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S E Z N A M  S K L A D E B  
 
Název Forma Změna od verze 6 
   
15 Bratre Kubo 0.mp3 soprán + metronom, předehra 2 t.   
15 Bratre Kubo a.mp3 soprán + alt, předehra 2 t.   
15 Bratre Kubo b.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
15 Bratre Kubo c.mp3 soprán + alt, nižší ladění, předehra 2 t.   
15 Bratre Kubo d.mp3 doprovod alt, nižší ladění, předehra 2 t.   
16 Pec nam spadla a.mp3 soprán + alt, předehra 2 t.   
16 Pec nam spadla b.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
16 Pec nam spadla c.mp3 soprán + alt, nižší ladění, předehra 2 t.   
16 Pec nam spadla d.mp3 doprovod alt, nižší ladění, předehra 2 t.   
19 cvic 1.mp3 předehra metronom 2 t.    
19 cvic 2.mp3 předehra metronom 2 t.    
19 cvic 3.mp3 předehra metronom 2 t.    
20 cvic 4.mp3 předehra metronom 2 t.    
20 cvic 5.mp3 předehra metronom 2 t.    
20 cvic 6.mp3 předehra metronom 2 t.    
21 cvic 7.mp3 předehra metronom 2 t.    
21 cvic 8.mp3 předehra metronom 2 t.    
21 cvic 9.mp3 předehra metronom 2 t.    
22 cvic 10 a.mp3 duo SS, předehra soprán 2 t.    
22 cvic 10 b.mp3 flétna soprán + metronom, předehra soprán 2 t.   
22 cvic 10 c.mp3 duo SS, předehra soprán 2 t.    
22 cvic 10 d.mp3 doprovod flétna + klavír, předehra 4 t. nové 
22 cvic 10 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
22 cvic 10 eb.mp3 22 cvic 10 e rychleji nové 
22 cvic 11 a.mp3 duo SS, předehra soprán 2 t.    
22 cvic 11 b.mp3 flétna soprán + metronom, předehra soprán 2 t.   
22 cvic 11 c.mp3 doprovod soprán, předehra 2 t.   
22 cvic 11 d.mp3 doprovod flétna + klavír, předehra 4 t. nové 
22 cvic 11 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
22 cvic 11 eb.mp3 22 cvic 11 e rychleji nové 
24 cvic 13 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
24 cvic 13 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
24 cvic 14 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
24 cvic 14 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
24 cvic 15 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
24 cvic 15 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
24 cvic 16.mp3 předehra metronom 2 t.    
24 cvic 17.mp3 předehra metronom 2 t.    
25 cvic 18 a.mp3 duo SS, 2 t. předehra soprán   
25 cvic 18 b.mp3 flétna soprán + metronom, předehra soprán 2 t.   
25 cvic 18 c.mp3 doprovod soprán, předehra 2 t.   
25 cvic 18 d.mp3 doprovod flétna + klavír, předehra 4 t. nové 
25 cvic 18 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
25 cvic 18 eb.mp3 25 cvic 18 e rychleji nové 
25 cvic 19 a.mp3 duo SS, předehra soprán 2 t.    
25 cvic 19 b.mp3 duo SA, předehra alt 2 t.    
25 cvic 19 c.mp3 flétna soprán + metronom, předehra soprán 2 t.   
25 cvic 19 d.mp3 doprovod soprán, předehra 2 t.   



25 cvic 19 e.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
25 cvic 18 g.mp3 doprovod flétna spor. + klavír, předehra 4 t. nové 
25 cvic 19 f.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
25 cvic 19 gb.mp3 25 cvic 19 g rychleji nové 
27 cvic 1 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
27 cvic 1 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
27 cvic 2 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
27 cvic 2 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
27 cvic 3 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
27 cvic 3 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
27 cvic 5 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 2x    
27 cvic 5 b.mp3 předehra metr 2 t., 4t fl, 4t. pauza, možno použít jako smyčku   
27 cvic 6 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 2x    
27 cvic 6 b.mp3 předehra metr 2 t., 4t fl, 4t. pauza, možno použít jako smyčku   
28 cvic 08 a.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
28 cvic 08 c.mp3 doprovod clavinova, předehra 2 t.   
28 cvic 08 d.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
28 cvic 08 e.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
28 cvic 08 ea.mp3 28 cvic 08 e pomaleji nové 
28 cvic 08 eb.mp3 28 cvic 08 e rychleji nové 
28 cvic 09 a.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
28 cvic 09 c.mp3 doprovod clavinova, předehra 2 t.   
