
M. Balíková: zrušené autority v oblasti hudba, září 2021 

  

ID AUT AUT termín 

ph600699 Ave Maria (smíšený sbor, varhany) 

ph600700 Ave Maria (zpěv, housle, varhany) 

ph321416 Ave Maria (zpěv, klavír) 

ph321417 Ave Maria (zpěv, varhany) 

ph321418 Ave Maria (zpěv, violoncello) 

ph321419 Ave verum corpus (zpěv, violoncello) 

ph321627 Salve Regina (smíšený sbor) 

ph321628 Salve Regina (zpěv, komorní orchestr (2)) 

ph321629 Salve Regina (zpěv, varhany) 

ph600735 Te Deum (smíšený sbor) 

ph600736 Te Deum (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph600737 Te Deum (smíšený sbor, komorní orchestr, basso continuo) 

ph321643 Te Deum (smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph600738 Te Deum (zpěv (8), smíšený sbor, komorní orchestr, basso continuo) 

ph321420 adventní písně (zpěv (4), varhany) 

ph321421 adventní písně (zpěv) 

ph321422 adventní písně (zpěv, varhany) 

ph321423 afroamerická hudba (zpěv (2)) 

ph692883 afroamerická hudba (zpěv, kytarové značky) 

ph317247 air (dechový orchestr) 

ph451033 air (housle, klavír) 

ph317248 air (klavír) 

ph451034 air (zpěv) 

ph315304 allemandy (klavír) 

ph692880 americké lidové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph315305 anglické lidové písně (kytara (2)), úpravy 

ph692881 anglické lidové písně (zpěv, klavír, kytarové značky) 

ph692882 anglické lidové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph321424 anthemy (smíšený sbor) 

ph321425 anthemy (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321426 anthemy (smíšený sbor, varhany) 

ph321427 anthemy (zpěv (6)) 

ph463545 anthemy (zpěv, smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321428 antifony (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph573383 antifony (smíšený sbor, varhany) 

ph321429 antifony (zpěv, varhany) 

ph451039 bagately (flétna, housle, klavír) 

ph451040 bagately (flétna, housle, klavír), úpravy 

ph451037 bagately (flétna, klavír) 

ph451038 bagately (flétna, klavír), úpravy 

ph451035 bagately (housle, klavír) 



ph451036 bagately (housle, klavír), úpravy 

ph451041 bagately (klarinet, klavír), úpravy 

ph315306 bagately (klavír) 

ph451042 bagately (klavír), úpravy 

ph600701 bagately (kontrabas, klavír) 

ph315307 bagately (kytara) 

ph600702 bagately (lesní roh, klavír) 

ph600703 bagately (trubka, klavír) 

ph315308 bagately (varhany) 

ph451043 balady (flétna) 

ph451044 balady (flétna, klavír) 

ph451045 balady (flétna, klavír), úpravy 

ph451046 balady (housle) 

ph451047 balady (housle, klavír) 

ph451048 balady (housle, klavír), úpravy 

ph312560 balady (hudba), úpravy 

ph315310 balady (kytara (4)) 

ph315311 balady (symfonický orchestr) 

ph451050 balady (trombon, klavír) 

ph451051 balady (violoncello, klavír) 

ph451052 balady (zpěv) 

ph321430 balady (zpěv, klavír) 

ph463546 baletní suity (orchestr) 

ph315312 baletní suity (symfonický orchestr) 

ph317249 baletti (komorní orchestr) 

ph517046 balety (dětský sbor, orchestr) 

ph600704 balety (klavír) 

ph315315 balety (klavír), úpravy 

ph315313 balety (komorní orchestr) 

ph315314 balety (symfonický orchestr) 

ph315316 balety (symfonický orchestr), úpravy 

ph321431 bicinia (zpěv (2)) 

ph315317 blues (akordeon (1-4)) 

ph315319 blues (kytara (2)) 

ph315320 blues (kytara) 

ph321432 blues (zpěv, klavír) 

ph315321 boogie woogie (akordeon (4)) 

ph315322 boogie woogie (flétna (4)) 

ph315324 bossa nova (kytara) 

ph315325 bossa nova (taneční orchestr) 

ph463547 bulharské lidové písně (zpěv) 

ph600705 burlesky (dechový orchestr) 

ph600706 burlesky (housle, klavír) 

ph600707 burlesky (klavír) 

ph600708 burlesky (kytara) 



ph463548 canzony (cembalo) 

ph317250 canzony (komorní orchestr) 

ph317251 canzony (kytara (2)) 

ph317252 canzony (varhany) 

ph321433 canzony (zpěv (4)) 

ph575507 canzony (zpěv, mandolína) 

ph315326 capriccia (cembalo) 

ph315327 capriccia (fagot) 

ph315328 capriccia (housle) 

ph452696 capriccia (housle, klavír) 

ph452697 capriccia (housle, klavír), úpravy 

ph315329 capriccia (klavír) 

ph315333 capriccia (klavír), úpravy 

ph315330 capriccia (kytara) 

ph315334 capriccia (kytara), úpravy 

ph315335 capriccia (orchestr) 

ph315331 capriccia (trubka) 

ph315332 capriccia (varhany) 

ph556505 capriccia (violoncello, orchestr) 

ph315341 chaconny (cembalo) 

ph315342 chaconny (harfa) 

ph315343 chaconny (housle) 

ph315344 chaconny (klavír) 

ph315345 chaconny (kytara) 

ph315347 chaconny (kytara), úpravy 

ph315346 chaconny (varhany) 

ph321434 chansony (smíšený sbor) 

ph321435 chansony (zpěv (3)) 

ph321436 chansony (zpěv (4)) 

ph321437 chansony (zpěv) 

ph463549 charakteristické skladby (akordeon) 

ph463550 charakteristické skladby (flétna) 

ph336010 charakteristické skladby (flétna, klavír) 

ph336009 charakteristické skladby (flétna, kytara) 

ph463551 charakteristické skladby (harfa) 

ph463552 charakteristické skladby (housle) 

ph463553 charakteristické skladby (housle, klavír) 

ph336014 charakteristické skladby (klarinet) 

ph463554 charakteristické skladby (klarinet, harfa) 

ph463555 charakteristické skladby (klarinet, klavír) 

ph463557 charakteristické skladby (komorní orchestr) 

ph463558 charakteristické skladby (kytara) 

ph463559 charakteristické skladby (symfonický orchestr) 

ph463560 charakteristické skladby (symfonický orchestr), úpravy 

ph463561 charakteristické skladby (trubka, varhany) 



ph463562 charakteristické skladby (varhany) 

ph463563 charakteristické skladby (violoncello) 

ph463564 charakteristické skladby (violoncello, klavír) 

ph315336 chorální předehry (varhany) 

ph315337 chorální předehry (varhany), úpravy 

ph315339 chorály (dechový orchestr), úpravy 

ph315338 chorály (varhany) 

ph315340 chorály (varhany), úpravy 

ph315348 concerti grossi (komorní orchestr) 

ph463566 concerti grossi (smyčcové kvarteto, smyčcový orchestr) 

ph690108 concertina (klarinet, smyčcové kvarteto) 

ph315349 concertina (komorní orchestr) 

ph315350 concertina (kytara (4)) 

ph463567 country music (akordeon (2)) 

ph463568 country music (foukací harmonika) 

ph463569 country music (kytara) 

ph463570 country music (zpěv, kytarové značky) 

ph315352 dechová hudba (dechový orchestr) 

ph315353 dechová hudba (dechový orchestr), úpravy 

ph463572 dechová hudba (syntetizér) 

ph463573 dechová hudba (trombon (3), dechový orchestr) 

ph463574 dechová hudba (trombon (4), dechový orchestr) 

ph463575 dechová hudba (trubka, dechový orchestr) 

ph321438 dechová hudba (zpěv (2), dechový orchestr) 

ph463576 dechová hudba (zpěv (2), dechový soubor) 

ph321439 dechová hudba (zpěv) 

ph321440 dechová hudba (zpěv, dechový orchestr) 

ph312557 dechová hudba, úpravy 

ph334655 dechová tria (klarinet (3)) 

ph556506 dechová tria (trubka (2), trombon) 

