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Úvod 

 

Hudební informační středisko, o.p.s. (HIS) je obecně prospěšná společnost, založená 

Nadací Český hudební fond, zapsaná 2. prosince 1996 v rejstříku o.p.s. vedeného Městským 

soudem v Praze (oddíl O, vložka 14). Posláním HIS je podporovat českou soudobou hudbu a 

informovat o českém hudebním životě na národní i mezinárodní úrovni. HIS je členem 

Mezinárodní asociace hudebních informačních středisek (IAMIC), v rámci které se podílí na 

společných informačních a dokumentačních projektech. 

 

I. Přehled činnosti v roce 2015 

 

V roce 2015 HIS vykonávalo především své hlavní činnosti popsané ve statutu a 

zakládací listině společnosti: informační, dokumentační, publikační, organizační a propagační 

činnost v oblasti české hudební kultury se zvláštním zaměřením na českou soudobou hudbu. 

Hlavními projekty, skrze které HIS vykonávalo svoji činnost byly:  

1. Dokumentační - dokumentace v rámci on-line databáze a vedení archivu 

2. Informační služby -  internetové stránky a informační servis 

3. Vydavatelská - vydávání časopisů Czech Music Quarterly a HIS Voice a vydávání CD   

4. Pořadatelská - festival Contempuls  (v r. 2015 neaktivní) 

5. Mezinárodní spolupráce 
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V rámci své doplňkové činnosti (prodej) HIS prodávalo CD prostřednictvím internetového 

prodejního portálu. 

 

V kalendářním roce 2015 HIS získalo na své projekty finanční prostředky díky 

jednoletým grantům Ministerstva kultury (1.005.000 kč) a víceletému grantu Magistrátu hl. 

města Prahy (300.000 kč – pro rok 2015) a grantům od dalších dárců (Nadace ČHF aj.). V roce 

2015 byly též čerpány prostředky z grantu Evropské komise pro program Culture 2007 na 

mezinárodní projekt MINSTREL, do něhož je kromě HIS zapojeno dalších 10 hudebních 

organizací sdružených v IAMIC. Obsahem projektu MINSTREL jsou společné aktivity 

zúčastněných hudebních informačních středisek a partnerských institucí směřující 

k efektivnějšímu šíření soudobé hudební tvorby. Patří mezi ně zejména budování společné 

databázové platformy pro dokumentaci a taktéž mobilita hudebníků. V rámci těchto aktivit HIS 

vytvářelo od r. 2012 novou databázi děl, v r. 2015 ji dokončilo a zároveň provádělo digitalizaci 

vlastního archivu.  

 

1. Dokumentační činnost 

 

Dokumentační činnost HIS spočívá zejména ve vedení veřejného archivu, databází a 

adresářů.  

a) Archiv HIS je veřejné badatelské pracoviště, v prostorách HIS se nachází studovna 

vybavená přehrávací audio technikou a pracovníci HIS jsou připraveni odborně asistovat všem 

zájemcům. Archiv nabízí největší soubor děl české soudobé vážné hudby, převážně díla vzniklá 

od r. 1945 po současnost. Obsahuje tisky, kopie rukopisů i rukopisy skladeb, nahrávky na všech 

druzích nosičů, včetně originálních rozhlasových nahrávek na studiových pásech, dále fotografie, 

knihy, časopisy, výstřižky apod. HIS dbá na jeho průběžné doplňování o nová díla všech 

významnějších autorů i o nové akvizice publikací. Katalog notového archivu HIS lze procházet 

na internetové adrese www.musicbase.cz. Nahrávky z archivu CD byly v roce 2015 kompletně 

převedeny do podoby zvukových souborů a zálohovány na discích. Na internetu je k dispozici 

také katalog těchto archivních nahrávek, který je spojen s databází skladeb. U části z nich je 

možné si přehrát ukázky. Archivní nahrávky na jiných typech nosičů (studiové pásy, LP desky) 
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zaměstnanci HIS průběžně digitalizují a skenují také postupně notové materiály. Archivní 

nahrávky a skeny partitur jsou na internetovém i lokálním úložišti a jsou propojeny s databází 

skladeb. Archiv slouží interpretům, dramaturgům, muzikologům, studentům, a všem zahraničním 

i tuzemským zájemcům o českou soudobou hudbu.    