28 cvic 09 d.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
28 cvic 09 e.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
28 cvic 09 ea.mp3 28 cvic 09 e pomaleji nové 
28 cvic 09 eb.mp3 28 cvic 09 e rychleji nové 
29 cvic 10 a.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
29 cvic 10 c.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
29 cvic 10 ca.mp3 29 cvic 10 c pomaleji nové 
29 cvic 10 cb.mp3 29 cvic 10 c rychleji nové 
29 cvic 11 a.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
29 cvic 11 c.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
29 cvic 11 d.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
29 cvic 11 e.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
29 cvic 11 ea.mp3 29 cvic 11 e pomaleji nové 
29 cvic 11 eb.mp3 29 cvic 11 e rychleji nové 
32 cvic 12 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 12 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 13 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 13 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 14 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 14 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 15 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 15 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 16 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 16 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 17 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 17 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 18 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 18 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
32 cvic 19 a.mp3 předehra metronom 2 t., pak celé 4x    
32 cvic 19 b.mp3 předehra metr 2 t., 2t fl, 2t. pauza k opakování, 2t fl, 2t. pauza     
33 a.mp3 MRHOLENÍ 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
33 b.mp3 KROUPY 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
33 c.mp3 BLESK 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
33 d.mp3 VÁNEK 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
33 e.mp3 VICHR 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 



33 f.mp3 MLHA 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
34 cvic 22 a.mp3 soprán + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 22 b.mp3 soprán + metronom, předehra 2 t.   
34 cvic 22 c.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
34 cvic 23 a.mp3 soprán + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 23 b.mp3 soprán + metronom, předehra 2 t.   
34 cvic 23 c.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
34 cvic 24 a.mp3 soprán 1 + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 24 b.mp3 soprán 2 + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 24 c.mp3 soprán 1 + metronom, předehra  2 t.   
34 cvic 24 d.mp3 soprán 2 + metronom, předehra  2 t.   
34 cvic 24 e.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
34 cvic 25 a.mp3 soprán 1 + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 25 b.mp3 soprán 2 + alt, předehra metronom 2 t.   
34 cvic 25 c.mp3 soprán 1 + metronom, předehra  2 t.   
34 cvic 25 d.mp3 soprán 2 + metronom, předehra  2 t.   
34 cvic 25 e.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
35 cvic 26 a.mp3 soprán + alt, předehra metronom 2 t.   
35 cvic 26 b.mp3 soprán + metronom, předehra 2 t.   
35 cvic 26 c.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
35 cvic 27 a.mp3 soprán + alt, předehra metronom 2 t.   
35 cvic 27 b.mp3 soprán + metronom, předehra 2 t.   
35 cvic 27 c.mp3 doprovod alt, předehra 2 t. metronom   
35 cvic 28 a.mp3 fl. + clavinova, celé 2x, předehra 2 t.   
35 cvic 28 b.mp3 soprán + alt, předehra 2 t.   
35 cvic 28 d.mp3 doprovod clavinova, celé 2x, předehra 2 t.   
35 cvic 28 e.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
35 cvic 28 f.mp3 doprovod alt, celé 2x, předehra 2 t.   
35 cvic 28 g.mp3 fl. + cembalo, celé 2x, předehra 2 t.   
35 cvic 28 h.mp3 doprovod cembalo, celé 2x, předehra 2 t.   
35 cvic 28 ha.mp3 35 cvic 28 h pomaleji nové 
35 cvic 28 hb.mp3 35 cvic 28 h rychleji nové 
36 cvic 29.mp3     
36 cvic 30.mp3     
37 cvic 01.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 02.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 03.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 04.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 05.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 06.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 07.mp3 předehra metr. 8 dob, 4 doby fl, 4 d. pauza k opakování atd.   
37 cvic 08.mp3 předehra 2 t., 1 takt fl, 1 takt pauza k opakování atd.   
37 cvic 09.mp3 předehra 2 t., 1 takt fl, 1 takt pauza k opakování atd.   
37 cvic 10.mp3 předehra 2 t., 1 takt fl, 1 takt pauza k opakování atd.   
37 cvic 11.mp3 předehra 2 t., 1 takt fl, 1 takt pauza k opakování atd.   
39 cvic 16.mp3 předehra metronom 2 takty   
39 cvic 17 a.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 pouze metronom   
39 cvic 17 b.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 možné dokončení   
39 cvic 18 a.mp3 předehra metronom 2 t., t. 9-16 pouze metronom   
39 cvic 18 b.mp3 předehra metronom 2 t., t. 9-16 dokončení melodie   
39 cvic 19 a.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 pouze metronom   
39 cvic 19 b.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 možné dokončení   
39 cvic 20.mp3 předehra metronom 2 takty   
39 cvic 21.mp3 předehra metronom 2 takty   
40 cvic 22 a.mp3 duo SS, předehra 2 t., místo půlky 2 čtvrtky   
40 cvic 22 b.mp3 doprovod soprán, předehra 2 t.   
40 cvic 23 a.mp3 duo SS, předehra 2 t., místo půlky 2 čtvrtky   



40 cvic 23 b.mp3 doprovod soprán, předehra 2 t.   
