasem publika. Moravanka to zkrátka u 

svých posluchačů vyhrála na celé čáře, jak dokazuje zájem o soubor a skutečnost, ţe 

gramofonové nahrávky s jejím repertoárem se na pultech prodejen mnoho neohřejí.“
118

 

                                                 
115 Deník Rudé právo, 1. prosince 1976.  
116 Deník Rudé právo, 23. listopadu 1977. 
117 Brněnský večerník, 5 února 1979, s. 2.   
118 Květy, 1979, ročník 29, číslo 9, s. 36 – 37. 
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Oslavných novinový článků je ještě dlouhá řádka, nemá význam zde citovat všechny. 

Uvedl jsem jen několik z nich, abych tak podpořil tvrzení, ţe Moravanka byla u nás jedním 

z nejoblíbenějších hudebních těles.  

 

 

 

5. 2.     Nejenom kladné ohlasy. 

 

Jak jsem jiţ psal v předchozích reflexích, byly i záporné reakce, které nesouhlasily 

s folklorním repertoárem. Dušan Holý
119

 v časopise „Národopisné aktuality z roku 1979 se o 

Moravance zmiňuje poměrně kriticky: „Samostatnou kapitolu tvoří Moravanka. Na rozdíl od 

BROLNu, který aspoň občas spolupracuje s odborníky, tato muzika trvdě a zásadně odmítá 

spolupracovat s kýmkoli z folkloristů. Je to vidět (vlastně slyšet) především v úpravách písní, 

které jsou úplně proti duchu lidové písně. Navíc to nepřirozené tempo! Moravanka se tak jeví 

jako muzika pouze koncertní, protoţe průměrný neškolený tanečník podle ní nemůţe vůbec 

tančit (i školení tanečníci prof. E. Rybníčkové si s tanci nevědí rady a jen poskakují). A co 

horšího, nestačí s ní ani zpívat. Můţe jen poslouchat. Pak je to ale škoda, protoţe i méně 

kvalitní dechovky uspokojí návštěvníky při více způsobech zábavy, nejenom při pasivním 

poslouchání.  

Je to vlastně dvojnásobná škoda, jelikoţ dechovku, která se Moravance můţe 

technickou úrovní jen přiblíţit, u nás zatím nemáme. Zde hraje kapela prim. Avšak jejich 

pořady jsou tak průhledné, ţe předem víme, co bude následovat. I kdyţ vezmeme v úvahu, ţe 

do povědomí národa dostanou mnoho málo známých písní, přece jen převaţuje zápor. Vţdyť 

škody způsobené necitlivými úpravami písní se uţ nyní při výzkumech v terénu jeví jako 

nedozírné. „Moravankovské“ podání totiţ krutě stírá původní způsob přednesu lidové písně 

v různých regionech a prosazuje se jako norma. Tím spíše by zde měli spolupracovat 

odborníci. Dokud je čas. V zábavných pořadech televize uvádí z lidové kultury nejčastěji 

kroje, tance a písně v různých úpravách. Zde se také děje nejvíce prohřešků, protoţe 

odpovědní pracovníci se patrně domnívají, ţe v zábavném pořadu nezáleţí na pravdě. 

Bohuţel, nejvíce se to projevuje ve vystoupeních hudebních profesionálních souborů 

                                                 
119 Český folklorista, narozen 25. 4. 1933, Hrubá Vrbka (okr. Hodonín). Studoval gymnázium ve Stráţnici 

1943/51, národopis a hudební vědu na filosofické fakultě UJEP v Brně (1951/56).  POLEDŇÁK, Ivan. Holý 

Dušan, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a 

institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 462.   

 



 38  

(Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Moravanka a řada dalších) a ve 

vystoupeních zpěváků a tanečníků těchto souborů. Kdyţ ponecháme stranou necitlivé úpravy, 

naprosto deklasují např. táhlé milostné písně, i skutečnost, ţe tanečníci na jednu taneční píseň 

tančí postupně aţ tři různé lidové tance, způsobem, který mezi nimi téměř setře rozdíly 

(Moravanka a taneční skupina prof. Elišky Rybníčkové), jeví se jako nejhorší samotná 

dramaturgie těchto pořadů. Většinou divák vůbec nepochopí, oč autorům (námět, scénář, 

reţie) jde. 

K lidové kultuře je nutno přistupovat nanejvýš zasvěceně, s velkým citem a vnitřním 

vztahem k ní. Jakékoliv porušení má za následek nedozírné škody v podvědomí lidí, které se 

jen těţko odstraňují. Pro práci Československé televize je třeba, aby si vytvořila vlastní 

pracovní skupinu pro lidovou kulturu, obdobnou jakou má televize v Bratislavě, a aby ve 

zvýšené míře externě spolupracovala s předními etnografy a folkloristy.“
120

 

Rozhodně tato reakce na Moravanku, kterou Holý napsal v roce 1979, byla jedna 

z mála, ne-li dokonce jediná záporná. Ţe nebyly na tento článek protireakce ze stran 

posluchačů a diváků si vysvětluji velmi prostě. Národopisné aktuality v této době četlo jen 

několik zasvěcených odborníků, etnologů a muzikologů, a proto nezanechala váţnější trhlinu 

v oblíbenosti Moravanky.  

 

 

 

 

5. 3.    Ohlasy osobností hudebního života.          

   

Moravanka si v průběhu let vyslouţila uznání nejenom od běţných posluchačů, ale 

především od odborníků. A právě několik článků uvedu i v této části práce. Dalibor Brázda
121

 

se jednoznačně vyjádřil o kouzelném a barevném zvuku Moravanky takto: „[…] věděl jsem, 

ţe se tu rodí nový styl dechové hudby s vysoce profesionálními instrumentalisty“.
122

 

 Zajímavě se o Moravance vyjadřuje Jaroslav Kummer
123

 a rozhodně se dá s tímto 

tvrzení souhlasit. „V době svého vzniku způsobila Moravanka Jana Slabáka značné oţivení 

v klidných vodách dechové populární hudby především tím, ţe do nich přinesla nesmírně 

krásné a svěţí melodie jihomoravského folklóru. Pro nás, jihomoravské učitele hry na trubku 

                                                 
120 Národopisné aktuality, ročník XVI – 1979, č. 2, s. 158.  
121 Hudební redaktor Českého rozhlasu v Brně. 
122 Majer, Jiří. Zapletal, Jiří. Slabák Jan, Můj osud je Moravanka, s. 148.  
123 Učitel na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor – trombón. 
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a trombon, pak vidím hlavní přínos v tom, ţe po jejím vzoru vznikaly v desítkách moravských 

vesnic a městeček podobné kapely. Ty přilákaly řadu chlapců ke hře na naše nástroje. Mnozí 

z dnešních mladých profesionálů by na ně pravděpodobně vůbec nehráli, kdyby se k nim 

nedostali pod vlivem Moravanky“.
124

  

 Velmi kladně se k počátku Moravanky vyjadřuje i Jaromír Nečas
125

, který píše: „Jako 

redaktor rozhlasové stanice Brno dobře pamatuji začátek let sedmdesátých, kdy na hudební 

nebe vzlétla kometa jménem Moravanka. Přinesla rozruch do tehdy uţ poněkud zatuchlého 

světa dechovek a okamţitě upoutala milovníky tohoto ţánru. Ale nejen to. Zastříhali ušima i 

šéfové v praţském rozhlasovém ústředí a s nebývalou ochotou poskytli mimořádné časy 

k jejímu vysílání“.
126

  

 Také pozitivní ohlas na vystoupení Moravanky je od Ilji Šmída
127

, který se o tomto 

tělese vyjádřil: […] v době, kdy jsem zahájil svá hudební studia a mé hudební preference se 

postupně proměňovaly – populární hudba byla stále více zatlačována klasikou, ale také 

folklórem – jsem zaznamenal, ţe se v rozhlasových „dechovkových“ pořadech začalo 

objevovat cosi, co mě nejenţe nenutilo zamáčknout knoflík, ale dokonce vybídlo naslouchat. 

Zpočátku jsem ani nevěděl, ţe poslouchám Moravanku. Zněla úplně jinak, neţ ostatní kapely, 

a to díky neobvykle virtuózní instrumentaci, jakou si můţe dovolit jenom ten, kdo píše pro 

opravdové mistry svého nástroje a můţe si dovolit vyuţít v dechové hudbě nezvyklé tóniny, 

velká tónová rozpětí, rychlá tempa. Zároveň jsem si uvědomil, ţe moravská lidová písnička tu 

není „znásilněna“, jak se často nejen v dechové hudbě stává, ale oblečena do vkusného 

kabátu rozdává úsměvy na všechny strany“.
128

 

   

 

 

5. 4.    Ovlivněni Moravankou.  