ph556507 dechová tria (trubka (2), trombon), úpravy 

ph315354 divadelní písně (akordeon (2)), úpravy 

ph321441 divadelní písně (zpěv) 

ph321442 divadelní písně (zpěv), úpravy 

ph321443 divadelní písně (zpěv, klavír) 

ph321444 divadelní písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph463577 divadelní písně (zpěv, kytarové značky) 

ph315355 divertimenta (dechové nástroje) 

ph463578 divertimenta (dechový orchestr) 

ph463401 divertimenta (flétna, housle, violoncello) 

ph463402 divertimenta (flétna, klarinet, fagot) 

ph463403 divertimenta (flétna, klavír) 

ph463404 divertimenta (flétna, klavír), úpravy 

ph463405 divertimenta (flétna, smyčcový orchestr) 

ph463406 divertimenta (hoboj, klarinet, fagot) 



ph463407 divertimenta (housle (2), violoncello) 

ph463408 divertimenta (housle, klavír) 

ph463409 divertimenta (housle, lesní roh, kontrabas) 

ph463410 divertimenta (klarinet (2), fagot) 

ph315359 divertimenta (klarinet (3)), úpravy 

ph315357 divertimenta (komorní orchestr) 

ph463413 divertimenta (orchestr) 

ph463579 divertimenta (smyčcové kvarteto) 

ph315358 divertimenta (smyčcové nástroje) 

ph463580 divertimenta (smyčcový orchestr) 

ph463414 divertimenta (violoncello (2)) 

ph463581 drobné skladby (akordeon (2)) 

ph317253 drobné skladby (akordeon (4)) 

ph317254 drobné skladby (akordeon) 

ph463415 drobné skladby (anglický roh) 

ph573367 drobné skladby (basová kytara) 

ph317255 drobné skladby (bicí nástroje (4)) 

ph317256 drobné skladby (bicí nástroje) 

ph317257 drobné skladby (cembalo) 

ph463582 drobné skladby (cimbál) 

ph317258 drobné skladby (dechové nástroje) 

ph317298 drobné skladby (dechové nástroje), úpravy 

ph463416 drobné skladby (dechový nástroj, klavír) 

ph463583 drobné skladby (dechový orchestr) 

ph463584 drobné skladby (dechový orchestr), úpravy 

ph463417 drobné skladby (dechový orchestr, bicí nástroje) 

ph463418 drobné skladby (elektronický klávesový nástroj (2)) 

ph463585 drobné skladby (elektronický klávesový nástroj) 

ph317259 drobné skladby (fagot) 

ph452613 drobné skladby (fagot, klavír) 

ph317260 drobné skladby (flétna (2)) 

ph317299 drobné skladby (flétna (2)), úpravy 

ph317261 drobné skladby (flétna (4)) 

ph317262 drobné skladby (flétna) 

ph452597 drobné skladby (flétna, klavír) 

ph452598 drobné skladby (flétna, klavír), úpravy 

ph317263 drobné skladby (harfa) 

ph317264 drobné skladby (hoboj) 

ph317265 drobné skladby (housle (2)) 

ph317300 drobné skladby (housle (2)), úpravy 

ph317266 drobné skladby (housle (3)) 

ph317267 drobné skladby (housle) 

ph452599 drobné skladby (housle, klavír) 

ph452600 drobné skladby (housle, klavír), úpravy 

ph317268 drobné skladby (klarinet (2)) 



ph317269 drobné skladby (klarinet (2-3)) 

ph317270 drobné skladby (klarinet) 

ph452601 drobné skladby (klarinet, klavír) 

ph451055 drobné skladby (klarinet, klavír), úpravy 

ph317274 drobné skladby (klávesový nástroj) 

ph317275 drobné skladby (komorní orchestr) 

ph317276 drobné skladby (kontrabas) 

ph317277 drobné skladby (kytara (2)) 

ph317302 drobné skladby (kytara (2)), úpravy 

ph317278 drobné skladby (kytara (3)) 

ph317279 drobné skladby (kytara (4)) 

ph317303 drobné skladby (kytara (4)), úpravy 

ph317280 drobné skladby (kytara) 

ph317281 drobné skladby (kytara), úpravy 

ph317282 drobné skladby (lesní roh) 

ph317283 drobné skladby (loutna) 

ph317284 drobné skladby (mandolína) 

ph575504 drobné skladby (mandolína), úpravy 

ph317285 drobné skladby (saxofon) 

ph317286 drobné skladby (smyčcový orchestr) 

ph317287 drobné skladby (symfonický orchestr) 

ph317288 drobné skladby (trombon (4)) 

ph317305 drobné skladby (trombon (4)), úpravy 

ph317289 drobné skladby (trombon) 

ph452602 drobné skladby (trombon, klavír) 

ph452603 drobné skladby (trubka, klavír) 

ph452604 drobné skladby (trubka, klavír), úpravy 

ph452605 drobné skladby (trubka, varhany) 

ph452606 drobné skladby (tuba, klavír) 

ph317290 drobné skladby (varhany) 

ph317291 drobné skladby (viola) 

ph452607 drobné skladby (viola, klavír) 

ph317292 drobné skladby (violoncello (4)) 

ph317293 drobné skladby (violoncello) 

ph452608 drobné skladby (violoncello, klavír) 

ph452609 drobné skladby (violoncello, klavír), úpravy 

ph452610 drobné skladby (violoncello, varhany) 

ph317294 drobné skladby (zobcová flétna (2)) 

ph317306 drobné skladby (zobcová flétna (2)), úpravy 

ph317295 drobné skladby (zobcová flétna (3)) 

ph317307 drobné skladby (zobcová flétna (3)), úpravy 

ph317296 drobné skladby (zobcová flétna (4)) 

ph317308 drobné skladby (zobcová flétna (4)), úpravy 

ph317297 drobné skladby (zobcová flétna) 

ph334674 drobné skladby (zobcová flétna, klavír) 



ph452611 drobné skladby (zobcová flétna, klavír), úpravy 

ph452612 drobné skladby (zobcová flétna, kytara) 

ph321445 drobné skladby (zpěv, klavír) 

ph452614 dua (akordeon (2)) 

ph315377 dua (akordeon (2)), úpravy 

ph452615 dua (akordeon, klavír) 

ph503076 dua (akordeon, kytara), úpravy 

ph452616 dua (bicí nástroje) 

ph452617 dua (dechový nástroj, klavír) 

ph452618 dua (fagot, klavír) 

ph452619 dua (fagot, violoncello) 

ph315360 dua (flétna (2)) 

ph315378 dua (flétna (2)), úpravy 

ph452620 dua (flétna, cembalo) 

ph452621 dua (flétna, harfa) 

ph452622 dua (flétna, housle) 

ph452623 dua (flétna, housle), úpravy 

ph452624 dua (flétna, klarinet) 

ph336008 dua (flétna, klavír) 

ph452625 dua (flétna, klavír), úpravy 

ph336007 dua (flétna, kytara) 

ph452626 dua (flétna, trubka) 

ph452627 dua (flétna, varhany) 

ph452628 dua (flétna, viola) 

ph315361 dua (harfa (2)) 

ph452629 dua (harfa, klavír) 

ph315362 dua (hoboj (2)) 

ph452630 dua (hoboj, klavír) 

ph315363 dua (housle (2)) 

ph315379 dua (housle (2)), úpravy 

ph452631 dua (housle, klavír) 

ph452632 dua (housle, klavír), úpravy 

ph452633 dua (housle, kytara) 

ph452634 dua (housle, kytara), úpravy 

ph463586 dua (housle, varhany) 

ph452635 dua (housle, viola) 

ph452636 dua (housle, violoncello) 

ph315364 dua (klarinet (2)) 

ph315380 dua (klarinet (2)), úpravy 

ph452637 dua (klarinet, klavír) 

ph452638 dua (klarinet, klavír), úpravy 

ph452639 dua (klarinet, violoncello) 

ph315366 dua (kontrabas (2)) 

ph463587 dua (kontrabas, klavír) 

ph463588 dua (kontrabas, klavír), úpravy 



ph315367 dua (kytara (2)) 

ph315381 dua (kytara (2)), úpravy 

ph315368 dua (kytara, violoncello) 

ph315369 dua (lesní roh (2)) 

ph463589 dua (lesní roh, klavír) 