41 cvic 24 a.mp3 bez repetic   
41 cvic 24 b.mp3 s repeticemi, po každém tónu prostor k opakování   
41 cvic 24 c.mp3 místo repetice prostor k opakování   
41 cvic 25 a.mp3     
41 cvic 25 b.mp3 po každém tónu prostor k opakování   
41 cvic 26 a.mp3 1. takt, v repeticích prostor k opakování, celé 2x   
41 cvic 26 b.mp3 2. takt, v repeticích prostor k opakování, celé 2x   
41 cvic 26 c.mp3 3. takt, v repeticích prostor k opakování, celé 2x   
41 cvic 27.mp3     
42 cvic 28.mp3 předehra metronom 2 takty   
42 cvic 29 a.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 pouze metronom   
42 cvic 29 b.mp3 předehra metronom 2 t., t. 5-8 možné dokončení   
42 cvic 30.mp3 předehra metronom 2 takty   
42 cvic 31 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
42 cvic 31 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
42 cvic 31 ba.mp3 42 cvic 31 b pomaleji nové 
42 cvic 31 bb.mp3 42 cvic 31 b rychleji nové 
42 cvic 31 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
42 cvic 31 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
42 cvic 31 da.mp3 42 cvic 31 d pomaleji nové 
42 cvic 31 db.mp3 42 cvic 31 d rychleji nové 
42 cvic 32 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
42 cvic 32 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
42 cvic 32 ba.mp3 42 cvic 32 b pomaleji nové 
42 cvic 32 bb.mp3 42 cvic 32 b rychleji nové 
42 cvic 32 c.mp3 fl + klavír, předehra 2 t. nové 
42 cvic 32 d.mp3 doprovod klavír, předehra 2 t. nové 
42 cvic 32 da.mp3 42 cvic 32 d pomaleji nové 
42 cvic 32 db.mp3 42 cvic 32 d rychleji nové 
43 cvic 33 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
43 cvic 33 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
43 cvic 33 ba.mp3 43 cvic 33 b pomaleji nové 
43 cvic 33 bb.mp3 43 cvic 33 b rychleji nové 
43 cvic 33 c.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
43 cvic 33 d.mp3 doprovod clavinova, předehra 2 t.   
43 cvic 33 e.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
43 cvic 33 f.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
43 cvic 33 fa.mp3 43 cvic 33 f pomaleji nové 
43 cvic 33 fb.mp3 43 cvic 33 f rychleji nové 
43 cvic 34 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
43 cvic 34 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
43 cvic 34 ba.mp3 43 cvic 34 b pomaleji nové 
43 cvic 34 bb.mp3 43 cvic 34 b rychleji nové 
43 cvic 34 c.mp3 fl. + clavinova, předehra 2 t.   
43 cvic 34 d.mp3 doprovod clavinova, předehra 2 t.   
43 cvic 34 e.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
43 cvic 34 f.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
43 cvic 34 fa.mp3 43 cvic 34 f pomaleji nové 
43 cvic 34 fb.mp3 43 cvic 34 f rychleji nové 
44 cvic 35 b.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
44 cvic 35 c.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
44 cvic 35 ca.mp3 44 cvic 35 c pomaleji nové 
44 cvic 35 cb.mp3 44 cvic 35 c rychleji nové 
44 cvic 35.mp3 předehra metronom 2 takty   
44 cvic 36 b.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
44 cvic 36 c.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   



44 cvic 36 ca.mp3 44 cvic 36 c pomaleji nové 
44 cvic 36 cb.mp3 44 cvic 36 c rychleji nové 
44 cvic 36.mp3 předehra metronom 2 takty   
44 cvic 37 a.mp3 předehra flétna 2 takty, oba hlasy   
44 cvic 37 b.mp3 předehra flétna 2 takty, 2. hlas + metronom   
44 cvic 37 c.mp3 oba hlasy + klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 37 d.mp3 2. hlas + klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 37 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 37 ea.mp3 44 cvic 37 e pomaleji nové 
44 cvic 37 eb.mp3 44 cvic 37 e rychleji nové 
44 cvic 38 a.mp3 předehra flétna 2 takty, oba hlasy   
44 cvic 38 b.mp3 předehra flétna 2 takty, 2. hlas + metronom   
44 cvic 38 c.mp3 oba hlasy + klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 38 d.mp3 2. hlas + klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 38 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
44 cvic 38 ea.mp3 44 cvic 38 e pomaleji nové 
44 cvic 38 eb.mp3 44 cvic 38 e rychleji nové 
45 cvic 39 a.mp3 předehra flétna 2 takty, oba hlasy   
45 cvic 39 b.mp3 předehra flétna 2 takty, 2. hlas + metronom   
45 cvic 39 c.mp3 oba hlasy + klavír, předehra 4 t. nové 
45 cvic 39 d.mp3 2. hlas + klavír, předehra 4 t. nové 
45 cvic 39 e.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
45 cvic 39 ea.mp3 45 cvic 39 e pomaleji nové 
45 cvic 39 eb.mp3 45 cvic 39 e rychleji nové 
45 cvic 40 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
45 cvic 40 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