 

Ze všemi těmito pozitivními reakcemi musím jen souhlasit, protoţe i zde je přesně 

popsáno, co vlastně příchod Moravanky způsobil v dechové hudbě. Především virtuozita a 

nesmírná lehkost, která je patrná z kaţdé nahrávky té doby, je největší devizou tohoto 

                                                 
124 Majer, Jiří. Zapletal, Jiří. Slabák Jan, Můj osud je Moravanka, s. 151. 
125 Pracovník v oboru lidové písně, narozen 21. 2. 1922, Kyjov. Externí pracovník Ústavu pro lidovou píseň, pak 

redaktor lidové tvořivosti v brněnském rozhlase (od 1952) a cimbalista orchestru lidových nástrojů. 

ČERNUŠÁK, Gracian. Nečas Jaromír, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, 

Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 153.   
126 Majer, Jiří. Zapletal, Jiří. Slabák Jan, Můj osud je Moravanka, s. 152. 
127 Ředitel praţské komorní filharmonie a hudebního vydavetelství Clarton. 
128 Majer, Jiří. Zapletal, Jiří. Slabák Jan, Můj osud je Moravanka, s. 154. 



 40  

souboru. Proto příchod Moravanky počátkem 70. let 20. století způsobil do té doby nevídané 

změny u všech lidových, ale i profesionálních hráčů.  Za sebe musím jen konstatovat, ţe i já 

jsem chtěl jiţ od mého raného mladí hrát jako Slabák. V době vzniku souboru jsem jiţ 

navštěvoval Lidovou školu umění (LŠU) v Holešově, obor trubka a právě nahrávky a pořady, 

které se v té době vysílaly, byly hlavním tahounem v mých počátcích. Pokud bych chtěl 

někomu poděkovat, ţe jsem u trubky vydrţel a také se hudbě 20 let věnoval profesionálně, 

mohu právě poděkovat Moravance a Janu Slabákovi. Tento názor nemám jen já, nýbrţ i 

několik mých vrstevníků, kteří také v době mého mládí navštěvovali jiţ zmíněnou LŠU a 

v současné době se hudbě věnují profesionálně. Jak praví Pavel Skopal:
129

 „Kdyţ si vzpomenu 

na dobu, kdy jsem poprvé slyšel hrát Moravanku v rozhlase, bylo o dalším mém počínání v 

hraní na trubku rozhodnuto. Chtěl jsem být také Slabákem. Proto jsem další hráčský vývoj 

plně podřídil píli a poctivému cvičení a myslím si, ţe se to vyplatilo“.
130

 

S uvedeným tvrzením musím souhlasit, protoţe Pavel Skopal patří v České republice 

k předním hráčům na trubku.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Hráč Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů. 1. Trubka, vedoucí sekce. 
130 Osobní rozhovor dne 12. 11. 2012.  
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6.      Rozbor skladby 

 

 

6. 1.     Rozbor skladby „Skoro ráno“. 

 

V téhle kapitole se soustředím na rozbor Slabákovy upravené lidové písně „Skoro 

ráno“. Mnoho skladatelů váţné i populární hudby se velmi často nechalo ve své tvorbě 

inspirovat lidovou hudbou. Je logické, hledat materiály v motivech, které uţ prověřily mnohé 

generace, posluchači i interpreti si je oblíbily a předávání probíhalo vesměs ústním podáním. 

Jako příklad tohoto tvrzení mi poslouţí jiţ zmíněná píseň Skoro ráno, kterou eviduje OSA
131

 

a kde je autorství hudby jednoznačně přiznáváno hudebnímu skladateli, trumpetistovi a 

kapelníkovi dechové hudby Moravanka Janu Slabákovi. Text je zde zapsán jako lidový. O 

kaţdém takovémto díle se dá hovořit a povaţovat je za drobné dílo v malé písňové formě. Je 

určeno pro malý dechový orchestr, má určitou prokazatelnou uměleckou hodnotu, ovšem jen 

v takovém případě jestliţe je kvalitně prezentováno, ať uţ se jedná o koncertní nebo 

audiovizuální provedení.  

Při pátrání po původu písně Skoro ráno jsem se dostal aţ k osobě etnografa Františka 

Bartoše
132

, který na konci devatenáctého století hledal na Moravě lidové písně a sestavil je do 

sbírky „Národní písně moravské a nově nasbírané“.
133

 Tato práce byla vydána v Praze v roce 

                                                 
131 Ochranný svaz autorský, lidové druţstvo autorů hudebních děl se sídlem v Praze, běţná zkratka OSA, 

původní název „Ochranné sdruţení autorské československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelství 

hudebních, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Praze“, je organizací, která prakticky provádí 

ustanovení autorského zákona o hospodářské ochraně hudebních děl s textem nebo bez textu při jejich veřejném 

uţívání. OSA bylo úředně přiznáno výhradné oprávnění udílet svolení a poţadovat i vybírat příslušné autorské 

honoráře za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl s textem nebo bez textu, za jejich rozhlasové a 

televizní šíření, za jejich nahrání na zvukové snímky pro výrobu gramofonových desek a za jejich uţití k výrobě 

zvukových filmů a jejich promítání. NOVOTNÝ, Jiří. Ochranný svaz autorský, In: red. Gracian Černušák, 

Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 

1965, s. 218.   
132 Český sběratel lidových písní moravských, narozen 16. 3. 1837, Mladcová (u Gottwaldova – v současnosti 

Zlín), zenřel 11. 6. 1906, Mladcová. Ředitel II. českého Gymnázia na Starém Brně (od 1888), kde se stýkal 

s Leošem Janáčkem. Rázovitý projev lidové kultury viděl nejen v nářečí, nýbrţ i ve zvycích, obyčejích a 

především v písni. Upřímný zájem o naši lidovou píseň projevil výborem ze sbírek lidových písní českých, 

moravských a slovenských, nazvaných Anthologie z národních písní českoslovanských (1884). Později svůj 

zájem stupňoval horlivým sbíráním lidových písní moravských. „Za doplněk sbírky Sušilovy“ vydal Nové 

národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (1882). Další dvě sbírky značně rozhojněné: Národní písně 

moravské a nově nasbírané (1889; s instruktáţním úvodem o významu národních písní a s Janáčkovým krátkým 

pojednáním o hudební stránce písní), Národní písně moravské v nově nasbírané. Nebyl hudebníkem, nápěvy 

zaznamenávali jeho spolupracovníci, hlavně učitelé. GREGOR, Alois. Bartoš František, In: red. Gracian 

Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – 

L, Praha, 1963, s. 53 – 54.   
133 BARTOŠ, František. Národní písně moravské a nově nasbírané, Praha, 1901. 
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1901 nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Na této 

sbírce je také zajímavé, ţe o hudební zápis se zaslouţil Leoš Janáček. Na straně 643 jsou 

dokonce dvě verze písně Skoro ráno laštověnka létá. První dvě sloky druhé verze pocházející 

z Vlčnova
134

 a ty evidentně pouţil Slabák, ale vytvořil k nim vlastní melodii.
135

 Podle jeho 

slov neměl v době, kdy toto drobné dílko tvořil, vědomost o Bartošově sbírce, ale vycházel 

spíše z „ústní“ tradice. Netušil samozřejmě ani to, ţe se tato píseň spolu s několika dalšími 

skladbami zařadí do kategorie písní, které Moravanka hraje při kaţdém vystoupení. Slabák se 

tedy inspiroval lidovou písní, kterou slýchal ve svém rodném kraji. Protoţe pochází z Netčic u 

Kyjova, měl moţnost nasávat lidovou hudbu plnými doušky a ta se proto stala jeho 

celoţivotní inspirací. Jedním z nejlepších důkazů tohoto tvrzení můţe být nejznámější píseň 

Moravanky, která musí zaznít na závěr kaţdého koncertu: Morava krásná zem, ke které se 

autor nechal inspirovat Sušilovou sbírkou Moravské národní písně.
136

 

Nejen píseň Skoro ráno, ale v podstatě všechny své autorské počiny psal Slabák 

účelově pro svůj orchestr. Dá se říci, ţe nejznámější díla, mezi která valčíková píseň Skoro 

ráno patří, vznikala na společenskou objednávku. Impulzem byla situace v sedmdesátých 

letech 20. století, kdy Moravanka zaţívala svůj umělecký vrchol. Slabák se stal tvůrcem 

nového stylu, tolik rozdílného od děl klasiků české dechovky, (Vejvoda, Poncar, Vacek). Jeho 

skladby jsou dnes základem repertoáru většiny malých dechových orchestrů nejen na Moravě. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 BARTOŠ, František. Národní písně moravské a nově nasbírané, Praha, 1901, s. 643.  
135 Slabák je zpracovatel, část podílu náleţí nakladatelství Jana Slabáka, ale OSA můţe vše 100% licencovat. 