b) Projekt databáze skladeb spočívá v úplném databázovém soupisu tvorby českých 

skladatelů 2. pol. 20.století a století 21.  Databáze je doplňována na základě premiér nových 

skladeb českých skladatelů, které HIS zjišťuje z koncertních a festivalových programů a na 

základě informací od skladatelů. Databáze je vystavena na internetu pod 

adresou www.musicbase.cz, kde umožňuje velmi flexibilní vyhledávání děl podle nejrůznějších 

kritérií. Databáze zahrnuje v sobě katalog Půjčovny hudebních materiálů ČHF (umožňuje přímou 

objednávku not) i katalog archivu HIS. Cílem je usnadnit zájemcům o provozování českých 

skladeb široký výběr děl a pohodlný přístup k informacím i k hudebním materiálům.  

c) V roce 2015 HIS pokračovalo v plošné digitalizaci archivních materiálů a jejich 

ukládání na internetové úložiště. Tato forma archivování notových a zvukových archiválií zaručí 

jejich bezpečné uchování pro budoucnost. HIS spolupracuje se společností Exon, která zajišťuje 

skenování větších objemů notových materiálů, dále společností CESNET, která poskytuje 

kapacity pro dlouhodobou digitální archivaci a streamování nahrávek. Elektronický archiv je 

přístupný přes databázi skladeb www.musicbase.cz. Databáze uživatelům poskytuje možnost 

prohlížet nestahovatelné náhledy partitur (s vodotiskem) a poslechnout si krátké ukázky skladeb 

v podobě streamu. Pro registrované badatele a návštěvníky studovny pak HIS může nabídnout 

rozšířený přístup k vybraným archiváliím, podle potřeby a při respektování autorských a 

vydavatelských práv. Na digitalizaci archivu byla určena i část tříletého grantu Evropské komise 

z projektu Minstrel (2012-2015).   

V průběhu roku 2015 pokračovalo vkládání záznamů i multimediálních souborů do online 

databáze českých skladeb a autorů vážné hudby MUSICBASE, která uživatelům zpřístupňuje 

profily hudebních skladatelů, nové kompozice, zvukové ukázky skladeb i ukázky notových 

materiálů. 

Kompletního dokončení a publikování v rámci MUSICBASE se v r. 2015 dočkalo dílo 

skladatelů Miloslava Ištvana, Svatopluka Havelky a Aloise Háby. Nově byly kompletně 

zpracovány autorské celky Luboše Fišera, Pavla Haase, Gideona Kleina, Jana Klusáka, Marka 

Kopelenta, Vladimíra Sommera a Jiřího Kadeřábka. 

http://www.musicbase.cz/
http://www.musicbase.cz/
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V databázi byl také vystaven kompletní zvukový archiv nahrávek skladeb z koncertů 

skladatelského sdružení Konvergence a konvolut nových partitur amerického vydavatelství 

Alliance Publications zaměřeného na české autory. Tyto celky tvoří úhrnem kolem 400 

digitalizovaných, katalogizovaných a online zpřístupněných partitur a přes 250 online hudebních 

ukázek. 

V rámci spolupráce se zastřešujícím evropským projektem Minstrel byl připraven 

kompletní export všech databázových dat z MUSICBASE do výměnného formátu JSON, který 

bude organizátorskou stranou včleněn do jednoho mezinárodní databázového celku, na které 

participují všichni účastníci projektu. 

Významné je i propojení aktivit MUSICBASE se sociální sítí Facebook, která přinesla 

díky pravidelným připomínkám výročí významných autorů nebo zpracování nových tematických 

celků nárůst registrovaných uživatelů databáze. 

 

 

2. Informační činnost 

 

Informační servis HIS je bezplatná služba veřejnosti. HIS při jejím poskytování využívá 

vlastní databáze (adresář, databáze děl, data osob, událostí aj.) a archivní materiály (viz archiv 

HIS), nebo provádí speciální rešerše. Pracovníci HIS vyřizují dotazy a poskytují informační 

služby klientům ze zahraničí i z tuzemska, nebo zprostředkovávají kontakty na jiné hudební a 

informační instituce.  

