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ÚVOD

Protoţe od narození ţiji v Prostějově, téma diplomové práce: ,,Ţivot a dílo Vladimíra
Ambrose“ se mě osobně dotýká. Od šesti let jsem navštěvovala Základní uměleckou školu
Vladimíra Ambrose, kde jsem studovala hru na klavír a zpěv. Téměř denně jsem procházela
kolem pamětních desek ve vestibulu školy, kde viselo pár fotografií a okopírovaných
dobových dokumentů ilustrujících ţivot a hudební kariéru tohoto významného prostějovského
rodáka. To bylo ale vše. V hodinách hudební nauky ani v hodinách klavíru jsem se
nedozvěděla o tomto skladateli víc.
Mám pocit, ţe je jeho hudební odkaz v Prostějově málo podporován. Ambrosovy skladby
se neobjevují v repertoáru besídek ţáků školy ani v repertoáru prostějovských hudebních
sdruţení. V hudební nauce se o něm téměř neučí. Odborná literatura se aţ na několik výjimek
omezuje na slovníková hesla. Příleţitostí k poslechu Ambrosových skladeb z nahrávek je také
velmi málo. Na gramofonových deskách se jeho skladby objevily před mnoha lety pouze
dvakrát a tyto nahrávky jsou dnes téměř nedostupné.V tomto ohledu je významný počin Doc.
PhDr. Karla Taberyho, PhD., který se rozhodl vypátrat starší dochované nahrávky v archivech
různých rozhlasových studií a sestavit z nich CD.
Přesto si myslím, ţe by tento hudební skladatel, dirigent a významný kulturní činitel měl
figurovat v povědomí Prostějovanů v daleko větší míře, protoţe významně podpořil a pozvedl
kulturní ţivot ve svém rodném městě.
Cílem mé práce tedy je shromáţdit co největší mnoţství informací o tomto skladateli a
vyzdvihnout jeho význam nejen pro Prostějov. Poznatky získané studiem tohoto tématu
nadále vyuţiji ve své pedagogické praxi.
Dosud vyšla jediná obsáhlejší monografie o Vladimíru Ambrosovi, vydal ji muzikolog
Vladimír Gregor a je tomu uţ víc jak čtyřicet let. Z této monografie ve své práci vycházím,
ale doplňuji ji novějšími informacemi a poznatky, které jsem získala studiem pramenů a

6
literatury v Městské knihovně Prostějov, v Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose a
v Muzeu Prostějovska.
Struktura práce je seřazena chronologicky podle jednotlivých zásadních období v ţivotě
Vladimíra Ambrose, které jsou ovlivněny jednak jeho osobními ambicemi a jednak
všeobecným kulturním, společenským a politickým kontextem.
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1. Rodiště
(Prostějov v druhé polovině 19. století a před první světovou válkou)

Pro pochopení vývoje Ambrosovy činnosti je vhodné krátce uvést, do jakých
politických, hospodářských a kulturních podmínek přišel do Prostějova Ezechiel Ambros, otec
Vladimíra Ambrose, a za jaké situace Vladimír Ambros vyrůstal dospíval ve výraznou
skladatelskou osobnost.

Druhá polovina 19. století na Moravě znamenala dynamický vývoj. Prostějov, rodiště
Vladimíra Ambrose, patřil k nejvýznamnějším střediskům českého politického ţivota na
Moravě.
Do obzoru podnikatelů se dostala výroba občanských oděvů, které podlehlo tradiční
tkalcovství, a město se zázemím levných pracovních sil lákalo vídeňské ţidovské podnikatele
k zakládání nových firem. Nezůstalo však jen u oděvní výroby, postupně rostly sladovny,
pivovary, parní mlýny, jatky, mydlárny, palírny. Vznikla také výrobna obuvi a závod na
výrobu zemědělských strojů (6, str.18 -19).
V souvislosti s růstem kapitálu a konkurenčními boji prostějovských podnikatelů začala
vzrůstat nespokojenost dělníků se všeobecným vykořisťováním. Dělnictvo se začalo sdruţovat
v různých spolcích.
Dělnický spolek vzdělávací, zaloţený 4. 2. 1870, který sdruţoval dělníky české i německé
národnosti, byl záhy rozpuštěn a nahrazen Všeobecným dělnickým spolkem, který se začal
zabývat politickými otázkami. Také socialistické dělnické hnutí na Prostějovsku velmi rychle
ukončilo svou činnost.
16. března 1883 byl vytvořen Politický klub dělnický V Prostějově, který se stal
nejvýznamnější organizací do první světové války. Svou působností tento spolek nebyl omezen
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pouze na město, ale pořádal i schůze v okolních městech a vesnicích. Prostějov se stal
střediskem šíření socialismu pro celou střední Moravu.
Ţivé dělnické hnutí dalo vzniknout také několika dělnickým listům - ,,Duch času“ byl
v první polovině roku 1885 jediným českým dělnickým časopisem v českých zemích. Začal
vycházet i beletristický časopis ,,Matice dělnická.“ Po zániku ,,Ducha času“ organizátoři
dělnického hnutí dali vzniknout novému časopisu, který nazvali ,,Hlas lidu“ (6, str.19).
Roku 1890 (rok narození Vladimíra Ambrose), v souvislosti s přípravami prvního Svátku
práce, vypukla v Prostějově stávka tkalcovského a krejčovského dělnictva, k níţ se přidali i
obuvníci, zedníci a strojaři. Stávka přerostla v pouliční boje a uklidnila se aţ po varování před
sráţkou s ozbrojenou jednotkou, skončila aţ začátkem června s částečným úspěchem
(6, str.20).
V tomto období také vrcholily boje o český Prostějov. Oficiálně proti sobě stáli dva
protivníci – strana národní (česká) a strana německá . Soupeření probíhalo v oblasti politické,
ekonomické a kulturní. Podstatnou součástí tohoto soupeření bylo zakládání českých spolků
(Orlice, Vlastimila, Měšťanská beseda, Spolek divadelních ochotníků…), které upevňovaly
národní vědomí a přispívaly k růstu vzdělanosti širších vrstev obyvatelstva (6, str. 20).
Důleţitý mezník v dějinách města představuje rok 1892, kdy proběhly volby do městského
zastupitelstva. Starostou města se stal Karel Vojáček a spor byl rozhodnut ve prospěch české
většiny. Od té doby má Prostějov českou reprezentaci.
Od roku 1892 nastává také další velký rozvoj města, vzniklo mnoţství veřejných budov –
pošta (1897), Národní dům (1907), gymnázium (1901), nemocnice a sirotčinec (1902, 1906)
atd. (13, str.16).
Podstatný rozmach zaznamenal i kulturní ţivot města, který se soustřeďoval zejména v jiţ
zmiňovaných spolcích. Především hudba měla v Prostějově bohaté zázemí. Pěvecké sbory
Orlici a Vlastimilu později řídil vynikající sbormistr Ezechiel Ambros, otec Vladimíra
Ambrose. Pěvecká sdruţení byla na vysoké umělecké úrovni, seznamovala posluchače i
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s rozsáhlejšími kantátovými a oratorními skladbami a navíc pořádala koncerty předních
hudebních těles a sólistů (6, str. 23).
Pro rozvoj divadelní, hudební, výstavní i přednáškové činnosti měl velký význam také další
umělecký počin, stavba Národního domu. Zrodilo se tak jedno z nejpozoruhodnějších děl české
secese, na jehoţ stavbě a výzdobě se podíleli zejména Jan Kotěra, Stanislav Sucharda, Jan
Preisler a František Kysela (6, str 23).
Divadlo zaznamenalo velký rozmach jak po stránce amatérské, tak i profesionální.
Národní dům hostil mnoţství profesionálních souborů, např. soubor brněnského Národního
divadla.
Amatérská divadla zde uvedla stovky představení, ve městě existovalo více jak dvacet
amatérských divadelních souborů, z nichţ nejdelší historii měl Spolek divadelních ochotníků,
zaloţený uţ v roce 1870. Významný přínos pro prostějovský divadelní ţivot mělo také mladé
dělnické Lidové divadlo, které zde zaloţilo tradici loutkového divadla (6, str. 23).
Rozvoj města zastavila válka, 31. července byla ve městě vyhlášena mobilizace, politický a
kulturní ţivot ochromila cenzura a zákaz činnosti dělnických organizací(6, str. 24).
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2. Muzikantský rod Ambrosů

2.1. Význam hudebních rodů

Vladimír Gregor, hudební historik, kritik, publicista a sbormistr, píše ve svém článku (6) :
,,Říkalo se donedávna, že vymřely české muzikantské rody, které roznášely do světa slávu
českého hudebního talentu nebo doma podněcovaly hudební amatérismus. Stamicové, Bendové,
Vraničtí, později Škroupové, Nesvadbové, Ferstrové, Jeremiášové, Homolkové, Doležilové a
další. To již byl závěr 19. a začátek 20. století a s ním prý se přiblížil úpadek české hudební
tvořivosti. Avšak bylo tomu právě naopak. Prostějov měl v té době dokonce štěstí, že se v něm
usadil muzikantský rod Ambrosů, především Ezechiel Ambros (1861 - 1915) a pak jeho synové
Vladimír, Emanuel, Jan a Bohumil. Z nich první dva se věnovali hudbě profesionálně.“

2. 2. Ezechiel Ambros

Ezechiel Ambros se narodil 8. 12. 1861 v Kavriánově u Vyškova. Po studiích na niţší české
reálce v Prostějově a učitelském ústavě v Brně vstoupil v devatenácti letech na praţskou
varhanickou školu.
Roku 1882 nastoupil místo ředitele kůru a varhaníka v chrámu Panny Marie v Kroměříţi,
začal vyučovat zpěvu a hře na housle a na klavír na hudební škole kroměříţského spolku
Moravan.
Dne 15. září roku 1888 se Ezechiel Ambros přestěhoval do Prostějova, kde se stal ředitelem
kůru v chrámu Povýšení sv. Kříţe.
Necelý rok nato podal prostějovskému obecnímu zastupitelstvu návrh na zaloţení hudební
školy pro výuku hry na housle a zpěvu. Vypracoval organizační statut a vyučovací plán.
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Dne 1. října 1889 byla Městská hudební a zpěvní škola v Prostějově otevřena pod vedením
právě Ezechiela Ambrose (5, str.10).
Ve stejném roce převzal Ambros sbormistrovství ţenského pěveckého spolku Vlastimila a
rok nato i muţského sboru Orlice. Následně se stal profesorem zpěvu na gymnáziu a na české
reálce. Současně se podílel na zaloţení Cyrilské farní jednoty, která měla za úkol zvelebovat
liturgickou hudbu, oprošťovat ji od světských koncertantních prvků a figurálních vlivů ve
prospěch chorálu a vokální polyfonie. S farním pěveckým sborem cyrilské jednoty nacvičil a
provedl významná liturgická díla (např. Mozartovo Requiem d moll, Beethovenovu Missu
solemnis, Fibichovu Missu brevis, Mozartovu Korunovační mši).
V roce 1905 zaloţil v Prostějově amatérské Orchestrální sdruţení a stal se jeho dirigentem
(5, str.10).
Všechna tato sdruţení povýšil na vysokou uměleckou úroveň a nastudoval s nimi náročná
díla (Stabat mater, Svatá Ludmila, Svatební košile od Antonína Dvořáka, Česká píseň Bedřicha
Smetany aj.). Propagoval také díla moravských skladatelů (J. Nešvera, J. Čapka-Drahlovský,
C.M.Hrazdira, A. Ručka aj.) na prostějovských koncertech a tím přispíval k vytvoření tzv.
,,moravské hudby (6)“. Jeho zásluhou koncertovali v Prostějově význační čeští virtuosové,
pěvci, pěvecké sbory, komorní tělesa a orchestry.
Z potřeb pěveckých sdruţení vycházela i Ambrosova činnost skladatelská, zejména jeho
úpravy lidových písní. Upravené písně vyšly souborně tiskem pod názvem: Z moravských
dědin (F.Urbánek), Moravské národní písně (F.Buček, Prostějov 1895), Hanácky pěsničke
(na verše O. Přikryla, Píšovo nakladatelství, 1900).
Jako jeden z prvních zhudebňoval verše Josefa Václava Sládka (muţské sbory Rodné
brázdy; Ne, ta moje pole), napsal několik melodramů (Josef Egyptský, Štědrý večer, Toman a
lesní panna, Maryčka Magdonova) (5, str. 11) )(6), komponoval také chrámovou hudbu
(mše Před oltářem tvým, Bonum est centiteri pro ţenský sbor a orchestr, offertoria, mešní
vloţky aj.) a napsal několik houslových a klavírních skladeb, sborů a písní (5, str. 11) (6).
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Ezechiel Ambros zemřel 31.5.1915 ve věku 54 let. Pokračovateli rodinné hudební tradice se
z jeho čtyř synů stali Vladimír a Emanuel.

2. 3. Emanuel Ambros

Narodil se 26.9.1885 v Kroměříţi, studoval matematiku a fyziku na UK v Praze, ale
současně docházel na přednášky Zdeňka Nejedlého a studoval hudební teorii u Vítězslava
Nováka. V roce 1920 vykonal státní zkoušky z hudební výchovy pro střední školy a učitelské
ústavy.
Emanuel Ambros patnáct let vyučoval hudební výchovu na středních školách v Olomouci a
následně (aţ do své smrti) v Brně.
Aktivně se účastnil dění ve výročním roce Bedřicha Smetany (1924). V Olomouci přednášel
o významu tohoto skladatele a zaslouţil se o výstavbu Smetanova pomníku v (dnes
Smetanových) sadech v Prostějově (4).
Jeho přínos pro kulturní ţivot v Olomouci spočívá zejména v pořádání hudebních kurzů, v
organizaci koncertů, psaní hudebních kritik a vědeckých studií (např. napsal významnou práci
o dvaceti letech olomoucké opery), v českých překladech textů písní Bramse, Wagnera, Griega
aj.(4).
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3. Rodný dům Vladimíra Ambrose