Dotaz zaslaný na OSA dne 11. 12. 2012 a následná odpověď z OSA 12. 12. 2012.  
136 Sušil, František, český sběratel lidových písní, narozen 14. 6. 1804, Rousínov u Slavkova, zemřel 31. 5. 1868, 

Bystřice pod Hostýnem. Všestranně vzdělaný kněz, zanícený vlastenec, uvědomělý Slovan. Velmi závaţná je 

jeho sběratelská činnost v oboru lidová píseň, které se věnoval od svých 20 let a k níţ byl dobře připraven také 

po hudební stránce (od mládí hrál na flétnu a klavír). Zachytil bohatý výběr základního písňového repertoáru 

některých moravských krajů z 1. poloviny 19. století. Výsledky shrnul do tří sbírek, jeţ vyšly v Brně: Moravské 

národní písně (1835), 190 textů 91 nápěvů (připojené na konci v prosté harmonizaci); Moravské národní písně, 

sbírka nová (1840), 486 textů a 288 nápěvů (bez harmonizace, samostatně vydaných); Moravské národní písně 

s nápěvy do textu vřaděnými (1853 aţ 1860), 2361 textů a 2091 nápěvů. VETTERL, Karel. Sušil František, In: 

red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, 

svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 647 – 648.   
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6. 2.    Umělecká hodnota díla. 

 

Moravanka nahrála píseň Skoro ráno poprvé v roce 1979 a v témţe roce byla tato 

píseň poprvé vydána firmou Panton na LP desce Horňané, Dolňané.
137

 Stejná nahrávka byla 

pouţita i na dalších CD – například na kompilaci Hity Moravanky
138

, kterou vydal Supraphon 

v roce 1999. Moravanka se ke svým slavným skladbám ráda vrací, a tak se Skoro ráno 

objevuje i na nejnovějším nosiči nazvaném Moravanka – Nejkrásnější písničky od A do Z
139

 a 

ve Zlaté kolekci z roku 2011.
140

 Píseň byla nahrána mnohými interprety. Zde je nutno se 

pozastavit nad rozdílem mezi uměleckou hodnotou daného díla. Malíř či sochař vytvoří své 

dílo, které kritik zhodnotí, divák obdivuje, či zavrhne. U hudebních skladatelů je situace 

naprosto odlišná. Autor napíše skladbu a pak mu v podstatě nezbývá nic jiného, neţ se těšit,  

případně obávat, co s dílem provede interpret. U písně Skoro ráno je situace ještě 

komplikovanější. Slabák ji napsal původně pro svůj orchestr, přesně věděl, co od kterého 

hráče můţe očekávat, jelikoţ Moravanku sám sestavil ze špičkových hráčů brněnské 

filharmonie.  

A to je právě okamţik, kdy autor jiţ většinou nemá moţnost nijak ovlivnit podobu 

svého díla. Musí strpět často velké zásahy do aranţe či obsazení orchestru, čehoţ v našem 

případě můţe být dokladem vydání písně Skoro ráno na CD Jiřího Zmoţka
141

 s názvem Na 

zlaté české a moravské svatbě 3
142

, kde se z ní stává obyčejná „hospodská odrhovačka“ 

doprovázená harmonikou, paradoxně mající obrovský komerční úspěch u posluchačů. Tato 

situace ale také mnohé vypovídá o vkusu dnešních posluchačů. Co se jednomu zdá krásné, 

můţe být pro jiného k neposlouchání – coţ se netýká samozřejmě jen hudby. To je určováno 

subjektivním pohledem kaţdého z nás. Ovšem, co se líbí „většině“, nemusí být ještě kvalitní a 

umělecky hodnotné.  

 

                                                 
137 Horňané, Dolňané. 1979, Panton, LP 8113 0079. 
138 Hity Moravanky. 1999, Supraphon, MC, CD 5222-2. 
139 Nejkrásnější písničky od A do Z 5. 2008, Česká uuzika, CD. 
140 Zlatá kolekce. 2011, Supraphon, CD 6032-2. 
141 Skladatel a zpěvák, narozen 21 února 1943 Otrokovice. Vystudoval hru na lesní roh a klavír na ostravské 

konzervatoři a později se uplatnil jako hudební skladatel. Začínal v ostravském rozhlase, od roku 1983 působil 

v Praze. Je autorem mnoha hitů, které natočili populární zpěváci, některé nazpíval sám. ROHÁL, Robert. 

Populární slovník českých zpěváků, Praha, 2004.  
142 Na zlaté české a moravské svatbě 3. 2009, Česká muzika, CD. 
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6. 3.       Notový zápis.  

 

   V této části práce se budu věnovat rozboru skladby po stránce melodické a rytmické. 

Pro lepší názornost jsem pouţil následující ukázky notového zápisu, jak z Bartošova sborníku, 

tak valčíkového provedení v úpravě Slabáka. Jiţ při prvním pohledu na noty v Bartošově 

sbírce je patrné, ţe Bartošův notový zápis je v mollovém provedení, přesněji v g-moll. 

Určující prvek je předznamenání a stupnici zjistíme dle posledního tónu skladby. V tomto 

případě je to tón g1, a tím pádem se jedná o tóninu g-moll. Slabák pouţil tóninu durovou, 

konkrétně Es-dur. Shoda v těchto skladbách nastává pouze u textu, a to jen u prvních dvou 

slok.  Melodie je umělá, Slabák pouţil jen lidový text.  

Jedná se o malou písňovou formu ABA – CODA (neboli A1). Skladba začíná úvodem, 

takzvanou introdukcí, následuje část A, coţ je sloka, která je opakována repeticí, následuje díl 

B, mezihra. Ta je vkusně přidána a plně koresponduje a navazuje na melodický tok předchozí 

sloky. Velmi důleţité je, aby návaznost mezihry nebyla násilně a aţ nevkusně nalepena na 

předchozí melodii. Vţdy záleţí na určité invenci, a tu Slabák rozhodně pouţil bezezbytku. 

Zde se střídají křídlovky s tenory, vţdy po osmi taktech a z této mezihry se opět vrací na díl A 

(sloku), která je v části A1 v CODĚ modulována o kvartu nahoru, tedy do tóniny As-dur. Po 

rytmické stránce se jedná o valčíkové tempo, tedy tří čtvťový rytmus, který je i u Bartošových 

verzí. Rytmicky se Slabák snaţí ve skladbách vzbudit vnitřní napětí v neustálém pulzujícím 

tempu, které vytvoří kompaktní celek, z kterého je především slyšet lehkost a virtuozita. To 

vše koresponduje s výraznými trubkami, melodickými baskřídlovkami a virtuózními vstupy 

klarinetů. Ovšem rozhodující je vţdy precizní drţení tempa, kdy tuba musí hrát kaţdou první 

dobu v taktu pocitově o něco dříve a hráč na bicí nástroje vše umírňuje, takţe z celého 

projevu se zdá, ţe rytmus pulzuje naprosto skvěle. 

 Zenklova ABC hudebních forem vysvětluje písňovou formu takto: „Malou 

dvoudílnou nebo třídílnou, výjimečně i vícedílnou formou mají některé drobné samostatné 

skladby nebo ucelené části větších skladeb. Sousední díly vzájemně kontrastují. Hlavní druhy 

tohoto formového typu jsou: malá dvoudílná forma ab, malá třídílná forma aba a jejich 

kombinace. Ve schématech se značí kaţdý díl malým písmenem“.
143

 

                                                 
143 ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem, Praha, 2006, s. 74.  
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Domnívám se, ţe Slabákova skladba Skoro ráno, je velmi kvalitní píseň, která je i po 

třiceti letech zařazována do repertoáru většiny malých dechových kapel po celé České 

republice, ale i ve světě. V tom vidím velký přínos takto napsaných lidovek, které byly a 

naopak ještě jsou mnohokráte nahrávány na různé hudební nosiče. 
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7.      POHLED NA DECHOVOU HUDBU. 

 

 
7. 1.    Dechová hudba ve druhé polovině 20. století. 

 

 
Pohled na dechovou hudbu ve druhé polovině 20. století, a to konkrétně začátkem let 

sedmdesátých, začíná mít díky Moravance velmi kladnou odezvu. Skladatelsky a aranţérsky 

Slabák začal nový trend. Především bylo velmi důleţité, ţe se o dechovou hudbu začalo 

zajímat i obecenstvo mladší generace. Mám za to, ţe právě energičnost, kterou Slabák 

pouţíval při hraní polek či valčíků, byla tím, co oslovilo mladou generaci. Jiný názor má Josef 

Šebesta,
144

 který hovoří o určitém úpadku dechové hudby v letech 70. a 80.  