ph463590 dua (lesní roh, klavír), úpravy 

ph315370 dua (marimba (2)) 

ph315371 dua (saxofon (2)) 

ph463591 dua (saxofon, klavír) 

ph463592 dua (saxofon, klavír), úpravy 

ph315372 dua (trombon (2)) 

ph463593 dua (trombon, klavír) 

ph463594 dua (trombon, klavír), úpravy 

ph315373 dua (trubka (2)) 

ph452640 dua (trubka, klavír) 

ph452641 dua (trubka, klavír), úpravy 

ph452642 dua (trubka, trombon) 

ph463595 dua (trubka, varhany) 

ph463596 dua (tuba, klavír) 

ph463597 dua (tuba, klavír), úpravy 

ph315374 dua (viola (2)) 

ph452643 dua (viola, klavír) 

ph452644 dua (viola, klavír), úpravy 

ph452645 dua (viola, violoncello) 

ph315375 dua (violoncello (2)) 

ph463598 dua (violoncello, akordeon) 

ph463599 dua (violoncello, harfa) 

ph452646 dua (violoncello, klavír) 

ph452647 dua (violoncello, klavír), úpravy 

ph452648 dua (violoncello, kontrabas) 

ph463600 dua (violoncello, varhany) 

ph315376 dua (zobcová flétna (2)) 

ph315382 dua (zobcová flétna (2)), úpravy 

ph452649 dua (zobcová flétna, klavír) 

ph452650 dua (zobcová flétna, klavír), úpravy 

ph452651 dua (zobcová flétna, kytara) 

ph315383 duchovní hudba (akordeon) 

ph315385 duchovní hudba (klávesový nástroj) 

ph315386 duchovní hudba (kontrabas (2)) 

ph321446 duchovní hudba (smíšený sbor) 

ph321447 duchovní hudba (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321448 duchovní hudba (smíšený sbor, varhany) 

ph315387 duchovní hudba (varhany) 

ph315390 duchovní hudba (varhany), úpravy 

ph315388 duchovní hudba (violoncello (2)) 



ph315389 duchovní hudba (zobcová flétna (2)) 

ph321449 duchovní hudba (zpěv (2), varhany) 

ph321450 duchovní hudba (zpěv (4), komorní orchestr) 

ph321451 duchovní hudba (zpěv (4), smíšený sbor) 

ph463419 duchovní hudba (zpěv (4), smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321452 duchovní hudba (zpěv (4), varhany) 

ph321453 duchovní hudba (zpěv (5)) 

ph321454 duchovní hudba (zpěv (5), varhany) 

ph321455 duchovní hudba (zpěv (6)) 

ph321456 duchovní hudba (zpěv (6), komorní orchestr) 

ph321457 duchovní hudba (zpěv) 

ph321458 duchovní hudba (zpěv, klavír) 

ph321459 duchovní hudba (zpěv, komorní orchestr) 

ph321460 duchovní hudba (zpěv, smíšený sbor) 

ph463601 duchovní hudba (zpěv, smíšený sbor, varhany) 

ph321461 duchovní hudba (zpěv, varhany) 

ph463602 duchovní hudba (zpěv, ženský sbor, varhany) 

ph321462 duchovní hudba (ženský sbor) 

ph321464 duchovní hudba (ženský sbor, klavír) 

ph321463 duchovní hudba (ženský sbor, varhany) 

ph463604 duchovní kantáty (zpěv (4), komorní orchestr) 

ph463605 duchovní kantáty (zpěv (4), smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph463606 duchovní kantáty (zpěv, flétna, klavír), úpravy 

ph463607 duchovní kantáty (zpěv, hoboj, klavír), úpravy 

ph463608 duchovní kantáty (zpěv, housle, klavír) 

ph463609 duchovní kantáty (zpěv, housle, klavír), úpravy 

ph463610 duchovní kantáty (zpěv, klavír), úpravy 

ph321465 duchovní písně (dětský sbor) 

ph321466 duchovní písně (dětský sbor, klavír) 

ph321467 duchovní písně (dětský sbor, komorní orchestr) 

ph321468 duchovní písně (mužský sbor) 

ph321469 duchovní písně (smíšený sbor) 

ph321480 duchovní písně (smíšený sbor, komorní orchestr), úpravy 

ph321470 duchovní písně (smíšený sbor, varhany) 

ph321481 duchovní písně (smíšený sbor, varhany), úpravy 

ph321471 duchovní písně (zpěv (2), varhany) 

ph321472 duchovní písně (zpěv (3), varhany) 

ph321473 duchovní písně (zpěv (4)) 

ph321474 duchovní písně (zpěv (5)) 

ph321475 duchovní písně (zpěv) 

ph321476 duchovní písně (zpěv, klavír) 

ph321477 duchovní písně (zpěv, varhany) 

ph321482 duchovní písně (zpěv, varhany), úpravy 

ph321478 duchovní písně (ženský sbor) 

ph321479 duchovní písně (ženský sbor, housle) 



ph321487 duety (smíšený sbor, klavír), úpravy 

ph321483 duety (zpěv (2)) 

ph321484 duety (zpěv (2), cembalo) 

ph321485 duety (zpěv (2), klavír) 

ph321486 duety (zpěv (2), komorní orchestr) 

ph463611 dumky (housle, klavír) 

ph315392 dumky (symfonický orchestr) 

ph321490 dělnické písně (mužský sbor), úpravy 

ph321488 dělnické písně (zpěv) 

ph321489 dělnické písně (zpěv, klavír) 

ph321493 dětské lidové písně (kytara), úpravy 

ph315393 dětské lidové písně (zobcová flétna (2)), úpravy 

ph321494 dětské lidové písně (zpěv (3)), úpravy 

ph321491 dětské lidové písně (zpěv) 

ph321492 dětské lidové písně (zpěv, klavír) 

ph527123 dětské lidové písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph527124 dětské lidové písně (zpěv, klavír, kytarové značky) 

ph463612 dětské lidové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph334670 dětské písně (dětský sbor, flétna, zvonkohra, violoncello, klavír) 

ph321495 dětské písně (dětský sbor, klavír) 

ph321496 dětské písně (zpěv (2)) 

ph321497 dětské písně (zpěv (2), klavír) 

ph321498 dětské písně (zpěv) 

ph463613 dětské písně (zpěv, dětský sbor, klavír) 

ph463614 dětské písně (zpěv, flétna, klavír) 

ph334669 dětské písně (zpěv, flétna, klavír, triangl) 

ph334667 dětské písně (zpěv, housle, klavír) 

ph321499 dětské písně (zpěv, klavír) 

ph503073 dětské písně (zpěv, klavír, bicí nástroje) 

ph573378 dětské písně (zpěv, klavír, kytarové značky) 

ph463615 dětské písně (zpěv, kytarové značky) 

ph334668 dětské písně (zpěv, zobcová flétna, klavír) 

ph315394 eklogy (klavír) 

ph315395 elegie (housle) 

ph315398 elegie (trombon), úpravy 

ph315397 elegie (viola) 

ph315399 etudy (akordeon) 

ph315400 etudy (bicí nástroje) 

ph463422 etudy (cimbál) 

ph315401 etudy (fagot) 

ph315402 etudy (flétna) 

ph315403 etudy (harfa) 

ph315404 etudy (hoboj) 

ph315405 etudy (housle) 

ph315406 etudy (klarinet) 



ph315407 etudy (klavichord) 

ph315408 etudy (klavír 4 ms) 

ph315409 etudy (klavír) 

ph463423 etudy (klavír, bicí nástroje) 

ph315410 etudy (kontrabas) 

ph315411 etudy (kytara) 

ph315412 etudy (lesní roh) 

ph315413 etudy (malý buben) 

ph315414 etudy (příčná flétna) 

ph315415 etudy (saxofon) 

ph315416 etudy (souprava bicích nástrojů) 

ph315417 etudy (trombon) 

ph315418 etudy (trubka) 

ph315419 etudy (tympány) 

ph315420 etudy (vibrafon) 

ph315421 etudy (viola) 

ph315422 etudy (xylofon) 

ph315423 etudy (zobcová flétna (2)) 

ph463424 etudy (zobcová flétna (2), kytara) 

ph315424 etudy (zobcová flétna) 

ph321500 evangelické písně (smíšený sbor) 