Součástí informačního servisu je vedení internetových stránek HIS na 

adrese   www.musica.cz, která je rozcestníkem pro všechny projekty HIS a dále odkazuje na 

stránky českých hudebních institucí a osobností. Uživatelé zde najdou např. aktuální přehledy 

hudebních soutěží a kurzů, programy koncertů, jubilea a životní data osobností hudebního života, 

adresář osob a institucí, životopisy skladatelů apod. Hlavním smyslem je usnadnit přístup k české 

soudobé hudbě a zprostředkovat kontakt s českým hudebním světem pro domácí zahraniční 

hudební veřejnost. 

Součástí nabídky je i otevřený kalendář koncertů www.dokoncertu.cz, který umožňuje zadávání 

akcí ze strany pořadatelů. Pracovníci HIS jej doplňují o významné koncerty, pokud je nezadají 

http://www.musica.cz/
http://www.dokoncertu.cz/
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sami pořadatelé, importují data z agentur (Ticketpro, Ticketstream) a pod. Od r. 2014 je zaměření 

soustředěno na soudobou vážnou hudbu a alternativu.    

  

3. Vydavatelská činnost 

 

a) Časopis Czech Music Quarterly  

 

Časopis Czech Music Quarterly vyšel v roce 2015 čtyřikrát.  V rozhovorech byly 

představeny mj. tyto osobnosti českého hudebního života: Petra Matějová, hráčka na historické 

klavíry (autorka Dita Šnejdarová), violoncellista nastupující generace Tomáš Jamník (autorka 

Dita Hradecká), muzikolog Petr Velek (autor Miroslav Adamec), cembalistka Edita Keglerová 

(autorka Dita Šnejdarová), koncertní pianista a pedagog Igor Ardašev (autor Věroslav Němec) a 

mladá operní režisérka Linda Keprtová (autorka Michaela Vostřelová). Historická rubrika byla 

věnována následujícím tématům: Svatováclavská hudební tradice pod hákovým křížem (autor 

Viktor Velek), Objev nových pramenů k Michnově Loutně české (autor Petr Daněk), stoleté 

výročí narození skladatelky Vítězslavy Kaprálové (autorka Karla Hartl), dále byl počínaje číslem 

3/2015 zahájen seriál muzikologických textů věnovaných hudbě rudolfínské Prahy, který bude 

pokračovat i v r. 2016 (autoři Petr Daněk, Michaela Žáčková-Rossi, Jan Baťa, Petra Jakoubková 

a další). Rozsáhlejší texty mimo rubrikové zařazení: Vyhodnocení Roku české hudby 2014 

(autorka Lenka Dohnalová), reportáže o činnosti významných domácích orchestrálních těles PKF 

– Prague Philharmonia a Orchestru Berg (autor Frank Kuznik), pojednání o aktuálních edicích 

nahrávek Rafaela Kubelíka u evropských nahrávacích společností (autor Martin Jemelka), 

reportáž ze skladatelských kurzů a festivalu Ostravské dny (autor Ian Mikyska). Pravidelná 

rubrika Czech Music Everyday nadále přinášela komentované kvartální shrnutí významných 

událostí na české hudební scéně: premiéry skladeb českých skladatelů u nás i  v zahraničí, 

důležitá provedení a nastudování současných i starších skladeb našich autorů v ČR a především 

v zahraničí včetně nových inscenací českých oper 20.století.  

V pravidelné recenzní rubrice bylo našimi předními hudebními publicisty recenzováno 28 CD 

titulů s českou hudbou a/nebo v podání českých interpretů. 
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K číslům 2 a 4 ročníku 2015 bylo přiloženo CD z řady Composer Portraits, vydávané Hudebním 

informačním střediskem (Hanuš Bartoň a Petr Kofroň). 

 

Časopis Czech Music Quarterly vychází v nákladu 600 ks, počet stálých předplatitelů v zahraničí 

je v současné době cca 400, část nákladu je distribuována zdarma v rámci reciprocity s 

partnerskými organizacemi, nebo v rámci propagace české hudební kultury. Mezi odběrateli jsou 

zejména hudební oddělení knihoven, které jej zpřístupňují většímu počtu čtenářů. Časopis je také 

distribuován po Českých centrech v zahraničí. Kromě zahraničních předplatitelů časopis odebírá i 

několik desítek osob a institucí v ČR jak v tištěné tak elektronické verzi a lze jej zakoupit rovněž 

ve vybraných pražských knihkupectvích, kde je nabízen v komisním prodeji.  