Jak píše Šebesta: „Dalším syndromem úpadku dechové hudby v Česku je repertoár. 

Snad z důvodu přiblíţení se jakési fiktivní pseudojazzové hudební stylizaci, prý západních 

kapel, vznikl v 70. a 80. letech podivný synkopovaný vkus, naroubovaný na historicky původní 

repertoár české dechové hudby. Tato manýra nezmutovala jen v prostředí umělých forem 

(polek, valčíků a pochodů), ale naneštěstí se prostřednictvím tehdejších rozhlasových a 

televizních redaktorů – mnohdy samotných aranţérů a dramaturgů – propracovala i do 

prostředí folkloru. Tak jako tradičním hudebním seskupením na Moravě je cimbálová muzika, 

v jihozápadních Čechách a na Šumavě je to muzika dechová.  

A zatímco cimbálovky vešly do polistopadové kultury v historicky původní hudecké 

podobě a dále naplňují přiměřené časové penzum vysílacích programů v médiích, dechovky v 

podstatě na pozici folkloru neexistují, pokud nechceme ječícím kutálkám dokreslujícím 

německým důchodcům „typickou atmosféru“ pivovarského prostředí, nebo teleshoppingovou 

reklamu České televize, říkat lidová hudba, která by melodiku a frázování čerpala z 

etnografických vlivů svého kraje. Dechové hudby se tak zmocnil jakýsi ţánrový a zvukový 

universalismus, v jehoţ rámci všichni hrají stejně a všichni hrají to samé. Jedná se v podstatě 

o bezkoncepční zábavu, o kterou nemá rozhlas ani televize zájem. Řeči o jakémsi protivenství 

dechové hudbě od společenských orgánů jsou jen přiznáním popsaného stavu. Lidová 

dechová hudba nebyla na okraj zájmu postavena nikým ani ničím. Postavila se tam sama, 

kdyţ ztratila kontakt se svým regionem, jeho melodikou, jeho lidmi. Nejdůleţitější pozici 

nachází dnes dechový orchestr v paralele k symfonickému orchestru. Dechový orchestr tohoto 

                                                 
144 Josef Šebesta se narodil 30. srpna 1953 v Mělníku. Začínal jako praktikující muzikant, kdyţ vystudoval 

pozoun na Praţské konzervatoři. Jiţ jako poměrně známý interpret a zakladatel souboru Prague Brass Septet 

vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. Předmětem odborného zájmu Josefa Šebesty je 

renesanční hudba a filozofie, lidová a vojenská hudba.  
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typu však u nás dosud neexistuje. Nemůţe to být přece takový, jenţ účinkuje na všech úrovních 

zábavní hudby a párkrát za rok nastuduje závaţnější repertoár do prostředí chrámu či sálu, 

většinou sloţený z transkripcí, jeţ posluchačstvo vytříbeného vkusu – a pro takové je přece 

umělecká hudba určena jako symfonický ekvivalent prostě neakceptuje. 
145

 

Názor Josefa Šebesty je velmi kritický vůči malým dechovým souborům. Právě 

Moravanka přišla s tímto pojetím a byla to změna v chápání a hraní dechové hudby. Díky 

energičnosti a vnitřnímu napětí začala být oblíbená. V tom vidím přínos, který byl 

rozhodující. Okamţitá odezva od posluchačů, ale především od samotných hráčů tehdejších 

dechových kapel byla jednoznačná. Jak říká Bohumír Štourač:
146

 „Honza přišel úplně s něčím 

novým, co se doposud nikde a nikdy nehrálo. Byla to především dravost a brilantnost kaţdé 

sekce. Oni si to mohli dovolit, vţdyť kaţdý z nich byl vynikající instrumentalista ať z divadla či 

z filharmonie. Moravanka nastolila určitý vzor i pro nastupující mladé hráče. Kaţdý se po 

určité době chtěl stát takzvaným Slabákem. A je to pochopitelné. Studenti měli určitý vzor ve 

hraní a dosáhnout Slabákových kvalit, byl velký cíl. Je pravda, ţe pro většinu hráčů 

nedosaţitelný. Já jsem v té době hrál v rozhlase a ve Starobrněnské dvanáctce.  

Moravanka mně prostě učarovala, ale na druhou stranu jsme mi, co jsme hráli ve 

Dvanáctce dodrţovali striktně klasický styl hraní a tím jsme se vlastně také lišili a měli svou 

tvář. S Moravankou jsem několikrát hostoval a bylo naprosto fantastické se okamţitě 

adaptovat na styl hraní, mám na mysli frázování, a plně si vychutnávat atmosféru, kterou 

Slabák svoji osobou dodával. Kaţdopádně to co Moravanka přinesla dechovce, vidím jako 

velký posun v hráčském myšlení a moţnosti brát dechovou hudbu jako virtuózní prostředí 

v hudbě“.
147

 

Nechci tvrdit, ţe do té doby neţ začal Slabák s Moravankou vystupovat, se hrála 

dechovka špatně a posluchači takřka nic neříkala. To je velký omyl. V tehdejším 

Československu se hrála vţdy kvalitní dechová hudba, ale převáţně se vţdy tento ţánr opíral 

o kvalitu vojenského hudebnictví, které mělo velkou tradici, jak za Rakouska Uherska, tak i 

po vzniku samostatného Československa. Co se týká malých dechových ryze profesionálních 

kapel, tak jen v samotném Brně se v této době nacházelo několik vynikajících orchestrů jako 

Strouhalova sedmička či „Starobrněnská 12“.  

 

                                                 
145

 ŠEBESTA, Josef. Perspektivy české dechové hudby, Článek byl publikován v Místní kultuře 9/07, [online], 

[cit. 2012-12-29] Dostupné: WWW. http://www.folklorweb.cz/clanky/ 
146 Bohumír Štourač, bývalý hráč BERO (Brněnský estrádní a rozhlasový orchestr), OSB (Orchestr studio Brno), 

Starobrněnská 12 
147 osobní rozhovor  konaný dne 21. listopadu  2012 

http://www.folklorweb.cz/clanky/20071017.php
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7. 2.     Strouhalova sedmička. 

 

První z nich Strouhalova sedmička vznikla v rozmezí let 1950 – 1951 a jejím 

zakladatelem byl Dominik Strouhal, který se narodil 11. září 1916 v Křepicích na jiţní 

Moravě. Jiţ jako malý hrával v místní dechové kapele svého otce, který byl výborným hráčem 

na křídlovku. Dominik Strouhal studoval na konzervatoři v Brně a po jejím absolvování přijal 

angaţmá v operním orchestru Státního divadla v Brně, ve kterém působil téměř čtyřicet let 

jako trumpetista. Se Strouhalovou sedmičkou nahrál v Československém rozhlase Brno
148

 

řadu snímků, ve své úpravě a instrumentaci. Byly to skladby neznámých autorů, které si 

zakrátko získaly velkou popularitu. Na základě příznivé odezvy posluchačů a na jejich přání 

se rozhodl, ţe zaloţí estrádní soubor se zábavným pořadem.  

Zaměřil se převáţně na písně Moravského Slovácka, k nimţ měl jako rodák, vřelý 

vztah. Tento soubor tvořili vynikající hudebníci a sólisté z řad hráčů opery Brno, filharmonie 

Brno a Posádkové hudby Brno. Pro potřeby souboru také sám skládal. Jeho Křepická polka je 

dodnes v repertoáru všech malých dechových kapel. Kromě rozhlasu natáčel i pro Českou 

televizi Brno pořad „Všichni se ptají, komu to hrají“. V roce 1955 byla Strouhalova sedmička 

vybrána Pragokoncertem na reprezentaci republiky do Moskvy v rámci Národohospodářské 

výstavy. Kapela reprezentovala i město Brno na výstavě v Berlíně, ve Vídni a dalších 

městech. V celé Evropě jsou dodnes jeho skladby oblíbené.  

Ze Strouhalovy sedmičky vzešel i vynikající trumpetista Jan Slabák. Do důchodu z 

Janáčkovy opery odešel Dominik Strouhal v roce 1976. Hudbě se věnoval i nadále, coby 

porotce, organizátor a nezanedbával ani vlastní hudební tvorbu. V Supraphonu, později 

Pantonu nahrával své skladby, nejprve se svým souborem, později s Moravankou. Dominiku 

Strouhalovi byla na domě kde bydlel odhalena pamětní deska. Stalo se tak při oslavách 750. 

výročí obce Vranovice v srpnu 2007. Samotného odhalení se ujal kapelník Moravanky Jan 

Slabák. 