ph573376 evangelické písně (varhany) 

ph321501 evangelické písně (zpěv) 

ph321502 evangelické písně (zpěv, klavír) 

ph463425 evangelické písně (zpěv, kytarové značky) 

ph463427 fanfáry (dechové nástroje, bicí nástroje) 

ph315425 fanfáry (dechový orchestr) 

ph315429 fanfáry (klavír), úpravy 

ph315426 fanfáry (lesní roh (4)) 

ph315427 fanfáry (saxofon (2)) 

ph315428 fanfáry (trubka (4)) 

ph315430 fantazie (flétna) 

ph315431 fantazie (harfa) 

ph315432 fantazie (housle) 

ph463428 fantazie (housle, klavír) 

ph463429 fantazie (housle, orchestr) 

ph463430 fantazie (housle, symfonický orchestr) 

ph315433 fantazie (klavír (2)) 

ph315434 fantazie (klavír) 

ph315439 fantazie (klavír), úpravy 

ph315435 fantazie (kytara) 

ph315436 fantazie (symfonický orchestr) 

ph315437 fantazie (varhany) 

ph315440 fantazie (varhany), úpravy 

ph315438 fantazie (viola) 



ph556508 fantazie (violoncello) 

ph556509 fantazie (violoncello, orchestr) 

ph463431 filmová hudba (zpěv, kytarové značky) 

ph503077 filmové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph315441 folk (kytara) 

ph321503 folk (zpěv) 

ph463433 folk (zpěv, klavír, kytarové značky) 

ph463432 folk (zpěv, kytarové značky) 

ph315442 foxtroty (dechový orchestr) 

ph315443 foxtroty (jazzový orchestr) 

ph315444 foxtroty (klavír) 

ph315445 foxtroty (taneční orchestr) 

ph321504 foxtroty (zpěv, klavír) 

ph315447 fugety (varhany) 

ph315448 fugy (akordeon (2)) 

ph315449 fugy (cembalo (2)) 

ph315450 fugy (cembalo) 

ph315451 fugy (klavichord) 

ph463434 fugy (klávesový nástroj) 

ph315454 fugy (kytara) 

ph315455 fugy (loutna) 

ph315456 fugy (smyčcový orchestr) 

ph315457 fugy (varhany) 

ph315458 furianty (dechový orchestr) 

ph315459 furianty (dechový orchestr), úpravy 

ph315460 furianty (klavír) 

ph463435 furianty (orchestr) 

ph315461 furianty (symfonický orchestr) 

ph315462 gavoty (housle (3)) 

ph315463 gavoty (komorní orchestr) 

ph315465 gigue (varhany) 

ph321505 graduale (smíšený sbor) 

ph321506 halekačky (ženský sbor), úpravy 

ph315466 historické tance (klavír) 

ph315467 historické tance (zobcová flétna (4)), úpravy 

ph317309 hommage (kytara) 

ph317310 hommage (varhany) 

ph321507 hornické písně (zpěv) 

ph321508 hornické písně (zpěv, klavír) 

ph316469 hudební doprovody (cembalo) 

ph315468 hudební improvizace (basová kytara) 

ph315470 hudební improvizace (taneční orchestr) 

ph315471 hudební improvizace (varhany) 

ph463438 humoresky (fagot, klavír) 

ph463439 humoresky (fagot, klavír), úpravy 



ph315473 humoresky (housle (2)), úpravy 

ph463436 humoresky (housle, klavír) 

ph463437 humoresky (housle, klavír), úpravy 

ph315472 humoresky (klavír) 

ph463440 humoresky (orchestr) 

ph463441 humoresky (varhany) 

ph321509 hymnus (zpěv (2)) 

ph321510 hymnus (zpěv, klavír) 

ph321511 hymnus (ženský sbor, klavír) 

ph315475 hymny (klavír), úpravy 

ph315476 hymny (trombon (4)), úpravy 

ph315474 hymny (varhany) 

ph315477 hymny (varhany), úpravy 

ph463444 impromptu (cembalo) 

ph463442 impromptu (housle, klavír) 

ph463443 impromptu (klavír) 

ph315478 instruktivní skladby (akordeon) 

ph315479 instruktivní skladby (banjo) 

ph600711 instruktivní skladby (bicí nástroje) 

ph315480 instruktivní skladby (fagot) 

ph315481 instruktivní skladby (housle) 

ph315482 instruktivní skladby (klavír 4 ms) 

ph315483 instruktivní skladby (klavír) 

ph315484 instruktivní skladby (kontrabas) 

ph315485 instruktivní skladby (kytara (3)) 

ph315486 instruktivní skladby (kytara) 

ph573369 instruktivní skladby (lesní roh) 

ph334675 instruktivní skladby (zobcová flétna) 

ph455343 instrumentální hudba (akordeon) 

ph455344 instrumentální hudba (akordeon, orchestr) 

ph455345 instrumentální hudba (bicí nástroje) 

ph455346 instrumentální hudba (cembalo) 

ph455347 instrumentální hudba (citera) 

ph455348 instrumentální hudba (citera), úpravy 

ph455337 instrumentální hudba (dechové nástroje) 

ph455336 instrumentální hudba (dechový orchestr) 

ph455335 instrumentální hudba (dechový orchestr, bicí nástroje) 

ph455349 instrumentální hudba (fagot) 

ph455357 instrumentální hudba (fagot, klarinet, hoboj, elektronické nástroje) 

ph455338 instrumentální hudba (flétna) 

ph455339 instrumentální hudba (flétna), úpravy 

ph455340 instrumentální hudba (flétna, orchestr), úpravy 

ph455341 instrumentální hudba (harfa) 

ph455358 instrumentální hudba (hoboj, magnetofonový pás, elektronické nástroje) 

ph455351 instrumentální hudba (hoboj, orchestr) 



ph455352 instrumentální hudba (housle) 

ph455353 instrumentální hudba (housle, orchestr) 

ph501432 instrumentální hudba (klarinet) 

ph452673 instrumentální hudba (klavír), úpravy 

ph455354 instrumentální hudba (klávesový nástroj) 

ph455355 instrumentální hudba (komorní orchestr) 

ph452674 instrumentální hudba (kytara) 

ph501434 instrumentální hudba (loutna) 

ph575505 instrumentální hudba (mandolína) 

ph455342 instrumentální hudba (saxofon) 

ph336012 instrumentální hudba (saxofon, bicí nástroje (16)) 

ph315487 instrumentální hudba (smyčcové nástroje) 

ph315488 instrumentální hudba (smyčcový orchestr) 

ph575499 instrumentální hudba (smyčcový orchestr), úpravy 

ph315489 instrumentální hudba (symfonický orchestr) 

ph451058 instrumentální hudba (teorba) 

ph455356 instrumentální hudba (tibetské mísy) 

ph501435 instrumentální hudba (trubka) 

ph501436 instrumentální hudba (trubka), úpravy 

ph452675 instrumentální hudba (varhany) 

ph501437 instrumentální hudba (varhany), úpravy 

ph501438 instrumentální hudba (viola) 

ph501439 instrumentální hudba (violoncello) 

ph501440 instrumentální hudba (zobcová flétna) 

ph455350 instrumentální hudba (šakuhači) 

ph575498 interludia (klavír) 

ph315490 intermezza (klavír) 

ph527132 intrády (trubka (2), trombon), úpravy 

ph573372 invence (bicí nástroje (6)) 

ph600746 invence (bicí nástroje) 

ph315491 invence (cembalo) 

ph315493 invence (flétna (2)), úpravy 

ph315494 irské lidové písně (kytara (2)), úpravy 

ph315495 jazz (akordeon) 

ph315496 jazz (basová kytara) 

ph463446 jazz (elektronické varhany) 

ph463447 jazz (flétna) 

ph463448 jazz (flétna, klavír) 

ph463449 jazz (flétna, kytara) 

ph315499 jazz (klávesový nástroj) 

ph315500 jazz (kytara) 

ph463451 jazz (trubka, klavír) 

ph463452 jazz (trubka, kytara) 

ph463453 jazz (trubka, orchestr) 

ph556517 jazz (vibrafon) 



ph315505 jazzové skladby (akordeon (2)), úpravy 

ph516411 jazzové skladby (akordeon, kytara), úpravy 

ph315504 jazzové skladby (kytara) 

