
Fondy osobní 

 

AMBROS, Ezechiel (1861–1915) 

hudební skladatel, pedagog, ředitel kůru, sbormistr v Kroměříži a Prostějově 

 

AMBROS, Vladimír (1890–1956) 

hudební skladatel, pedagog a dirigent 

 

AXMAN, Emil (1887–1949) 

hudební skladatel, historik a folklorista 

 

BAKALA, Břetislav (1897–1958) – zpracováno částečně 

dirigent, hudební skladatel a klavírista 

a BAKALOVÁ, Marie (1904–1992) 

koncertní a operní zpěvačka 

 

BAKEŠ, František Xaver (1833–1917) 

pedagog, sběratel lidových písní a tanců 

 

BALATKA, Antonín (1895–1958) 

dirigent a hudební skladatel 

 

BÁRTA, Jiří (1935–2012) – nezpracováno 

hudební skladatel 

 

BARTL, Franz Konrad (1749–1813) 

vynálezce skleněné harmoniky s klávesnicí, profesor matematiky 

 

BEETHOVEN, Ludwig van (1770–1827) 

hudební skladatel, klavírní virtuos 

 

BĚLOHLÁVEK, Bedřich (1902–1991) – nezpracováno 

muzikolog, hudební kritik a spisovatel 

 

BĚLSKÝ, Vratislav (1924–2003) – zpracováno částečně 

cembalista, varhaník, hudební historik a pedagog 

 

BENDL, Karel (1838–1897) 

hudební skladatel, sbormistr 

 

BERAN, Emerich (1868–1940) 

hudební pedagog, skladatel a violoncellista 

 

BERG, Josef (1927–1971) 

hudební skladatel a spisovatel 

 

BERGMANN, Josef Adolf (1822–1901) 

kantor, varhaník, sbormistr, hudební skladatel 



 

BEZSTAROSTI, Ignác (1804–1862) 

kantor, skladatel, básník, fundatista 

 

BIALAS, Milan (1935–2019) – nezpracováno 

klavírista a hudební organizátor 

 

BILLNICZKY, Maria 

hudební skladatel(ka) 

 

BÍM, Hynek (1874–1958) 

hudební skladatel, pedagog a sběratel lidových písní 

 

BINKO, Emanuel st. (1851–1893) 

hudební skladatel, pedagog a nakladatel 

a BINKO, Emanuel ml. (1883–1926) 

hudební pedagog, organizátor a sbormistr 

 

BLATNÝ, Josef (1891–1980) 

hudební skladatel, pedagog, varhaník a ředitel kůru 

 

BLAŽEK, Vilém (1900–1974) – zpracováno částečně 

hudební skladatel, varhaník a pedagog 

 

BLAŽEK, Zdeněk (1905–1988) 

hudební skladatel, teoretik a pedagog 

 

BRAHMS, Johannes (1833–1897) 

hudební skladatel a pedagog 

 

BREITENBACHER, Antonín (1874–1937) 

římskokatolický kněz, historik, arcibiskupský knihovník a hudební archivář 

 

BRUCKMÜLLER, Hans (1862–1940) – nezpracováno 

hudební skladatel a organizátor 

 

BUČEK, Miloslav (1931–2019) – nezpracováno 

varhaník, sbormistr a hudební pedagog 

 

CIGNA (CYGNA), Karel (1819–1880) 

sbormistr, varhaník, hudební pedagog a skladatel 

 

CZERNUSCHKA, Fritz (1883–1967) 

hudební skladatel a kytarista 

 

ČELEDA, Jaroslav (1890–1974) 

houslista, hudební spisovatel, rozhlasový pracovník 

 



ČERNÍK, Josef (1880–1969) 

hudební skladatel, pedagog a sběratel lidových písní 

 

ČERNUŠÁK, Gracian (1882–1961) 

hudební historik, kritik a lexikograf 

 

DRAHLOVSKÝ, Josef Čapka (1847–1926) 

hudební skladatel, varhaník a ředitel kůru 

 

DUFKOVÁ-RIEDLOVÁ, Zdeňka (1. pol. 20. stol.) – nezpracováno 

koncertní pěvkyně 

 

DUSÍK, Václav Ignác (1899–1967) 

varhaník, hudební pedagog, skladatel, ředitel kůru v Ivančicích 

 

DVOŘÁK, Antonín (1841–1904) 

hudební skladatel, pedagog a dirigent 

 

