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Předpoklady pro studium sólového zpěvu
Základním předpokladem pro studium sólového zpěv je zdravý hlas. Dále pak čisté intonování, smysl
pro rytmus, schopnost reprodukovat zahrané tóny v odpovídajícím rozsahu, zopakovat jednoduchý
melodický úsek, zazpívat píseň přiměřenou věku a dovednostem. Tím je možné zjistit předpoklady
pro případný dobrý technický základ zpěváka a jeho další hudební vývoj. Síla („velikost“) hlasu není
tak důležitá. Protože odborným vedením žáků a fixováním správných návyků získávají hlasy zvukovou
nosnost a mnohdy se z „menších“ hlasů vyškolí skvělí zpěváci.

Co je důležité na začátku výuky
U začínajících dětí je třeba vycházet z jejich přirozeného hlasu a rozsahu, který postupně a nenásilně
rozšiřujeme. Pomalu a opět nenásilnou formou posazujeme hlas do rezonance a navozujeme
nasazování tónů shora. Dbáme, aby žáci měli volný krk a tóny netlačili
Dalším, téměř nejdůležitějším aspektem je nácvik klidného a hlubokého dýchání. Správný, pro tvorbu
tónu použitelný, je dech žeberně-brániční s jednoznačnou převahou funkce bránice.

Jaké postupy lze využít při výuce – „mininávody“ na výuku situací specifických pro výuku sólového
zpěvu
Základním předpokladem je systematické budování pěvecké techniky prostřednictvím koordinace
základních funkcí – dechové, hlasové a artikulační.
Tomu předchází vzpřímený a uvolněný postoj zpěváka. Ruce musí být podél těla. Nežádoucí jsou
sepnuté ruce před sebou, nebo za zády, které brání možnosti hlubokých nádechů. Žáci si s sebou tyto
nevhodné návyky přináší ze sborového zpívání. Jak již bylo zmíněno, školení zpěváků se odvíjí od
správné dechové funkce. Nadechnutí by mělo být s představou „do břicha“, aby se vzduch dostal do
nejhlubší části plic. Poté krátce dech zadržíme - moment zadržení dechu (moment proto, aby
nedocházelo ke ztuhnutí dechového svalstva) a následuje delší nebo dlouhý výdech podle dispozic
žáka. Aby tato činnost byla kontrolovatelná, je vhodné využít osvědčeného plynulého vydechování
prostřednictvím souhlásky –s- v délce 4, 6 a více dob. Dbáme, aby žák nezvedal při nádechu ramena!
Po jeho správném provedení sledujeme měkké nasazování tónů. Mělo by být realizováno s patřičnou
dávkou energie, aby nedocházelo k ochabnutí artikulačního svalstva. Postavení mluvidel musí být
připravené k aktivní činnosti. Brada a dolní čelist musí být volná – volně klesá .
Artikulační technika představuje srozumitelnost zpívaného slova s přesnou výslovností v různých
tempech zpívaných skladeb. Chyby opravujeme primárně v hlasových cvičeních a také při mluvení.
Tyto „mininávody“ jsou pouze elementárním základem pro výuku zpěvu. Musí jim u učitelů zpěvu
předcházet studium dovedností v tomto oboru, znalost literatury a koncertní, nebo divadelní praxe.

3

Jaké nejčastější chyby děláme
a) nevěnujeme dostatečně dlouhou dobu dechovým cvičením v průběhu školení
b) rychleji postupujeme při fixování měkkého nasazování tónů
c) v některých případech přeháníme nároky na výslovnost, které mají za následek nedostatek
kantilény
d) neodstraňujeme nežádoucí příměsi dechu na úkor jasné znělosti a nosnosti hlasu
e) volíme neadekvátní repertoár vzhledem k rozsahovým a vývojovým možnostem žáků – zde
platí pravidlo“méně je více“
f) nevšímáme si negativní vliv z výuky cizích jazyků (zejména angličtiny, kdy žáci vyslovují
souhlásky „t“, „d“ a další s příměsí dechu
g) málo zařazujeme zpěv hlasových etud, solmizačních cvičení a arií antiche, které mají pozitivní
vliv na budování pěvecké techniky v celé šíři – dechové pružnosti, hlasového znění, čisté
intonaci a srozumitelné výslovnosti