 

Časopis Czech Music Quarterly je k dispozici v elektronické podobě (též formou elektronického 

předplatného) prostřednictvím portálu Floowie a byl zařazen do projektu WebArchiv, který 

zajišťuje archivaci webových stránek www.czech-music.net Národní knihovnou ČR.   

Časopis Czech Music Quarterly je určen zahraniční i české veřejnosti, odborné i laické, se 

zájmem o českou hudbu. Je zaměřen spíše populárně vědecky, přináší texty různého typu od 

hudebních aktualit až po výsledky muzikologického bádání. Archiv obsahů i plných textů 

starších čísel je k dispozici na internetové stránce www.czech-music.net, dostupné jsou též české 

varianty některých textů. Časopis je také excerpován databází RILM a skenován a šířen po 

internetu v rámci komerční databázové sítě EBSCO Publishing. Zájemcům z řad odborné 

veřejnosti (zpravidla zahraničním studentům) HIS poskytuje dle uvážení zdarma jimi vyžádané 

články ve formátu pdf. Kompletní archiv časopisu je pro předplatitele k dispozici na portálu 

Floowie.com.  

 

b) Časopis HIS VOICE 

 

V roce 2015 fungování časopisu HIS Voice ovlivňovala špatná finanční situace. Po vydání 

prvního čísla ročníku 2015 musela redakce rezignovat na tištěnou podobu dvojměsíčníku a 

proměnit HIS Voice v online hudební deník pod šéfredaktorským vedením Petra Ference. Ten 

navrhl novou podobu internetových stránek, které jsou nyní jedinou platformou HIS Voice; jejich 

realizace je společným dílem redakce, dlouholetého redakčního webmastera Libora Neumanna a 

http://www.czech-music.net/
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grafika Radka Pokorného. Vznik nové podoby hisvoice.cz probíhal synchronně 

s „obrodou“ webových stránek musica.cz a většiny projektů Hudebního informačního střediska 

(online databáze nahrávek, blogu informujícího o uvádění české soudobé vážné hudby ve světě), 

aby všechny aktivity HIS byly na internetu prezentovány v jednotném, atraktivním vizuálním 

zpracování. Stránky www.hisvoice.cz nabízejí snadné vyhledávání (mj. pomocí tagů), hudbu, o 

níž se na nich píše, je možné přehrávat pomocí embedovaných přehrávačů ze sítí bandcamp, 

soundcloud a z úložiště archive.org, do článků jsou hustě vkládána i videa ze stránek youtube a 

vimeo.   

 

Digitální podoba všech tištěných čísel, která HIS Voice od roku 2001 realizoval, je v pdf podobě 

zdarma k dispozici všem zájemcům, kteří se registrují na našich stránkách. Tito jednou měsíčně 

navíc dostávají e-mailový Zpravodaj HIS Voice, který informuje o aktuálním redakčním dění a 

chystaných textech i o připravovaných koncertech z oblasti nezávislé, alternativní, 

experimentální hudby a současné kompozice. Kromě toho většinou přináší exkluzivní článek jen 

pro registrované čtenáře a soutěže o vstupenky na koncerty zejména současné vážné hudby 

(Orchestr Berg, festival Struny podzimu aj.). Nepravidelně na hisvoice.cz dochází i 

k znovuoživování článků z bohatého archívu, reagujících na aktuální události.   

 

HIS Voice je tedy v roce 2015 internetový časopis, který na denní bázi nabízí čtenářům 

informace z oblasti české i světové vážné hudby i takzvaných alternativních a experimentálních 

scén. (Klíčová slova: soudobá kompozice, improvizace, free jazz, sound art, field recordings, 

noise, minimalismus, elektronická kompozice…). Činí tak bezplatně, zdarma je přístupný i archív 

všech materiálů zveřejněných od založení časopisu v roce 2001. HIS Voice se tedy zaměřuje 

primárně na hudbu nekomerční, jaká se obvykle ocitá mimo zájem mainstreamových „masmédií“ 

a zároveň je jediným výhradně hudebním časopisem v ČR, který se výrazně zaměřuje také na 

vážnou hudbu 20. a 21. století. 