ph321512 jazzové skladby (zpěv, bicí nástroje) 

ph321514 kabaretní písně (zpěv (2), klavír) 

ph321515 kabaretní písně (zpěv, klavír) 

ph321516 kancionály (zpěv) 

ph321517 kancionály (zpěv, klávesový nástroj) 

ph321518 kancionály (zpěv, varhany) 

ph501441 kantáty (smíšený sbor) 

ph501442 kantáty (smíšený sbor, orchestr) 

ph501446 kantáty (zpěv (3), komorní orchestr) 

ph501444 kantáty (zpěv (3), smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph501443 kantáty (zpěv (4), komorní orchestr) 

ph501445 kantáty (zpěv (4), smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph501447 kantáty (zpěv (5), komorní orchestr) 

ph501448 kantáty (zpěv (9), smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph463454 kantáty (zpěv, komorní orchestr) 

ph463455 kantáty (zpěv, smíšený sbor) 

ph463456 kantáty (zpěv, smíšený sbor, klavír) 

ph463457 kantáty (zpěv, smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph463458 kantáty (zpěv, smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph463459 kantáty (zpěv, smíšený sbor, varhany) 

ph463460 kantáty (ženský sbor) 

ph463461 kantáty (ženský sbor, klavír) 

ph315507 kasace (komorní orchestr) 

ph321520 koledy (dětský sbor), úpravy 

ph321521 koledy (dětský sbor, klavír), úpravy 

ph316472 koledy (housle (2)), úpravy 

ph316473 koledy (klarinet (3)), úpravy 

ph316474 koledy (klavír 4 ms), úpravy 

ph316471 koledy (komorní orchestr), úpravy 

ph316475 koledy (kytara), úpravy 

ph321522 koledy (smíšený sbor), úpravy 

ph321523 koledy (smíšený sbor, harfa), úpravy 

ph573381 koledy (smíšený sbor, varhany), úpravy 

ph321524 koledy (smíšený sbor, zvonkohra), úpravy 

ph316476 koledy (zobcová flétna (2)), úpravy 

ph321525 koledy (zpěv (2), varhany), úpravy 

ph321526 koledy (zpěv (3)), úpravy 

ph321527 koledy (zpěv (3), harfa), úpravy 

ph321528 koledy (zpěv (3), klavír), úpravy 

ph321529 koledy (zpěv (3), komorní orchestr), úpravy 

ph527136 koledy (zpěv (4)), úpravy 

ph321530 koledy (zpěv, klavír), úpravy 



ph517040 koledy (zpěv, klavír, kytarové značky), úpravy 

ph321531 koledy (zpěv, klávesový nástroj), úpravy 

ph517041 koledy (zpěv, kytarové značky) 

ph517042 koledy (zpěv, trubka, varhany, buben), úpravy 

ph321532 koledy (zpěv, varhany), úpravy 

ph517043 koledy (zpěv, zobcová flétna, bicí nástroje), úpravy 

ph321533 koledy (ženský sbor), úpravy 

ph517044 koledy (ženský sbor, flétna, klavír), úpravy 

ph517045 koledy (ženský sbor, housle, klavír), úpravy 

ph321534 koledy (ženský sbor, klavír), úpravy 

ph573382 koledy (ženský sbor, varhany), úpravy 

ph556518 koncertantní symfonie (dechové nástroje, orchestr) 

ph517047 koncertantní symfonie (housle (2), orchestr) 

ph517048 koncertantní symfonie (housle, viola, orchestr) 

ph316477 koncertantní symfonie (komorní orchestr) 

ph316478 koncertní kadence (housle) 

ph463463 koncerty (akordeon, smyčcový orchestr) 

ph463464 koncerty (bicí nástroje, dechový orchestr) 

ph316479 koncerty (cembalo) 

ph463465 koncerty (cembalo, komorní orchestr) 

ph463466 koncerty (cembalo, orchestr) 

ph463467 koncerty (cembalo, smyčcový orchestr) 

ph316480 koncerty (dechové nástroje) 

ph316481 koncerty (dechový orchestr) 

ph463468 koncerty (fagot, komorní orchestr) 

ph463469 koncerty (fagot, orchestr) 

ph463470 koncerty (fagot, smyčcový orchestr) 

ph121787 koncerty (flétna) 

ph501449 koncerty (flétna, housle, komorní orchestr) 

ph463471 koncerty (flétna, komorní orchestr) 

ph556519 koncerty (flétna, orchestr) 

ph463472 koncerty (flétna, smyčcový orchestr) 

ph463473 koncerty (flétna, symfonický orchestr) 

ph463474 koncerty (harfa, orchestr) 

ph463475 koncerty (harfa, smyčcový orchestr) 

ph573138 koncerty (harfa, symfonický orchestr) 

ph556520 koncerty (hoboj, harfa, klavír) 

ph463476 koncerty (hoboj, komorní orchestr) 

ph463477 koncerty (hoboj, orchestr) 

ph463478 koncerty (hoboj, smyčcový orchestr) 

ph463479 koncerty (hoboj, symfonický orchestr) 

ph463480 koncerty (housle (2), komorní orchestr) 

ph463481 koncerty (housle (2), orchestr) 

ph463482 koncerty (housle (2), smyčcový orchestr) 

ph463483 koncerty (housle (3), smyčcový orchestr) 



ph463484 koncerty (housle (4), orchestr) 

ph463485 koncerty (housle (4), smyčcový orchestr) 

ph412786 koncerty (housle) 

ph501450 koncerty (housle, klavír, smyčcový orchestr) 

ph463486 koncerty (housle, komorní orchestr) 

ph333380 koncerty (housle, orchestr) 

ph463487 koncerty (housle, smyčcový orchestr) 

ph463488 koncerty (housle, symfonický orchestr) 

ph501451 koncerty (housle, trubka, smyčcový orchestr) 

ph463489 koncerty (housle, violoncello, orchestr) 

ph121788 koncerty (klarinet) 

ph463490 koncerty (klarinet, komorní orchestr) 

ph463491 koncerty (klarinet, orchestr) 

ph316482 koncerty (komorní orchestr) 

ph463496 koncerty (kontrabas, orchestr) 

ph463497 koncerty (kytara, komorní orchestr) 

ph463498 koncerty (kytara, orchestr) 

ph463499 koncerty (kytara, orchestr), úpravy 

ph463501 koncerty (lesní roh (2), komorní orchestr) 

ph463500 koncerty (lesní roh (2), orchestr) 

ph463502 koncerty (lesní roh (3), orchestr) 

ph517049 koncerty (lesní roh, klavír), úpravy 

ph463503 koncerty (lesní roh, komorní orchestr) 

ph451059 koncerty (lesní roh, orchestr) 

ph463504 koncerty (lesní roh, smyčcový orchestr) 

ph463505 koncerty (lesní roh, symfonický orchestr) 

ph501453 koncerty (loutna, komorní orchestr) 

ph501454 koncerty (marimba, hoboj, smyčcový orchestr) 

ph501455 koncerty (marimba, housle, smyčcový orchestr) 

ph463506 koncerty (marimba, orchestr) 

ph501456 koncerty (marimba, trubka, smyčcový orchestr) 

ph463507 koncerty (orchestr) 

ph316483 koncerty (smyčcový orchestr) 

ph316484 koncerty (symfonický orchestr) 

ph463508 koncerty (trubka (2), orchestr) 

ph463509 koncerty (trubka, dechový orchestr) 

ph463510 koncerty (trubka, orchestr) 

ph463511 koncerty (trubka, symfonický orchestr) 

ph463512 koncerty (varhany) 

ph463513 koncerty (varhany, komorní orchestr) 

ph463514 koncerty (varhany, orchestr) 

ph463515 koncerty (varhany, symfonický orchestr) 

ph463516 koncerty (viola, komorní orchestr) 

ph463517 koncerty (viola, orchestr) 

ph463518 koncerty (viola, symfonický orchestr) 



ph463519 koncerty (violoncello, komorní orchestr) 

ph367696 koncerty (violoncello, orchestr) 

ph463520 koncerty (violoncello, smyčcový orchestr) 

ph463521 koncerty (violoncello, symfonický orchestr) 