DVOŘÁKOVÁ, Marie (1887–1953) 

klavíristka 

 

EMMERT, František Gregor (1940–2015) – zpracováno částečně 

hudební skladatel 

 

FERENC, Jindřich (1881–1958) 

hudební skladatel, pedagog a ředitel kůru 

 

FIALA, Jaromír (1892–1967) 

hudební pedagog, skladatel a spisovatel 

FIBICH, Zdeněk (1850–1900) 

hudební skladatel, pedagog, kapelník a sbormistr 

 

FIBY, Heinrich (1834–1917) 

hudební skladatel, dirigent, houslista, pedagog, ředitel hudební školy ve Znojmě 

 

FIRKUŠNÝ, Leoš (1905–1950) – zpracováno částečně 

muzikolog, hudební publicista a kritik 

HOŘÁKOVÁ, Růžena (1909–2001) 

operní zpěvačka (mezzosopranistka) 

 

FIRKUŠNÝ, Rudolf (1912–1994) – nezpracováno 

klavírní virtuos, hudební skladatel 

 

FLEISCHEROVÁ (roz. Fišerová), Marie (Máša) (1887–1950) – zpracováno částečně 

koncertní pěvkyně a pedagožka zpěvu 

 

FOERSTER, Josef Bohuslav (1859–1951) 

hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik 



 

FORGATSCH, Rodolphe (?–1863) 

hudební skladatel, baron 

 

FUČÍK, Julius (1872–1916) 

hudební skladatel a vojenský kapelník 

 

GALLA, Bedřich (1872–?) 

hudební skladatel 

 

GERBER, Ernst Ludwig (1746–1819) 

hudební lexikograf a skladatel 

 

GÖTZ, František a GÖTZ, Vladimír 

hudební skladatelé 

 

GOLDBACH, Stanislav (1896–1950) – zpracováno částečně 

hudební skladatel, pedagog a spisovatel 

 

GOTTLIEB, Julius 

hudební skladatel 

 

GREGORA, František (1819–1887) 

hudební skladatel, teoretik, pedagog, kontrabasista a ředitel kůru v Písku 

 

GREIPEL, Hans 

hudební skladatel a kapelník ze Šumperka 

 

HAAS, Pavel (1899–1944) 

hudební skladatel a pedagog 

 

HÁBA, Emil (1900–1982) 

hudební skladatel a varhaník 

 

HALMA, Oldřich (1907–1985) – nezpracováno 

sbormistr, dirigent, hudební skladatel a pedagog 

 

HANÁK, Mirko (1891–1972) – nezpracováno 

dirigent a hudební skladatel 

 

HANEL, Robert (1845–1908) 

hudební skladatel a kapelník v Brně 

 

HARAŠTA, Milan (1919–1946) – nezpracováno 

hudební skladatel 

 

HEIDENREICH, Carl L. (1879–? po r. 1941) 

hudební skladatel, publicista a kritik 



 

HELFERT, Vladimír (1886–1945) – fond veden samostatně jako Archiv a knihovna Vladimíra 

Helferta 

hudební historik, muzikolog, hudební organizátor, pedagog, dirigent a skladatel 

 

HEYDUŠKOVÁ (roz. Smetanová), Zdeňka (1861–1936) 

dcera Bedřicha Smetany 

 

HLAVÁČ, Vojtěch (1849–1911) 

dirigent, virtuos, hudební skladatel a vynálezce 

 

HNILIČKA, Jaromír (1932–2016) – nezpracováno 

jazzový trumpetista a hudební skladatel 

 

HOLUB, Bohumil (1880–1951) 

varhaník, hudební pedagog 

 

HOPP, Hippolyt (1869–1919) 

hudební skladatel, pedagog, organizátor a sbormistr 

 

HORKÝ, Karel (1909–1988) 

hudební skladatel a fagotista 

 

HORVÁTOVÁ, Gabriela (1877–1967) 

operní zpěvačka (sopranistka) 

 

HOŘALKA (HORZALKA), Jan Evangelista Bedřich (1796–1860) 

hudební skladatel, klavírista 

 

HOSTINSKÝ, Otakar (1847–1910) 

estetik, teoretik hudby a divadla, profesor Karlovy univerzity v Praze 

 

HRAZDIRA, Cyril Metoděj (1868–1926) 

hudební skladatel, dirigent 

 

HROBSKÝ, Karel Emanuel (1877–1951) 

hudební spisovatel, skladatel, sbormistr 

 