Jaké způsoby výuky můžeme zvolit
V dechové technice uplatňujeme kvalitní vdech, uklidnění a pravidelný výdech (bez nárazů).
U starších žáků používáme kombinovaného hrudně-bráničního vdechu. Zejména včasný vdech se
musí stát pevným návykem. Připravujeme tak ve zpěvu zafixování techniky dechové opory- appoggio
della voce. To znamená schopnost zpěváka se co nejhlouběji nadechnout a udržet hrudník
v nádechovém postavení s pocitem pružnosti. Nesmí dojít k ustrnutí. Dechová cvičení v rámci
jednotlivých lekcí neprovádíme příliš dlouho, stereotypně a samoúčelně. Bylo by to pro organizmus
únavné a škodlivé. Učitel dbá na to, aby žák při nádechu nikdy nezvedal ramena.
Cvičení obměňujeme a využíváme různé varianty, např.:
a)
b)
c)
d)
e)

vdech – výdech ústy (několikrát za sebou)
vdech na 2 až 3 doby – zastavení dech na 1 až 2 doby – výdech
vdech na 2 až 3 doby – uklidnění dechu na 1 až 2 doby – výdech na 5 až 6 dob
vdech – zadržení dechu – při výdechu deklamace textu v klidném tempu a ve střední síle
totéž cvičení – namísto deklamace pomalý výdech na souhlásku ssssss. Počet dob postupně
zvyšujeme přiměřeně možnostem a pokročilosti žáků.
Později můžeme uvedené modely kombinovat s hlasovým cvičením.
Nezanedbatelnou součástí tohoto výcviku je hygiena nadechování. Správné je nadechování nosem,
protože chloupky a nosní sliznice zachytávají nečistoty z ovzduší a filtrují tak obsah vdechnutého
vzduchu. Proto je také důležité provozovat cvičení v klidu a větrané místnosti. Realizace je možná
v hlasových cvičeních, při kterých je k tomu dostatečný časový prostor, na začátku písně a po
mezihrách. V běžném zpěvu se musíme nadechovat ústy.
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Hlasová technika – koordinovaně navazuje na správné nádechy s měkkým nasazením tónu.
a)
b)
c)
d)