ph463522 koncerty (zobcová flétna (2), komorní orchestr) 

ph463523 koncerty (zobcová flétna, komorní orchestr) 

ph463524 koncerty (zobcová flétna, smyčcový orchestr) 

ph316486 kvapíky (dechový orchestr) 

ph316488 kvapíky (dechový orchestr), úpravy 

ph316487 kvapíky (klavír) 

ph463525 kvartety (bicí nástroje (4)) 

ph463526 kvartety (flétna (4)) 

ph316489 kvartety (flétna (4)), úpravy 

ph556523 kvartety (flétna, housle, violoncello, klavír) 

ph501457 kvartety (hoboj, klarinet, fagot, klavír) 

ph463527 kvartety (housle (2), viola, kontrabas) 

ph463528 kvartety (housle (2), viola, kontrabas), úpravy 

ph463529 kvartety (housle (3), klavír) 

ph463530 kvartety (housle (4)) 

ph463531 kvartety (klarinet (2), lesní roh (2)) 

ph463532 kvartety (klarinet (4)) 

ph463533 kvartety (klarinet (4)), úpravy 

ph316490 kvartety (klavír 4 ms), úpravy 

ph463534 kvartety (kytara (4)) 

ph463535 kvartety (kytara (4)), úpravy 

ph463536 kvartety (lesní roh (4)) 

ph336013 kvartety (saxofon (4)) 

ph501458 kvartety (saxofon (4)), úpravy 

ph501459 kvartety (trombon (4)), úpravy 

ph463537 kvartety (trubka (2), lesní roh (2)) 

ph463538 kvartety (trubka (2), lesní roh, trombon) 

ph463539 kvartety (trubka (2), trombon (2)) 

ph501460 kvartety (trubka (2), trombon (2)), úpravy 

ph463540 kvartety (trubka (3), klavír) 

ph463541 kvartety (violoncello (4)) 

ph463542 kvartety (violoncello (4)), úpravy 

ph463543 kvartety (zobcová flétna (4)) 

ph463544 kvartety (zpěv (4)) 

ph690109 kvintety (klarinet, smyčcové kvarteto) 

ph321535 křesťanské písně (zpěv) 

ph316491 latinskoamerické tance (klavír), úpravy 

ph333381 lidové písně (klavír), úpravy 

ph527119 lidové písně (zpěv, kytarové značky), úpravy 

ph321536 litanie (smíšený sbor (2), komorní orchestr) 

ph321537 litanie (smíšený sbor, komorní orchestr) 



ph321538 litanie (smíšený sbor, varhany) 

ph321539 litanie (zpěv (2)) 

ph600712 liturgická hudba (zpěv, varhany) 

ph316492 ländlery (klavír) 

ph321540 madrigaly (smíšený sbor) 

ph321541 madrigaly (zpěv (4)) 

ph321542 madrigaly (zpěv (5)) 

ph316493 mateníky (klarinet (3)), úpravy 

ph316494 mazurky (klavír) 

ph316495 mazurky (symfonický orchestr) 

ph317311 meditativní hudba (komorní orchestr) 

ph317312 meditativní hudba (kytara) 

ph316496 menuety (cembalo) 

ph456963 menuety (housle) 

ph316497 menuety (klavír) 

ph316499 menuety (klavír), úpravy 

ph316500 menuety (kytara (4)), úpravy 

ph316498 menuety (symfonický orchestr) 

ph321543 milostné písně (zpěv) 

ph316501 minimal music (marimba (2)) 

ph316502 moderní tance (bicí souprava) 

ph316503 moravské lidové písně (akordeon), úpravy 

ph334665 moravské lidové písně (dětský sbor), úpravy 

ph316504 moravské lidové písně (klavír), úpravy 

ph316505 moravské lidové písně (kytara (4)), úpravy 

ph316506 moravské lidové písně (kytara), úpravy 

ph316507 moravské lidové písně (zobcová flétna (2)), úpravy 

ph321544 moteta (dětský sbor) 

ph321545 moteta (smíšený sbor (2)) 

ph321546 moteta (smíšený sbor) 

ph321547 moteta (smíšený sbor, varhany) 

ph321548 moteta (zpěv (4)) 

ph600713 moteta (zpěv (4), smíšený sbor, komorní orchestr, basso continuo) 

ph321549 moteta (zpěv (4), varhany) 

ph321550 moteta (zpěv (5)) 

ph321551 moteta (zpěv) 

ph321552 moteta (zpěv, komorní orchestr) 

ph321553 moteta (ženský sbor) 

ph321554 muzikály (zpěv (2), klavír), úpravy 

ph321555 muzikály (zpěv, klavír), úpravy 

ph321556 mše (chlapecký sbor, varhany) 

ph321557 mše (dětský sbor, komorní orchestr) 

ph321558 mše (dětský sbor, varhany) 

ph321559 mše (smíšený sbor (2)) 

ph321560 mše (smíšený sbor (2), komorní orchestr) 



ph321561 mše (smíšený sbor (2), varhany) 

ph321562 mše (smíšený sbor (4)) 

ph321563 mše (smíšený sbor) 

ph321564 mše (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph334673 mše (smíšený sbor, komorní orchestr, varhany) 

ph321565 mše (smíšený sbor, orchestr) 

ph321566 mše (smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph321567 mše (smíšený sbor, varhany) 

ph573153 mše (varhany) 

ph316508 mše (varhany), úpravy 

ph321569 mše (zpěv (3), varhany) 

ph321568 mše (zpěv (4)) 

ph600714 mše (zpěv (4), smíšený sbor, komorní orchestr, basso continuo) 

ph321570 mše (zpěv (4), varhany) 

ph321571 mše (zpěv (5)) 

ph321572 mše (zpěv (5), varhany) 

ph321573 mše (zpěv (6)) 

ph321574 mše (zpěv (6), varhany) 

ph321575 mše (zpěv (7)) 

ph321576 mše (zpěv, varhany) 

ph321577 mše (ženský sbor, varhany) 

ph321578 nešpory (zpěv (4), cembalo) 

ph321579 nešpory (zpěv (4), varhany) 

ph321580 nešpory (zpěv (6), komorní orchestr) 

ph600715 nokturna (housle, klavír) 

ph501502 nokturna (klavír) 

ph600745 oktety (housle (4), viola (2), violoncello (2)) 

ph321584 operetní výňatky (zpěv (2), klavír), úpravy 

ph321585 operetní výňatky (zpěv, klavír), úpravy 

ph321583 operetní árie (zpěv, klavír) 

ph321586 operní árie (zpěv, klavír) 

ph321587 operní árie (zpěv, klavír), úpravy 

ph575506 operní árie (zpěv, mandolína) 

ph321588 oratoria (zpěv (4), komorní orchestr) 

ph321589 oratoria (zpěv (5), komorní orchestr) 

ph556524 pastorale (varhany) 

ph321594 pastorely (zpěv, klavír), úpravy 

ph321593 pastorely (zpěv, komorní orchestr) 

ph321590 pašije (mužský sbor, varhany) 

ph321591 pašije (smíšený sbor) 

ph321592 pašije (zpěv) 

ph321595 pijácké písně (zpěv, klavír) 

ph451031 pochody (dechový orchestr) 

ph451028 pochody (klavír) 

ph451029 pochody (orchestr) 



ph451030 pochody (symfonický orchestr) 

ph573141 pochody (univerzální orchestr) 

ph321601 pochody (zpěv, dechový orchestr) 

ph321602 pohřební písně (zpěv (4)) 

ph315256 politické písně, úpravy 

ph451021 polky (dechový orchestr) 

ph452695 polky (klavír) 

ph556525 polky (orchestr) 

ph573139 polky (univerzální orchestr) 

ph321603 polky (zpěv (2)) 

ph321604 polky (zpěv (2), dechový orchestr) 

ph573142 polky (zpěv (2), dechový soubor) 

ph321605 polky (zpěv, dechový orchestr) 

ph573143 polky (zpěv, dechový soubor) 

ph321606 polky (zpěv, klavír) 

ph501503 polonézy (klavír) 

ph600716 polyfonie (varhany) 

ph575508 populární hudba (zpěv (4)) 

ph321608 populární hudba (zpěv, citera), úpravy 

ph321607 populární hudba (zpěv, klavír) 