HROMÁDKA, Antonín (1876–1950) 

hudební pedagog, skladatel, ředitel kůru v Brně 

 

CHALABALA, Zdeněk (1899–1962) 

dirigent, hudební pedagog a dramaturg 

 

CHLUBNA, Osvald (1893–1971) – nezpracováno 

skladatel, hudební pedagog a organizátor 

 

CHLUP, Rudolf (1879–1961) 



profesor, skladatel 

 

ILLNER, Josef (1839–1894) 

skladatel, hudební organizátor a kritik 

 

ILLNEROVÁ, Zdeňka (1877–1962) 

klavíristka, hudební pedagožka 

 

JANÁČEK, Leoš (1854 – 1928) – fond veden samostatně jako Archiv Leoše Janáčka 

skladatel, sbormistr, hudební pedagog a teoretik 

 

JANÍČEK, Methoděj (1862–1940) 

varhaník, skladatel, ředitel kůru 

 

JARKA, Václav Hanno (1893–1968) 

hudební historik a publicista, novinář 

 

JAROVÁ, Iška – vl. jm. Schreierová, Alžběta (Eliška) (1903–1931) 

operní zpěvačka (sopranistka) 

 

JAVŮREK, Antonín (1834–1887) 

hudební skladatel, sbormistr, právník 

 

JAVŮREK, Norbert (1839–1880) 

hudební skladatel, organizátor, lékař 

 

JEDLIČKA, Josef (1904–1993) – nezpracováno 

houslista a houslový pedagog, člen Moravského kvarteta 

 

JEDLIČKA, Václav (1933–2015) – nezpracováno 

hudební skladatel, básník, syn Josefa Jedličky 

 

JEREMIÁŠ, Jaroslav (1889–1919) – nezpracováno 

hudební skladatel a klavírista 

 

JEREMIÁŠ, Otakar (1892–1962) 

hudební skladatel, dirigent a spisovatel 

 

JÍLEK, František (1913–1993) 

dirigent, hudební skladatel 

 

KÁLIK, Václav (1891–1951) 

hudební skladatel, sbormistr, dirigent 

 

KAMMEL von Hardegger, Karl (1842–1901) 

majitel panství Želetava a zámku v Krasonicích, hudební skladatel 

 

KAPR, Jan (1914–1988) – nezpracováno 



hudební skladatel, hudební pedagog 

 

KAPRÁL, Václav (1889–1947) – zpracováno částečně 

hudební skladatel, klavírista, hudební pedagog 

 

KAPRÁLOVÁ, Vítězslava (1915–1940) – zpracováno částečně 

hudební skladatelka, dirigentka 

 

KARBULKA, Josef (1866–1920) 

houslista a houslový pedagog 

 

KATHOLICKY, Marie (roz. Soffé) (1849–1931) 

klavíristka, hudební pedagožka a organizátorka 

 

KMENT, Vít (1894–1954) – depozitum 

varhaník, skladatel, ředitel kůru 

 

KNITTL, Metoděj (Kounický) (1885–1982) 

hudební organizátor, skladatel 

 

KOHOUT, Josef (1895–1958) 

hudební skladatel, hráč na lesní roh, hudební pedagog, sbormistr 

 

KOLÁŘ, Antonín (1886–1964) 

hudební organizátor, spisovatel a kritik 

 

KONVALINKA, Karel (1885–1970) 

skladatel, hudební pedagog 

 

KOREČEK, Audebert (1882–1957) 

zpěvák (tenorista), člen PSMU 

 

KORETZ, Carl (1865–1933) 

houslista, hudební pedagog a skladatel 

 

KOTT, František Bedřich (1808–1884) 

hudební skladatel, varhaník, operní zpěvák 

 

KOVAŘOVIC, Karel (1862–1920) 

dirigent, hudební skladatel 

 

KOŽELUHA, Lubomír (1918–2008) – nezpracováno 

hudební skladatel a pedagog 

 

KOŽUŠNÍČEK, Ladislav (1880–1922) 

hudební pedagog a skladatel 

 

KŘENEK, Ernst (1900–1991) 



rakouský hudební skladatel a pedagog 

 

KŘIČKA, Jaroslav (1882–1969) – zpracováno částečně 

skladatel, dirigent, pedagog 

 

KŘÍŽ, Václav Mikuláš (1783–1872) 

sběratel lidových a náboženských písní, katolický kněz, člen benediktinského řádu v Rajhradě 

 