Podle zkoumání, o kterém se zmiňuje Kraus (12), není moţné přesně určit Ambrosův rodný
dům.
Ezechiel Ambros, otec Vladimíra Ambrose, se narodil 8. 12. 1861 v Kavriánově
na Vyškovsku a zemřel v Prostějově, v Rejskově ulici č. 25, dne 31. 5. 1915. Údaje
uvedené v matrice a v pozůstalostním spise se rozcházejí. V pozůstalostním spise je
uvedeno chybné datum úmrtí 1.6.1915 (12). Tuto skutečnost jsem si v prostějovské matrice
ověřila.
V letech 1873 - 1877 navštěvoval prostějovskou reálku, následně začal studovat
učitelský ústav v Brně. Roku 1880 nastoupil na praţskou varhanickou školu. Jeho
prvním pracovním působištěm byla Kroměříţ, odtud se natrvalo přestěhoval
do Prostějova během září roku 1888. První byt poskytl Ezechielu Ambrosovi zanícený
hudebník, říšský poslanec Eduard Skála, který si postavil přízemní dům v Nádraţní
ulici, která byla 3. 7. 1896 přejmenována na ulici Svatoplukovu. Rodina Ambrosova
(s prvorozeným synem Emanuelem) bydlela v čísle 10.
Podle záznamů Eduarda Skály, které dodnes vlastní jeho snacha, paní Marie Skálová,
bydleli Ambrosovi v bytě číslo 1 asi od září aţ do června 1890. V této době zde jiţ
začal bydlet Josef Špaček, další vlastenec, který se sem přistěhoval z Těšínska.
Zůstává však záhadou, kde od července 1890 do konce roku 1891 bydleli Ambrosovi.
Ezechiel Ambros a Eduard Skála spolu dále spolupracovali, ovšem Amrosovi se dva
měsíce před narozením syna Vladimíra odstěhovali neznámo kam. V prostějovské
matrice mají navíc všichni sice uvedeno i místo narození, ale bliţší označení u
Vladimíra chybí.
Třetí syn, Jan Ambros, se narodil 13. 1. 1892 v Prostějově v Nádraţní ulici č. 25,
v matrice je nadepsáno Západ (tedy Západní dráha) - tedy v Rejskově ulici, která
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nesla tento název do 31. 1. 1893. Tento dům se právě dostavoval, jak je patrno
z letopočtu nad průčelím - 1892. 15. 6. 1896 se stali jeho vlastníky Ezechiel a Marie
Ambrosovi. Kmotrou Vladimíra a Jana byla M. Jelínková ze Střelecké
(dnes Blahoslavova) ulice č. 3. Existují dohady, jestli nemohli Ambrosovi bydlet právě
tam. V čísle 5 bydlel známý hudebník a sbormistr Orlice Antonín Tušek.
Dr. Vojtěch Měrka (pedagog, překladatel, publicista, redaktor časopisu Hudební
zprávy muţského pěveckého sboru Orlice) si vzpomněl, ţe ,,Vláďa mluvil o domě v
Blahoslavově ulici, ale nevím již dnes v jaké souvislosti (12).“
Kraus (12) se dále zmiňuje, ţe další pátrání je zatím bezvýsledné, pokud se někde v
úředních archivech neobjeví adresa Ezechiela Ambrose z doby od července 1890
do konce roku 1891 a tím i rodný dům Vladimíra Ambrose.
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4. Rodina a první hudební vzdělání

Rodinné prostředí s aktivním a umělecky činným otcem jistě inspirovalo malého
Vladimíra k zájmu o hudbu. Jak píše Gregor (5), i jeho matka, Marie Ambrosová
(rozená Zapletalová, nar.12. 1. 1865) ho v tomto zájmu velmi podporovala.
Matčina smrt v roce 1911 ho velmi ranila a podle Gregora (5) uspíšila Vladimírův
odchod do ciziny. Svou druhou nevlastní matku Růţenu (rozenou Greiplovou) poznal
Ambros aţ po návratu z ciziny.
Skladatel měl moţnost věnovat se hudbě pod odborným vedením svého otce, který
mu dal základy hry na klavír, na housle a základy harmonie.
Významným faktem pro rozvoj Ambrosovy hudebnické osobnosti bylo také otcovo
přátelství se skladatelem Josefem Nešverou (od roku 1884 ţil trvale v Olomouci a působil
tam jako ředitel dómského kůru) a se skladatelem a klavíristou Františkem Neumannem.
František Neumann sehrál v Ambrosově ţivotě důleţitou roli. Od roku 1904 (5, str. 18)
působil jako druhý kapelník ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu a Ambrosovi
tam dopomohl k místu korepetitora při divadle.

4. 1. Varhanická škola a poznávání hudebního prostředí v Brně

Od září 1907 Ambros studoval na varhanické škole v Brně. Tato škola se uţ pod vedením
Leoše Janáčka těšila jistému věhlasu.
Základem vyučování byly tři předměty: nauka o skladbě, hra na varhany a zpěv.
Janáček sám tu vyučoval nauku o skladbě, zavedl další hlavní předměty: intonaci, hru na
klavír a na housle s metodikami výuky hry na tyto nástroje, dějiny hudby, liturgiku a
psychologii, estetiku a povinné vyučování hry na dechové nástroje. Ţáci se také účastnili
přednášek o hudbě, hudebních skladatelích a hudebních formách (sonáta).
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Nauka o skladbě se zde vyučovala odlišným způsobem neţ na jiných hudebních školách a
byla nejtypičtějším znakem školy. Její důleţitost byly podtrţena uţ tím, ţe ji vyučoval sám
ředitel. Janáček si vytvořil svůj vlastní harmonický systém, který byl vědečtější a na
psychologickém základu. Podle Janáčka umoţňoval ţákům vyvíjet se individuálně, ale přesto
v rámci daných a ověřených pravidel (14, str.33).
Ambros se zúčastnil 18 Janáčkových přednášek, Janáčkova umělecká osobnost mu velmi
imponovala a do určité míry ho ovlivnila. Na mladého skladatele také velmi zapůsobil čilý
koncertní duch města, české opery, koncerty České filharmonie, německého orchestru
Brünner Filharmonikera.
Varhanickou školu absolvoval Vladimír Ambros v červnu 1910 a tím se zařadil mezi
Janáčkovy ţáky (V. Kaprál, V. Petrţelka, J. Kunc, J.Kvapil, O. Chlubna, B. Bakala…).
Přesto se ukazuje, ţe ho daleko víc neţ Leoš Janáček ovlivnila osobnost skladatele
Vítězslava Nováka.
V. Novák měl silný citový vztah k Moravě. V Brně dokonce proběhlo několik premiér
jeho děl. Premiéry kantáty Bouře a Sonáty Eroicy se Ambros účastnil. V jedné ze svých
vzpomínek (21) píše, ţe uprostřed svého studia na varhanické škole slyšel na jednom
z brněnských koncertů Novákovu Sonatu Eroicu, která ho nesmírně uchvátila a tím začal
jeho obdiv k tomuto skladateli a později i jejich přátelství.
Kundera (14, str.16) píše, ţe Novákův vliv v Brně byl tak výrazný, ţe do jisté míry
utlumil vliv Janáčkova skladebného slohu a všichni příslušníci Janáčkovy brněnské školy
byli ve svém vývoji paradoxně více ovlivněni dílem Novákovým neţ Janáčkovým.
I Vladimír Ambros se z počátku neubránil jednostrannému vlivu Leoše Janáčka, zejména
zpěvohra Ukradené štěstí těţí z Janáčkovi nauky o skladbě, aţ se v ní podle Kundery (14, str.
29) ,, …zcela ztrácí umělecká osobnost Ambrosova.“
Vladimír Gregor (5, str.16) uvádí, ţe Ambrosovy skladby ze závěru jeho studia na
varhanické škole i jeho komorní díla z roku 1911 jsou vysloveně ovlivněny dílem
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Janáčkovým Sukovým a mají romantický obsah. Jsou to zejména: neznámé sbory věnované
prostějovskému pěveckému sboru Vlastimila, Nálady pro klavír, Dumka pro housle a
klavír, Nálady duše, melodramy Hornická balada a Holoubek, drobné klavírní skladby
Ukolébavka, Vánoční, Valčík. Všechny tyto skladby vznikly v závěru Ambrosova studia
v letech 1910 – 1911.
O těchto skladbách se dozvídáme z první známé kritiky Ambrosových skladeb, byla
uveřejněna v Hlasu Hané (21). Autorem kritiky je dr. V. Měrka, který se zde píše o Sukovu
vlivu na Ambrosovo dílo a naznačuje určité vývojové fáze ve skladatelově tvorbě.
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5. Frankfurt nad Mohanem a Londýn

5. 1. Frankfurt

Po absolvování varhanické školy měl Ambros nastoupit na přání otce na místo ředitele
kůru v Kostelci na Hané. Avšak Ambros, jak píše Gregor (5, str18): ,,Netíhnul zdaleka
k církevní hudbě ani k hudební pedagogice, jak tomu bylo u většiny absolventů Janáčkovy
školy…“ Byl dobrým houslistou a klavíristou s velkým zájmem o divadlo a orchestr.
Z těchto důvodů se Vladimír Ambros v r. 1911 obrací na rodinného přítele Františka
Neumanna s prosbou o umístění u frankfurtského divadla. Neumann jeho prosbě vyhověl,
nabídl mu místo korepetitora a tím nastal velký převrat ve skladatelově ţivotě.
Ve Frankfurtu nad Mohanem si Ambros doplnil své kompoziční vědomosti. Nastoupil na
tamější konzervatoř, kde byl ţákem Iwana Knorra v kompozici, v dirigování F. Baseermanna
a v instrumentaci B. Seklese (9).
Ambros poznal základní světový i koncertní repertoár v interpretaci vynikajících umělců a
moderní evropské hudební proudy, které se začaly na přelomu století v západní Evropě
rozšiřovat.
Zde také začal Ambrosův pronikavý příklon k hudebnímu impresionismu, především
zásluhou hudebního pedagoga Bernharda Seklese, učitele Paula Hindemitha, který byl
velkým propagátorem debussyovského impresionismu (16, str. 8).
V Knorrově třídě se také Ambros seznámil s anglickým skladatelem Cyrilem Meirem
Scottem, který jej později pozval k dlouhodobému pobytu do Londýna (1914 - 1921). Tento
skladatel byl také nadšeným obdivovatelem Debussyho.
Podle Kundery (14, str. 29) zcela podlehl Ambros francouzskému impresionismu
v rozhlasové opeře El Christo de la Luz a v symfonické básni Bezkydy (i míšení prvků
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novákovského impresionismu a skladbou Janáčkovou). Vlivy impresionismu sledujeme i
v dalších skladbách: Labutinka, Balada o nenarozeném dítěti aj.
Později se Ambros pokouší tento jednostranný vliv francouzského impresionismus mírnit
opět typicky českým skladebným impresionismem Vítězslava Nováka, jednak
sentimentálním lyrismem nebo efektním pucciniovským verismem (16, str. 8).
V 80. letech byla zveřejněna korespondence Vladimíra Ambrose s přítelem z mládí PhDr.
Vojtěchem Měrkou, a to především 15 dopisů z let 1911 aţ 1913. Tato korespondence je
dokladem toho, co z hudebního dění Ambrose ve Frankfurtu nejvíce ovlivnilo.
Rozborem korespondence se zabývá Vladimír Gregor ve svém článku z roku 1981 (3):
Ambros píše příteli do Prostějova s velkým nadšením zejména o operních představeních
(Wagner: Tristan a Izolda, Strauss: Elektra a Růţový kavalír), dále o svém účinkování v
135 členném orchestru pod vedením A. Nikische, R. Straussse, W. J. Mengelberga. Velmi si
také oblíbil Debussyho operu Pelléas a Mélisande (1911).
Dalším silným uměleckým vlivem, který zatím nebyl zaznamenán v ţádné monografii o
Ambrosovi, byla světová premiéra opery Der ferne Klang vídeňského skladatele Franze
Schrekera. Tento skladatel zaloţil Vídeňský filharmonický sbor, od roku 1912 působil jako
profesor na vídeňské Akademii umění a po roce 1920 byl ředitelem Vysoké hudební školy
v Berlíně a je známý jako učitel českého skladatele Aloise Háby.
Na Ambrose zapůsobil také celou svou osobností, podle dopisu je zjištěno, ţe se Ambros
se Schrekerem ve Franfurktu osobně stýkal. Ve svých dopisech píše: ,, Je to náramně
zajímavý člověk. Jemná duše – pro kterou bych se již rozladil“ a ,, …byl jsem s ním mnohdy
na procházce a to vždy byla má nejmilejší a nejhlubší chvíle.“ Gregor ( 3 ) píše, ţe se
Ambros vyjadřoval o Schrekerově opeře jako o krásné hudbě, která byla naplněna ,,
překypující erotikou, zmateným symbolismem, citlivým dramatickým stylem a přehnanou
zvukovostí a barevností.“ Tyto vlastnosti mají i Ambrosovy skladby té doby, jako jsou:
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symfonická báseň Ţivot, Nokturno pro velký orchestr, klavírní Kvintet, klavírní cyklus
Nálady aj.
Po návratu do Prostějova v roce 1921 se Schrekerův vliv syntetizoval s vlivem hudby
Janáčkovy a Novákovy. Vliv evropské moderny můţeme sledovat i v Ambrosově díle ze
30. let, například v Loutkové suitě (1934), v dechovém kvintetu Picadilli (1935), v cyklu
písní Sbohem a šáteček (1935) a v orchestrální Symfonietě, která reaguje na události kolem
Mnichova (1938).
V době svého pobytu ve Frankfurtu se Ambros začal věnovat i dirigování, v tomto ohledu
ho velmi ovlivnil jeho pedagog, dirigent a houslový virtuos Fritz Bassermann, zástupce
ředitele konzervatoře, a místní dirigentské vzory Mengelberg a Neumann.

5. 2. Londýn

Během působení ve Frankfurtu se skladatel seznámil s Angličankou Mabel Frances
Speakmanovou, která se pohybovala ve vyšších společenských kruzích, ţivila se lekcemi
konverzace angličtiny, hrála na klavír a měla vztah k hudbě. Ambros ji věnoval klavírní
skladbu Liebesnacht op. 3.
Toto seznámení bylo dalším významným mezníkem v jeho ţivotě. V druhém ročníku
konzervatoře obdrţel Mozartovo stipendium pro nadané ţáky, díky kterému mohl uzavřít
sňatek a odstěhovat se do Anglie. Sňatek se konal právě v den, kdy Anglie vstoupila do
válečného stavu s Německem a Rakousko-Uherskem, 5.8.1914 (5, str. 21).
Manţelé bydleli nejdříve v penzionu na Gordon Place a následně na severním okraji
Londýna v soukromém bytě.
V Londýně získal Ambros místo kapelníka v soukromé opeře Carl-Rossa a dále pracoval
jako korepetitor v Couvent Garden. Aby vylepšil rodinný rozpočet, hrával na klavír k němým
filmům, na varhany v kostele a na housle v orchestru. Po celou dobu pobytu v Londýně
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manţele finančně podporovala manţelčina rodina. Toto období v Ambrosově ţivotě bylo
velmi problematické hlavně proto, ţe byla Anglie ve válečném stavu a následkem toho mu
bylo znemoţněno vrátit se do rodné země a nesměl se pohybovat dál neţ čtyři míle za
hranice Londýna.
Některé skladby z tohoto období se nedochovaly, známe jen jejich názvy. Jsou to
především klavírní skladby Jarní nálada (1915) a Zamilovaný trpaslík, Serenáda pro
smyčcové trio (1918) , symfonické básně pro velký orchestr Belgie (1916) a Panna
(1917) a taneční orchestrální fantazie Faunovy námluvy. Skladba Faunovy námluvy je
jedinou dochovanou skladbou z londýnského období. Toto dílo má zaznamenané opusové
číslo 20 (Ambros se zřejmě rozhodl svá díla opusovat, ale později od toho opustil), coţ podle
Gregora (5, str. 22) značí, ţe v Londýně muselo vzniknout mnohem více skladeb, a to tedy
přinejmenším 20.
Po skončení války ţili Ambrosovi v Londýně ještě necelé tři roky, tudíţ skladatel strávil
v zahraničí celých 10 let.
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6. Návrat do Prostějova

V době války byl Ambrosův styk s domovem zcela přerušen, proto se ani nedověděl, ţe
mu v roce 1915 zemřel otec. Gregor (5, str.23) píše, ţe mu příbuzní poslali dopis, ve kterém
ho informovali o otcově smrti a apelovali, aby se vrátil domů, ale tento dopis Ambros
obdrţel s ročním zpoţděním.
Skladatel se vrátil do vlasti aţ v roce 1921, toto zdrţení pramenilo z manţelských
problémů. Ambrosova manţelka se bránila stěhování do neznámé země. Nakonec však
rozhodlo existenční zabezpečení. Skladatel získal moţnost působit jako pedagog v hudební
škole města Prostějova. Tak se Ambros po desetileté emigraci vrátil do rodného města a na
základě svých získaných zkušeností začal uvaţovat, jak povznést prostějovský kulturní ţivot.