 

 

 

 

                                                 
148 Počátkem roku 1925 se organizovala rozhlasová stanice Brno. Její orchestr vyrostl ze 4 hráčů, v roce 1937 

dosáhl 35 členů. Šéfem orchestru byl J. Janota (1925-1936), dirigentem a později šéfem orchestru Břetislav 

Bakala (1926-1956). Hlavní umělecká osobnost ve vývoji tělesa, jeţ povznesl později mezi přední orchestry, 

dirigent J. Plichta. HLAVÁČEK, Jiří. Československý rozhlas, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, 

Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 212.   
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7. 3.     Starobrněnská 12. 

 

Druhá jiţ zmíněná Starobrněnská dvanáctka byla sloţena výhradně z hráčů BERO.
149

 

Zakladateli byli zaměstnanci BERO Jiří Hudec
150

 a Bohuslav Sedláček.
151

Její charakteristický 

zvuk a hráčské podání bylo nezaměnitelné. Musím podotknout, ţe oproti Moravance hrála 

Starobrněnská dvanáctka striktně klasicky, bez vyráţení lehké doby a repertoár byl sestaven 

převáţně z českých klasiků dechové hudby, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Jaroslava 

Poncara, ale také z brněnských autorů a aranţérů, Miloše Machka a Josefa Růţičky, kterí byli 

i uměleckými šéfy a dirigenty, zmíněného souboru, Františka Maňase, Radovana Muselíka, 

Jaroslava Kubáčka, Oldřicha Blahy, Jiřího Hudce, Lubomíra Novosada či Bohuslava 

Sedláčka.  

Především rozhlasové snímky, které byly mezi posluchači velmi oblíbené, dali podnět 

v roce 1967 ke vzniku tohoto souboru. Na první křídlovce při vzniku Starobrněnské 

dvanáctky neseděl nikdo jiný neţ Slabák a vydrţel zde aţ do zaloţení své kapely 

Moravanka.
152

 Velkou výhodou, která byla i při vzniku Moravanky, bylo, ţe všichni hráči 

Starobrněnské dvanáctky, hráli jiţ ve zmíněném Orchestru studio Brno. Pro kaţdý orchestr je 

nejdůleţitější kaţdodenní sehranost, a to kapela splňovala. Jak říká Jiří Budař:
153

 „Co bylo 

nejdůleţitější nebylo úpěnlivě zkoušet party. Nám stačilo rozdat skladbu před natáčením, kdyţ 

si hudební reţisér dělal zvuk, tak se to prostě přehrálo a kolikrát to vlastně stačilo a bylo to 

přijato jako hotová věc“.
154

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Brněnský estrádní rozhlasový orchestr 
150 Český dirigent a skladatel narozen 31. 8. 1923, Brno-Tuřany. Studoval varhaní oddělení brněnské 

konservatoře  a dirigování na JAMU. Dirigent Brněnského estrádního rozhlasového orchestru (1953/62). 

TROJAN, Jan. Hudec Jiří, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý 

hudební slovník osob a institucí, svazek prvý A – L, Praha, 1963, s. 518.   
151 Český skladatel narozen 13. 8. 1928, Droţdín u Olomouce. Ve sluţbách Československého rozhlasu v Brně, 

zprvu harmonikář estrádního orchestru (od 1949), pak redaktor zábavné hudby. ČERNUŠÁK, Gracian. Sedláček 

Bohuslav, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Československý hudební slovník osob 

a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 472 – 473.   
152 Osobní rozhovor s bývalými členy Starobrněnské 12, (Bohumírem Štouračem a Jiřím Budařem) dne 21. 

listopadu 2012.  
153 Bývalý hráč BERO (Brněnský estrádní a rozhlasový orchestr), OSB (Orchestr studio Brno), Starobrněnská 12 
154 Osobní rozhovor  konaný dne 21. listopadu  2012 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=1354
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=2104
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=7955
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=5085
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=5085
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7. 4.     Moravanka jako spouštěč ke zrodu nových kapel.  

 

Úspěch Moravanky aţ nečekaně rychle podnítil zrod mnoha dalších podobných 

orchestrů, a to nejen na Moravě v Čechách, ale také na Slovensku. Právě Slovensko 

nezůstávalo pozadu a jiţ koncem 60. a počátkem 70. let 20. století začínají být právě malé 

dechové soubory populární. Moravanka inspirovala na Slovensku zrod podobně sestavené 

dechové hudby. Podoba byla přímo ukázková, protoţe soubor roku 1975 vytvořilo 11 

profesionálních hudebníků Slovenské filharmonie
155

 a Symfonického orchestru 

Československého rozhlasu v Bratislavě. Uměleckým vedoucím se stal Adam Hudec
156

 a 

orchestr nazval Malokarpatská kapela.  

Tato kapela hrála skladby, které měli posluchači rádi a po dvacet let rozdávala radost 

nejen na Slovensku, ale doslova po celé Evropě. Od svého vzniku uskutečnila tisíce 

vyprodaných koncertů a hudebně – zábavných akcí. Dá se říci, ţe v osmdesátých letech 20. 

století měla velký vliv na rozvoj hudebnosti nejenom u nás, ale i v zahraničí. O její popularitě 

svědčí i více jak 150 zábavných programů, televizní Silvestrovská vystoupení, nahrávky 

v rozhlase a také vydání 25 dlouhohrajících desek. O tom, ţe na Slovensku měla dechová 

hudba úrodnou půdu svědčí fakt, ţe v 80. letech 20. století bylo zaregistrováno přes 500 

dechových souborů a orchestrů. Z toho bylo deset profesionálních (k tomuto počtu se 

započítávaly i vojenské hudby) a samozřejmě i několik desítek poloprofesionálních a 

nechyběly ani dětské a mládeţnické kapely.
157

 Jen pro zajímavost zde uvedu několik 

nejznámějších kapel – Drietomanka, Nemšovanka, Vajnoranka.   

U nás byla situace podobná jako na Slovensku, jelikoţ s nástupem Moravanky začínají 

postupně vznikat nové malé dechové orchestry a ty které jiţ měly dlouholetou tradici, se 

musely bezpodmínečně zadaptovat na nové pojetí dechové hudby. Muselo dojít k určité 

profesionalizaci. Repertoár to přímo vyţadoval. Skladatelé byli nuceni psát náročnější a 

líbivější skladby a kapely na to musely reagovat brilantnější hrou. Právě v druhé polovině 70. 

let 20. století se začínají malé dechové orchestry ve velkém zakládat.  Doba tomu přála a byla 

nakloněna. Všechny kapely měly svého sponzora, který uskutečňoval nákupy nástrojů a 

zvukové aparatury, coţ bylo rozhodující. Kvalitní ozvučení hrálo a hraje aţ polovinu úspěchu. 

Také to, ţe lidovka nebyla ve sdělovacích prostředcích neznámá, mělo pozitivní vliv na 

                                                 
155 Profesionální symfonické těleso v Bratislavě. Vzniklo 1. 9. 1949. Z počátku mělo 50 členů, v roce 1956 byl 

stav 102. NOVÁČEK, Zdenko. Slovenská filharmónia, In: red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko 

Nováček, Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý M – Ţ, Praha, 1965, s. 524.   
156Narozen v roce 1949 v Banské Štiavnici, hudební skladatel, upravovatel lidových písní, zpěvák, 

instrumentální sólista, dramaturg, reţisér a propagátor slovenské dechové hudby. 
157 KOUKAL, Milan. Dechovka, historie a současnost naší dechové hudby, Praha, 2007, s. 185.  
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rozvoj dechové oblasti. Hudební dramaturgové v rozhlasu i v televizi vycházeli vstříc 

koncesionářům. Ke kvalitě repertoáru a tím i kapel všeobecně přispěla i soutěţ Zlatá 

křídlovka
158

, kterou od roku 1968 pořádalo českobudějovické rozhlasové studio. Také 

dlouholeté televizní vysílání cyklů „Sejdeme se na Vlachovce“, „Při dechovce v Ořechovce“, 

kde konferenciéry byli Pavlína Filipovská a Josef Zíma, mělo pozitivní ohlasy. Všechny 

soubory, které se vysílání zúčastňovaly, musely být špičkově připraveny i kdyţ natáčení bylo 

na playback. Nahrávky se ovšem točily ve studiu a kaţdé takovéto nahrávání prověří kvalitu 

orchestru. Proto bylo důleţité, aby místa prvních hráčů obsazovali vynikající instrumentalisté. 

Povětšinou to byli hráči, kteří vystudovali konzervatoř nebo JAMU či AMU.  