45 cvic 40 ba.mp3 45 cvic 40 b pomaleji nové 
45 cvic 40 bb.mp3 45 cvic 40 b rychleji nové 
45 cvic 40 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
45 cvic 40 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
45 cvic 40 da.mp3 45 cvic 40 d pomaleji nové 
45 cvic 40 db.mp3 45 cvic 40 d rychleji nové 
48 cvic 1.mp3 předehra metronom 2 takty   
48 cvic 2.mp3 předehra metronom 2 takty   
48 cvic 3.mp3 předehra metronom 2 takty   
48 cvic 4 a.mp3 předehra metronom 2 t., posl. 4 takty prázdné   
48 cvic 4 b.mp3 předehra metronom 2 t., s dokončením   
48 cvic 5.mp3 předehra metronom 2 takty   
48 cvic 6.mp3 předehra metronom 2 takty   
49 cvic 7 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
49 cvic 7 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
49 cvic 7 ba.mp3 49 cvic 7 b pomaleji nové 
49 cvic 7 bb.mp3 49 cvic 7 b rychleji nové 
49 cvic 7 c.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
49 cvic 7 d.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
49 cvic 7 e.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
49 cvic 7 f.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
49 cvic 7 fa.mp3 49 cvic 7 f pomaleji nové 
49 cvic 7 fb.mp3 49 cvic 7 f rychleji nové 
49 cvic 8 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
49 cvic 8 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
49 cvic 8 ba.mp3 49 cvic 8 b pomaleji nové 
49 cvic 8 bb.mp3 49 cvic 8 b rychleji nové 
49 cvic 8 c.mp3 fl + cembalo, předehra 4 t.   
49 cvic 8 d .mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
49 cvic 8 da.mp3 49 cvic 8 d pomaleji nové 
49 cvic 8 db.mp3 49 cvic 8 d rychleji nové 



50 cvic 09.mp3 tón h, předehra 2 t., pak 2 t. + 2 t. k opakování   
50 cvic 10.mp3 tón c, předehra 2 t., v repeticích místo k opakování   
50 cvic 11 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
50 cvic 11 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
50 cvic 11 ba.mp3 50 cvic 11 b pomaleji nové 
50 cvic 11 bb.mp3 50 cvic 11 b rychleji nové 
50 cvic 11 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
50 cvic 11 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
50 cvic 11 da.mp3 50 cvic 11 d pomaleji nové 
50 cvic 11 db.mp3 50 cvic 11 d rychleji nové 
50 cvic 12 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
50 cvic 12 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
50 cvic 12 ba.mp3 50 cvic 12 b pomaleji nové 
50 cvic 12 bb.mp3 50 cvic 12 b rychleji nové 
50 cvic 12 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
50 cvic 12 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
50 cvic 12 da.mp3 50 cvic 12 d pomaleji nové 
50 cvic 12 db.mp3 50 cvic 12 d rychleji nové 
51 cvic 13 a.mp3 předehra 2 t, takty 1-2, pauzy k opakování   
51 cvic 13 b.mp3 předehra 2 t, takty 3-5, pauzy k opakování   
51 cvic 14 a.mp3 kompletní verze    
51 cvic 14 b.mp3 t. 5,6,11, 12 prostor k doplnění   
51 cvic 15 a.mp3 kompletní verze - vzor   
51 cvic 15 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
51 cvic 16 a.mp3 kompletní verze - vzor   
51 cvic 16 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
51 cvic 17 a.mp3 kompletní verze - vzor   
51 cvic 17 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
51 cvic 19.mp3 předehra metronom 2 t.   
53 cvic 20 a.mp3 předehra 2 t, takty 1-2, pauzy k opakování   
53 cvic 20 b.mp3 předehra 2 t, takty 3-4, pauzy k opakování   
53 cvic 20 c.mp3 předehra 2 t, takty 5-6, pauzy k opakování   
53 cvic 21 a.mp3 předehra 2 t, takty 1-2, pauzy k opakování   
53 cvic 21 b.mp3 předehra 2 t, takty 3-4, pauzy k opakování   
53 cvic 21 c.mp3 předehra 2 t, takty 5-7, pauzy k opakování   
53 cvic 22 a.mp3 kompletní verze    
53 cvic 22 b.mp3 t. 5,6,11, 12 prostor k opakování   
53 cvic 23 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 23 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
53 cvic 24 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 24 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
53 cvic 25 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 25 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
53 cvic 26 a.mp3 kompletní verze    
53 cvic 26 b.mp3 t. 5,6,11, 12 prostor k opakování   
53 cvic 27 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 27 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
53 cvic 28 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 28 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
53 cvic 29 a.mp3 kompletní verze - vzor   
53 cvic 29 b.mp3 vynechaná místa k opakování   
54 cvic 30 a.mp3 fl + klavír, předehra 3 t.   