6. 1. Prostějov po první světové válce

Prostějov po válce navázal na tradice revolučního dělnického hnutí, sílila marxistická
levice, která 15.října 1920 začala vydávat svůj tiskový orgán Stráţ lidu (6, str.25). Prostějov
se stal sídlem okresního a krajského výboru KSČ. Vůdčími silami byli i známí profesoři
gymnázia Vojtěch Tuček, Jan Kamenář a Antonín Dokoupil. Antonín Dokoupil měl velký
vliv i na básníka Jiřího Wolkra a zaloţil divadelní krouţek Revoluční scéna.
KSČ neustále vedla boje za politické, mzdové a sociální poţadavky proletariátu a
semknutí dělnické třídy. V této době výrazně vzrostl počet obyvatel Prostějova, coţ také
výrazně ovlivnilo školství. K reálce, obchodní akademii a gymnáziu v roce 1919 přibylo
dívčí reálné gymnázium a krejčovská škola, která byla spojena s tkalcovskou.
Kromě vzrůstu vzdělanosti nastal i vzestup kulturní, který byl ovlivněn především činností
různých spolků např. Klub přátel umění a Beseda, které pořádali četné výstavy a koncerty.
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Velký rozvoj zaţívaly také divadelní ochotnické soubory, v neděli se hrávalo aţ na pěti
scénách.
Co se týká hudebního ţivota, pěvecké sbory Orlice a Vlastimila dosáhly kvalit nejlepších
sborů u nás. Dále zde působila Cyrilská jednota, pěvecký spolek Dalibor a dělnické pěvecké
sdruţení (6, str.25 - 26).

6. 2. Dirigentská a sbormistrovská činnost v Prostějově

V Prostějově tedy nastoupil Ambros jako učitel hudební školy a zároveň se stal
sbormistrem pěveckých spolků Orlice a Vlastimily. K těmto aktivitám se přidruţilo ještě
dirigentské působení v Orchestrálním sdruţení.
Jan Racek (17) charakterizuje Ambrose jako dirigenta takto: ,,…Na základě svých
bohatých dirigentských zkušeností. Které získal ve Frankfurtu nad Mohanem, v Londýně a
zvláště v prostějovském Orchestrálním sdružení, se vypracoval v dirigenta pozoruhodné
interpretační úrovně. Ambrosovo dirigentské gesto bylo neobyčejně vervní, přitom až
elegantně vláčné, což umožňovala jeho štíhlá a pružná postava. Ve všem prozrazovalo
podnětnou, živelně dravou hudebnost, řekl bych tradiční rodovou muzikálnost. Ambrosův
manuální výkon překvapoval svou vláčnou a elastickou poddajností. Snad jen v nadměrně
zdůrazňované pohybové mnohotvárnosti by byla jistě ku prospěchu větší ekonomičnost a
intenzívnější soustředění k dynamickému a zvukovému odstínění orchestru.“
Koncerty měly vynikající úroveň a významně zasahovaly do kulturního dění města.
S tímto amatérským orchestrem provedl např. Dvořákovu Novosvětskou symfonii,
Čajkovského Pathetickou, Mozartovu Jupiterskou aj. Jednou z nejvýznamějších událostí se
však stalo provedení Novákovy kantáty Svatební košile za přítomnosti autora. Gregor (5, str.
24) zmiňuje, ţe odtud lze datovat novou vlnu ovlivnění Novákovým dílem. Tušíme zde i vliv
Františka Neumanna, který po návratu z Franfurktu zastával místo šéfa opery brněnského
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Národního divadla, kde provedl tři ze čtyř Novákových oper, Zvíkovského raráška, Lucernu
a Dědův odkaz. Ambros se také začal stýkat s Klubem moravských skladatelů, který zaloţili
dřívější Janáčkovi ţáci.

6. 3. Autorská tvorba

V této době také vzniklo Ambrosovo přátelství s básníkem Jiřím Wolkrem, které
ovlivnilo i jeho hudební tvorbu. Wolker se hudebně vzdělával, navštěvoval v Praze
přednášky Zdeňka Nejedlého, učil se harmonii u J.B.Foerstra a pokoušel se i kompozici.
Také studoval hru na housle v hudební škole v Prostějově a v letech 1911 – 1915 byl ţákem
Esechiela Ambrose, který ho vyučoval na gymnáziu zpěvu (5, str.25).
Přátelství Ambrose a Wolkra dokumentuje také to, ţe Ambros zkomponoval dva dny
po básnikově smrti klavírní skladbu Pozdrav hor, která měla podtitul ,, Památce drahého
přítele J.Wolkra.“ Dalšími skladbami poznamenanými básníkovou smrtí byly Balada o
nenarozeném dítěti (melodram s doprovodem klavíru podle známé Wolkrovy básně)
a scénická hudba ke hře A.Doleţala Princezna Liliput.
Baladu o nenarozeném dítěti Ambros za dva roky přepracoval do podoby symfonické
básně pro velký orchestr a sólový ţenský hlas. Do této skladby se promítají mimo jiné
sympatie k Ambrosově prostějovské přítelkyni Květě Zahradníkové, která se později stala
libretistkou jeho oper. Gregor (5, str.26) píše, ţe do skladby vloţil ,, …osobité tóny citově
opravdového lyrismu “ a ţe zde převaţuje opět novákovský impresionismus.
Toto období Ambrosovy tvorby bylo velmi tvůrčí, ovlivněno jednak sympatiemi
k ţeně, jednak jeho členstvím v klubu Moravských skladatelů a přátelskými styky s šéfem
brněnské opery Františkem Neumannem. Jeho spojení s Brnem bylo jistě impulsem k tomu,
ţe začal komponovat svou první operu Ukradené štěstí (1924) a rok na to druhou operu El
Christo de la Luz.
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Současně se Ambros věnoval dětské tématice. Zejména je třeba zmínit klavírní
cyklus Dětské srdce, který se skládá z pěti částí. Gregor (5, str.28) uvádí, ţe tento cyklus
dokumentuje všechny vlivy na skladatelovu tvorbu v tomto období. První dvě skladby
(V myšlenkách, Vzpomínka na tanec) jsou pomalé valčíky, skladba Hra s míčem je
ovlivněna Debussym a poslední dvě (Večer, Linda jde do školy) Novákem.

6. 3. 1. Opery

První hudebně dramatické dílo, opera Ukradené štěstí, vzniklo v roce 1924 a jiţ 19.ledna
1925 bylo poprvé provedeno v Městském divadle v Brně (21). Představení dirigoval J.
Janota, v hlavních rolích se představili A. Sehnalová, K. Zavřel, J. Černík, reţie se ujal O.
Zítek.
Toto dílo je psáno na motivy dramatu realistického básníka a organizátora dělnického
hnutí na Ukrajině Ivana Franka. Drama se odehrává v zapadlé ukrajinské vesnici a zachycuje
problém nešťastného manţelství. Mikola Zadoroţnyj se vrací do své vesnice k manţelce
Anně. Anna je mu nevěrná s četníkem Michalem Hurmanen. Hurman prozradí Anně své
rozhodnutí pomstít se tomu, kdo ukradl jejich štěstí. Následující den přichází se starostou a
zatýká Mikolu, protoţe prý povraţdil ţidy v obci. Mikola však prokáţe, ţe je nevinný a vrací
se domů. Odhalí nevěru své ţeny a Michala zavraţdí sekyrou. Libreto k Ambrosově opeře
napsala Květa Zahradníková - Krapková.
Ambros vycházel, jak uvádí Gregor (5, str. 30), z lidového bohatství písňového a
tanečního, které po vzoru Janáčka umělecky ztvárnil a stylizoval. Pro zachycení ukrajinského
lidového prostředí Ambros vyuţívá písňových a tanečních nápěvů, které jsou blízké ruským
lidovým předlohám, a ve druhém dějství rozpracovává motiv ruské kolomyjky. Inspirace
Janáčkem je evidentní také ve zpracování vokální sloţky a ve vyuţívání dramatických
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prostředků. Podle Gregora (5, str. 31) je mírným odklonem od Janáčkova vzoru Ambrosova
důsledná práce motivická, která se spíše podobá Novákovi.
Brněnská premiéra této opery byla přijata velmi kladně. Kritik Černušák (21) ji ohodnotil
jako ,, úspěšný projev rozhodného talentu a krásný slib do budoucna“.
Opera se bohuţel od 30. let nehrála, teprve v roce Ambrosovy smrti se opery ujal
zahraniční rozhlas v ukrajinském Kyjevě.
V letech 1927 – 1928 začal Vladimír Ambros spolupracovat s Českým rozhlasem v Brně.
Na vlnách tohoto rozhlasu bylo totiţ 1. března 1925 zahájeno pravidelné vysílání hudebního
oddělení a současně vznikala nová komorní sdruţení, např. Moravské kvarteto. Důleţitou
událostí, která měla vliv na Ambrosovu tvorbu i jeho osobní ţivot, bylo také to, ţe se druhým
kapelníkem rozhlasového orchestru stal Neumannův a Janáčkův ţák Břetislav Bakala, který
se stal nejen jeho spolupracovníkem, ale i přítelem.
Jedním z prvních operních rozhlasových přenosů bylo provedení druhé Ambrosovy opery
El Christo de la Luz (1929). Libreto napsala Květa Zahradníková - Krapková na motivy
druhé ze Tří legend o krucifixu Julia Zeyera Zázrak toledský.
Opera obsahuje dvě dějství. V prvním dějství má Rispa, dcera Meribala, nejbohatšího
kupce v Toledu, obdarovat hosty v jejich domě kyticí fialek a myrty. Svou kytici chce však
dát pouze tomu, kdo umí nejlépe milovat své bratry. Otec jí však poradí, aby ji darovala
tomu, kdo umí nejsmrtelněji nenávidět vrahy svého lidu. Mladý ţid Abisain Rispu miluje,
tvrdí, ţe fanaticky nenávidí křesťany, proklíná Spasitele a proto se hlásí o Rispiny květiny.
Meribal ho ţádá, aby podal důkaz své nenávisti. Abisain chce získat Rispinu ruku a tak
vymyslí plán a svěří se s ním Meribalovi. V Toledu je chrám Krista Světlého (El Christo de
la Luz), ve kterém křesťané líbají nohy dřevěného Krista. Abisain hodlá napustit sochu
jedem, aby kaţdý, kdo přijde líbat nohy dřevěnému Kristu, zemřel. Rispa tento rozhovor
vyslechla, ale protoţe sama byla v srdci křesťanka, ţádala Spasitele o radu, jak by tomuto
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neštěstí mohla zabránit a zároveň vykoupit Abisaina, kterého miluje. V té chvíli spadne svíce
a Rispa si myslí, ţe je to znamení, ţe se má obětovat.
V druhém dějství Abisain potřel Kristovu nohu jedem, ukryl se za sloupem, aby viděl
výsledky svého činu. Přichází Rispa a před oltářem prosí Hospodina o milost. V té chvíli
přichází průvod jeptišek políbit Kristovy nohy. Rispa se vrhne mezi sochu a abatyši a chce
sama políbit nohy Krista, aby tak ostatní varovala. Kristus ale nepřijme její oběť a ohne nohu
v koleně. Lid jásá nad zázrakem, ale kdyţ dovídá, ţe je dívka ţidovka, domnívá se, ţe si
Kristus nepřál znesvěcení jejím políbením, zuří a útočí na bezbrannou dívku. Abatyše ji však
ochrání a Rispa jí prozradí důvody svého činu, přiznává, ţe prosila Krista, aby směla
Abisaina ochránit. Rozhodne se, ţe odejde s abatyší do kláštera. V prázdném chrámu uţ
zůstává pouze Abisain. V bolesti nad ztrátou Rispy a v záchvatu šílené nenávisti tasí dýku a
vrazí ji soše do boku. Lid nachází Abisaina pod krvácejícím Kristem, zuří a mstí se.
Umírající Abisain ve chvíli smrti slyší hlas Krista, který mu odpustil.
Jevištní premiéra se uskutečnila v Národním divadle v Bratislavě 18. září 1930, dirigoval
J. Vincourek, hlavní role hráli K. Zavřel, Z. Markov a D. Šimáňová.
Kritiky tohoto jevištního provedení ve shodě mluví o nevhodnosti námětu, který postrádá
výraznější dramatický okamţik a mluví o tom, ţe zápas dvou věr je tématika soudobému
světu cizí. Naopak práce kompoziční je hodnocena kladně. Mystický námět určil způsob
hudebního vyjádření. Bylo nutné opustit styl předchozí opery a sáhnout k jiným vzorům.
J. Racek (18, str. 29) odhaluje v této opeře zásadní vliv francouzského impresionismu.
Svou pozornost soustředil Ambros na orchestrální sloţky, aby docílil silné zvukové
barvitosti a vytvořil prchavé zvukové obrazy. Sám skladatel přiznal svůj příklon
k impresiononismu a popření tradiční přísné formy u příleţitosti druhého provedení této
opery v Olomouci v roce 1948. O své skladatelské technice říká: ,,Kroucení a mlení jednoho
motivku až do vyschnutí mne nikdy nazajímalo. Proto mne také nikdy nezajímal kontrapunkt,
ta velké suchá násobilka (21).“

28
Opera El Christo de la Luz vznikala na přelomu Ambrosova období prostějovského a
břeclavského.

6. 3. 2. Ambros klavírista, klavírní skladby

Po návratu do Prostějova se skladatel kromě jiţ zmiňovaných činností věnoval také
soukromému vyučování hry na klavír a příleţitostně i koncertoval. Hru na klavír po svém
působení v divadle ve Frankfurtu a v Londýně ovládal skvěle a ještě ji dále studoval.
Jan Racek o Ambrosově klavírní zdatnosti mluví takto (17): ,, Ambros dovedl plně
uplatnit svou pianistickou dovednost, kterou si osvojil za svých studií doma i za hranicemi
vlasti. Byl vynikající a pohotový hráč z listu. Jeho hra se vyznačovala pozoruhodně vyspělou
technickou zručností a lehkostí obou rukou, vystupňovanou dynamickou a agogickou
zvukovou plastikou a neobyčejně precízní rytmickou vyhraněností, i když celým svým
hudebním založením směřoval k impresionistické zvukové zamlženosti, neurčitosti než ke
konkrétnímu zvukovému projevu.“
V této době psal také klavírní sklady, Gregor (5, str. 35) zmiňuje zejména dvě, v nichţ
vidí opět zřetelný příklon k Novákovu vzoru. Jsou to skladby Cestou (1925) a Pohádka o
uvadlé růţičce, věnovaná zemřelé neteři. Těmito menšími klavírními skladbami si podle
Gregora (5, str. 36) ,,…připravoval cestu k novákovským skladbám symfonickým.“