Rozvoj dechovky v českých zemích, ale i na Slovensku sklízel velké úspěchy. Jen pro 

dokreslení zde uvedu několik špičkových orchestrů, které s příchodem Moravanky vznikly 

nebo byly nucené se adaptovat na profesionálnější úroveň. „Mistříňanka“ „Stříbrňanka“ 

„Šohajka“
159

, „Ţadovjáci“
160

, „Gloria“
161

, To, ţe se zde vytvořilo tolik vynikajících souborů, 

dle mého názoru způsobil příchod Slabáka a jeho orchestru.  

  

 

7. 5.     Lidovka v 21. století. 

 

Vývoj naší lidovky do jisté míry ovlivnily listopadové události v roce 1989. Pro velký 

počet lidí znamenaly nový impuls a naděje na změny. Ty se samozřejmě projevily i v 

hudebním ţivotě a pokračují i v novém tisíciletí. Zrušení centrálních svazů a institucí 

vytvořilo moţnost vzniku nových uměleckých agentur a asociací, vydavatelství, hudebních 

                                                 
158 Zaloţena v roce 1968 pro soutěţ malých amatérských dechových souborů. 
159

 Dechová kapela Šohajka má sídlo v malé podluţácké vesnici Dolní Bojanovice u Hodonína. Zakladatelem 

kapely byl v roce 1982 Vojtěch Ducháček, který je jejím kapelníkem, uměleckým vedoucím a zpěvákem. 

Šohajka, [online], [cit. 2012-12-29] Dostupné: WWW. http://www.sohajka.cz/ 
160

 Za padesát let se za notovými pulty vystřídala celá řada vynikajících muzikantů, z nichţ mnozí našli později 

uplatnění v profesionálních hudebních tělesech a díky umělecké spolupráci s celou řadou hudebních skladatelů a 

špičkových muzikantů se Ţadovjáci brzy zařadili mezi přední amatérské dechové orchestry nejen svého regionu, 

ale celé republiky. Kvality této muziky byly zúročeny vítězstvím v celostátní soutěţi "O zlatou křídlovku" které 

získala v Českých Budějovicích jiţ v roce 1978. Ţadovjáci, [online], [cit. 2012-12-29] Dostupné: WWW. 

http://www.zadovjaci.cz/vstup.php 
161 Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994 a její kapelníkem je trumpetista a skladatel Zdeněk Gurský. Tento 

vynikající soubor tvoří 13 hudebníků a 4 zpěváci. Většinou jsou absolventy konzervatoří nebo JAMU a AMU. 

Pro kapelu skládají nejen Zdeněk Gurský, ale i Lojza Barotek, Pavel Bureš a Jiří Kadlec. V roce 2000 získala 

dechová hudba Gloria na prvním mistrovství Evropy v české a moravské dechové hudbě titul Mistrů Evropy 

v kategorii profesionálů. KOUKAL, Milan. Dechovka, historie a současnost naší dechové hudby, Praha, 2007, s. 

268.  

 

http://www.sohajka.cz/
http://www.zadovjaci.cz/vstup.php
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studií, soukromých rozhlasů a televizí. Vycházely ve velkém magnetofonové kazety, CD a 

jiné zvukové nosiče. Zpočátku to byla spíše komerce a snaha o co největší zisk a slávu. 

 Nejvíce se to projevilo u amatérských orchestrů, které nehleděly příliš na kvalitu. To 

se však brzy ustálilo a takovéto kapely musely zákonitě zaniknout. Důleţitým partnerem 

všech orchestrů a ne jenom dechových jsou vydavatelství, která se po roce 1989 nově 

zakládala. Nejznámějším vydavatelstvím se stala společnost Multisonic
162

, všestranného 

hudebníka Karla Wágnera.
163

 Samozřejmě to nebylo jediné vydavatelství, které se zabývalo 

hudebním businesem a pro úplnost zde uvedu ještě několik. „Hudební vydavatelství Josef 

Vejvoda“, Kubešovo hudební nakladatelství“, „Polygram“, „Bärenreiter Editio Supraphon“, 

SURF Blansko“, „Česká muzika“ a řada dalších.
164

 Tyto společnosti byly a jsou nedílnou 

součástí orchestrů a s jejich pomocí některé pronikly na výsluní.  

Jistý problém pro dechovou hudbu nastal právě po roce 1989, kdy se výrazně 

zredukovaly finanční dotace do většiny státních organizací a institucí, které byly garantem a 

podporovaly tento druh hudby. Zkušenost jak získat finance muzikanti neměli. Bylo jen 

otázkou času, kdy se orchestry zaštítí různými sponzory s rozmanitými ambiciózními plány. 

V mnoha případech zůstalo jen u přání a slibů a některé kapely z finančních důvodů 

jednoduše zanikly. Další velký problém, který po roce 1989 nastal, bylo stále méně vysílacího 

času, jak v rozhlase, tak v televizi, který byl dechové hudbě věnován.  

Jak píše Koukal: „Především z televize tuzemská dechovka postupně mizela na úkor 

západních pořadů, mnohdy nevalné úrovně. Soukromá TV Nova se ještě pár let po svém 

vzniku snaţila přilákat diváky i na pořady s lidovkou (jistě nejen proto, ţe dramaturg redakce 

zábavy Radan Dolejš byl členem staropraţské kapely Šlapeto, která měla na Nově stále 

„zelenou“). Vzpomeňme alespoň na „novácká“ silvestrovská zábavná show. Po několik let 

k jejich předpůlnočnímu vyvrcholení patřila směs písniček s dechovkou – za hudebního 

doprovodu „ukrytého“ orchestru řízeného Josefem Vejvodou. Ani ve veřejnoprávní televizi to 

s dechovkou sice nebylo ideální (v roce 2001 dokonce vznikla občanská petiční akce za více 

ledovkové hudby na obrazovce ČT, kterou podepsalo přes 30 000 občanů všech sociálních 

skupin), ale několik dobrých programů s touto hudbou tam vzniklo. Bylo to díky Miloslavu 

                                                 
162

 MULTISONIC a.s. vydává desky a organizuje kulturní akce jiţ téměř dvě desetiletí. Dnes patříme mezi 

jednu z mála stoprocentně českých firem, které působí na poli showbusinessu.  Multisonic, [online], [cit. 2012-

12-29] Dostupné: WWW. http://multisonic.trade.cz/ 
163

Karel Vágner, muzikant s dlouholetými zkušenostmi, skladatel a producent stovky nahrávek, které byly 

vydány na CD, spolupracuje s našimi umělci všech ţánrů jiţ dlouhou řadu let. Jeho zkušenosti jsou pro Vás 

zárukou vysoké úrovně dramaturgie a reţie Vámi poţadovaných pořadů a akcí. Karel Vágner, [online], [cit. 

2012-12-29] Dostupné: WWW. http://www.agentura-multisonic.cz/ 
164 KOUKAL, Milan. Dechovka, historie a současnost naší dechové hudby, Praha, 2007, s. 211.  

 

http://www.agentura-multisonic.cz/
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Vaňkovi (nar. 1938), jenţ do ČT nastoupil v roce 1961. Od roku 1992 vedl s Janem V. 

Kratochvílem tvůrčí skupinu zaměřenou na zábavné a hudebně zábavné pořady. Soustředil se 

na původní českou dechovku.  

Z více neţ tisícovky titulů připomenu třeba cyklus Příště u vás, Znovu na Vlachovce a 

kaţdoroční silvestrovské popůlnoční posezení ve vinárně u U Stréců, kterou na praţských 

Vinohradech vlastní Milan Černohouz – kmenový zpěvák Veselky Ladislava Kubeše. Vaněk 

bohatě vyuţil i podkladů televizního archivu. Tento sympatický člověk, kterému známí říkali 

Sláva, bohuţel zemřel 5. 6. 2004 – pár dnů po 66. narozeninách. Poděkování za dobrou 

dechovku patří také krajským studiím (hlavně v Brně). Moderování dechovkových pořadů se 

ujali i známí zpěváci jako Josef Zíma či Karel Hegner. Televizní studio Ostrava například 

nabídlo pořad …a tuhle znáte?, představující různé kapely“.
165

 

Významnou úlohu v předávání některých projevů tradiční lidové kultury mohou právě 

sehrát média. V posledních 10 letech je výrazný úbytek pořadů o projevech tradiční lidové 

kultury ve veřejnoprávních médiích. Sdělovací prostředky, jmenovitě rozhlas a televize, svou 

pozornost zaměřují na jiné ţánry neţ na lidovou kulturu. Program privátních médií je výrazně 

ovlivněn ziskem a tomu odpovídá struktura programu. Tuzemská tradiční lidová kultura není 

pro tyto programy zajímavá. Proto se domnívá, ţe tato média neplní roli  v programové 

skladbě  aby zajistily vyváţenou nabídku pro všechny obyvatele.   