provedeme správný pěvecký nádech
představíme si výšku tónu, který chceme zazpívat
ve fázi zadržení dechu připravíme tvar úst k první slabice
sluchově si tón ověříme v rezonanci brumendem (zpěv se zavřenými ústy) a pak jej rozvineme
do požadovaného vokálu (samohlásky)
e) již při hlasových cvičeních využíváme dynamiku a pracujeme se sílou tónu tak, že
procvičujeme crescendo, decrescendo a obojí kombinujeme na 1 tónu nebo v průběhu
celého cvičného modelu.
Vyšší tóny zpíváme s představou zívání a „zakusování se do jablka“.
Každé cvičení začínáme po nádechu a jeho zadržení lehce v dynamice „p“, „mf“.
Melodické modely transponujeme v chromatickém postupu ze střední hlasové polohy do vyšších a do
nižších poloh.
Pěveckou techniku zdokonalujeme při hlasových cvičeních a také při zpěvu písní. Pro začátečníky
vybíráme známé lidové písně, aby se žák nemusel soustředit na melodii, rytmus a text, nýbrž mohl
aplikovat pokyny učitele po technické stránce. Kontrolujeme dechovou funkci, správné tvoření tónů,
čistou intonaci, zřetelnou výslovnost atd.
Hlasová cvičení slouží k tomu, aby dechové a hlasové orgány získaly určitý stupeň pružnosti a
připravenosti pro následný zpěv písní, k dosažení požadované rezonance (spoluznění hlasu ve všech
dutinách – ústní, nosní, čelní, hrudní a spoluchvění všech pevných částí lidského těla – kostí a zubů).
Toho dosáhneme koordinací správné dechové techniky, správnou funkcí hlasových orgánů,
nenásilným tvořením tónů.
Rozezpívání je soubor vědomě sestavených cviční od jednoduchých k obtížnějším, adekvátních věku,
fyziologickým možnostem, hlasovému rozsahu a pokročilosti žáků. Začínáme jej několikatónovými
motivy, lze použít i krátké úryvky známých písní. Stupnicové běhy a intonačně náročnější úseky
zařazujeme později. Nezpíváme mechanicky jedno cvičení za druhým, nýbrž průběžně opravujeme
chyby a vysvětlujeme důvod. Rozvíjením pěveckých dovedností předcházíme a zamezujeme častému
jevu, kdy namísto kultivovaného zpěvu, žáci křičí. Vytváříme tak předpoklad pro upevňování
pozitivních pěveckých návyků. U pokročilých zpěváků by měla hlasová cvičení obsahovat rozložené
akordy, stupnicové běhy, intervalové kroky a skoky.
Popis základních hlasových cvičení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cvičení v malém rozsahu, zpívané brumendem – slouží k rozechvění okrajů hlasivek
cvičení postupové např. v rozsahu kvinty
cvičení rozkladové – rozložený kvintakord vzestupně i sestupně
kombinovaná cvičení, vzestupně i sestupně a také rozložené kvintakordy
artikulační cvičení – část nějakého říkadla,…
cvičení vytvořené z problematického místa v písni, jako příprava k její správné interpretaci
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Uvedené typy cvičení slouží pouze jako inspirace pro pedagogy. Je vhodné si vytvořit standardní
sestavu, kterou není nutné u jednotlivých žáků často měnit. Při zpěvu známých cvičení se žák nemusí
soustředit na intonaci a zafixovaná cvičení slouží k rychlejšímu upevňování pozitivních pěveckých
návyků. Na závěr rozezpívání můžeme zvolit variabilní typy podle potřeby ke zdokonalování
dovednosti.
Artikulační technika je neodmyslitelnou součástí zpěvu a liší se od výslovnosti v běžném mluveném
projevu tím, že její průběh je závislý na délce jednotlivých slabik dané notovým zápisem. Věnujeme
pozornost jednotlivým vokálům, jejich vyrovnanosti zvukově i barevně, aniž by byl setřen jejich
charakter. Zvláštní pozornost musíme věnovat některým konsonantům (souhláskám). Sykavky
nevyslovujeme příliš dlouze souhlásku „h“ vyslovujeme lehce, zvučně „vepředu“ a koncovky
„nepolykáme“ ani nevyrážíme. Výslovnostně obtížná místa s mnoha shluky souhlásek v rychlých
písních nacvičujeme v pomalém tempu, popřípadě je v první fázi deklamujeme. Učitel by měl mít
podrobné o principech výslovnosti znalosti a také zkušenosti. V případě nejistoty doporučujeme
konzultaci s kolegy a další studium literatury. Součástí je také zpěvní artikulace, co znamená
rozeznávání různého spojování zpívaných tónů. To znamená naučit žáka tvořit hodnotný tón na všech
vokálech, konsonantech, slabikách, slovech i větách.
To vše, když zpíváme:
a) legato – vázaný, plynulý zpěv dvou a více tónů
b) portamento – zpěv neseně shora dolů, nebo opačně s pomyslnou řadou mezitónů
c) držené tóny – přechod z jednoho dlouhého tónu na druhý na poslední chvíli, aby zněl každý
tón rovnocenně zvukově i délkou
d) glissando - zpěv neseně shora dolů, nebo opačně (podobně jako u portamenta, ovšem řada
mezitónů zní v síle hlavového tónu
e) ripetuto (tzv. opakované tóny) – způsob členění tónů je ve frázi rozdělen po dvou notách
spojených obloučkem. První tón každé dvojice je opakováním předchozí noty
f) staccato – je ostré a krátké zpívaní s označením tečky nad nebo pod notou
g) tenuto – přísně dodržujeme hodnoty not označených vodorovnou čárkou nad nebo pod
notou a tóny nasazujeme s jemným důrazem