6. 3. 3. Tvorba symfonická

První v řadě symfonických skladeb byla uţ zmiňovaná druhá verze skladby Balada o
nenarozeném dítěti, které také vznikla na přelomu skladatelova období prostějovského a
břeclavského v letech 1926 - 1927.
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Gregor (5, str. 37) tuto skladbu označuje jako další mezník v Ambrosově tvorbě, označuje
ji za skladatelovo ,,…přiznání k Novákově instrumentaci, kompozičnímu stylu a pojetí formy
symfonické básně…“ Mluví také o tom, ţe skladatel soustředil největší pozornost na
vystiţení celkové nálady básně, coţ dokazuje to, ţe se soustředil zejména na orchestrální
sloţku. Vokální sloţka zde slouţila také spíše pro dokreslení nálady, zhudebnil pouze tři
verše Wolkrovy básně.
Premiéra skladby se uskutečnila 6. listopadu 1927 s orchestrem brněnského divadla a
dirigoval ji F. Neumann.
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7. Břeclav

7. 1 Osobnost skladatele a sloţitá osobní situace

Ve školní roce 1926/1927 nastoupil Ambros na místo ředitele hudební školy v Břeclavi.
V novém působišti podobně jako v Prostějově rozvíjel kulturní a osvětovou činnost. Jeho
hlavní zájem se ale soustřeďoval na hudební školu, coţ se projevovalo na úrovni
pravidelných ţákovských i učitelských koncertů. Nijak však nepřerušil styk s Prostějovem,
s manţelkou a nevlastní matkou, ale zanechal práce ve Vlastimile a Orlici. Protoţe v této
době tíhnul k tvorbě symfonické, pokračoval i nadále v dirigování Orchestrálního sdruţení.
Pro toto sdruţení pracoval velmi obětavě, nastudoval s ním velké mnoţství náročných
skladeb, uskutečňoval s ním pravidelné podzimní koncerty i některé zájezdy. Avšak, jak píše
Gregor (5, str. 38), jeho významný kulturní přínos pro Prostějov nebyl doceněn a byl také
obětí pomluv kvůli svým rodinným vztahům, coţ se podle Gregora ukazuje jako moţná
motivace jeho odchodu do Břeclavi.
Stále více se také prohluboval Ambrosův pracovní vztah k Brnu, kde několikrát řídil
brněnské Orchestrální sdruţení a kde prostřednictvím Františka Neumanna a Břetislava
Bakaly zaznívaly jeho skladby.
Období Ambrosova pobytu v Břeclavi povaţuje Jan Racek (16) za vyzrálé tvůrčí období,
ve kterém vznikala nejzávaţnější díla. Těmto dílům se také Racek nejvíce věnuje ve své
kritické práci.
Ve svém vzpomínkovém článku (15) Jan Racek mluví o třicetiletém přátelství
s Vladimírem Ambrosem. Vzpomíná na Ambrose jako na zajímavou a charismatickou
osobnost, která ho hned velmi uchvátila. Poprvé se s ním setkal 3.března 1927 v Prostějově
na oslavném večeru v sále Národního domu u příleţitosti stého výročí narození L. van
Beethovena, kde Jan Racek přednášel o Beethovenově ţivotě a díle. Ambros o tuto
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přednášku projevil zájem a chtěl ji uskutečnit v Břeclavi, ale k její realizaci nakonec nedošlo.
Později se Racek s Ambrosem stýkali nejen v Prostějově, ale i v Olomouci a v Brně.
V době jejich seznámení bylo Ambrosovi třicet sedm let, ve svých vzpomínkách ho Racek
popisuje jako krásně urostlého, štíhlého, přitaţlivého muţe, vţdy pečlivě oblečeného a
elegantního. Vzpomíná, ţe měl zvláštní kouzlo osobnosti, vystupoval vţdy vybraným
způsobem a s jemným taktem zvláště k ţenám, které okouzloval svou bezprostředností,
dvorností, nevtíravým jednáním a laskavým přístupem. Byl skvělý společník a ve společnosti
svých ctitelů a přátel velmi oblíben.
Racek uvádí, ţe přestoţe Ambros proţil v Břeclavi silné milostné dojmy, které ovlivnily
jeho uměleckou práci, nebyl tam příliš šťastný. Píše, ţe si Ambros v rozhovorech s ním často
stěţoval, ţe ho ,,…tísní malicherné provincionální prostředí slováckého maloměsta (16)“.
Byl ubíjen nevraţivostí svých kolegů i městských činitelů, kteří nedovedli pochopit jeho
snahy a plány a byli provokováni jeho svobodomyslným ţivotem.
Ambros se snaţil stejně jako v Prostějově podílet i na práci mimoškolní, působil
v Městském osvětovém sboru, kde pořádal přednášky a hudebně – výchovné pořady. Zaloţil
smíšený pěvecký sbor Městského osvětového sboru, kterému dal později název ,, Janáček“
(5, str. 41). S tímto sborem však Ambros vystoupil pouze třikrát, většina muţských členů
nakonec přešla do sboru Sokol, který byl v té době úspěšnější.
V Břeclavi se Vladimír Ambros spřátelil s dr. Jaroslavem Durdíkem, který působil
jako ředitel městských úřadů a zároveň tvořil krátké divadelní scény a skeče pro brněnský
rozhlas a u Ambrose si k nim objednával hudbu. Durdík také vedl loutkové divadlo Radost,
pro které Ambros skládal scénickou hudbu a také řídil jeho malý orchestr. Napsal například
scénickou hudbu ke hře Vánoce (K Betlému, 1933), Svědomí, k filosofické básni Jaro a
k jiným hrám divadla Radost (Erbenovy Svatební košile, Tagorův Poštovský úřad, Máchův
Máj). Úpravy těchto skladeb pro malý orchestr často zaznívaly v brněnském rádiu. V tomto
ohledu bylo významné i nadále trvající přátelství s Břetislavem Bakalou. Je evidentní, ţe
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tvorba scénická a divadelní mu pomáhala řešit tíţivou finanční situaci, v níţ se skladatel
ocitl.
Jeho nepříjemnou finanční situaci ještě prohloubila aféra s přípravou vlastní operety
v Městském divadle v Olomouci. Operetu To mě těší připravoval dva roky (1932 - 1934)
a čtyři dny před premiérou, kdy uţ bylo vše připraveno, praţský opisovač nedodal notový
materiál pro třetí akt operety, protoţe jej nedostal zaplacen předem. Opereta proto nemohla
být provedena a skladatel se dostal do velkých nepříjemností a dluhů.
V této těţké ţivotní situaci se Ambros upínal ke své tvorbě a přátelům. V tomto období
se také prohloubilo jeho přátelství s Vítězslavem Novákem, měl moţnost poznat ho blíţe u
příleţitosti premiér Novákových skladeb v Brně. Novák ho opět ovlivnil i skladatelsky,
zejména svou symfonickou básní Tatry, která ho inspirovala k napsání vlastní symfonické
skladby Bezkydy (Ambros označil svou skladbu Bezkydy se ,,z“) (5, str. 45).
Dalším mezníkem, který ovlivnil Ambrosův osobní ţivot i jeho tvorbu a který zmiňují Jan
Racek (15) i Vladimír Gregor (5, str. 42) , byl silný citový vztah k o dvacet let mladší
učitelce klavíru S. Štefanové, se kterou se seznámil při svém působení na břeclavské hudební
škole. Gregor (5, str. 42) zmiňuje jejich korespondenci, ve které Ambros píše, ţe zamýšlí
ukončit manţelství a usadit se jinde neţ v Prostějově. K uskutečnění záměru však nakonec
nedošlo z důvodu jeho morálních závazků vůči manţelce a kvůli začátku druhé světové
války, ale je pochopitelné, ţe tato situace nepříjemně ovlivnila Ambrosův osobní ţivot.
Za břeclavského pobytu zasáhly navíc Ambrose dvě smutné ztráty. V srpnu roku 1928
zemřel jeho učitel Leoš Janáček a hned půl roku na to přítel František Neumann. Na obě
smutné události reagoval skladatel, stejně jako na smrt přítele Jiřího Wolkera, drobnými
klavírními skladbami Hukvaldské hvozdy osiřely (1928) a Finale (1929).
Jeho tíţivá situace se vystupňovala další aférou, ve které se proti němu postavili členové
učitelského sboru hudební školy. V roce 1936 v novinách Břeclavský kraj byl veden proti
Ambrosovi útok, který vznikl na základě jeho kritiky veřejného vystoupení učitelů hudební

33
školy, uveřejněné v Dělnických novinách. Je pochopitelné, ţe se skladatel v této
nezáviděníhodné situaci stále více upínal k moţnému odchodu z Břeclavi.
Ambros se snaţil z Břeclavi uniknout různými způsoby, ucházel se o místo na brněnské
konzervatoři, o místo dirigenta v bratislavském rozhlase, také o místo dirigenta v brněnském
divadle, dokonce byl ochoten odejít s S. Štefanovou na hudební školu do Hodonína, nebo
pracovat jako tajemník hudební redakce brněnského rozhlasu. Ani jeden z těchto plánů mu
však nevyšel a skladatel musel i nadále zůstat v Břeclavi. Velmi se upínal k uvedení kaţdé
své skladby a stále čekal na úspěch, uznání a pochopení své tvůrčí práce.
Povzbuzením pro další tvorbu mu byly také dvě prázdninové cesty do Anglie v letech
1929 a 1932. V srpnu 1929 dirigoval v Cambridge Mou vlast a v červenci 1932 řídil
v londýnském rozhlase BBC I. Symfonii Cyrila Scotta. Ve stejném rozhlase jiţ v roce 1931
zazněla Ambrosova skladba Bezkydy. Tyto cesty ho také inspirovaly k napsání několika
dalších skladeb: Picadilly, Preludium, Moře, Poslední Mohykán, Čtyři exotické tance.
V roce 1932 navštívil se Štefanovou státní operu ve Vídni. Zde na něj udělalo velký
dojem představení Vojcek A. Berga.
Z domácích skladatelů Ambrose zaujal Emil František Burian, navštívil jeho praţské
divadlo D34. Inspiraci jeho voicebandem můţeme předpokládat ve scénickém provedení
autorova melodramatu Máj.
Školní rok 1937 - 1938 byl v Břeclavi Ambrosův poslední, rozloučil se na večeru poezie a
hudby dne 21. června 1938. Vracel se do Prostějova rozčarovaný a nedoceněný ve velmi
pohnuté době, na počátku druhé světové války.

7. 2. Břeclavské dílo

Podle J. Racka (17) byla doba břeclavského pobytu nejvýznamnějším obdobím
v Ambrosově tvorbě. Moţná právě proto, ţe skladatel tvořil v těţkých pracovních i osobních
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podmínkách, vznikla tu celá řada nejlepších a nejhranějších skladeb. V jeho tvorbě se
projevilo několik zásadních vlivů, ať uţ to byl francouzský impresionismus, Novákův vzor,
subjektivní milostné záţitky nebo nová záliba v tvorbě A. Berga, Buriana a divadla D 34.
Z tohoto výčtu je patrné, ţe Ambrosova tvorba nezůstala jednotvárná a v průběhu tohoto
období prošla znatelným vývojem.
Zajímavostí je, jak uvádí Gregor (5, str. 50), ţe Ambros i přes svůj poměrně dlouhý pobyt
v Břeclavi nebyl aţ na výjimky ovlivněn lidovou slováckou písní. Pouze pro potřeby
Městského osvětového sboru harmonizoval slovácké písně a v roce 1936 vytvořil Fantasii
na legrutské písně slovácké pro velký orchestr.

Bezkydy (Beskydy)

K dlouho nejhranějším skladbám břeclavského období patří symfonická trilogie Bezkydy.
Inspirací k napsání této skladby mu byl pobyt v údolí říčky Ostravice mezi Lysou horou a
smrkem v létě roku 1928. Zdejší příroda ho velmi okouzlila.
První část této trilogie, Bezkydy, byla dokončena v únoru 1929 a premiéra proběhla
27.dubna 1930 v Brně, řídil ji K. B. Jirák, hrál orchestr Národního divadla.
Skladba se vyznačuje novákovskou zvukomalbou, často bývá srovnávána s Novákovou
skladbou Tatry, Gregor (5, str. 53) píše, ţe se Ambros pokusil napsat moravský protějšek
Tater. Dílo líčí atmosféru letního dne v horách, velebnost hor a krásu přírody.
V programu koncertu Moravské filharmonie (21), který proběhl 12. ledna 1948 a na
kterém Bezkydy zazněly, jsou citována skladatelova slova:
„Věčně krásná příroda – věčně opěvovaná hudbou…Bylo to o prázdninách 1925, přímo
v lůně Beskyd, kde jsem byl inspirován barvitou nádherou přírody, která hloubkou nálady
vryla se mi do duše a dala podnět k triptychu Bezkydy – Fantazie pro housle a orchestr –
Jaro života. Symfonická báseň Bezkydy pro velký orchestr líčí celou majestátnost
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beskydských hor. Po krátkém úvodu – rozednívání, zazní v orchestru hlavní motiv hor
v plném jasu slunce. Brzy je vystřídán motivem pastorálního rázu. Obě základní myšlenky
jsou protkány mnohými dojmy vyrovnané i rozeklané přírody a také bezručovskou hrozbou.
Krátká coda přináší uklidnění usínajících hor. Ještě naposled zaznívá hlavní motiv hor
celovaných zapadajícím sluncem.“
Druhou část trilogie, Fantazii pro housle a orchestr, skladatel dokončil v roce 1931 a její
premiéra proběhla 13.března 1932, byla provedena prof. F. Kudláčkem a brněnským
divadelním orchestrem, který řídil Z. Chalabala. Dílo skladatel označil mottem: ,,Dvě cesty,
které se scházejí na jednom místě.“
Jan Racek ve svém článku (17) zmiňuje autorovo označení této skladby jako ,,obraz
vlahého letního večera a lyrického snění za soumraku “ a dále ji charakterizuje jako barvitou,
zvukově impresionisticky koncipovanou. Orchestr ,,…plyne v bohatém symfonickém toku
jako rovnomocná složka vedle široce rozezpívaných sólových houslí, jež ústí do samostatně
provedené obsáhlé závěrečné kadence (17).“
Třetí část trilogie Bezkydy, kterou skladatel nazval Jaro ţivota, se tématicky od ostatních
dvou částí liší. V době, kdy vznikala (1932 – 1934), se skladatel zamiloval a Jaro ţivota pojal
jako svou vnitřní zpověď, která zachycuje jeho subjektivní duševní stavy, jeţ vystřídaly
původní oslavu moravských hor.
Původní název díla byl Ţivot a skladba obsahovala čtyři části: dítě, dívka, ţena, matka.
Premiéra díla proběhla v Brně dne 21.března 1937 na IV. symfonickém koncertě a řídil ji
M. Sachs.
Jan Racek (17) dílo charakterizuje jako krok dopředu, protoţe podle něj u Ambrose došlo
k ,,…osvobození od poutavého zvukově apartního impresionismu“ a příklonu ke
,,konkrétnější skladebné práci a pevnější logice architektonické výstavby.“ Podle Racka je
skladba podmíněna milostným vztahem k ţeně, a proto se autor podle něj neubránil
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,,…smyslově vášnivému zvuku, jenž se tu stává jakýmsi ventilem skladatelova citového
pohnut.“