KŘÍŽKOVSKÝ, Pavel (1820–1885) 

hudební skladatel, sbormistr 

 

KUBÍČEK, Leopold (1876–1956) – nezpracováno 

hudební pedagog (mj. v ústavu pro nevidomé), sbormistr, ředitel kůru 

 

KUBÍČEK, Miroslav (1919–1955) 

hudební skladatel a dirigent 

 

KUNC, Jan (1883–1976) 

skladatel, hudební pedagog 

 

KVAPIL, Jaroslav (1892–1958) 

skladatel, dirigent, sbormistr, hudební pedagog 

 

KYPTA, Jan (1813–1868) 

kantor v Jindřichově Hradci a Telči 

 

KYSELKA, Bohumil (1890–1915) 

hudební spisovatel a skladatel 

 

LEJSEK, František Květoslav (1888–1955) 

hudební skladatel, pedagog, houslista 

 

LEJSEK, Vlastimil (1927–2010) – nezpracováno 

klavírista, hudební skladatel a pedagog 

 

LINHART, Oskar (1904–1987) 

divadelní režisér, herec, pedagog 

 

LÍSA, Valeš (1867–1939) 

varhaník, sběratel slováckých lidových písní 

 

LÝSEK, František (1904 – 1977) – nezpracováno 

sbormistr dětských sborů, hudební pedagog, sběratel lidových písní, folklorista 

 

MAREŠ, František (1862–1941) 

kulturní a školský pracovník, ředitel ženského vzdělávacího spolku Vesna v Brně 

 

MARTINŮ, Bohuslav (1890–1959) 



hudební skladatel, houslista a pedagog 

 

MATYS, Jiří (1927–2016) – nezpracováno 

hudební skladatel a pedagog 

 

MERZ, Viktor (1891–1979) – zpracováno částečně 

hudební skladatel, chemik a továrník v Brně 

 

MEZNÍK, Jaroslav (1884–1941) 

zemský prezident země moravskoslezské 

 

MICHÁLEK, František (1895–1951) 

varhaník, hudební skladatel 

 

MIKOTA, Václav (1896–1982) – nezpracováno 

hudební redaktor, kritik, ředitel nakladatelství Hudební matice Umělecké besedy 

 

MILHAUD, Darius (1892–1974) 

francouzský hudební skladatel 

 

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756 – 1791) 

hudební skladatel 

 

MRÁZEK, Hugo Klement (1889–1916) – zpracováno částečně 

hudební skladatel 

 

MRKOS, Zbyněk (1919 – 1993) – zpracováno částečně 

hudební skladatel a pedagog, dirigent, sbormistr 

 

MUSIL, František (1852 – 1908) 

hudební skladatel, varhaník 

 

NEBUŠKA, Otakar (1875–1952) 

hudební spisovatel, skladatel a organizátor 

 

NĚMEČEK, Ladislav (1886 – ?) 

zpěvák (barytonista), člen Besedy brněnské 

 

NEŠVERA, Josef (1842–1914) 

hudební skladatel a dirigent 

 

NEUMANN, František (1874–1929) 

dirigent, hudební skladatel 

 

NIKISCH, Arthur (1855–1922) 

dirigent, hudební skladatel 

 

NOSEK, Václav (1921–2000) – zpracováno částečně 



operní dirigent a dramaturg 

 

NOVÁK, Svatopluk (1930 – ?) – nezpracováno 

varhaník, hudební skladatel a pedagog 

 

NOVÁK, Vítězslav (1870 – 1949) 

hudební skladatel a pedagog 

 

OBORNÝ, Václav (1915–2000) 

skladatel, houslista, hudební pedagog 

 

ONDRÚŠEK, František (1861–1932) 

malíř 

 

PALEČEK (PALECZEK), Albín (1852–1925) 

učitel hudby, hudební skladatel 

 

PAPOUŠEK, Jan (1859–1925) 

sbormistr, skladatel, sběratel lidových písní 

 

PEČMAN, Rudolf (1931–2008) – nezpracováno 

muzikolog, hudební organizátor a pedagog 

 

PEDUZZI, Lubomír (1918 – 2008) – zpracováno částečně 

hudební skladatel, muzikolog, básník a pedagog 

 

PERGLER, Vít st. (1844 – 1938) 

houslista, hudební pedagog;  

a PERGLER, Vít ml. (1872–1963) 

violoncellista, hudební skladatel 

 

PETRÁŠ, Oldřich (1921–1970) 

hudební historik, PhDr. 