Tradiční i nové přístupy – pěvecké školy, jejich výhody i nevýhody
K tradičním způsobům patří různé pěvecké školy v evropském i světovém měřítku. Při školení
zpěváků je důležité vycházet z jejich fyziologických vrozených daností. Někteří, byť zkušení, učitelé
zpěvu prosazují při zpěvu nastavení rtů do „o“, jiní do „i“. Tedy na výšku, nebo na šířku. Obě verze
v případě přehnané realizace znamenají jistou nežádoucí deformaci mluvidel a také výsledného zvuku
hlasu. Mějme na zřeteli, že je zpěv nejpřirozenější hudební projev dětí a nespolehlivější prostředek
k rozvíjení hudebnosti. Tudíž je jakákoliv anomálie zejména u mladších žáků nebezpečná. Na
středních uměleckých školách začínají pedagogové s ohledem na věk a „zralost“ adeptů zpěvu velmi
obezřetně. Nesmíme tedy zapomenout, že učitelé základních uměleckých škol by měli školit žáky
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a připravovat zájemce o studium právě pěstováním přirozeného a esteticky kvalitního pěveckého
projevu.
Co se týká současnosti, stále více prostupuje pěvecký obor zpěv populárních žánrů. Dochází tak
mnohdy k nežádoucímu poslechu interpretů nevalné kvality. Odráží se to v pěveckém projevu žáků,
zejména v oddělení rejstříků, kdy žáci doma zpívají s originálními nahrávkami, mnohdy v hluboké
poloze a v hodinách zpěvu mají problém tvořit kultivovaný tón už ve vyšší střední poloze. To staví
učitele do situace, kdy by měli odborným výkladem působit na žáky a vysvětlit jim škodlivost jejich
počínání. Přispět radami, které přesvědčí zpěváky o nutnosti a účelnosti pěvecké techniky. Žáci totiž i
od kvalitních zpěváků odposlouchávají nežádoucí, ač výrazově zdůvodnitelná „glissanda“, která
používají častěji a stává se z nich tzv. „manýra“. Tvoří tóny „normálně“ se sníženým měkkým patrem,
ztuhlou čelistí a tlakem na hlasivky. Zpěv působí neesteticky. Je pravdou, že u zpěváků tzv. moderních
žánrů tvoří poněkud „plošší“ tóny, nikoliv však ploché. Z těchto důvodů musí být přístup učitelů
zpěvu poněkud přizpůsobený době, novým trendům a vkusu zpěváků, který musí korigovat. Je nutné
poukázat na klady a zdůvodnit zápory oblíbených žánrů a přesvědčit žáky, kteří mají zájem o studium
nonartificiálních oborů, že klasická pěvecká technika je základem i pro uplatnění v této sféře.

Výběr technických cvičení, vokalíz a solfege
Technická cvičení, vokalízy a solfege uvádíme podle pokročilosti.
Pro začátečníky - jednoduchá hlasová cvičení podle výběru učitele
B. Chládková-J. Snížková: Slabikář začínajícího zpěváčka
J.Holečková: 500 pěveckých cvičení (výběr snazších)
Hurník-P. Eben:Česká Orffova škola I.díl (rozvíjení hudební představivosti)

Pro mírně pokročilé
J.Holečková: 500 pěveckých cvičení (výběr snazších)
K.Lapšanská: Doremifa
B.Chládková: První pěvecké kroky
H.Panofka:Abeceda zpěvu (výběr)
I.Hurník-P.Eben:Česká Orffova škola II.a III.díl (rozvíjení hudební představivosti)
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Pro pokročilé
Nicolo Vaccai: Metodo pratico
G.Concone: 50 solfegi (výběr)
M.Suttnarová: Vybrané solfege
B.Lütgen :Vokalisy I a II
F. Paolo Tosti: 50 Petits Solfeges
Marco Bordoni: 24 Volalis
August Iffert: Gesangschule

Přednesové skladby
Přednesové skladby jsou uvedeny v příloze č. 1
Sbírky lidových písní jsou uvedeny v příloze č. 2