54 cvic 30 b.mp3 doprovod klavír, předehra 3 t.   
54 cvic 30 ba.mp3 54 cvic 30 b pomaleji nové 
54 cvic 30 bb.mp3 54 cvic 30 b rychleji nové 
54 cvic 31 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
54 cvic 31 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   



54 cvic 31 ba.mp3 54 cvic 31 b pomaleji nové 
54 cvic 31 bb.mp3 54 cvic 31 b rychleji nové 
54 cvic 31 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
54 cvic 31 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
54 cvic 31 da.mp3 54 cvic 31 d pomaleji nové 
54 cvic 31 db.mp3 54 cvic 31 d rychleji nové 
54 cvic 32 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
54 cvic 32 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
54 cvic 32 ba.mp3 54 cvic 32 b pomaleji nové 
54 cvic 32 bb.mp3 54 cvic 32 b rychleji nové 
54 cvic 32 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
54 cvic 32 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
54 cvic 32 da.mp3 54 cvic 32 d pomaleji nové 
54 cvic 32 db.mp3 54 cvic 32 d rychleji nové 
55 cvic 33 a.mp3 fl. + clavinova, předehra 3 t.   
55 cvic 33 b.mp3 doprovod clavinova, předehra 3 t.   
55 cvic 33 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 3 t.   
55 cvic 33 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 3 t.   
55 cvic 33 da.mp3 55 cvic 33 d pomaleji nové 
55 cvic 33 db.mp3 55 cvic 33 d rychleji nové 
55 cvic 34 a.mp3 fl. + clavinova, předehra metronom 2 t.   
55 cvic 34 b.mp3 doprovod clavinova, předehra metronom 2 t.   
55 cvic 34 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
55 cvic 34 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
55 cvic 34 da.mp3 55 cvic 34 d pomaleji nové 
55 cvic 34 db.mp3 55 cvic 34 d rychleji nové 
56 cvic 35 a.mp3 soprán + tenor, předehra 4 t.   
56 cvic 35 b.mp3 doprovod tenor, předehra 4 t.   
56 cvic 35 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 35 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 35 da.mp3 56 cvic 35 d pomaleji nové 
56 cvic 35 db.mp3 56 cvic 35 d rychleji nové 
56 cvic 35 e.mp3 fl. + cembalo, jiný rejstřík, předehra 4 t.   
56 cvic 35 f.mp3 doprovod cembalo, jiný rejstřík,předehra 4 t.   
56 cvic 35 fa.mp3 56 cvic 35 f pomaleji nové 
56 cvic 35 fb.mp3 56 cvic 35 f rychleji nové 
56 cvic 36 a.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
56 cvic 36 b.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
56 cvic 36 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 36 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 36 da.mp3 56 cvic 36 d pomaleji nové 
56 cvic 36 db.mp3 56 cvic 36 d rychleji nové 
56 cvic 36 e.mp3 fl. + cembalo, jiný rejstřík, předehra 4 t.   
56 cvic 36 f.mp3 doprovod cembalo, jiný rejstřík,předehra 4 t.   
56 cvic 36 fa.mp3 56 cvic 36 f pomaleji nové 
56 cvic 36 fb.mp3 56 cvic 36 f rychleji nové 
56 cvic 37 a.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
56 cvic 37 b.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
56 cvic 37 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 37 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
56 cvic 37 da.mp3 56 cvic 37 d pomaleji nové 
56 cvic 37 db.mp3 56 cvic 37 d rychleji nové 
56 cvic 38 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
56 cvic 38 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
56 cvic 38 ba.mp3 56 cvic 38 b pomaleji nové 
56 cvic 38 bb.mp3 56 cvic 38 b rychleji nové 
56 cvic 38 c.mp3 fl + lt 2x celé, předehra 2 t.   



56 cvic 38 d.mp3 doprovod lt 2x celé, předehra 2 t.   
56 cvic 38 da.mp3 56 cvic 38 d pomaleji nové 
56 cvic 38 db.mp3 56 cvic 38 d rychleji nové 
56 cvic 38 e.mp3 fl + cembalo, 2x celé, předehra 4 t.   
56 cvic 38 f.mp3 doprovod cembalo, 2x celé, předehra 4 t.   
56 cvic 38 fa.mp3 56 cvic 38 f pomaleji nové 
56 cvic 38 fb.mp3 56 cvic 38 f rychleji nové 
57 cvic 39 a.mp3 g-h 4x, po každém vstupu prostor k opakování   
57 cvic 39 b.mp3 g-c 4x, po každém vstupu prostor k opakování   
57 cvic 39 c.mp3 d-fis 4x, po každém vstupu prostor k opakování   
57 cvic 39 d.mp3 všechny zvuky, každý 2x opakovaný, potom pauza   
60 cvic 7 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
60 cvic 7 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
60 cvic 7 ba.mp3 60 cvic 7 b pomaleji nové 
60 cvic 7 bb.mp3 60 cvic 7 b rychleji nové 
60 cvic 8 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
60 cvic 8 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
60 cvic 8 ba.mp3 60 cvic 8 b pomaleji nové 
60 cvic 8 bb.mp3 60 cvic 8 b rychleji nové 
60 cvic 9 a.mp3 fl + klavír, předehra 2 t.   