Rok 1938 a válečné události poznamenaly skladatelovu tvorbu zejména v symfoniích
Symfonieta a Symfonie přírody. Symfonietu začal Ambros psát uţ v Břeclavi, ale
dokončena byla aţ v Prostějově.
Francouzský impresionismus Ambros dále překonává ve fantazii pro violoncello a malý
orchestr Radost. Racek (17) mluví o osobitějším pojetí, které se projevuje zejména
v melodické sloţce a o ,,… koncisnějším formovém semknutí daného motivického materiálu.“
Inspirací pro napsání této skladby byla skladateli opět příroda, vznikala v době jeho
prázdninového pobytu v Trenčianských Teplicích, a láska.
Podle Racka (17) je jednou z technicky nejvyzrálejších skladeb píseň pro baryton a
klavír Labutinka inspirovaná básní Petra Bezruče. Vzápětí byla skladba upravena i pro
rozhlasový orchestr. Následně vyšla jako faksimile v přepychovém typografickém provedení
s doslovným přetiskem Bezručovy básně. Skladatel jeden výtisk věnoval básníkovi, který byl
velmi potěšen, ale přiznal se, ţe se v hudbě moc nevyzná.
Významným a pozoruhodným dílem je také Ambrosův cyklus osmi písní na verše
Vítězslava Nezvala Sbohem a šáteček, kterou skladatel věnoval první interpretce Marii
Bakalové. ,, Subjektivní lyrismus této skladby vyvěrá v podstatě z romantického nápěvného
kořene. Skladba vytryskla jakoby jedním dechem z přímého zážitku vzbuzeného Nezvalovými
verši. Je plná citové opravdovosti a muzikantské živelnosti. Orchestr je znamenitě
instrumentován, hýří svítivými barvami a účinnými náladovými kontrasty (17).“ Cyklus je
inspirován rytmem tanga i slowfoxu, coţ vyvolává představu exotického prostředí. Hudba je
velmi intenzivní a věrně tlumočí Nezvalův text. Jsou zde zajímavě zkombinovány vlivy
moderních evropských proudů s vlivy impresionistickými.
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Hudební kritik Bohumil Karásek (Moravská soudobá hudba, v: Kulturní politika, červenec
1948) hodnotí tuto skladbu takto:
„Sbohem a šáteček – toť smutek a melancholie. Promlouvá tu k vám jaksi koncentrovaně
typická hudba minulého desetiletí. Zvukově, harmonicky i instrumentačně velmi vynalézavá,
inspirovaná ve své rytmice rytmem tang, která tehdy byla jakýmsi symbolem exotického
volání dálek…hudba svými výrazovými prostředky námi dnes již cizí, i když je to hudba doby,
kdy blouzníce o sladké Francii a unášení tajemností dálek, jsme neviděli krásu kolem sebe, je
to hudba velmi intenzivní, náladově naprosto určitá, sdílná, tlumočící básnický text Nezvalův
opravdu jednoznačně.
Vůbec se nám zdá, že Vladimír Ambros je zde, v okruhu malých písňových forem, nejvíce
doma. Zde může nejlépe využít své velké zvukové fantazie…verše, které učarovaly tolika
českým skladatelům, jsou právě svou typičností v zhudebnění nejen z nejlepších prací svého
autora ( ještě s podobným písňovým cyklem na texty černošských básníků), ale také jednou
z trvale živých skladeb naší předválečné moderny. “
Souběţně s písňovým cyklem Sbohem a šáteček vznikal i jednovětý I. smyčcový kvartet,
který autor věnoval Moravskému kvartetu. Inspirací mu byla četba románu Miluji sovětského
spisovatele Alexandra Avdějenka. První provedení skladby Moravským kvartetem proběhlo
v Praze 25. října 1937 na XII. koncertu Českého spolku pro komorní hudbu.
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8. Návrat do Prostějova a válka

8. 1 Počátek druhé světové války

Ambros se do Prostějova vrátil v pohnutém roce 1938. Události tohoto roku významně
zasáhly do jeho osobního i pracovního ţivota.
V pátek 23.září byla rozhlasem vyhlášena mobilizace. Začaly se stavět tři protiletecké
kryty, obyvatelé Prostějova rychle sháněli plynové masky a nakupovali nutné zboţí.
Prostějov se také začal plnit uprchlíky z pohraničí, do poloviny října 1938 poskytl azyl asi
třem tisícům osobám. V říjnu byla také zastavena činnost KSČ, proto komunisté vytvářeli
ilegální organizace a začali tisknout první tajné letáky (6, str. 27).
Ve středu 15.března 1939 přijelo první říšsko - německé vojenské auto, Prostějov se začal
plnit Němci, kteří ihned začali s bezohledným vykořisťováním. Hned druhý den, 16.března,
začala akce gestapa, při které byli zatýkáni komunisté a ţidé. Odpor proti tomuto útlaku však
stále pokračoval prací ilegálních organizací a první oslava Svátku práce za protektorátu,
1.května 1939, vyzněla v demonstraci věrnosti republice (6, str. 27-28).
V tomto roce také proběhla významná akce, druhý pohřeb K.H.Máchy, která se stala
manifestací ochrany národní kultury proti okupantům. Vladimír Ambros při této příleţitosti
upravil původní melodramatickou hudbu, kterou napsal (na motivy Máchova Máje) v
Břeclavi a vytvořil tak představení, které provedl s Orchestrálním sdruţením a ţáky
prostějovského gymnázia v květnu a červnu v Prostějově a Brně (5, str. 65).
Tato politická a společenská situace silně narušila Ambrosovy plány, nebyl přijat do
brněnského rozhlasu, a také vylučovala rozvod. Jeho rodinné prostředí tedy nebylo ideální,
těţko se mu v něm pracovalo, navíc jeho finanční situace byla stále velmi špatná. Téměř
celou válku proto Ambros soukromě vyučoval hudbu, zejména hru na klavír.
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K těmto problémům se přidaly i starosti se zdravím, především nemoci ledvin a
ţlučníku.
Stále také udrţoval korespondenci se S. Štefanovou, ale milostné vzplanutí dávno
pominulo a jejich vztah zůstal pouze přátelský. Psali si hlavně o jeho tvorbě, o nových
skladbách a vzpomínali na léta strávená v Břeclavi.
V této době skladatel přerušil styky s Brnem a začal navazovat nové v Praze. Gregor
(5, str. 65) upozorňuje zejména na skladatelovu korespondenci s R. Kubelíkem, který provedl
v Praze s Českou filharmonií Symfonietu (1945) a Symfonii přírody (1946). České kvarteto
hrálo Ambrosův I. kvartet (1940) a také bylo v Praze provedeno několik jeho dalších skladeb.
Skladatel dále intenzivně pokračoval jak ve skladatelské činnosti, tak i v osvětové a
hudebně výchovné práci. Uţ jsem zmínila provedení Máchova Máje s Orchestrálním
sdruţením, s tímto orchestrem stále vystupoval jako dirigent, pořádal s ním zájezdy do Brna.
V Brně často jako host dirigoval rozhlasový orchestr. V Prostějově organizoval tzv. hudební
neděle, na kterých účinkovala významná hudební tělesa.
Ambrosovo velké skladatelské úsilí bylo velmi ztíţeno tím, ţe neměl doma ani vlastní
klavír. Přesto však komponoval několik hodin denně, často aţ do noci. Gregor (5, str. 65)
uvádí, ţe Ambros jezdil odpočívat k vodní přehradě v Plumlově a často také pobýval u svého
bratra Bohouše na jeho chatě ve Straţisku u Konice.
I nadále pokračovala skladatelova korespondence s Bakalou, díky kterému mohl uvádět
nové skladby, a vytvářel si další významná přátelství. Za okupace se umělecky spřátelil s R.
Kubelíkem, M. Sádlem a významná je téţ jeho spolupráce s Černého kvartetem a Českým
nonetem. Českému nonetu věnoval Ambros Symfonickou báseň pro devět nástrojů ( První
nonet ), vytvořenou v roce 1943, a po válce pro něj napsal i Druhý nonet (1954- 1955).
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8. 2. Dílo z období druhé světové války

Máj

Skladba vznikla uţ v roce 1936 (u příleţitosti stého výročí Máchovy smrti) v Břeclavi,
Ambros ji však v roce 1939 upravil, provedl ji s prostějovským Orchestrálním sdruţením a
doplnil sborovou recitací studentů gymnázia.
Vladimír Gregor se ve své monografii o Ambrosovi rozboru této skladby téměř nevěnuje,
naopak Jan Racek melodram Máj povaţuje za dílo neprávem zapomínané a nedoceněné. Ve
svém článku (17) vzpomíná, jak toto dílo slyšel 20.května 1939 v Prostějově ,,…jako
odvážný manifestační projev češství a českého vlastenectví, téměř tři měsíce po okupaci
našich zemí nacistickými vetřelci.“ Vzpomíná, ţe u poslechu této skladby proţíval
povznášející chvíle a zároveň tuto skladbu řadí mezi nejodváţnější experimenty Ambrosovy
tvorby.
Před prostějovskou premiérou Máje Ambros popsal v programu koncertu (21) svou
motivaci k vytvoření této skladby. Stejný text poslal i J. Rackovi, jenţ se o něm zmiňuje ve
svém článku (17):
„Bylo to kdysi v květnu, ještě u lednických rybníků, když jsem začal přemýšleti o
zhudebnění Máchova Máje. Forma vzrostla do nesmírných ploch a dobře se nesrovnávala
s prvním úderem výdechu přírody – tož panenské zeleně, šuměním vzduchu a rozpravou
ptactva. Zanechal jsem prvé myšlenky – tvořiti rozlehlou kantátu a uchvátil jsem jako ze
vzduchu formu novou – plnou roztouženého mládí a jarní vůně.
Úchvatná slova, která již sama zní a hynou v akordech zvuku, rozbrázdila moji duši
v celou řadu hudebních útvarů a jejich výslednice je zachycena okem ve formě symbolických
obrazů krásy a duševního smutku.
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Nadšené mládí, plné životní energie, mi porozumělo a chopilo se pilně práce. Byl to
krásný večer v Břeclavi i Brně a bude to jistě krásný večer v Prostějově již z toho důvodu, že
Máj bude recitovat několik desítek studentek a studentů místního státního gymnasia. Snad
ještě nikdy neuhodila hluboká slova Máchova v naše srdce tak – jako dnes.“
Zní – hynou a zníti budou věčně, dokud se jaro bude roditi z květů české země.
Dne 24.května 1939 napsal Jan Racek o tomto záţitku obsáhlý referát do Moravské Národní
politiky (roč. 57, čís. 144 B). Z tohoto článku je patrné, ţe na hudebního kritika Máj velmi
zapůsobil, hodnotí ho jako ,,…jeden z nejtěžších tvůrčích problémů vůbec, neboť básnické
dílo Máchovo je doslova nabito bohatou hudebností rytmicky mnohotvárně členěných veršů,
jež v geniálně postavených protikladech vzbuzují v posluchači celou stupnici sugestivních
nálad od snově nehmotných lyrických symbolů sotva vytušených až po úderné výkřiky
tragigroteskní a démonické vášně velkého citového rozpětí a monumentální stavby.
Zhudebnit Máchův Máj jako velké vokální kantátové dílo bylo by snad těžkým prohřešením,
jež by se příčilo celému duchu této velkolepé básnické skladby. Hudba, zvláště převod textové
předlohy ve zpívané slovo, by zabíjela melodické a náladové kouzlo veršů a naopak zase
výrazová a hudební účinnost básnické skladby by rozrušovala výrazovou mohutnost
hudby (17).“
Z těchto důvodů Racek velmi oceňuje to, ţe hudební sloţka je zde aţ druhotná, má spíše
dokreslovat a podbarvovat a nechává tedy zcela naplno vyznít účinek Máchových veršů.
Forma melodramu je zajímavě a nově pojata, protoţe místo klasických monologů a
dialogů je zde pouţita sborová recitace, coţ působí velmi monumentálně. A právě v této
monumentalitě vidí Racek největší působivost melodramu. Oceňuje, ţe Ambros nezabředl do
sentimentality a ,,lyrické změkčilosti.“ Voiceband je zvukově sladěný s orchestrem, lyrická
hudební sloţka je zaloţena na zvuku smyčců, občas oţiveném dechovými nástroji, a klavíru.
Souvislou melodickou linku lze zachytit jen ojediněle, základ díla je spíše
romanticko - impresionistický.
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Skladbu doplňovala projekce diapozitivů, které zhotovil prostějovský fotograf Václav
Ševčík.
Celkově Racek skladbu ocenil jako technicky dobře propracovanou, organickou a
autentickou.

Symfonieta

Vznik Symfoniety byl podmíněn těţkou politickou situací, do které se dostal náš stát
v dramatickém roce 1938. Gregor (5, str. 49) uvádí, ţe těmito událostmi umělec nemohl
zůstat nedotčen a dokázal překonat svůj subjektivismus v tvorbě programní symfonie.
Jan Racek (17) mluví o tom, ţe slyšel Symfonietu v interpretaci B. Bakaly za účasti
pianisty Jana Heřmana, a ţe mu předtím Ambros poslal její obsah: ,,Podle jeho sdělení má
první věta hudebně vyjádřit pracovní energii českého lidu, jeho lásku k práci a konec konců
jeho lásku k nové tvůrčí výstavbě. Druhá věta má být meditací nad projevy lidského tvůrčího
ducha. Třetí věta vyznívá podle skladatele radostným jásotem nad dokončenou tvořivou
prací.“
Tento oficiální program Symfoniety však pouze skrýval před protektorátními úřady
skutečné inspirační zdroje, kterými byly: v první větě předzvěst války, v druhé větě reakce na
občanskou válku ve Španělsku roku 1936 a ve třetí větě víra ve vítězství spravedlnosti.
Gregor (5, str. 68) píše, ţe vnímavý posluchači skladbě porozuměli a její první provedení
v Českém rozhlase Brno roku 1940 mělo velký úspěch. Dalším skladatelovým úspěchem
bylo ocenění Symfoniety v Jubilejní nadaci B. Smetany. Symfonieta získala druhou cenu a
skladatel honorář šest tisíc korun.
První veřejné provedení skladby bylo v listopadu roku 1942 v Brně a řídil ho Bakala.
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Skladba je podle Racka (17) ,,…zbytečně mnohomluvná. Větší hospodárnost
v jednostranném rytmickém živlu by ji prospěla.“ Skladatel se zde přiblíţil evropské hudební
avantgardě.

Na Symfonietu navázal skladatel v roce 1941 kompozicí I. symfonie. Skladbu napsal při
svém pobytu na Plumlovské přehradě. O skladbě víme pouze to, ţe autor věnoval jediný
rukopis díla dirigentovi K. B. Jirákovi a dnes je dílo nezvěstné (5, str. 70).
Další skladbou, která vznikla na Plumlově, byla II. symfonie nazvaná Symfonie přírody
(1944) a nese skladatelovo označení „ usmíření vnitřních blahem a radostí nad vývojem
válečných událostí.“ Premiéra skladby proběhla 28. února 1946 za účasti České filharmonie
v Praze. Skladba je jednovětá, odklání se od stylu Symfoniety a vrací se do dob Beskyd a
Jara ţivota. Jejím základem je tématická práce, časté střídání tempa a nálad a snaţí se
zachytit přírodní motivy.