Výrazové prostředky – kdy a jak je používat
K technice hlasu neodmyslitelně patří i výrazová kultura. Všechny složky přednesu lze rozvinout na
základě technického zvládnutí hlasu, zpívaného slova a porozumění obsahu.
Všeobecné výrazové prostředky:
a) tempo
b) frázování
c) dynamika
d) agogika
Vyjmenované prostředky nejsou dostačující, pokud nepochopíme obsah, funkci a účel skladby. Je na
učiteli, aby o tom učitel mluvil od začátku nastudování skladby včetně větných a hudebních akcentů –
přízvuků. Výrazové podání skladby, zejména u pokročilých zpěváků je výsledkem složité umělecké
práce. Na posluchače musí ovšem působit velmi bezprostředně a přirozeně. U závažnějších skladeb je
neméně důležité pochopení slohu, přihlédnutí ke společenskému vývoji a dobovým podmínkám,
v nichž dílo vzniklo a autor žil. Přehánění různých výrazových prostředků se může stát také manýrou,
co v tomto případě znamená časté a přehnané používání určitých technických schopností, které
odpoutávají pozornost posluchačů od skladby k technickým přednostem zpěváka a tím k jeho osobě,
co svědčí o vnějším efektu.
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Jak motivovat žáky
Jedním z nejdůležitějších úkolů pedagoga je, a to nejen na začátku výuky, motivace žáka. Ke
každému žákovi je třeba přistupovat individuálně, volit repertoár, který mu bude vyhovovat, bude ho
rád zpívat, ale získá na něm i potřebné dovednosti a znalosti.

Kde najdeme další informace

Literatura o zpěvu:
D. L. Aspelund,.: O pěveckém umění. SNKLHU, 1955
B. Háka, M. Sovák Hlas, řeč, sluch: základní věci z fonetiky a logopedie,
3. přepracované vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN 44-00-02. 1955
F. Martienssenová - Lohmannová: Vzdělaný pěvec, nakladatelství KORA 1994
MUDr. Jitka Vydrová: Rady ke zpívání

Metodiky zpěvu (zpracovány významnými pedagogy ) - příklady:
Kočí, P.: Základy pěvecké techniky. Supraphon, Praha 1970
J. Vrchotová - Pátová: Pěvecká výchova, SNP, Praha 1976
A. Mařík, Jonášová L.: Abeceda hlasových cvičení. Panton, Praha 1971
J. Majtner: Hlasová výchova – Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc 1995
E. Malatincová: Metodika spevu Anny Hrušovskej, Bratislava 2007

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů:
Vzdělávací semináře pořádané NIDV nebo CCV, lze i na jednotlivých krajských organizacích domluvit
určitý seminář
Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádá semináře pro pěvecké pedagogy ZUŠ
Konzervatoř Brno pořádá kurzy pro pedagogy „Sobotní pěvecké semináře“
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Různé letní školy a interpretační semináře – pedagogové se jich mohou zúčastnit i jako pasivní
účastníci

Jakých soutěží se můžeme se žáky zúčastnit:
Soutěž žáků ZUŠ, vyhlašovaná MŠMT v tříletých cyklech
Mladí Bohuslava Martinů - pořádá ZUŠ a Město Polička
Pražský pěvec - pořádá Dětská opera Praha
Písňová soutěž Bohuslava Martinů - pořádá Hudební škola hlavního města Prahy
Pro Bohemia – pořádá Janáčkova konzervatoř Ostrava
Pěvecká soutěž Olomouc - pořádá ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci
Duškova soutěž hudební mládeže ve zpěvu - vypisuje Mozartova obec v České republice
Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina, IUVENTUS CANTI, VRÁBLE, Slovenská republika
Další různé regionální soutěže, kterých se žáci ZUŠ mohou zúčastnit

Jaké weby nám pomohou
Učitel musí sledovat hudební vydavatelství i na internetu a dle nové nabídky doplňovat hudební materiál.
Např. stránky Music44.com zahrnují různá nakladatelství. Možností je v dnešní době opravdu hodně a je
možné zakoupit skoro všechno od klasiky po současnost a to včetně karaoke.