ph321609 populární písně (zpěv) 

ph321610 populární písně (zpěv, klavír) 

ph321611 populární písně (zpěv, kytara) 

ph334678 postludia (varhany) 

ph451026 potpourri (klavír) 

ph334658 preludia (akordeon) 

ph501481 preludia (cembalo) 

ph501482 preludia (harfa) 

ph501483 preludia (housle) 

ph501485 preludia (kytara) 

ph334659 preludia (varhany) 

ph501486 preludia (viola) 

ph501487 preludia (violoncello) 

ph333382 programní hudba (saxofon, dechový orchestr) 

ph333383 programní hudba (trubka, dechový orchestr) 

ph556526 programní hudba (violoncello, orchestr) 

ph336011 programní hudba (zpěv, klavír) 

ph451027 písně (zpěv, klavír) 

ph321596 písňové cykly (zpěv (2), klavír) 

ph321597 písňové cykly (zpěv, klavír) 

ph321598 písňové cykly (zpěv, komorní orchestr) 

ph321599 písňové cykly (zpěv, symfonický orchestr) 

ph321600 písňové cykly (zpěv, varhany) 

ph451060 předehry (varhany) 

ph501488 rapsodie (housle, klavír) 



ph501489 rapsodie (klarinet, klavír) 

ph451061 rapsodie (klavír) 

ph556527 rapsodie (orchestr) 

ph518093 rapsodie (varhany) 

ph321612 renesanční písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph321613 requiem (smíšený sbor) 

ph321614 requiem (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321615 responsoria (smíšený sbor) 

ph321616 responsoria (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321617 responsoria (zpěv (6)) 

ph573154 ricercary (bicí nástroje) 

ph451062 ricercary (varhany) 

ph321618 ricercary (zpěv (4)) 

ph569191 rock (elektrická kytara) 

ph527135 rock (kytara) 

ph455316 romance (housle, klavír) 

ph455317 romance (housle, klavír), úpravy 

ph455318 romance (housle, orchestr) 

ph455320 romance (klavír (2)) 

ph455319 romance (klavír) 

ph455321 romance (orchestr) 

ph455322 romance (violoncello, komorní orchestr) 

ph321622 romance (zpěv, klavír) 

ph321623 romance (zpěv, klavír), úpravy 

ph321624 romské písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph575502 ronda (violoncello, klavír) 

ph575503 ronda (violoncello, klavír), úpravy 

ph321625 roráty (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph321626 roráty (zpěv) 

ph692877 samby (akordeon, kytara), úpravy 

ph321630 samby (zpěv, klavír) 

ph455324 scherza (fagot, klavír) 

ph455325 scherza (flétna, harfa) 

ph455326 scherza (flétna, klavír) 

ph455327 scherza (housle, klavír) 

ph455328 scherza (housle, violoncello) 

ph455332 scherza (orchestr) 

ph455333 scherza (smyčcové trio) 

ph455334 scherza (trubka, klavír) 

ph321632 scénická hudba (smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph321633 sefardské písně (zpěv, klavír) 

ph501490 serenády (housle, klavír) 

ph501491 serenády (housle, klavír), úpravy 

ph501492 serenády (klavír) 

ph501493 serenády (klavír), úpravy 



ph321634 shimmy (zpěv, klavír) 

ph501494 sinfonie (komorní orchestr) 

ph501495 sinfonie (smyčcový orchestr) 

ph692879 skotské lidové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph334666 slovenské lidové písně (dětský sbor), úpravy 

ph501497 slovenské lidové písně (zpěv) 

ph692886 slovenské lidové písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph321635 slowfoxy (zpěv, taneční orchestr) 

ph321636 sokolské písně (zpěv (2)) 

ph321637 sokolské písně (zpěv) 

ph452652 sonatiny (akordeon) 

ph452653 sonatiny (flétna, klavír) 

ph452654 sonatiny (flétna, klavír), úpravy 

ph452655 sonatiny (harfa) 

ph452656 sonatiny (hoboj, klavír) 

ph452657 sonatiny (housle) 

ph452658 sonatiny (housle, klavír) 

ph452659 sonatiny (housle, klavír), úpravy 

ph452660 sonatiny (housle, violoncello) 

ph452661 sonatiny (klarinet) 

ph452662 sonatiny (klarinet, klavír) 

ph452663 sonatiny (klarinet, klavír), úpravy 

ph452666 sonatiny (kytara) 

ph452667 sonatiny (trubka, klavír) 

ph452668 sonatiny (viola, klavír) 

ph452669 sonatiny (violoncello, klavír) 

ph452670 sonatiny (zobcová flétna, klavír) 

ph125840 sonáty (cembalo) 

ph452671 sonáty (fagot, klavír) 

ph501461 sonáty (flétna (2)) 

ph452676 sonáty (flétna) 

ph452677 sonáty (flétna, cembalo) 

ph452678 sonáty (flétna, harfa), úpravy 

ph452679 sonáty (flétna, klavír) 

ph452680 sonáty (flétna, klavír), úpravy 

ph452681 sonáty (flétna, kytara) 

ph452682 sonáty (flétna, kytara), úpravy 

ph452683 sonáty (flétna, varhany) 

ph452684 sonáty (flétna, violoncello, klavír) 

ph452685 sonáty (harfa) 

ph452686 sonáty (hoboj, klavír) 

ph501462 sonáty (hoboj, varhany) 

ph501463 sonáty (housle (2)) 

ph501464 sonáty (housle (3)) 

ph394381 sonáty (housle) 



ph501465 sonáty (housle, cembalo) 

ph452687 sonáty (housle, klavír) 

ph452688 sonáty (housle, klavír), úpravy 

ph333384 sonáty (housle, klávesové nástroje) 

ph452689 sonáty (housle, varhany) 

ph452690 sonáty (housle, violoncello) 

ph452691 sonáty (housle, violoncello, klavír) 

ph452692 sonáty (klarinet) 

ph452693 sonáty (klarinet, klavír) 

ph125843 sonáty (klávesové nástroje) 

ph501466 sonáty (kontrabas) 

ph501467 sonáty (kontrabas, klavír) 

ph501469 sonáty (kytara (2)) 

ph501468 sonáty (kytara) 

ph501471 sonáty (trubka, klavír) 

ph501472 sonáty (tuba, klavír) 

ph501473 sonáty (varhany) 

ph501474 sonáty (viola) 

ph501475 sonáty (viola, klavír) 

ph501477 sonáty (violoncello (2)) 

ph501478 sonáty (violoncello (3)) 

ph501476 sonáty (violoncello) 

ph501498 sonáty (violoncello, klavír) 

ph451064 sonáty (violoncello, orchestr) 

ph501479 sonáty (zobcová flétna, klavír) 

ph501480 sonáty (zobcová flétna, kytara) 

ph321638 spirituály (zpěv, klavír) 

ph321639 studentské písně (zpěv) 

ph600717 stylizované tance (housle, klavír), úpravy 

ph573371 stylizované tance (klavír 4 ms) 

ph573145 suity (cembalo) 

ph556528 suity (hoboj, klavír) 

ph536921 suity (housle) 

ph573146 suity (housle, klavír) 

ph556529 suity (housle, viola) 

ph334654 suity (klarinet (3)) 

ph600718 suity (klarinet, klavír) 

ph573147 suity (komorní orchestr) 

ph573148 suity (kytara) 

ph575509 suity (kytara), úpravy 

ph575510 suity (kytara, harfa, bicí nástroje), úpravy 

ph451066 suity (loutna) 

ph556530 suity (orchestr) 

ph573149 suity (smyčcový orchestr) 

ph573150 suity (symfonický orchestr) 



ph451067 suity (varhany) 

ph556531 suity (violoncello) 

ph573151 suity (violoncello, klavír) 

ph321640 swing (ženský sbor) 

ph556532 tance (smyčcové trio) 

ph556533 tance (trubka (2), trombon), úpravy 

ph556534 tance (violoncello, orchestr) 

ph556535 tanga (akordeon, kytara), úpravy 

ph321641 tanga (zpěv (2), dechový orchestr) 

ph321642 tanga (zpěv, klavír), úpravy 

ph321644 tercety (zpěv (3), harfa) 

ph321645 tercety (zpěv (3), komorní orchestr) 