Do válečného období spadá také kompozice jednovětého Druhého smyčcového
kvartetu. Skladatel jej začal psát roku 1940 v Luhačovicích a dokončil v Prostějově.Věnoval
jej Černého kvartetu. Skladba je vystavěna na variačním principu, vychází z jednoho
základního motivu, který se nadále široce rozvíjí, tématicky opět odráţí skladatelovu bolest
z osudu národa.

Písně

Během války Ambros navázal na svůj úspěšný písňový cyklus Sbohem a šáteček další
poměrně rozsáhlou písňovou tvorbou.
16. ledna 1941 v brněnském rozhlase poprvé zazněl jeho cyklus čtyř písní pro soprán a
velký orchestr Bílý akt, věnovaný jeho první interpretce Marii Bakalové. Skladatel zhudebnil
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verše Růţeny Ţiţkové. Písně jsou propojeny orchestrálními mezihrami, vzniká tedy opět
„…jeden symfonický proud, jedna plynulá věta různých nálad, kterýžto postup skladatel stále
uplatňoval i v mnohých symfonických skladbách (5, str. 74).“ Stejně jako v cyklu Sbohem a
šáteček i zde nacházíme impresionistické zabarvení a Ambrosův typický lyrismus.
Zpěvačce R. Hořákové věnoval roku 1941 skladatel píseň Neděle z dětství na verše
Ludmily Autratové. Píseň zdůrazňuje lásku k domovu, rodině, tradici a lze ji přiradit k dílům,
které vznikly v souvislosti s autorovými pocity z války. Tuto skladbu Hořáková propagovala
na mnoha koncertech, a proto jí Ambros následně věnoval ještě Dvě písně (Ukolébavka,
Dnes). Píseň Ukolébavka pochází z Nezvalovy Manon Lescaut. Píseň Neděle z dětství vyšla
roku 1945 samostatně v brněnské edici Melodie věčné krásy, proto se poměrně rozšířila a
stala se oblíbenou.
Zvláštní místo mezi písňovými cykly zaujímá cyklus sedmi písní pro soprán
s doprovodem komorního orchestru, který skladatel nazval Nálady z Atlanty. Skladatel
zhudebnil verše moderních černošských básníků Langstona Hughese a Gwendolina Bennetta
v překladu Arnošta Vaněčka. Všechny písně jsou opět propojeny orchestrálními mezihrami a
vytváří jeden celek se záměrem co nejlepšího vystiţení nálad těchto veršů. Protoţe se
v textech písní i v jejich hudebním znění odráţely pocity z protektorátu, cenzura provedení
zakázala. Písňový cyklus mohl tedy poprvé zaznít aţ po válce. Jeho první provedení
v brněnském rozhlasu 20. října 1946 řídil Bakala.
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9. Po válce

9. 1 Tvůrčí podmínky

Prostějov po osvobození z nacistické okupace dostal novou tvář, stal se sídlem Okresního
národního výboru, ve kterém se silně politicky prosazovala sociálně demokratická strana.
Roku 1946 do této strany vstoupil i Vladimír Ambros. Skladatel začal být politicky činný uţ
za svého působení v Břeclavi, kde spolupracoval s tamější odbočkou Dělnické akademie
(5, str. 77).
Později byl Ambros politicky zapojen v okresním a následně i v krajském výboru Obránců
míru. Roku 1950 napsal kantátu Veliký návrat na počest Festivalu mírového budování
v Olomouci (5, str. 79).
Ze strany národního výboru se také dostalo Ambrosovi podpory při obnovení činnosti
Orchestrálního sdruţení. Uţ 20. května 1945 skladatel řídil slavnostní koncert tohoto
sdruţení. V tomto roce také Orchestrální sdruţení oslavilo 40 let svého působení.
Po válce byla také oţivena i činnost pěveckých spolků Vlastimily a Orlice, které vedl
Grumlík a zaměřovaly se především na hanáckou lidovou píseň. V roce 1949 na koncertě u
příleţitosti 80. výročí zaloţení Vlastimily byla provedena Neumannova Bouře (5, str. 77).
Stále častěji byly Ambrosovy uváděny jeho vlastní skladby, coţ ho povzbuzovalo v další
práci. Skladby byly prováděny Českou filharmonií v Praze např. Symfonie přírody), v Brně
(např. První symfonie) i v Prostějově (např. Ukolébavka a jiné písně interpretované
R. Hořákovou).
Koncem listopadu 1949 skladateli věnoval brněnský rozhlas profilový pořad „Skladatel
týdne,“ ve kterém bylo představeno několik jeho nejlepších orchestrálních a komorních
skladeb: Symfonie přírody, Fantazie pro housle a orchestr, Jaro ţivota, Čtyři exotické tance,
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Loutková suita, klavírní trio Láska, Picadilly, I. smyčcový kvartet, Sbohem a šáteček.
Průvodní slovo k tomuto pořadu měl Emanuel Ambros.
Ambrosovo pětadvacetileté působení v Orchestrálním sdruţení bylo připomenuto u
příleţitosti slavnostního koncertu 12. června 1947. Současně vyšel rozhovor, ve kterém se
skladatel vyznává ze svého vztahu k Prostějovu a k Orchestrálnímu sdruţení (21): „Prošel
jsem mnohými světovými městy, ale vždy jsem se rád vracel do svého rodného kraje, do
našeho Prostějova, kde jsem našel živnou půdu pro své tvoření a mohl jsem se oddati
kompozici, v klidu blízkého Plumlova a v okruhu svých dobrých přátel.
Zcela zvláštní a dlouhou kapitolou v mém vztahu k Prostějovu jest můj poměr
k Orchestrálnímu sdružení a jsem v něm podnes šťasten. Jeho úroveň muzikální inteligence
daleko převyšuje průměr podobných ochotnických těles, vzdor některým technickým
nedokonalostem. A však nadšení členstva daleko tyto nedostatky převažuje a mohu bez
nadsázky tvrdit, že jsem s nimi dosáhl zcela překvapujících úspěchů na koncertech s pořadem
stěžejní světové symfonické literatury. Po stránce uměleckého výrazu i přednesu odpovídá
Orchestrální sdružení mým představám a mohu na něj dnes, po 25 letech, klásti požadavky
velmi často stejné, jako se kladou na profesionální tělesa tohoto druhu. Vážím si
disciplinovanosti členstva, ať kádru starších zkušených hráčů, nebo mladých začátečníků,
s nimiž pociťuji radost z pokroků a těším se s nimi jak postupují k lepším a lepším výkonům.
Jsme vzájemně stmeleni a snad to mohu říct i za ně, láskou, která prýští s čistých
muzikantských srdcí.“
Téměř šedesátiletý skladatel stále velmi pilně pracoval, dával hodiny hudby a komponoval
po večerech i po nocích nové skladby. Toto velké pracovní vytíţení bylo jistě jednou z příčin
toho, ţe skladatel na podzim roku 1946 onemocněl nervovou chorobou, která se mu potom
vracela téměř do smrti. Tuto chorobu lékaři označovali jako nervozitu ušního labyrintu, byla
to choroba bolestivá, skladatel také trpěl častou závratí, byl tedy velmi omezen v pohybu a
zároveň nebyl schopen větší sluchové námahy. Musel proto velmi omezit své pracovní

47
nasazení. Od roku 1945 aţ do roku 1948 napsal pouze tři drobné skladby, znělku pro
Univerzitu Palackého v Olomouci a dvě klavírní skladby Rozloučení a Epizodu.
V roce 1948 se skladatel začal léčit v Brně, po roce lékaři konstatovali, ţe příznaky téměř
ustoupily. Toto zlepšení však bylo pouze dočasné.
Další moţnosti pro uvádění svých skladeb získal Vladimír Ambros v Olomouci.
Poválečná Olomouc se kulturně rychle rozvíjela. Působilo zde Městské (později Krajské
oblastní) divadlo, kde byl šéfem opery skladatel Iša Krejčí, dále Moravská filharmonie,
v jejímţ čele stál prof. F. Stupka. Moravská filharmonie se postupně stala vynikajícím
profesionálním hudebním tělesem, které ovlivňovalo kulturní ţivot celého olomouckého
kraje. Vystupovala nejen v Olomouci ale i v ostatních městech, zejména v Prostějově.
Vladimír Ambros poznal, jaké moţnosti se mu v Olomouci naskýtají, proto navázal
kontakt s dirigenty Moravské filharmonie Františkem Stupkou a jeho nástupcem Milošem
Konvalinkou. Tak se skladateli naskytla moţnost několikrát dirigovat Moravskou filharmonii
a zásluhou Miloše Konvalinky bylo také provedeno několik jeho symfonických děl.
V Olomouci se také Ambros seznámil s Išou Krejčím, díky kterému olomoucká opera
nastudovala jeho novou operu Maryla.
Spolu s novými přáteli se skladatel zapojil do činnosti olomouckého Svazu českých
skladatelů, kde byla posuzována a usměrňována práce členů a iniciovány diskuze, které se
týkaly například ideovosti, národnosti a lidovosti v umění.
Důleţitým úkolem Svazu československých skladatelů bylo také pořádání veřejných
koncertů a významných premiér skladeb autorů, kteří do tohoto svazu patřili. Současně byly
uváděny i skladby Vladimíra Ambrose. Svaz českých skladatelů se postaral o provedení
velkého mnoţství jeho skladeb a Ambros se stal nejhranějším skladatelem tohoto svazu.
Také byly uspořádány dva jubilejní koncerty: komorní koncert na Národní třídě v Praze
12. prosince 1954 a koncert k Ambrosovým pětašedesátinám 29. září 1955.
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Vladimír Ambros se tedy stal v Olomouci uznávaným a hraným skladatelem. Výčet
skladeb provedených v Olomouci ať uţ Moravskou filharmonií, operou Krajského oblastního
divadla, pěveckým sborem Ţerotín nebo Olomouckým kvartetem, uvádí ve své monografii o
V. Ambrosovi Vladimír Gregor (5, str. 80).
Spolupráce s Olomoucí byla pro skladatele velmi důleţitá, protoţe Moravská filharmonie
a olomoucká opera se staly silnými konkurenty prostějovského Orchestrálního sdruţení a
zájem o produkci tohoto Orchestrálního sdruţení stále klesal.
Skladatel se také potýkal s nepříznivým hodnocením mladých hudebních kritiků, coţ ho
ještě více k svazu připoutalo, protoţe zde měl jistou pozici a hudební zázemí. Stárnoucí
skladatel určitou jistotu potřeboval také z těch důvodů, ţe stále přetrvávala jeho špatná
existenční situace.

9. 2 Dílo po druhé světové válce

Významným poválečným dílem bylo Concertino pro klavír a orchestr z roku 1948,
kterým se skladatel vrací ke stylu Symfoniety. Obě skladby, Symfonieta i Concertino,
vyjadřují skladatelovy pocity z války. Concertino pro klavír a orchestr je věnováno trpícím
dětem za války, skládá se ze tří vět, první věta vyjadřuje hrůzy války a přechází aţ do šílené
grotesky, druhá věta ve formě smutečního pochodu mluví o obětech války, zvláště o
nevinných dětech a třetí věta má být radostným výhledem do nového šťastnějšího
poválečného ţivota. Klavír tvoří s orchestrem jeden celek, je veden spíše obligátně, nikde
není vyzvednut sólově a je tedy spíše zvukově barevnou součástí díla.
Fantazie pro smyčcové kvarteto (1948 – 1949) má podle Gregora v kontextu
Ambrosovy tvorby také zvláštní postavení. U příleţitosti premiéry této skladby věnované
Olomouckému kvartetu 27. ledna 1950 Vladimír Gregor napsal, ţe Fantazie je „…vážnou
skladatelovou prací, jdoucí technicky a výrazově směle dále za I. kvartet, střídá nálady
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lyrismu, pobouření, duševní tíže s hlubokou meditativností a závěrečným mistrovským
smířením se zdůrazněným lidstvím (21).“
Skladatel také pokračoval v písňové tvorbě, v roce 1948 zkomponoval cyklus pěti písní na
verše brněnské básnířky Lídy Autratové - Uličné, který nazval Listy slunci a milému.
Skladba byla napsána pro soprán s doprovodem flétny, houslí, violy, violoncella a harfy a byl
věnován Marii Bakalové.
Dne 2. ledna 1949 v Městském divadle v Prostějově proběhlo Vzpomínkové matiné u
příleţitosti 25. výročí skonu básníka Jiřího Wolkera. Pro tuto událost Vladimír Ambros
zhudebnil Wolkerovu báseň Pokora.
Vladimír Gregor v soupisu Ambrosova díla uvádí, ţe tato skladba nebyla provedena.
V pamětní knize Vladimíra Ambrose jsem ovšem našla program zmiňovaného
Vzpomínkového matiné, na kterém je tato skladba uvedena, a také dopis Wolkerovy matky
Zdeny, určený Ambrosovi, v souvislosti s touto událostí. Podle toho soudím, ţe se na této
akci skladba hrála. Dále píseň můţeme slyšet na CD Vladimír Ambros – vokální a komorní
tvorba, kde je zaznamenaná nahrávka ostravského rozhlasu z roku 1975.