Neuluxor = palác knih, Václavské nám., Praha – možno objednat tituly, které u nakladatelů již nejsou
(kontakt: www.neoluxor.cz, info@neoluxor.cz, telefon: 221 111 338 (359)
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Příloha:č. 1
Přednesové skladby
(Abecední seznam dle autorů, nebo názvů)
Album českého bel canta
Album českých operních árií
Album klasiků (E.Destinová – Z.Knittl)
Album ruských operních árií
Arie antice I. a II. díl
Arien – Album
Aven roma Beethoven Ludwig van:
Bel canto
Bendl Karel:
Bendl Karel:
Bláha Václav:
Blažek Zdeněk:
Blažek Zdeněk:
Blodek Vilém:
Branislavová V
Brožová B.:
Bůžek J.:
Čapkovský Petr Ilijič
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Dvořák Antonín:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:
Eben Petr:

40 cikánských písní
Sämtliche Lieder
J. Holečková, E. Hradecký
Cikánské melodie;
Skřivánčí písně
Dětské písně
Pro nejmenší I a II
Sedm písní v lidovém tónu
Milostné písně
Za písničkou
Album dětských písní
Je nám dobře na světě
24 písní a romancí
Cigánské melodie, op. 55
V národním tónu, op.
Písně, op. 2
Písně milostné, op. 83
Čtyři písně, op. 82
Biblické písně, op. 99
Večerní písně, op. 31
Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6
Elce pelce kotrmelce
Jarní popěvky
Písně nejtajnější
Písně nelaskavé
Písně z Těšínska
Šestero písní milostných
Písně k loutně
Malé smutky
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Englich Renaissance Songs
Falla M.:
Feld J.:
Fiala Petr:
Fibich Zdeněk:
Fibich Zdeněk:
Flossman Oldřich:
Folprecht Zdeněk:
Grieg Edward:
Hába Karel:
Hába Karel:
Hába Karel:
Hába Karel:
Hanuš Jan:
Hurník Ilja:
Hurník Ilja:
Hůla Zdeněk:
Chopin Friderik
Italian Art Songs
Janáček Leoš:
Janáček Leoš:
Janáček Leoš:
Janáček Leoš:
Ježek Jaroslav:
Jindřich Jindřich:
Jindřich Jindřich:
Kalabis Viktor:
Konvalinka Karel:
Konvalinka Karel:
Krček Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Křička Jaroslav:
Lehnert J. R.:
Mácha Otmar:

Siete canoiones populaus Epaňolas
Devět písniček dětem
Písničky pro Petrušku
Šestero písní
Jarní paprsky
Nový poklad
Veselé písničky
Album písní
Děti zpívají
Nejmenším zpěváčkům
Pějme píseň dokola
Z dětského světa
Malované písničky
Písničky s flétnou
Květiny
Písničky o lásce
17 pieśni polskich
26 balad lidových
Moravská lidová poesie v písních
Slezské písně
Ukvaldská lidová poezie
Písničky
12 chodských písní
Zlatý ptáček
Album lidových písní
Miloškovy popěvky
Slunéčka I. a II.
Lidové písně z repert. souboru Musica Bohemica
Daniny písničky op. 49
Jdou zvířátka jdou op. 64
Jiříčkovy písničky op. 36
Písně a pochody op. 32
Oblázky z lásky pro malé hlásky
Zvířátka (výběr dětských písní z různých opusů)
Zvířátka z lesa op. 67
První touhy I a II
Brousek pro tvůj jazýček
Moravské lidové písně
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Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Martinů Bohuslav:
Masaryk Jan:
Mendelssohn- Bertholdy Felix:
Mladý Václav:
Mozart Wolfgang Amadeus :
Mozart Wolfgang Amadeus :
Musorgskij Modest Petrovič:
Novák Vítězslav:
Novák Vítězslav:
Novák Vítězslav:
Novák Vítězslav:
Pauer Jiří:
Petr Zdeněk:
Saidlová Jolana:
Seidlová Jolana:
Schneider-Trnavský Mikuláš:
Schneider-Trnavský Mikuláš:
Schneider-Trnavský Mikuláš:
Schneider-Trnavský Mikuláš:
Schneeweis Jan:
Schubert Franz:
Schumann Robert:
Schumann Robert:
Smetana Bedřich:
Smetana Bedřich:
Soler V. M.:
Strašek Emil:
Střelák Milan:
Teml Jiří:
Uhlíř Jaroslav – Svěrák Zdeněk:
Uhlíř Jaroslav – Svěrák Zdeněk:
Uhlíř Jaroslav – Svěrák Zdeněk:
Urks Iron:

Nové slovenské písně
Nový špalíček
Petrklíč
Písničky na jednu stránku
Písničky na dvě stránky
Dětské písně
Čtyři písně
Dvě písně na texty negerské poezie
Národní písně
Sämtliche Lieder
28 písní
Sämtliche Lieder
Písně
Dětská světnička
25 slovenských lidových písní
Cigánské melodie
Písničky na slova lidové poesie moravské
Slovenské spevy
Kaleidoskop
Ptačí písničky
Zimní sen
Slovenské národné piesne
Slzy a úsmevy
Zo srdca
Drobné kvety
Tulipán
25 písní
Dětské písně
Sämtliche Lieder
První písně
Večerní písně
12 Canzonette Italiane
Pět písní pro děti
Sólo pro všechny
Sluníčko
Mám v hlavě myš Lenku
Není nutno
Zpěvník
Dětské písně
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Urks Iron:
Wagner Richard:
Zouhar Zdeněk:
…a mnoho dalších titulů

Ptačí znělky
Pět písní
Písničky o lásce
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Příloha č. 2
Seznam sbírek lidových písní
i pro potřeby soutěží

Andrejs Jaroslav:
Axman Emil:
Axman Emil:
Beran J.:
Blažek Zdeněk:
Brož František:
Daniel Ladislav:
Eben Petr:
Erben K. J. – Martinovský
Gsőllhofer, Kramer, Provazník:
Flégl J.:
Hába Karel:
Hába Karel:
Hanuš Jan:
Hanžlík Bohumír:
Held J. Theobald Orebský:
Hradcová L.:
Janáček Leoš.:
Janáček Leoš:
Janáček Leoš:
Janáček Leoš:
Jaromír Gelnar:
Jindřich Jindřich:
Jindřich J.:
Jiránek Alois
Kalabis Viktor.:
Krček Jaroslav:
Krček Jaroslav:
Krček Jaroslav:
Kunc Jan:
Kunc Jan:
Malát Jan:
Martinů Bohuslav:
Masaryk Jan

Lidové písně z východočeského kraje
Kytice písní českých
Věnec písní z moravského Slovácka
Z Podkletí
Ze ztraceného zpěvníčku ( moravské lidové písně)
Lidové písně s doprovodem klavíru
Naše píšťalka (100 lidových písní s flétnou)
Písně z Těšinska
Národní písně
Kytice 100 národních písní
Hořické písně
Nejmenším zpěváčkům
Pějme píseň dokola
Lidové lísně
Lidové písně a říkadla z Polabí
Národní písně
Liptovské písně
Ukvaldská lidová poezie
Slezské písně
Moravská lidová poezie v písních
Lidové písně a balady
Národní zpěvník
30 českých národních písní z Domažlicka
Burianovo album lidových písní
Slovenské spevy
Album lidových písní ( sestavil a upravil 1963 )
Deset lidových písní
Lidové písně z repertoáru Musica Bohemica (Český zpěvník )
Nad kolébkou
Z brněnského kraje
Kytička lidových písní
Český národní poklad
Nové slovenské písně
Národní písně
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Novák Vítězslav:
Novák Vítězslav:
Novotný Václav Juda:
Novotný Václav Juda:
Novotný Václav Juda:
Novotný Václav Juda:
Novotný Václav Juda:
Raichl Miroslav:
Rychlík Jan:
Schneeweis Jan:
Schneeweis Jan:
Schneider Trnavský Mikuláš:
Sládek Ferdinand:
Sládek Ferdinand:
Štěpán Václav:
Trojan Václav.:
Vogel J.:
Vycpálek L.:
Weis Karel:
Weis Karel:
Wǚnsch Rudolf:
Zich Otakar:

25 slovenských lidových písní
Slovenské spevy
27 slovenských písní
Bechyňské písně
Libické písně
Řečické písně
Slovácké písně
České a moravské národní písně
Jihočeské písně a písničky
Rusava – zpěvy valašské dědiny
12 lidových písní z Holešovska
Slovenské národné piesne
Poklad I. a II.
Trocnovské písně
České národní písně
České a slovenské lidové písně
Lidové písně z Těšínska
15 lidových písní
Blaťácké písně
Český jih a Šumava v písni
Z kraje Bezručova
25 chodských písní