V současné době se na televizní obrazovce dechová hudba objevuje pravidelně na 

druhém programu ČT. Je to sice jen krátký pořad, ale dechovka tímto ze zřetele nezmizela a 

své místo si udrţuje po dlouhá desetiletí. Doufám jen, ţe pomocí pracovníků a organizačních 

štábů, kteří se těmto pořadům věnují, bude i do budoucna dán vysílací čas.  

Jak se píše v Usnesení vlády České republiky ze dne 11. Června 2003 č. 571 ke 

Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice: „Praktická péče o 

tradiční lidovou kulturu je vykonávána přirozeně v místech, kde ţije. Vykonávají ji samostatné 

obce faktickou podporou souborům a spolkům, které ve svém repertoáru projevy lidové 

kultury uchovávají (např. poskytování místností pro zkoušení, vyuţití ve společenském ţivotě 

obce), nezřídka podporou finanční. Obce nemohou vţdy zajistit pomoc odbornou. Péče 

souborů a spolků o místní projevy tradiční lidové kultury je nenahraditelná. V jejich 

programech jsou nejen tak ojedinělé a výjimečné akce jako např. Jízda králů, ale zejména 

akce spojené s pracovní činností, rodinnými událostmi (svatba, narození dítěte a křest, úmrtí 

a pohřeb), s výročními obyčeji (zimní–vánoce, masopust; jarní–velikonoce, stavění máje, 

                                                 
165 KOUKAL, Milan. Dechovka, Historie a současnost naší dechové hudby. Praha, 2007, s. 211–212. 
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pálení čarodějnic; letní–královičky, svatojánské ohně, poutě, posvícení; podzim – ukončení 

sklizně, doţínky). Náleţí sem i projevy spojené dosud přímo a bezprostředně s náboţenstvím a 

vírou, např. lidové poutě, lidový náboţenský zpěv. Jim přinesl rok 1989 uvolnění a pravou 

renesanci. Ţijí svým autonomním ţivotem a mají pevné institucionální zázemí v náboţenských 

společnostech, spolcích a církvích. 
166

 

Bez těchto lidových tradic by dechová hudba nemohla existovat. Proto si myslím, ţe 

pokud se udrţí tyto dlouholeté tradice, tak o ţivotaschopnosti dechové hudby nemusíme mít 

strach. Je to však podmíněno velkým úsilím několika organizátorů, kteří tradiční lidovou 

kulturu přechovávají pro mladší generace.  

 

 

7. 6.    Budoucnost dechové hudby. 

 

Mnoho lidí se  dnes na dechovou hudbu dívá jako na úpadkovou. Někteří dokonce 

tvrdí, ţe lidovka není ţivotaschopná a proţívá krizi. Jsou i názory, ţe dechovka je přeţitek 

z dob komunistické éry.
167

 Opak je pravdou. Pokud se podíváme na popularitu české dechovky 

v zahraničí, tak musíme lichotivě říci, ţe lidová hudba rozhodně není v krizi, ale spíše naopak. 

Popularita malých dechových orchestrů, zpravidla 10 – 15 členných a i činnost velkých 

dechových orchestrů, 40 – 60 členných, je značná. Česká dechovka je v řadě zemí světa velmi 

populární a ţádaná. Dá se říci, ţe jsme v tomto směru světovou velmocí. A to jak po stránce 

autorské (Kmoch, Vejvoda, Vacek, Poncar, Slabák, Zdeněk Gurský,
168

 Bohuslav 

Smíšovský
169

 a mnoho dalších), tak i interpretační.  

Kaţdý rok do zahraničí vyjíţdí několik desítek souborů. V zahraničí se dechové 

kapely setkávají vesměs s obrovským zájmem posluchačů a hostitelů. Hudební produkce 

našich souborů jsou na té nejvyšší hudební kvalitě a reakce z řad posluchačů jsou vţdy 

spontánní. To se projevuje velkým zájmem o hudební nahrávky toho daného souboru. Je to 

pochopitelné. Kaţdá dechová kapela nemůţe existovat bez nahrávek svého repertoáru, ať jsou 

to písně převzaté nebo autorské. Posluchači v zahraničí si rádi koupí dobré zboţí a dechová 

hudba hraná českými kapelami je to nejlepší zboţí, které si můţeme dovolit vyváţet.  

                                                 
166 Usnesení vlády České republiky ze dne 11. Června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v České republice. 
167 KOUKAL, Milan. Dechovka, Historie a současnost naší dechové hudby. Praha, 2007, s. 213. 
168 Narodil se 6. 12: 1954 v Kyjově. Vedoucí kapely Gloria, trumpetista a skladatel. 
169 Narozen 8. 3. 1931, Dolní Cerekev u Jihlavy, skladatel, kterému muzikanti obdivně přezdívají „Moravský 

Vacek“. Napsal mnoho skladeb, které mají na repertoáru četné kapely. 
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Popularita české a moravské lidovky má ve světě velký ohlas. To mohu potvrdit 

z vlastní zkušenosti, protoţe jsem v zahraničí několikrát vystupoval i s místními kapelami. 

Jejich interpretace českých polek a valčíků je někdy hodně kostrbatá. To většinou u 

amatérských orchestrů. Po stránce technické a nátiskové nelze nic kritizovat, ale české 

respektive moravské interprety napodobit nelze. Je to dáno pravděpodobně koloritem ve 

kterých se rodí.  

To umí pouze český muzikant. Oproti popu, který lze interpretovat docela věrohodně, 

ať je to hudebník z Ameriky nebo Ukrajiny (je to pouze příklad a náhodné vybrání států), 

protoţe zde jde o technickou hru a vesměs elektronickou. Tento příklad jsem zde uvedl 

záměrně, abych poukázal na jedinečnost dechovky, kterou umíme nejlépe a je smutné, ţe je 

na tuto hudbu pohlíţeno se zápornými reakcemi.  

Podobná situace je i u velkých dechových orchestrů, které se zabývají koncertní 

činností a interpretační úroveň je velmi dobrá. Jsou zvány na různé festivaly a soutěţe, kde se 

umisťují na předních místech, a dá se říci, ţe po hudební stránce jsou vţdy ozdobou těchto 

akcí. Jejich působení je však stále sloţitější a náročnější.  

Uvedu zde pár statistických údajů, ze kterých sestavíme obraz jak je to s dechovou 

hudbou u nás a v zahraničí. V České republice působí asi 60 velkých dechových orchestrů, 

naproti tomu v Rakousku je to jiţ 2 500 a v Německu 5 000. Jsou to sice jenom čísla, ale 

hovoří to o nezájmu o dechovou hudbu a o podpoře a propagaci nemůţeme hovořit jiţ 

v ţádném případě. Takto bych mohl uvádět čísla u většiny evropských vyspělých zemí. Co je 

však podstatné, věková struktura kapel se pohybuje pod 20 let. Orchestry jsou většinou 

součástí hudebních spolků, které čítají i několik set členů a všichni nehudebníci vytváří 

optimální podmínky, hlavně hmotné, ale i organizační, pro úspěšnou činnost svých orchestrů.  

Tyto spolky mají mimořádnou podporu orgánů místní samosprávy, ale i jednotlivých 

státních orgánů, které vytváří legislativní podmínky. To znamená, kaţdý plátce daní můţe 

část své daňové povinnosti svobodně poskytnout na tuto oblast. Nemusí se jednat jen o 

podporu hudebních souborů. Tyto daňové úlevy mohou směřovat i do odvětví jako je školství, 

sport, charita a jiné. Je to jeden z nástrojů podpory. To naši vládní představitelé ještě 

nedokázali vytvořit. Velký podíl na současném stavu mají i naše masmédia, zejména 

veřejnoprávní, která se jiţ dvacet let zmíněnou sférou nezabývá a naprosto ji ignorují. 

Rozhodně si nepřipouští, ţe česká dechová hudba patří ke klenotům naší hudební kultury.  

Největší problém který se v současné době v naší republice objevuje, je určitá hudební 

nevzdělanost národa. Ve vyspělých zemích je hra na hudební nástroj jedním z předmětů na 

základních školách, někde je volitelná a v některých státech je povinná. Hudební a estetická 
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výchova je jednou z priorit. Naše školství trpí nedostatkem fundovaných učitelů hudební 

výchovy a počet hodin výuky hudby je nedostatečné. Problém vidím především v koncepci 

školství a spíše nezájmem o hudbu vůbec. 