ph334660 toccaty (akordeon) 

ph334661 toccaty (varhany) 

ph321646 trampské písně (zpěv) 

ph556536 trampské písně (zpěv, kytarové značky) 

ph321650 ukolébavky (mužský sbor, klavír), úpravy 

ph334663 ukolébavky (varhany) 

ph321648 ukolébavky (zpěv (3), klavír) 

ph321649 ukolébavky (zpěv, klavír) 

ph321651 ukolébavky (zpěv, klavír), úpravy 

ph321647 ukolébavky (ženský sbor) 

ph556538 ukrajinské lidové písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph321652 umělé písně (dětský sbor) 

ph321653 umělé písně (dětský sbor, klavír) 

ph569190 umělé písně (housle, klavír) 

ph321654 umělé písně (mužský sbor) 

ph321655 umělé písně (smíšený sbor) 

ph321656 umělé písně (smíšený sbor, klavír) 

ph321668 umělé písně (smíšený sbor, klavír), úpravy 

ph321659 umělé písně (zpěv (2)) 

ph321660 umělé písně (zpěv (2), klavír) 

ph321669 umělé písně (zpěv (2), klavír), úpravy 

ph575500 umělé písně (zpěv (4)) 

ph575501 umělé písně (zpěv (4), klavír) 

ph321661 umělé písně (zpěv (5)) 

ph321662 umělé písně (zpěv) 

ph501499 umělé písně (zpěv, harfa) 

ph321663 umělé písně (zpěv, klavír) 

ph321670 umělé písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph573379 umělé písně (zpěv, klavír, kytarové značky) 

ph321664 umělé písně (zpěv, komorní orchestr) 

ph321665 umělé písně (zpěv, kytara) 

ph556539 umělé písně (zpěv, kytarové značky) 

ph321666 umělé písně (zpěv, symfonický orchestr) 



ph321667 umělé písně (zpěv, univerzální orchestr) 

ph321671 umělé písně (zpěv, varhany), úpravy 

ph321657 umělé písně (ženský sbor) 

ph321658 umělé písně (ženský sbor, klavír) 

ph556540 valčíky (akordeon, kytara), úpravy 

ph451068 valčíky (klavír) 

ph556541 valčíky (orchestr) 

ph573140 valčíky (univerzální orchestr) 

ph321672 valčíky (zpěv (2), dechový orchestr) 

ph573144 valčíky (zpěv (2), dechový soubor) 

ph321673 valčíky (zpěv, dechový orchestr) 

ph451024 variace (housle, klavír) 

ph600739 variace (klarinet, klavír) 

ph501500 variace (kytara) 

ph600742 variace (orchestr) 

ph600743 variace (smyčcový orchestr) 

ph600744 variace (symfonický orchestr) 

ph501501 variace (varhany) 

ph321676 velikonoční hudba (smíšený sbor) 

ph321677 velikonoční hudba (zpěv (4), komorní orchestr) 

ph321683 vlastenecké písně (smíšený sbor, cembalo) 

ph321684 vojenské písně (zpěv) 

ph321685 vojenské písně (zpěv, klavír) 

ph321686 vojenské písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph321687 vokalízy (zpěv, klavír) 

ph321688 vokální hudba (mužský sbor, varhany) 

ph321689 vokální hudba (smíšený sbor, klavír) 

ph321691 vokální hudba (zpěv, harfa) 

ph321692 vokální hudba (zpěv, klavír) 

ph321693 vokální hudba (zpěv, mandolína) 

ph321694 vokální hudba (zpěv, viola) 

ph321690 vokální hudba (ženský sbor) 

ph556557 vokální hudba (ženský sbor, harfa, klavír) 

ph556542 vánoční hudba (klavír), úpravy 

ph556543 vánoční hudba (komorní orchestr), úpravy 

ph334662 vánoční hudba (varhany) 

ph321674 vánoční mše (dětský sbor, klavír) 

ph321675 vánoční mše (smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph556544 vánoční mše (zpěv (4), smíšený sbor, komorní orchestr) 

ph334672 vánoční písně (dětský sbor, klavír), úpravy 

ph573384 vánoční písně (smíšený sbor, varhany) 

ph556545 vánoční písně (zpěv (2), flétna, varhany), úpravy 

ph556546 vánoční písně (zpěv) 

ph556547 vánoční písně (zpěv, klavír, kytarové značky), úpravy 

ph556548 vánoční písně (zpěv, klavír, varia), úpravy 



ph573380 vánoční písně (zpěv, kytarové značky) 

ph556549 vánoční písně (zpěv, trubka, varhany), úpravy 

ph556550 vánoční písně (zpěv, varhany, flétna, housle, buben), úpravy 

ph556551 vánoční písně (zpěv, varhany, trubka, buben), úpravy 

ph556552 vánoční písně (zpěv, varhany, trubka, buben, zvonkohra), úpravy 

ph556553 vánoční písně (ženský sbor), úpravy 

ph321678 vícehlasé vokální skladby (smíšený sbor) 

ph321679 vícehlasé vokální skladby (zpěv (3)) 

ph321680 vícehlasé vokální skladby (zpěv (4)) 

ph321681 vícehlasé vokální skladby (zpěv (5)) 

ph321682 vícehlasé vokální skladby (zpěv (5), varhany) 

ph321695 waltzy (zpěv (2), dechový orchestr) 

ph321696 waltzy (zpěv) 

ph321697 zbojnické písně (zpěv) 

ph321582 ódy (smíšený sbor, klavír), úpravy 

ph321581 ódy (smíšený sbor, symfonický orchestr) 

ph334664 české lidové písně (dětský sbor), úpravy 

ph334671 české lidové písně (dětský sbor, klavír), úpravy 

ph334653 české lidové písně (klarinet, (3)), úpravy 

ph334676 české lidové písně (zobcová flétna, klavír) 

ph503074 české lidové písně (zpěv, klavír) 

ph527120 české lidové písně (zpěv, klavír), úpravy 

ph503075 české lidové písně (zpěv, kytarové značky) 

ph321620 říkadla (zpěv) 

ph321621 říkadla (zpěv, klavír) 

ph321619 říkadla (ženský sbor) 

ph321631 šansony (zpěv, klavír) 

ph600721 školy (akordeon) 

ph600722 školy (banjo) 

ph600723 školy (basová kytara) 

ph600724 školy (bicí nástroje) 

ph569192 školy (elektrická kytara) 

ph527128 školy (elektronický klávesový nástroj) 

ph573374 školy (flétna) 

ph600725 školy (foukací harmonika) 

ph600726 školy (hoboj) 

ph527127 školy (housle) 

ph600727 školy (klarinet) 

ph600728 školy (kontrabas) 

ph527866 školy (kytara dobro) 

ph527130 školy (kytara) 

ph573368 školy (lesní roh) 

ph600729 školy (mandolína) 

ph600730 školy (saxofon) 

ph600731 školy (trombon) 



ph600732 školy (trubka) 

ph600733 školy (varhany) 

ph573375 školy (zobcová flétna) 

ph573377 žalmy (zpěv, klavír) 

ph321698 židovské písně (zpěv, klavír), úpravy 

    

ph463411 divertimenta (klavír) 

ph315356 divertimenta (klavír 4 ms) 

ph463412 divertimenta (klavír, komorní orchestr)  

ph315446 fugety (klavír)  

ph315453 fugy (klavír)  

ph315452 fugy (klavír (2))  

ph315492 invence (klavír) 

ph135187 koncerty (klavír)  

ph316485 koncerty (klavír (2)), úpravy  

ph463492 koncerty (klavír (2), komorní orchestr)  

ph463493 koncerty (klavír (2), orchestr)  

ph463494 koncerty (klavír, komorní orchestr)  

ph121789 koncerty (klavír, orchestr)  

ph501452 koncerty (klavír, smyčcový orchestr)  

ph463495 koncerty (klavír, symfonický orchestr)  

ph501484 preludia (klavír)  

ph455330 scherza (klavír)  

ph455329 scherza (klavír (2))  

ph455331 scherza (klavír), úpravy  

ph452664 sonatiny (klavír)  

ph452665 sonatiny (klavír), úpravy  

ph125842 sonáty (klavír)  

ph452694 sonáty (klavír (2)) 

  
 