Maryla

Operu skladatel tvořil od roku 1949 aţ do roku 1951 na objednávku pro olomoucké
divadlo. Libreto zpracovala Prostějovanka Eva Součková - Hrubanová na námět Jiráskovy
povídky do pěti dějství s prologem.
Povídka Maryla je idylou z časů vlády Jiřího z Poděbrad. Vypráví o tom, jak vladyka
Ondřej Buchovec, který za mlada poslouchal na praţské univerzitě výklady Mistra Jana
Husa, zaplete se z podnětu zákeřného pana Tiburcia, dvořícího se vladykově neteři, staré
panně Eufemii, do sporu o doubravu s mladým vladykou Šonovským. Na Ondřejovu tvrz se
vrací z polských sluţeb jeho synovec Zbyněk Buchovec, bývalý táborský hejtman, a přiveze
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s sebou půvabné děvče Marylu, dceru svého zemřelého přítele Taraby z Bořic, která zahynul
v bojích proti německým rytířům. Krásná Maryla vyrostla ve vojenských táborech. Šonovský
si ji zamiluje a tajně se s ní schází v doubravě. Pak se dají milenci oddat, a kdyţ Buchovcové
oblehnou Šonov, ukáţe se Maryla a oznámí, ţe se z lásky provdala za Šonovského. To
přispěje ke smíření obou stran při volbě Jiřího z Poděbrad za českého krále.
Dílo nedosáhlo příliš velkého úspěchu, kritiky zmiňovaly zejména nedostatečně
propracované postavy, malé dramatické napětí libreta a deklamační styl, který převaţuje nad
zpěvem.
Vladimír Gregor (5, str. 100) se pokouší tyto názory objasnit v kontextu celého
Ambrosova díla.
Uvádí, ţe je důleţité připomenout, ţe od napsání poslední Ambrosovy opery El Christo de
la Luz uplynulo uţ 25 let, během kterých skladatel prošel několika stádii uměleckého vývoje
a došel k vlastnímu tvůrčímu a kompozičnímu stylu.
Podle Gregora (5, str. 100) byla Maryla „…zase jen na počátku nové cesty…“
Ambrosovou doménou bylo zejména vytváření poetických, barvených a impresionistických
hudebních obrazů, pronikání subjektivního lyrismu a zpěvných nálad. Tento způsob
hudebního vyjádření jasně korespondoval s idylickou sloţkou Jiráskovy selanky, proto
skladatel pro zhudebnění pouţil svůj kompoziční, deklamačně-impresionistický styl.
Otázku charakteristiky postav Gregor (5, str. 100) chápe tak, ţe „umělec – symfonik,“ silně
ovlivněný impresionismem, se těţko propracovává k „tématické pregnantnosti a
konkrétnosti.“ Ambrosovi šlo vţdy spíše o to zachytit pomocí barevných zvukových ploch
„nálady a dojmy z vnímaného objektu, či okamžité duševní, citové, často i psychicky neklidné
stavy.“ „Líčit s pomocí takových kompozičních zkušeností idyličnost a selankovitost Maryly
by Ambrosovi nečinilo potíže (5, str. 101).“
Gregor vidí problém v tom, ţe autor nedokázal konfrontovat svou běţnou kompoziční
praxi s dramatickou účinností díla a nedokázal nově vyřešit ztvárnění Jiráskova námětu.
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Skladby ,,na objednávku“

Poválečná doba a 50. léta přinesla přerod Ambrosovy skladatelské osobnosti. Válečné
události a ztroskotání jeho ţivotních plánů ho vedly k další etapě tvorby, kdy do popředí
vstoupily zájmy společenské na úkor zájmů osobních. Skladatel pod vlivem Svazu českých
skladatelů vytvářel i díla ,,na objednávku.“ Například se pokusil napsat svou první
„masovou píseň“ do pochodu pro Oděvní závody J. Wolkera v Prostějově. Uţ její refrén,
který napsal sám autor, mluví za vše: „ Naše práce je náš štít, ten musí vždy čistý být! Krejčí
domáckých i dílen obléknout národ je cílem, chceme vpřed a nikdy zpět, oblečeme celý svět!“
Je to jediná Ambrosova píseň tohoto typu.
Dalším dílem na objednávku byla kantáta Veliký návrat. Reagoval tak na přání Svazu
českých skladatelů, který po sovětském vzoru vyzdvihoval formu kantáty. Kantátu věnoval
Ţerotínu a Moravské filharmonii. Na titulní list partitury napsal: „Těm, kteří projížděli po
osvobození města Prostějovem.“ Námětem je návrat rudoarmějců domů po vítězství nad
nacistickým Německem a nastupují v míru práci na budování poškozené domoviny. Skladba
je psána na text Prostějovana Oldřicha Berezy. S námětem koresponduje i způsob
kompozice, kde je vyuţito časté unisono a imitace ve sboru. Oproti jednoduchosti ve
sborovém partu udrţuje stále osobitý tón v partu orchestrálním a ve formální volnosti, kde se
řídí výrazem a náladou textu. Celá kantáta vyznívá radostně, coţ je dosaţeno častým
střídáním temp, pestrou hudební barvitostí a rytmem. Závěr vyznívá ve velkolepou oslavu
ruské země. Skladba byla z velké části napsána o prázdninách roku 1950 na Plumlově na
počest Festivalu mírového budování Olomouckého kraje. Skladatel ji však nestihl dokončit, a
proto byla poprvé provedena aţ 7. května 1951.
Závazkem k 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce bylo vytvoření Rolnické
suity, kterou Ambros dokončil v roce 1952. Skladba se skládá ze třech částí: Rodné brázdy,
Pohoda letního večera, Radost. Tématika hanáckého venkova a ţivota na druţstevní vesnici
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ho donutila zbavit se téměř veškeré osobitosti, suita vyznívá realisticky, popisně a ustupuje
tezím o lidovosti. Skladbu věnoval Ambros Moravské filharmonii a byla provedena v klubu
Svazu českých skladatelů v Olomouci 5. června 1953. „Lze ji označit za vrchol všech
mylných, zjednodušujících skladatelových názorů na lidovost, národnost, opření se o tradici
apod. Touto suitou si Ambros uvědomil, kam až kompozičně zašel, a snažil se v dalších
orchestrálních i komorních skladbách hledat jakousi syntézu svého dosavadního vyspělého
kompozičního stylu s novějšími názory, označovanými tehdy jako socialistický realismus
(5, str. 94).“

Gregor dále uvádí, ţe první příleţitostí k takové syntéze byla klavírní skladba Balada,
která vznikla po přečtení článku uveřejněného v Lidové demokracii „ Janáček a Tatry, “ kde
si zatrhl citovaná Janáčkova slova: „ Lučin květy i lány sněhu, snoubící se s nebem jasné štíty
výšin i strašidelnou noční tmu lesních hvozdů, lásky zpěv ptáčků i dravců skřek. “ Zde opět
vyuţil svou známou kompoziční techniku.
Slovenskem je ovlivněna i Suita pro housle a klavír z roku 1955 s podtitulem „Z lásky k
lidu pod Kriváněm.“ Je zde patrná inspirace slovenskou lidovou písní a tancem.
Do padesátých let spadá také vytvoření Třetí symfonie „O naší krásné vlasti“ pro velký
orchestr. Symfonie zachycuje skladatelovy dojmy ze současného ţivota. Do programního
listu koncertu Moravské filharmonie, který proběhl 7. října 1955 (21), o ní Ambros napsal:
„Třetí symfonie se utvářela v mé duši asi dva roky a její definitivní tvar vyrostl v roce 1954.
V první větě, která byla komponována na jaře a v plném květu přírody, snažil jsem se vyjádřit
ten těžký i krásný vzlet naší svobodné vlasti. Druhá věta líčí podzimní náladu v širých lánech
naší Hané. Je to rozjímání nad hořem i láskou k rodnému kraji. Třetí věta je vlastně
věnována všem lidem moravského kraje, kteří se dovedou radovat i věřit s úsměvem na rtech.
Čtvrtá věta chce vyjádřit naprostou víru štěstí a lásky k našemu milovanému lidu, který je
pevně odhodlán pracovat a také se umět bránit.“
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Skladatel jako druhou větu pouţil první část z Rolnické suity a na třetí místo vloţil do té
doby samostatnou Veseloherní předehru, která vznikla v březnu roku 1954 a poprvé
zazněla v samostatné podobě 9. ledna 1955 na I. přehlídce tvorby Svazu českých skladatelů
v Olomouci (5, str. 94 – 95).
Formálně volnější je poslední dokončené Ambrosovo symfonické dílo, fantazie Pohádka
z roku 1955. Pohádka měla vyjadřovat souhrn dojmů čtenáře z četby Andersenových
pohádek (1955 – Andersenovo výročí).
Posledním skladatelovým dokončeným dílem bylo Šest nálad pro smyčcový kvartet
z dubna roku 1956. Poprvé však bylo provedeno Ostravským kvartetem aţ po skladatelově
smrti.

Písně pro děti

Dále se skladatel ve své poválečné tvorbě zaměřil na písně pro děti. Co rok dal je cyklus
jedenácti dětských dvojhlasých písní s doprovodem klavíru, který věnoval Kühnovu
dětskému sboru v Praze. Zhudebnil opět verše prostějovského básníka Oldřicha Berezy a
dosáhl tímto cyklem velkého úspěchu. Dále napsal kantátu pro dětský sbor a malý orchestr
na motivy veršů Jaroslav Seiferta nazvanou Maminka. Kantátu ukončuje báseň Hora Říp,
básnické a hudební vyznání lásky k české vlasti. Ambros znovu potvrdil, jak se umí vcítit do
básnického textu a má smysl pro zvukovou drobnokresbu.
Pro školu v Určicích skladatel napsal hudbu k písním do pohádkové hry pro děti
Sněhurka, zvířátka a sedm muţíčků, na motivy knihy Františka Hrubína.

V této době Ambros také často spolupracoval s praţským Hábovým kvartetem a tvořil pro
něj díla na objednávku. Tak vznikla i Fantazie pro koloraturní soprán a sólové housle,
kterou provedl 30. listopadu 1952 Svaz českých skladatelů. Kritika, která vyšla v Hudebních
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rozhledech č. 4 (21), hodnotila toto dílo jako: „…dílo ohraničené ambice, menší forma
dokazující plynulost autorovy melodické invence a jeho zvukovou fantazii, rozvíjenou však
velmi ukázněně a střídmě. Skladba se dobře poslouchá, i když poměrně malým využitím
možností, které kombinace housle, koloraturní soprán a klavír jistě skýtají, dochází vcelku
k určité jednotvárnosti výrazu a nálady. “
Gregor (5, str. 92) píše, ţe tato jednotvárnost byla dána tím, ţe premiéra nebyla
doprovázena malým orchestrem, tak jak byla napsána, ale pouze klavírem.
Dále Hábovu kvartetu skladatel věnoval Šest kvartetních miniatur, které je poprvé
provedlo 26. února 1952 v Kutné Hoře. Následně ji nastudovalo i kvarteto Olomoucké,
Janáčkovo i Ostravské kvarteto, coţ je dokladem velké oblíbenosti díla. Skladby mají jasná
témata, která vychází z lidové písně, a tato témata se dále variují, přetváří.
Na Šest kvartetních miniatur navázal Ambros vytvořením Malého kvartetu (1953), který
byl také zvaný „ Májový “ a věnoval ho opět Hábovu kvartetu.
Vladimír Ambros také spolupracoval s violoncellovým virtuosem Milošem Sádlem, který
často hrával s A. Holečkem například Ambrosovu Malou suitu. Suita se skládala ze čtyř
částí: Píseň milostná, Píseň exotická, Píseň zbojnická, Píseň bojovná, její premiéra proběhla
27. listopadu 1950.
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10. Konec ţivota

V roce 1955, po likvidaci olomouckého Svazu českých spisovatelů, skladatel ţádal o
převedení do ostravské odbočky tohoto svazu.
V dubnu 1956 dokončil skladbu Šest nálad pro smyčcový kvartet a byl velmi potěšen
zprávou, ţe v Kyjevě připravují k oslavám Ivana Franka uvedení jeho opery Ukradené štěstí.
Její premiéry se však uţ nedočkal. Zemřel 12. května 1956 v prostějovské nemocnici, kde se
předtím 14 dní léčil na urémii.
Rozloučení s Vladimírem Ambrosem proběhlo dne 17. května 1956. Smuteční průvod
prošel od budovy prostějovského divadla aţ k městskému hřbitovu za velké účasti místních
obyvatel. Skladatelovy pozůstatky byly zpopelněny v olomouckém krematoriu, kde se
zesnulým rozloučil předseda odbočky Svazu českých spisovatelů v Ostravě F. M. Hradil.
K obřadu zahrálo Olomoucké kvarteto skladatelovy Kvartetní miniatury.
Na domě v Rejskově ulici č. 25 v Prostějově, domnělém místě jeho narození, byla později
umístěna pamětní deska.
Ambrosova manţelka Mabel svého muţe přeţila o jedenáct let, manţelství zůstalo
bezdětné.
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11. Ambrosovo dílo v současnosti

V této kapitole shrnuji výsledky svého bádání v archivu Muzea Prostějovska. Vytvořila
jsem soupis rukopisů uloţených v muzeu a zjistila několik zajímavých poznatků. Také zde
uvádím soupis skladeb nahraných a dochovaných na hudebních nosičích.

11. 1. Rukopisy notových záznamů v Muzeu Prostějovska

Soupis Ambrosových skladeb pořídil Vladimír Gregor poprvé v roce 1959 a vydal ho jako
zvláštní otisk ze Sborníku Krajského vlastivědného střediska v Olomouci. Druhý a opravený
seznam otiskl ve své monografii Vladimír Ambros, která byla vydána v roce 1969.
Skladatelská pozůstalost Vladimíra Ambrose čítá 138 skladeb. Některé z těchto skladeb
existují pouze v rukopisech a některé nebyly provedeny. Část rukopisů je uloţena v Muzeu
Prostějovska. Některá díla z období frankfurtského a londýnského jsou nezvěstná.
Moje práce spočívala v tom, ţe jsem vytvořila soupis rukopisů uloţených v prostějovském
muzeu. Tento soupis jsem porovnala se zatím jediným soupisem, který vytvořil Vladimír
Gregor. V seznamu skladeb na konci řádku vţdy uvádím číslo skladby, tak jak ho uvádí
ve svém soupise Gregor.
Gregor také u většiny skladeb uvádí pravděpodobné místo výskytu rukopisu. Je zajímavé,
ţe právě tato poloţka se za těch více jak čtyřicet let změnila. Velké mnoţství rukopisů, které
původně byly v osobním vlastnictví Ambrosových přátel, rodiny nebo v archivu rozhlasů
(podle Gregora) je jiţ dnes soustředěno právě v tomto muzeu. Předpokládám, ţe snaha muzea
soustředit veškeré dochované rukopisy právě do těchto sbírek bude pokračovat a ţe se zde za
několik let setkáme s téměř úplným Ambrosovým dílem.
Nejzajímavějším zjištěním při mém zkoumání bylo, ţe jsem objevila notové záznamy,
které jsou podle Gregorova soupisu neznámé.
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11.1.1 Chronologický soupis díla V. Ambrose ve sbírkách Muzea Prostějovska

Rok:
Katalogové.číslo. (č.uved.na sklad.)název. místo a datum.vzniku: počet stran., listů.
- zjištěné informace lišící se od Gregorova soupisu

Číslo v soupisu Gregor

1911
A 1 (9) /Láska/ Liebe. Frankfurt n. M. 15. 11. 1911, 7 lis.

6

- Gregor: V majetku V. Měrky
A 2 (16) Nálady duše. b. m. 15., 20. 3. a 12. 5. 1911. v z. 28 lis.

5

- Gregor: Nálady

1912
A 3 () Ave Maria, PV 7. 6. 1912, 3 listy

7

- Gregor: rukopis na faře v Prostějově

1923
A 4 (4) Dělné ruce, dělné hlavy, tisk /1923/, nedat., 2 lis.

19

A 5 (6) Lilisut, b. m. 25. 11. 1923, 92 s.

21

1924
A 6 () Letní večer. b. m. 4. 3. 1924. 19 lis.

23

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase a v majetku vdovy
A 7 () Letní večer, b. m. srp. - 7. 9. 1924, 27 s.

23

A 8 (4) Betlem (Vánoce)., PV 1924, 56 listů

27
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Gregor: K Betlému
A 9 () Ukradené štěstí (opera), tisk Vídeň, dvojjaz. Čes.-něm., Vánoce 1924, 172 s.

29

A 10 (10) Pozdrav hor. 5. 1. 1924 Wolkerovi, 2 lis.

20

1925
A 11 () El Cristo de la Luz. PV 1925/26, 229 + 112 s.

34

1926
A 12 () Balada o nenarozeném dítěti, PV 1926 - Břeclav 1927, 49 ks

36

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase
A 13 () Letní večer. Olomouc 11. 5. 1926, 35 + 16 lis., opis /2x/

23

1928
A 14 () Beskydy, Besk. srpen 1928 - Břeclav únor 1929, 24 lis.

43

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase
A 15 (3) Tango, klavír na 2 ruce,nedat./1928/, 2 listy, bez kar.