 

Internetová verze časopisu na stránkách www.hisvoice.cz přinesla nové rozvržení rubrik, 

propojení na další online aktivity Hudebního informačního střediska (koncertní kalendář 

dokoncertu.cz, nově taky zpravodaj událostí z české scény nové hudby včetně její přítomnosti 

v zahraničí HIS Blog nebo platformu sociální sítě facebook) a především s denním provozem. 

http://www.hisvoice.cz/
http://www.hisvoice.cz/
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Jednou týdně vycházelo 3-5 recenzí nových alb, s měsíční periodicitou s magazínem 

spolupracovalo 12 sloupkařů nabízejících zajímavé reflexe hudebního a zvukového dění. Součástí 

byly tipy na aktuální koncerty a na zajímavá, volně online šířená alba, rozhovory s osobnostmi.  

Vedle textů zaměřených na jednotlivé osobnosti nebo skupiny mají v HIS Voice významnou roli 

články zabývající se obecnějšími tématy současné hudební kultury a mířící hlouběji než běžná 

hudební publicistika. Právě v této oblasti existuje v české hudební žurnalistice zásadní mezera.  

 

Tradičně je v časopise věnován prostor řadě domácích skladatelů a interpretů z oblasti vážné 

hudby i z žánrů spadajících do široce chápané alternativní scény. V uplynulém roce to byli 

například skladatelé Steve Reich, Pavel Zemek Novák, Peter Eötvös, Bernhard Lang, Ulrich 

Krieger, reflexe opery Lost Objects uvedené Národním divadlem, rozsáhlý materiál o bienále 

Ostravské dny, dále hlavní protagonista jazzové avantgardy tzv. downtownu John Zorn, o dvě 

generace starší jazzový avantgardista Sun Ra či freejazzmani Anthony Braxton a Evan Parker. 

Samozřejmostí je kritická reflexe aktuální tvorby výrazných mezižánrových osobností, jako je 

Laurie Anderson a DJ Spooky.   

 

Mnoho prostoru je věnováno oblastem hudební improvizace (australský experimentátorský 

„Paganini“ Jon Rose, Vjačeslav Ganělin, Mats Gustaffson, Yasunao Tone, Petr Vrba, Pražský 

improvizační orchestr a mnozí další) a stále aktuálnější a populárnější oblasti terénních nahrávek. 

Redakce tradičně dbá na to, aby neinformovala jen o anglofonní zahraniční scéně. HIS Voice je 

tradičně místem pro japonské hlukaře, skandináwské power-jazzmany, africké punkery. 

 

Vedle textů zaměřených na jednotlivé osobnosti nebo skupiny mají v HIS Voice významnou roli 

články zabývající se obecnějšími tématy současné hudební kultury a mířící hlouběji než běžná 

hudební publicistika. Právě v této oblasti existuje v české hudební žurnalistice zásadní mezera. 

V uplynulém roce jsme se vzhledem k přechodu do online podoby více zaměřili na sloupkařský, 

bloggerský přístup k psaní o hudbě. Přibližně desítka autorů každý měsíc přináší postřehy, úvahy 

a typy z oblasti sound artu, rádia či propojení hudby s trendy ve výtvarném umění a dalších 

disciplínách. 
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Redakce časopisu HIS Voice zastává přesvědčení, že psaní o hudbě, které míří pod povrch a 

hledá složitější souvislosti, má nezastupitelnou roli při kultivaci a rozvoji české kultury a je třeba 

jej dále kultivovat. Z toho důvodu HIS Voice i nadále rozšiřuje řady svých spolupracovníků – 

vynikajícími novými posilami jsou Jan Sůsa a Ian Mikyska – a dává příležitost mladší generaci 

autorů, kteří zaměřují pozornost na jinak opomíjené oblasti.  

 

Mediální partnerství 

 

HIS Voice byl a nadále zůstává mediálním partnerem řady koncertů, koncertních sérií a festivalů, 

mj. Alternativa, Itch My HaHaHa, Stimul Nights, Struny podzimu, vs. Interpretation a mnoha 

dalších. 