60 cvic 9 b.mp3 doprovod klavír, předehra 2 t.   
60 cvic 9 ba.mp3 60 cvic 9 b pomaleji nové 
60 cvic 9 bb.mp3 60 cvic 9 b rychleji nové 
61 cvic 10 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 10 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 10 ba.mp3 61 cvic 10 b pomaleji nové 
61 cvic 10 bb.mp3 61 cvic 10 b rychleji nové 
61 cvic 10 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 10 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 10 da.mp3 61 cvic 10 d pomaleji nové 
61 cvic 10 db.mp3 61 cvic 10 d rychleji nové 
61 cvic 11 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 11 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 11 ba.mp3 61 cvic 11 b pomaleji nové 
61 cvic 11 bb.mp3 61 cvic 11 b rychleji nové 
61 cvic 11 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 11 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 11 da.mp3 61 cvic 11 d pomaleji nové 
61 cvic 11 db.mp3 61 cvic 11 d rychleji nové 
61 cvic 12 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 12 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
61 cvic 12 ba.mp3 61 cvic 12 b pomaleji nové 
61 cvic 12 bb.mp3 61 cvic 12 b rychleji nové 
61 cvic 12 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 12 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
61 cvic 12 da.mp3 61 cvic 12 d pomaleji nové 
61 cvic 12 db.mp3 61 cvic 12 d rychleji nové 
61 cvic 13 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
61 cvic 13 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
61 cvic 13 ba.mp3 61 cvic 13 b pomaleji nové 
61 cvic 13 bb.mp3 61 cvic 13 b rychleji nové 
62 cvic 14 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
62 cvic 14 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
62 cvic 14 ba.mp3 62 cvic 14 b pomaleji nové 
62 cvic 14 bb.mp3 62 cvic 14 b rychleji nové 
63 cvic 15 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
63 cvic 15 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   



63 cvic 15 ba.mp3 63 cvic 15 b pomaleji nové 
63 cvic 15 bb.mp3 63 cvic 15 b rychleji nové 
63 cvic 15 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
63 cvic 15 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
63 cvic 15 da.mp3 63 cvic 15 d pomaleji nové 
63 cvic 15 db.mp3 63 cvic 15 d rychleji nové 
63 cvic 16 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
63 cvic 16 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
63 cvic 16 ba.mp3 63 cvic 16 b pomaleji nové 
63 cvic 16 bb.mp3 63 cvic 16 b rychleji nové 
63 cvic 16 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
63 cvic 16 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
63 cvic 16 da.mp3 63 cvic 16 d pomaleji nové 
63 cvic 16 db.mp3 63 cvic 16 d rychleji nové 
64 cvic 17 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
64 cvic 17 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
64 cvic 17 ba.mp3 64 cvic 17 b pomaleji nové 
64 cvic 17 bb.mp3 64 cvic 17 b rychleji nové 
64 cvic 18 a.mp3 fl + klavír, celá písnička, předehra 4 t. nové 
64 cvic 18 b.mp3 fl + klavír, takty 5-8 k dohrání, předehra 4 t. nové 
64 cvic 18 c.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
64 cvic 18 ca.mp3 64 cvic 18 c pomaleji nové 
64 cvic 18 cb.mp3 64 cvic 18 c rychleji nové 
65 cvic 19 a.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
65 cvic 19 b.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
65 cvic 19 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
65 cvic 19 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
65 cvic 19 da.mp3 65 cvic 19 d pomaleji nové 
65 cvic 19 db.mp3 65 cvic 19 d rychleji nové 
65 cvic 20 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
65 cvic 20 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
65 cvic 20 ba.mp3 65 cvic 20 b pomaleji nové 
65 cvic 20 bb.mp3 65 cvic 20 b rychleji nové 
65 cvic 21 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
65 cvic 21 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
65 cvic 21 ba.mp3 65 cvic 21 b pomaleji nové 
65 cvic 21 bb.mp3 65 cvic 21 b rychleji nové 
66 cvic 22 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
66 cvic 22 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
66 cvic 22 ba.mp3 66 cvic 22 b pomaleji nové 
66 cvic 22 bb.mp3 66 cvic 22 b rychleji nové 
66 cvic 23 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
66 cvic 23 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
66 cvic 23 ba.mp3 66 cvic 23 b pomaleji nové 
66 cvic 23 bb.mp3 66 cvic 23 b rychleji nové 
66 cvic 23 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
66 cvic 23 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
66 cvic 23 da.mp3 66 cvic 23 d pomaleji nové 
66 cvic 23 db.mp3 66 cvic 23 d rychleji nové 
67 cvic 24 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
67 cvic 24 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t.   