 

PETRŮ, Vilém (1877–1953) 

hudební pedagog a skladatel 

 

PETRŽELKA, Ivan (1928–2009) – nezpracováno 

muzikolog, hudební spisovatel a pedagog 

 

PETRŽELKA, Vilém (1889–1967) – zpracováno částečně 

hudební skladatel a pedagog 

 

PETZNÝ, Josef (1890–1967) 

violoncellista, hudební skladatel 

 

PETZOLD, Antonín (1858–1931) 

sbormistr, hudební pedagog a skladatel 



 

PIŇOS, Alois (1925–2008) – nezpracováno 

skladatel, hudební pedagog a teoretik 

 

PISKÁČEK, Adolf (1873–1919) 

skladatel, sbormistr 

 

PLACHÝ, Václav (1785–1858) 

varhaník, hudební skladatel 

 

PODEŠVA, Jaromír (1927–2000) – zpracováno částečně 

skladatel, hudební pedagog 

 

POHANKA, Jaroslav (1924 – 1964) 

hudební historik 

 

POKORNÝ, František A. (19.–20. stol.) 

hudební skladatel 

 

POKORNÝ, Petr (1932–2008) – nezpracováno 

hudební skladatel, básník, pedagog a publicista 

 

PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra (1920–1981) – nezpracováno 

operní zpěvačka, hudební pedagožka, skladatelka a organizátorka 

 

PROCHÁZKA, Jaroslav Karel (1918–1992) – zpracováno částečně 

hudební spisovatel, publicista, redaktor a organizátor 

 

PSOTA, František (1924–1997) – nezpracováno 

hráč na lesní roh, hudební pedagog 

 

RACEK, Jan (1905–1979) – zpracováno částečně 

hudební historik, muzikolog, muzejní pracovník, vysokoškolský pedagog 

 

REICHMAN, Vilém (Jappy) (1908–1991) 

výtvarník, karikaturista a fotograf 

 

REKTORYS, Artuš (1877–1971) 

hudební redaktor, vydavatel a spisovatel 

 

RIEGER, Gottfried (1764–1865) 

hudební skladatel, pedagog, teoretik, kapelník, ředitel kůru 

 

RITTER, William (1867–1955) 

švýcarský spisovatel, hudební kritik a malíř 

 

RUČKA, Alois (1867–1940) 

hudební pedagog, skladatel 



 

SASKA, Robert (1853–1924) 

hudební kritik a spisovatel 

 

SÁZAVSKÝ, Karel (1858–1930) 

hudební pedagog, spisovatel a organizátor, jednatel Filharmonického spolku Beseda brněnská 

 

SEDLÁČEK (Vamberský), František (1818–1872) 

kantor, hudební skladatel 

 

SEHNAL, František (1902–?) 

hudební skladatel, teoretik a pedagog 

 

SEHNAL, Jiří (*1931) 

hudební historik, muzikolog a muzejní pracovník 

 

SCHAEFER, Theodor (1904 – 1969) 

hudební skladatel, pedagog 

 

SCHILL, Erich Maria 

rakouský herec, překladatel Smetanovy opery Čertova stěna do němčiny 

 

SMETANA, Bedřich (1824–1884) 

hudební skladatel a pedagog, kapelník, klavírní virtuos 

 

STEINMANN, Vilém (1880 – 1962) – zpracováno částečně 

sbormistr, skladatel, hudební pedagog 

 

STOLAŘÍK, Ivo (1923–2010) – nezpracováno 

muzikolog, hudební organizátor, rozhlasový pracovník v Ostravě 

 

STRAKA, Adolf (1883–1960) – nezpracováno  

skladatel, varhaník, ředitel kůru v Kvasicích 

 

STRAKA, Vincenc (1912–1975) – nezpracováno 

hudební historik, kritik, pedagog, skladatel, dirigent a pianista 

a STRAKOVÁ, Theodora (1915–2010) – nezpracováno 

hudební historička, muzikoložka, muzeoložka 

 

STREIT, Eduard (1806?–1871) 

hudební skladatel a ředitel kůru 

 

SUCHÝ, Emanuel 

 

SUCHÝ, František (1902–1977) 

hudební skladatel, hobojista 

 

SUK, Josef (1874–1935) 



hudební skladatel a pedagog, houslista 

 

SUŠIL, František (1804–1868) 

teolog, kněz a sběratel lidových písní 

 