42

1930
A 16 () Legrutské písně slovácké. Břeclav červen 1930, 6 listů
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1931
A 17 (1) Fantasie pro housle a orch./2. Část trilogie Beskydy/, b. m. 14. 10. 1931, 57str. 52
- partitura v olomouckém rozhlase
A 18 () Fantasie, /Beskydy/ 1931, 13 lis.

52

A 19 () Fantasie pro housle a orch., nedat. /1931/, 101 listů, 32 sešitů

52

A 20 (2) Korunovaná , Břeclav 1931, 4 listy

50

59
- Gregor: partitura neznáná
A 21 (5) To mne těší (opereta), Břeclav 1931, 98 s.

51

- Gregor: muţský sbor, partitura v olomouckém rozhlase, část u vdovy

1932
A 22 (6) Preludium, Břeclav 1932, 16 lis.

54

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase

1933
A 23 (2) Radost, Trenč. Teplice a PV 22. 8. 1933, 1938

58

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase
A 24 (3) Preludium, Břeclav 1933, 42 s.

54

A 25 (12) Jaro ţivota, Břeclav 1933, kart. desky, 129 s. + náčrt 69 s.

53

- Gregor: partitura v olomouckém rozhlase
A 26 () Čtyři exotické tance. Tanec tučňáků, labutí, pávů, goril. Břeclav 1933, 35 lis.

55

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase
A 27 () Čtyři exotické tance. Břeclav 1933, 18 lis., 2x /?/
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- Prolog?

1934
A 28 (7) Labutinka, nedat. /1934/, 10 listů

62

A 29 (9) Jaro, Břeclav 1934, 8 listů

60

A 30 (13a) Loutková suita. Břeclav 1934, 16 lis. + 76 s.

64

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase

60

1935
A 31 (2) Poštovní úřad, Břeclav 1935, 21 s.

67

A 32 (11) Sbohem a šáteček, Břeclav 1935, 82 s. + 6 lis. výtahu

65

A 33 () Sbohem a šáteček, nedat. /1935/, 9 listů

65

A 34 (11) Dechový kvintet Fantasie Picadilly, Břeclav 1935, 26 s. 12 Dechový kvintet, 20 s.
- na jedné kartě

66

- Gregor: partitura v majetku Moravského dechového kvinteta

1936
A 35 () Fantasie na legrutské písně slovácké, Břeclav 1936, 18 lis.

70

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase
A 36 (3) Máj, PV 1936, 60 s.

72

A 37 (6) The last of the Mohicans, Břeclav 1936, 30 s.

68

A 38 (2) Poslední Mohykán. Le dernier des Mohicans, nedat. /1936/ 8 lis.

68

1937
A 39 (4) První smyčcový kvartet. Břeclav 1937, 32 s.

73

1938
A 40 (2) Symfonietta, Břeclav 1938, 47 + 24 + 39 s.

76

- Gregor: partitura v brněnském rozhlase

1939
A 41 () Osm písní na slova V. Nezvala z cyklu Sbohem a šáteček.Brno /1939/, 30 s.

tisk

61

1940
A 42 (1) Kvartet, b. m. 19. 8. 1940, 39 s.

81

- pravděpodobně II. smačcový kvartet
A 43 (2) Neděle z dětství, L. Autratová, nedat. /1940/, 6 lis.

84

A 44 (6) Písně. Nálady z Atlanty. b. m. 27. 8. 1940, 28 lis.

80

- Gregor: v majetku M. Bakalové
A 45 (10) Nálady z Atlanty, sešit, PV 1940, 88 stran

80

A 46 (12) Bílý akt, PV říj. - list. 1940, 20 s.

82

- Gregor: v majetku M. Bakalové
A 47 () Bílý akt, nedat. /1940/, 92 listů

82

1943
A 48 (5) Dvě písně. Ukolébavka. Dnes./1943/, nedat., 10 lis. + 1

79

- Gregor: partitura v olomouckém rozhlase
A 49 (8) Symfonická báseň pro 9 nástrojů. PV 1943, 75 s.

88

- První nonet, Gregor: v majetku Českého noneta

1944
A 50 (11) Symfonie přírody, váz. + skicy neváz., PV 1944, 134 s. + 44 vol. listů

94

- Gregor: partitura v olomouckém rozhlase
A 51 () Symfonie přírody, nedat. /1944/, 2 listy

94

1948
A 52 (3) Concertino pro klav. a orch., Tatry 12.7.1948, 42 lis.

98

62
- Gregor: partitura v majetku Moravské filharmonie
A 53 (4) Pokora, nedat. /1948/, 2 lis.

102

A 54 (7) Píseň hor, Tatr. Lomnica, 14. 8. 1948, 2 listy, b.kar.

100

A 55 (20) /Smyčcový kvartet/. /Fantasie?/ torzo, nedat. /1948-49/ 4 lis.

99?

- pravděpodobně fantazie pro smyčcový kvartet - III.smyčcový kvartet

1949
A 56 (15) Skladba pro housle s průvodem klavíru, PV 1949, 42 s., snad Tři skladby

106

- pravděpodobně Tři skladby pro housle a klavír, Gregor: partitura neznámá

1950
A 57 (8) Veliký návrat, PV 1950, 72 s.

112

- Gregor: v majetku Ţerotína a vdovy
A 58 (17a) Malá suita. PV 29. 5. 1950. 21 listů

108

1951
A 59 (7) Maryla (opera), klavír. náčrt, PV 28. 4. a 8. 8. 1951, 249 s., libreto 23 s. + 3 s. pozn.
113
A 60 () Maryla (opera), PV 1951, váz. ve 2 sv., celkem 470 s.

113

- Gregor: v majetku Divadla O. Stibora v Olomouci

1952
A 61 (9) Rolnická suita 1-3, PV 22. 10. 1952, 51 s.

119

- Gregor: rukopis v ČHF
A 62 (19) Fantasie housle a soprán. PV 1952, 35 s.

117

63

1953
A 63 () /Co rok dal./ Mámo, mámo, co to bylo..., PV 14. 4. 1953, 20 lis.

123

A 64 (1) Rváč Křiţák. PV 1953, rozmn., 18 lis.

120

A 65 (3) Jarní (Malý, Májový) kvartet. PV 1953, 14 lis.

122

- Gregor: rukopis v majetku Hábova kvarteta
A 66 (4) Balada, PV 1953, 23 s.

124

A 67 () Sám zas půjdu. Naděje. nedat. /1953/, 2 lis.

126

1954
A 68 (1) Veseloherní předehra pro orch., PV 1954, 59 s.

127

A 69 (5) Třetí symfonie, PV 24. 5. - 24. 8. 1954, 206 s.

129

- Gregor: rukopis v ČHF

1955
A 70 (3) Oběť písní, PV 1955, 4 listy

134

A 71 (5) Nonet. PV 1955. 118 s.

131

A 72 (6) Nonet. PV 1955, 46 s. + 6 lis. + 7 lis. (7 Nonet)

131

A 73 (18) Suita pro housle a klavír. PV 1955. 58 s.

132

1956
A 74 (2) Šest nálad pro smyč. kvartet. PV 1956, 16 s.

137

- Gregor: rukopis v ČHF
A 75 (7) Maminka, PV 1956, 34 s.
- Gregor: rukopis v ČHF

135

64

Nedat.
A 76 (1) Manon Lescaut, nedat., 2 lis.,

v soupise GREGOR chybí

- pravděpodobně skica k písni Ukolébavka
A 77 (8) Písně Moravského Slovácka, nedat., 9 lis.,
A 78 () Neurčená skladba I. jednání. nedat. 58 s.

v soupise GREGOR chybí
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11. 2. Skladby nahrané na hudebních nosičích:

Nahrávek Ambrosových skladeb se dochovalo málo, v minulosti vyšly na gramofonových
deskách pouze dvě. Proto musíme ocenit zásluţnou práci pana Doc. PhDr. Karla Taberyho,
PhD, který v roce 2007 věnoval svůj čas procházení hudebních archivů, soustředil všechny
dochované nahrávky a sestavil z nich dvě cd.

● 1958- cyklus 11 dětských písní s doprovodem klavíru Co rok dal
- na verše Oldřicha Berezy
- nahráno na malou gramodesku (rychlost 45)
- Supraphon Praha (číslo Cc 04081 a SUEC 876)
- nazpíval Dětský sbor Čs. rozhlasu v Praze 26. 11. 1957
- řídil: B. Kulínský
- klavírní doprovod: J. Hála
- (2, str. 24)

● 1977- I. Smyčcový kvartet (z r. 1936)
- nahráno: 6. 1. 1977
- inspirace románem sovětského autora A. Avdějenka ,,Miluji“(román z doby
budování sovětské země)
- nahrálo: Sukovo kvarteto (A. Novák, V. Jouza, K.Řehák, J. Štros)
- zařazen do souboru tří gramodesek Hudba bojující III - Nová země
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- Supraphon Praha, č.1 192291-93
- soubor skladeb českých skladatelů vzniklých za první republiky pod dojmem
událostí v SSSR
- redaktor kompletu: Josef Šeda, Csc.
- (2, str. 24)

● 2007- CD Vladimír Ambros - vokální a komorní tvorba
• Sbohem a šáteček (z r. 1935)
- cyklus 8 písní pro vyšší hlas a orchestr
- na verše Vítězslava Nezvala
- hrála: Moravská filharmonie Olomouc 26. 3. 1988
- řídil: Libor Mathauser
- zpěv: Jarmila Ţilková
• Smyčcový kvartet č. 1 ,,Miluji“
- nahrávka z roku 1977 (viz výše)
• Pokora (z r. 1948)
- píseň pro baryton a klavír
- na verše Jiřího Wolkera
- zpěv: Radoslav Svozil
- klavír: Drahomíra Ritzová
- nahrál: ČR Ostrava 12. 1. 1975
• Šest nálad pro smyčcový kvartet (z r. 1956)
- hrálo: Ostravské kvarteto (Vlastimil. Pacáček, Oldřich Samlík, Rudolf Šrubař,
Ivan Měrka)
- ČR Ostrava 1976
• Co rok dal
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- nahrávka z roku 1957 (viz výše)

● 2007- CD Vladimír Ambros- orchestrální skladby
• Faunova láska (z r. 1918)
- hrála: Moravská filharmonie
- řídil: Miloš Konvalinka
- ČR Brno 6. 3. 1959
• Beskydy (z r. 1928)
- symfonická báseň
- hrála: Janáčkova filharmonie Ostrava
- řídil: Josef Hrnčíř
- nahrál: ČR Ostrava 28. a 29. 1. 1991

• Fantazie pro housle a orchestr (z r. 1931)
- hrála: Moravská filharmonie Olomouc
- housle: Václav Rábl
- řídíl: Miloš Konvalinka
- nahrál: SR Bratislava 4. 9. 1962
• Čtyři exotické tance (z. r. 1933)
- hrála: Moravská filharmonie Olomouc
- housle: Václav Rábl
- řídil: Miloš Konvalinka
- nahrál: SR Bratislava 5. 9. 1962
• Loutková suita (z r. 1934)
- hrál: Ostravský rozhlasový orchestr
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- řídil: Miloš Konvalinka
- nahrál: SR Bratislava 29. 9. 1961
• Fantazie na legrutské písně slovácké (z r. 1936)
- hrála: Státní filharmonie Brno
- řídil: Jiří Pinkas
- nahrál: ČR Brno 12. 6. 1961

V roce 1969 Vladimír Gregor (5, str. 102) píše, ţe jsou mnohé skladby ţivotné a ţe se
s nimi často setkáváme v repertoáru orchestrů a komorních sdruţení.
Dnes však je příleţitostí k poslechu Ambrosových skladeb velmi málo, téměř vůbec se
neobjevují na koncertních pódiích. Sporadicky se setkáme s nějakou Ambrosovou skladbou
v repertoáru prostějovských hudebních sdruţení (Graffovo kvarteto…), ale jinde je to téměř
nemoţné.
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ZÁVĚR

Při svém zkoumání a vyhledávání pramenů k diplomové práci jsem se utvrdila v domněnce,
ţe osobnost Vladimíra Ambrose z povědomí Prostějova téměř zmizela. Velmi sloţitě jsem
hledala literaturu a prameny, ze kterých bych mohla čerpat informace.
Zjistila jsem také, ţe existuje pouze jediná jiţ zmiňovaná monografie o tomto skladateli.
Prohledala jsem sice archiv knihovny i muzea, našla jsem velké mnoţství novinových článků
napsaných zejména v letech, kdy bylo nějaké Ambrosovo výročí, avšak téměř nikdo z autorů
těchto článků se nepokusil vyhledat nové informace a většinou se inspirovali opět v Gregorově
monografii.
Dalším pramenem, ze které ho jsem čerpala, byla pamětní kniha Vladimíra Ambrose
uloţená v muzeu. Kniha formátu A3 o obsahu téměř 400 stran by byla ideálním pramenem pro
zkoumání, kdyby byla vedena důsledněji. U většiny nalepených článků, kritik a dopisů chybí
bibliografická citace, proto bylo mnohdy nemoţné dohledat původ těchto informací. Kniha je
ale významná v tom, ţe obsahuje programové letáky, které informují o provedeních
Ambrosových skladeb, fotografie skladatele, jeho rodiny a přátel a dále korespondenci
(mnohdy ovšem nečitelnou) s významnými hudebními osobnostmi.
Přes tyto počáteční nesnáze jsem však několik zajímavých informací vypátrala. Jsou to
zejména ty o uloţení rukopisů skladeb a nalezení několika skladeb, které byly původně
povaţovány za nezvěstné. Rukopisy jsou mi inspirací pro budoucí další zkoumání. Při
prohlíţení jsem zjistila, ţe se tam některé skladby vyskytují ve více verzích, některé jsou ve
více opisech a některé zřejmě nejsou úplné, proto bych chtěla tento seznam v budoucnosti ještě
upřesnit.
Osobnost skladatele jsem ve své práci zasadila do politického společenského a kulturního
kontextu doby, coţ je podle mě velmi zásadní i pro pochopení jeho díla. Skladatel nemohl být
nedotčen zásadními světovými událostmi, vţdyť zaţil dvě světové války. Proto je také
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pochopitelné a omluvitelné i jeho poslední ţivotní období, kdy se nechal strhnout nadšeným
budováním socialistické země a neváhal zapojit i svoje hudební dílo do sluţebnosti tohoto
ideálu.
Osobnost skladatele mě velmi zaujala zejména ze strany svého uměleckého a tvůrčího
vývoje, myslím, ţe je téměř ostudné, jak rychle na něj Prostějov zapomněl. Protoţe mám jako
učitelka moţnost působit na mladé lidi, budu jeho odkaz dále šířit ve své pedagogické praxi.
Myslím, ţe by si město mělo váţit svých rodáků. Tak jako si váţíme osobnosti Jiřího
Wolkera a Edmunda Husserla, stejnou měrou bychom měli pamatovat i na Vladimíra Ambrose.
Zvlášť proto, ţe svůj Prostějov miloval a téměř celý ţivot pracoval na pozvednutí jeho hudební
a umělecké úrovně.
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