67 cvic 24 ba.mp3 67 cvic 24 b pomaleji nové 
67 cvic 24 bb.mp3 67 cvic 24 b rychleji nové 
69 cvic 1 a.mp3 předehra 2 t, takty 1-2, pauzy k opakování nové 
69 cvic 1 b.mp3 předehra 2 t, takty 3-4, pauzy k opakování nové 
69 cvic 1 c.mp3 předehra 2 t, takty 5-6, pauzy k opakování nové 
69 cvic 1 d.mp3 předehra 2 t, takty 7-8, pauzy k opakování nové 



69 cvic 2 a.mp3 kompletní verze  nové 
69 cvic 2 b.mp3 t. 4,6,9,10 prostor k opakování nové 
69 cvic 3 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
69 cvic 3 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
69 cvic 4 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
69 cvic 4 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
69 cvic 5 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
69 cvic 5 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
69 cvic 6 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
69 cvic 6 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
69 cvic 8.mp3 fl + metronom, předehra 2 t. nové 
69 cvic 9 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
69 cvic 9 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
69 cvic 9 ba.mp3 69 cvic 9 b pomaleji nové 
69 cvic 9 bb.mp3 69 cvic 9 b rychleji nové 
70 cvic 10 a.mp3 předehra 2 t, takty 1-2, pauzy k opakování nové 
70 cvic 10 b.mp3 předehra 2 t, takty 3-5, pauzy k opakování nové 
70 cvic 10 c.mp3 předehra 2 t, takty 6-7, pauzy k opakování nové 
70 cvic 10 d.mp3 předehra 2 t, takty 8-9, pauzy k opakování nové 
70 cvic 11 a.mp3 kompletní verze  nové 
70 cvic 11 b.mp3 t. 5,6,11, 12 prostor k opakování nové 
70 cvic 12 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
70 cvic 12 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
70 cvic 13 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
70 cvic 13 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
70 cvic 14 a.mp3 kompletní verze - vzor nové 
70 cvic 14 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
70 cvic 15 a.mp3 fl + metronom, předehra 2 t., celé 2x nové 
70 cvic 15 b.mp3 vynechaná místa k opakování nové 
70 cvic 16 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
70 cvic 16 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
70 cvic 16 ba.mp3 70 cvic 16 b pomaleji nové 
70 cvic 16 bb.mp3 70 cvic 16 b rychleji nové 
71 cvic 17 a.mp3 takty 1-4, každý takt 2x, pak pauzy k opakování, na tónu f1 nové 
71 cvic 17 b.mp3 takty 1-4, každý takt 2x, pak pauzy k opakování, na tónu h1 nové 
71 cvic 17 c.mp3 takty 5-7, každý takt 2x, pak pauzy k opakování, na tónu c1 nové 
71 cvic 17 d.mp3 takty 5-7, každý takt 2x, pak pauzy k opakování, na tónu c2 nové 
71 cvic 24 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 24 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 24 ba.mp3 71 cvic 24 b pomaleji nové 
71 cvic 24 bb.mp3 71 cvic 24 b rychleji nové 
71 cvic 25 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 25 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 25 ba.mp3 71 cvic 25 b pomaleji nové 
71 cvic 25 bb.mp3 71 cvic 25 b rychleji nové 
71 cvic 26 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 26 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
71 cvic 26 ba.mp3 71 cvic 26 b pomaleji nové 
71 cvic 26 bb.mp3 71 cvic 26 b rychleji nové 
72 a.mp3 PLAMENY 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 b.mp3 PLAMENY - 30 vteřin, možno hrát s podkladem nové 
72 c.mp3 VÍTR 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 d.mp3 VÍTR - 30 vteřin, možno hrát s podkladem nové 
72 e.mp3 SIRÉNA hmat f 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 f.mp3 SIRÉNA hmat fis 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 g.mp3 SIRÉNA hmaty f -fis 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 h.mp3 HOŘÍ 3x, po každém zvuku místo k opakování   nové 



72 i.mp3 VYSTRAŠENÉ HLASY 3x , po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 j.mp3 VYSTRAŠENÉ HLASY - 30 vteřin, možno hrát s podkladem nové 
72 k.mp3 SYČENÍ 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
72 l.mp3 SYČENÍ - 30 vteřin, možno hrát s podkladem nové 
73 cvic 27 a.mp3 fl + klavír, předehra 3 t.   
73 cvic 27 b.mp3 doprovod klavír, předehra 3 t.   
73 cvic 27 ba.mp3 73 cvic 27 b pomaleji nové 
73 cvic 27 bb.mp3 73 cvic 27 b rychleji nové 
73 cvic 28 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 28 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 28 ba.mp3 73 cvic 28 b pomaleji nové 
73 cvic 28 bb.mp3 73 cvic 28 b rychleji nové 
73 cvic 29 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 29 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 29 ba.mp3 73 cvic 29 b pomaleji nové 
73 cvic 29 bb.mp3 73 cvic 29 b rychleji nové 
73 cvic 30 a.mp3 fl + klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 30 b.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t.   