SVOBODA, Jaroslav (1877–1937) – nezpracováno 

skladatel, hudební pedagog 

 

ŠEBOR, Karel (1843–1903) 

hudební skladatel, kapelník 

 

ŠKROUP, Jan Nepomuk (1811–1892) 

hudební skladatel, kapelník 

 

ŠOUPAL, Jan (1892–1964) – zpracováno částečně 

sbormistr, dirigent, hudební pedagog a skladatel 

 

ŠTĚDROŇ, Bohumír (1905–1982) 

muzikolog, hudební historik, kritik a pedagog 

 

ŠTĚDROŇ, Miloš (*1942) 

hudební skladatel, muzikolog 

 

ŠTĚDROŇ, Vladimír (1900–1982) 

skladatel, dirigent, právník 

 

ŠŤASTNÝ, Vincenc (1885–1971) 

skladatel, hudební pedagog 

 

ŠTĚPÁNEK, Jaroslav (1905–1970) 

houslový virtuos 

 

ŠVYHNOSOVÁ, Bronislava (20. stol.) 

hudební pedagožka ve Velkých Pavlovicích a skladatelka 

 

TAUBER, Stanislav (1878–1959) 

koncertní pěvec (tenorista), člen a funkcionář PSMU 

 

TREGLER, Eduard (1868–1932) 

varhaník, hudební skladatel a pedagog 

 

TIOKA, Jindřich (1937–2016) 

fagotista, hudební skladatel 

 

TITL (TITTL), Emil Antonín (1809–1882) 

hudební skladatel a kapelník 

 

TOMÁŠEK, Jan Václav (1774–1850) 



hudební skladatel a pedagog 

 

TROJAN, Jan (1926–2015) – nezpracováno 

muzikolog, pedagog JAMU a rozhlasový redaktor 

 

TUČAPSKÝ, Antonín (1928–2014) – nezpracováno 

skladatel, sbormistr, hudební pedagog 

 

TÝNSKÝ, Richard (1909–1974) 

dirigent, hudební skladatel a pedagog 

 

TYRRELL, Agnes (1846–1883) 

hudební skladatelka, pianistka 

a TYRRELL, Bertha 

pianistka, hudební skladatelka 

 

URICH, John (Jean) (1849–1939) 

skladatel německého původu z ostrova Trinidad a Tobago, žák Charlese Gounoda, do 1864 žil na 

Trinidadu, poté v Paříži a Londýně 

 

VACEK, Josef (1866–1939) 

houslista a hudební pedagog v Třebíči 

 

VACH, Ferdinand (1860–1939) 

sbormistr, hudební skladatel 

 

VETTERL, Karel (1898–1979) 

muzikolog, hudební folklorista 

 

VIGNATI, Miloš (1897–1966) 

hudební skladatel, pedagog a organizátor 

 

VOJÁČEK, Hynek (1825–1916) 

hudební skladatel, pedagog, sbormistr 

 

VOJÁČEK, Jindřich (1888–1945) 

hudební skladatel, právník 

 

VOJÁČEK, Josef (1874–1958) 

kněz, hudební skladatel, vlastivědný hudebník 

 

VRBÍK, Stanislav (1907–1987) 

hudební skladatel, varhaník, hudební pedagog 

 

WALENTA (VALENTA), Josef (1888–1961) 

hudební skladatel, pedagog a dirigent v Bělotíně 

 

WEIGL, Bruno (1881–1938) 



hudební skladatel, teoretik a spisovatel 

 

WENZEL, Carl (1836–1918) 

hudební kritik, hudebník 

 

VETSERA (VECERA / WECZERA), Walt(er) (1899–1965) 

hudební skladatel 

 

WLATSCHILOVI (VLÁČILOVI) 

rodina z Přerova, příbuzní Bedřicha Smetany 

 

VORLÍČKOVI 

rodina řezbáře Josefa Vorlíčka z Prahy 

 

WRANITZKY (VRANICKÝ), Theodor 

hudební skladatel, ředitel měšťanské školy v Třebíči 

 

WÜNSCH, Rudolf (1880–1955) 

hudební pedagog a skladatel 

 

ZELINKA, František (1866–1924) 

houslista, poštovní úředník 

 

ZENO, Apostolo (1668–1750) 

operní libretista 

 

ZÍTEK, Ota (1892–1955) 

operní režisér, spisovatel, hudební skladatel 

 

ŽALUD, Theodor (1862–1932) 

český operní pěvec (basista) a pedagog zpěvu 