 Základní umělecké školy i přes obrovskou snahu, hlavně učitelského sboru, nemohou 

tyto mezery i při nejlepší vůli vyplnit a napravit. Tento stav trvá jiţ několik desetiletí a mladé 

a střední generaci je potřeba aktivního uměleckého vyţití naprosto cizí. Nutné bude zřejmě 

přehodnotit činnost našich uměleckých svazů, mládeţnických a dětských organizací, jejichţ 

představitelé ještě neztratili vůli zastavit určitou degeneraci, jak morální, tak i duševní a 

spojily síly a s přispěním zkušeností zahraničních přátel nalezli cestu, jak přinutit ty, kteří 

rozhodují o současnosti, ale i budoucnosti našeho národa aby pracovali ve prospěch občanů 

tohoto státu.  
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8.      ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vývojem dechové hudby po roce 1970. Je 

pravdou, ţe tomuto procesu předcházel určitý vývoj, který byl vţdy ovlivněn dobou, ve které 

se provozovala a také hospodářskou a politickou situací. Myslím si, ţe právě vojenské hudby 

měly největší zásluhu na vývoji dechové hudby u nás, a proto bylo důleţité popsat i  vojenské 

hudebnictví, úpadek mezi světovými válkami, nesmyslnost komunistických ideologických 

agitací, aţ po 70. léta 20. století a následný nástup fenomenálního orchestru Moravanka.   

Má práce byla z velké části zaměřena na malý dechový soubor Moravanka Jana 

Slabáka. Právě tato kapela v 70. letech 20. století přinesla novou vlnu v dechové oblasti a 

vývoj dechovky či lidovky se v tomto období začíná více přibliţovat i mladší generaci. Tento 

malý dechový orchestr, sloţený z profesionálních hráčů, jsem v jedné z kapitol přiblíţil 

podrobněji i s výčtem hráčů a zpěváků, kteří se U Slabáka postupně vystřídali. Euforie, kterou 

Moravanka zapříčinila, měla za následek ohromný zájem o dechovou hudbu, která nebyla 

v těchto letech na výsluní. Orchestry, které se díky Slabákovi zakládaly, byly ţivnou půdou 

pro mnohé mladé hudebníky. Především velký zájem o studium trubky, trombonu, klarinetu 

na LŠU a později na konzervatořích mělo vliv na kvalitu vesnických orchestrů, do kterých 

během studia nebo po skončení takoví hráči přicházeli a byli pilíři těchto kapel.  

Jak píši ve své bakalářské práci: „Moravanka přišla s novým pojetím interpretace 

lidové hudby a díky tomu povznesla úroveň všech stávajících, ale i nově vzniklých kapel 

provozující lidovou hudbu. Svými instrumentacemi i osobitým pojetím vyvolala renesanci 

české dechové hudby nejen doma, ale i za hranicemi. Postupem let se snaţily, ale i dodnes 

snaţí, veškeré malé dechové kapely napodobovat a kopírovat bravurní hru Slabáka, která je 

výrazná především v tónu, frázování a precizním provedení kaţdé pasáţe“.
170

   

Celá práce je věnována dechové hudbě od vzniku civilních dechových těles, aţ po 

zhodnocení současné situace a problémy s kterými se dechová hudba potýká. Proto bych chtěl 

ukonči tuto práci citátem z Koukalovy knihy:  „Z nepohody do pohody – cimrmanolog Miloň 

Čepelka: „Tvrdím, ţe k dechovce se dozrává, a z toho by mělo plynout, ţe počet jejích 

příznivců je zhruba stále stejný. Avšak protoţe jsem se uţ leckde na festivalech mohl 

obdivovat orchestrům s mladými, ba velmi mladými hráči, skoro bych si dovolil zaprorokovat, 

ţe příznivců dechovky bude přibývat. A kdyby mnozí nepodléhali snobské módě ohrnovat nad 

                                                 
170 TKADLČÍK, Roman. Jan Slabák, trumpetista, skladatel a pedagog, Bakalářská diplomová práce, 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Brno, 2010, s. 39. 
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dechovkou nos, nestyděli se k lásce k ní přiznat a vykašlali se na přízemní obavu, co by tomu 

lidi řekli, bylo by to ještě lepší“.
171

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
171 KOUKAL, Milan. Dechovka – historie a současnost naší dechové hudby, Praha 2007, s. 216. 
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RESUMÉ 

 
 

 Existence a činnost dechových kapel a nemám na mysli jen malé dechové 

kapely, nýbrţ i velké dechové orchestry, se musely v mnohém vyrovnávat s různými 

úskalími, ať to byly a do současné doby jsou, finanční problémy, tak do jisté míry i 

politickými represemi, které především v době normalizace v padesátých letech 20. století 

těmto souborům svým způsobem škodily. Jiţ od 19. století se dechové hudby zařadily do 

kulturního a společenského ţivota a měly nezastupitelné postavení, které se po druhé světové 

válce velmi otupilo. Bylo to zapříčiněno jednak nástupem komunistického reţimu, který měl 

své představy o dechové hudbě, a to právě v budovatelské písni a do jisté míry vliv swingové 

a koncem 50. a začátkem 60. let 20. století nástupem popové muziky. To vše mělo za 

následek určitý úpadek v popularitě dechovky.  

Určitý zlom nastává začátkem 70. let 20. století s nástupem fenomenálního souboru 

Moravanka. Moravanka tato doslova progresivní dechová kapela, zahájila renesanci dechové 

lidové muziky nejen v Československu, ale i v zahraničí. Od samého počátku nezaměnitelný 

sound kapely a nový styl byl poznamenán virtuosní kvalitou osobitého zvuku, který ji vtiskl 

kapelník, zakladatel, skladatel, aranţér a hlavně vynikající trumpetista Jan Slabák. Tato malá 

moravská dechová kapela ovlivnila další vývoj a myšlení mladých hudebníků, kteří se chtěli a 

ještě doposud chtějí, přiblíţit výkonnostně Slabákovi a potaţmo i zvuku jeho souboru. V tom 

vidím velký přínos, kterým Slabák ovlivnil celé generace hráčů.  

 

SUMMARY 

  

 
     Existence and activity of brass bands and I don't mean only small brass bands, but 

also brass orchestras had to cope with various troubles, whether there were and are financial 

problems, or to certain extend with political repressions, which especially in during 

normalization in the fifties of 20. century harmed these bands in a way.  From 19. century was 

brass music included into cultural and social life and got irreplaceable position, which after 

World War II dulled. It was caused by both onset of communism, which had its imagination 

of brass music, like constructive song, and by influence of swing and at late fifties and early 

sixties of 20. century by onset of pop music. It all resulted in decay of brass music.  
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Break occurs at early seventies of 20. century with onset of phenomenal band 

Moravanka. This literally progressive brass band, started renaissance of brass music not only 

in Czechoslovakia, but also abroad. From the beginning the unmistakable sound of band and 

new style was marked by virtuoso quality of distinctive sound, which was pressed by 

bandleader, founder, composer, arranger and most importantly great trumpeter Jan Slabák. 

This small moravian band influenced next development and mind of young musicians, which 

wanted and so far still want to perfomance-approach Slabák and hence the sound of his band.  

In this I see big benefit, with which Slabák influenced a whole generations od players. 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 
Die Existenz und die Aktivitäten der Blaskapellen, so der kleinen Kapellen, wie auch 

der großen Blasorchester, mussten mit vielen Schwierigkeiten zurrechtzukommen. Ich meine 

vor allem finanzielle Probleme und teilweise auch politische Unterdrückung bei der 

Normalisierung in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhundert. Seit dem 19. Jahrhundert 

gehörten Blaskapellen zum kulturellen und sozialen Leben. Ihre einzigartige Rolle haben sie 

sich bis Zweiten Weltkrieg behaltet. Kommunistisches Regierungssystem, Einfluss der 

Swing-Musik und Pop-Musik Ende der fünfziger Jahre und Anfang der sechziger Jahre des 

20. Jahrhundert führten zu einem Rückgang in der Popularität der Blasmusik. 

Der Wendepunkt kommt in den frühen 70. Jahren 20. Jahrhundert mit dem 

Aufkommen des phänomenalen Kapelle Moravanka. Diese progressive Blaskapelle startete 

eine Renaissance der Blasvolksmusik nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch im 

Ausland. Von Anfang an wurde der Sound der Band und ein neuer Stil von einem 

unverwechselbaren virtuosen Klang markiert. Das alles dank dem Bandleader, Gründer, 

Komponisten, Arrangeur und vor allem ausgezeichneten Trompeter Jan Slabák. Diese kleine 

mährische Blasmusik hat die weitere Entwicklung und das Denken der jungen Musiker 

beeinflusst. Die jungen Leute wollen nämlich ähnliche Leistungen und auch Klang erreichen. 

Darin sehe ich einen großen Vorteil, dass Slabák eine ganze Generation von Spielern 

beeinflusst. 
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