73 cvic 30 ba.mp3 73 cvic 30 b pomaleji nové 
73 cvic 30 bb.mp3 73 cvic 30 b rychleji nové 
74 cvic 31 a.mp3 2 flétny, předehra 2 t.   
74 cvic 31 b.mp3 flétna 1, předehra 2 t.   
74 cvic 31 c.mp3 flétna 2, předehra 2 t.   
74 cvic 32 a.mp3 2 flétny, předehra 2 t.   
74 cvic 32 b.mp3 flétna 1, předehra 2 t.   
74 cvic 32 c.mp3 flétna 2, předehra 2 t.   
74 cvic 33 a.mp3 2 flétny, předehra 2 t.   
74 cvic 33 b.mp3 flétna 1, předehra 2 t.   
74 cvic 33 c.mp3 flétna 2, předehra 2 t.   
74 cvic 34 a.mp3 2 flétny, předehra 2 t.   
74 cvic 34 b.mp3 flétna 1, předehra 2 t.   
74 cvic 34 c.mp3 flétna 2, předehra 2 t.   
75 cvic 35 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
75 cvic 35 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
75 cvic 35 ba.mp3 75 cvic 35 b pomaleji nové 
75 cvic 35 bb.mp3 75 cvic 35 b rychleji nové 
75 cvic 35 c.mp3 fl + cembalo, předehra 2 t.   
75 cvic 35 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
75 cvic 35 da.mp3 75 cvic 35 d pomaleji nové 
75 cvic 35 db.mp3 75 cvic 35 d rychleji nové 
75 cvic 36 a.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
75 cvic 36 b.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
75 cvic 36 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 4 t.   
75 cvic 36 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 4 t.   
75 cvic 36 da.mp3 75 cvic 36 d pomaleji nové 
75 cvic 36 db.mp3 75 cvic 36 d rychleji nové 
75 cvic 37 a.mp3 fl + lt, předehra 2 t.   
75 cvic 37 b.mp3 doprovod lt, předehra 2 t.   
75 cvic 37 ba.mp3 75 cvic 37 b pomaleji nové 
75 cvic 37 bb.mp3 75 cvic 37 b rychleji nové 
75 cvic 37 c.mp3 soprán + alt, předehra 4 t.   
75 cvic 37 d.mp3 doprovod alt, předehra 4 t.   
76 cvic 38 a.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
76 cvic 38 b.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
76 cvic 38 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
76 cvic 38 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
76 cvic 38 da.mp3 76 cvic 38 d pomaleji nové 



76 cvic 38 db.mp3 76 cvic 38 d rychleji nové 
76 cvic 39 a.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
76 cvic 39 b.mp3 doprovod alt, předehra 2 t.   
76 cvic 39 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
76 cvic 39 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
76 cvic 39 da.mp3 76 cvic 39 d pomaleji nové 
76 cvic 39 db.mp3 76 cvic 39 d rychleji nové 
77 0 a.mp3 HOŘÍ od a', 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
77 0 b.mp3 HOŘÍ od c', 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
77 0 c.mp3 HOŘÍ od g', 4x, po každém zvuku místo k opakování   nové 
77 cvic 40 a.mp3 fl + kyt, předehra 4 t   
77 cvic 40 b.mp3 doprovod kyt, předehra 4 t   
77 cvic 40 ba.mp3 77 cvic 40 b pomaleji nové 
77 cvic 40 bb.mp3 77 cvic 40 b rychleji nové 
78 cvic 41 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
78 cvic 41 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t   
78 cvic 41 ba.mp3 78 cvic 41 b pomaleji nové 
78 cvic 41 bb.mp3 78 cvic 41 b rychleji nové 
78 cvic 41 c.mp3 fl + klavír, předehra 4 t. nové 
78 cvic 41 d.mp3 doprovod klavír, předehra 4 t. nové 
78 cvic 41 da.mp3 78 cvic 41 d pomaleji nové 
78 cvic 41 db.mp3 78 cvic 41 d rychleji nové 
78 cvic 42 a.mp3 fl + kyt, předehra 2 t.   
78 cvic 42 b.mp3 doprovod kyt, předehra 2 t   
78 cvic 42 ba.mp3 78 cvic 42 b pomaleji nové 
78 cvic 42 bb.mp3 78 cvic 42 b rychleji nové 
78 cvic 42 c.mp3 fl. + cembalo, předehra 2 t.   
78 cvic 42 d.mp3 doprovod cembalo, předehra 2 t.   
78 cvic 42 da.mp3 78 cvic 42 d pomaleji nové 
78 cvic 42 db.mp3 78 cvic 42 d rychleji nové 

 