 

Význam projektu 

 

Časopis HIS Voice je již mnoho let významným médiem, které v rámci českého hudebního 

života zprostředkovává reflexi soudobé vážné a alternativní hudby. Do časopisu přispívají 

významní odborníci pro danou oblast, redakce časopisu velmi dbá na odbornou a jazykovou 

úroveň textů a poskytuje čtenářům fundovaný pohled na nekomerční a experimentální hudební 

scénu. 

 

c) CD řada - Composer Portraits 

 

Hudební informační středisko vydalo v roce 2015 dvě profilová CD českých soudobých 

skladatelů. Byli jimi: Petr Kofron  (*1955) a Michal Nejtek (*1977) . Důvodem vzniku tohoto 

projektu je, že v současné době se z trhu CD stále více vytrácí soudobá vážná hudba. HIS se snaží 

tuto mezeru zaplnit vydáváním nekomerčních propagačních CD s hudbou českých skladatelů. 

Vydání děl na CD znamená větší možnost propagace a šíření povědomí o české současné tvorbě a 

v konečném důsledku větší šanci na její uplatnění na festivalových pódiích a rozhlasových 

stanicích u nás i v zahraničí. Na profilových CD pěti skladatelů různých generací byly použity 

nejen již existující nahrávky z Českého rozhlasu a archivu autorů, ale podařilo se také studiově 

natočit několik nových nahrávek: (Kadeřábek . Basic Prague a Rimersione di Venezia, Rataj - 
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Running for breath a Elementary me). CD byly šířeny jako samostatně neprodejné přílohy 

časopisu Czech Music Quarterly, ale zároveň budou sloužit i dlouhodobě jako propagační 

materiál HIS.   

 

4. Pořadatelská činnost 

 

Festival CONTEMPULS  - pro nedostatečné financování projektu se festival 

Contempuls musel v r. 2015 „odmlčet“. Stalo se tak poprvé po velice úspěšných 7 ročnících 

festivalu (2008-2014).  

 

 

5. Mezinárodní spolupráce  

 

Mezi významné aktivity HIS patří i spolupráce se zahraničními partnery. HIS se podílí 

zejména na společných informačních a internetových projektech Mezinárodní asociace hudebních 

informačních středisek (IAMIC).  Spolu s dalšími 10 partnery z evropských členů IAMIC se HIS 

v r. 2015 účastnilo pokračování v projektu sdílení elektronických zdrojů MINSTREL, na který 

získalo tříletý grant Evropské komise. HIS dál pracuje na sběru dat a propojení databáze se 

společnou platformou v rámci projektu MINSTREL. Projekt byl ukončen v červenci 2015. 

HIS rovněž provádí cílenou propagaci české soudobé tvorby směrem do zahraničí formou 

dramaturgických návrhů, poskytováním informačních materiálů, demo-nahrávek a notových 

materiálů všude tam, kde se nabízí příležitost k uplatnění české hudební tvorby. 

 

II. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů  

 

V roce 2015 nedošlo ke změně zakládací listiny a statutu HIS. Ve správní radě, která se 

v r. 2015 sešla dvakrát, zasedaly tyto osoby: Jaromír Havlík (předseda), Michal Rataj, Jaroslav 

Šťastný, Tomáš Hála, Tereza Havelková  a Josef Třeštík. Dozorčí radu tvořili: Zuzana 

Potůčková, Jiří Vaňáček a Radomír Kubík.  
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Správní rada přijala rezignaci ředitele Miroslava Pudláka a na základě konkurzu ( 1. 10. ) 

jmenovala Davida Danela novým ředitelem HIS, o.p.s. se všemi pravomocemi statutárního 

zástupce, a to na dobu určitou od 1.1. 2016 do 31.12.2016.  Proběhly taky nominace na místa 

odcházejících členů stávající Správní a Dozorčí rady HIS, kterým končila ke 31. 12. 2015 funkční 

období. Ve Správní radě byli namísto pánů Jaromíra Havlíka a Tomáše Hály jmenováni pro další 

funkční období pánové Slavomír Hořínka a Bohuš Získal, v Dozorčí radě na místo pana 

Radomíra Kubíka byl pro r. 2016 a dále jmenován pan Jan Vávra. 

   

V Praze 20. 4. 2015                                                                                          

 

David Danel, ředitel HIS, o.p.s 

 

 

Přílohy: 

Zpráva auditora 

Roční účetní závěrka 

Příloha k roční účetní uzávěrce 
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