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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). De facto však, jako informační středisko Českého hudebního 

fondu, vyvíjí HIS svou činnost již od roku 1964). 

Oblastí  působnosti  HIS  je  současná  artificiální  hudba  (tzv.  soudobá  vážná  hudba) 

a v poněkud menší míře experimentální, alternativní proudy hudby nonartificiální, aspirující na 

uměleckou hodnotu spíše než na obchodní uplatnění. Posláním HIS je dokumentovat a nepřímo 

podporovat činnost nejrůznějších aktérů na tomto poli a informovat o českém hudebním životě 

v dané oblasti na národní i mezinárodní úrovni.  

HIS  je  členem Mezinárodní  asociace  hudebních  informačních  středisek  (IAMIC).  Tato 

organizace sdružuje dnes 41 subjektů z 38 zemí světa a její členové úzce spolupracují a realizují 

společné projekty.  

HIS  je  financováno  zejména  z  dotací  Ministerstva  kultury  ČR  a  z  grantů  Nadace  Českého 

hudebního  fondu  a  Magistrátu  Hlavního  města  Prahy.  Dílčí  grantové  projekty  jsou 

dofinancovávány také z příspěvků Státního fondu kultury, dalších nadací, zahraničních středisek, 

partnerství OSA, sponzorských darů apod. Doplňkovým příjmem HIS  jsou vlastní tržby zejména 

z inzerce a předplatného časopisů. 
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I. Přehled činnosti v roce 2017 

 

Hudební informační středisko po celý rok vykonávalo svou tradiční dokumentační, informační 

a  vydavatelskou  činnost,  vyplývající  ze  statutu  a  zakládací  listiny  společnosti.  Nově  k  těmto 

aktivitám  přibylo  pořádání  akcí  (koncertů,  poslechových  pořadů  aj.)  v  prostorách  jiných 

pořadatelů, ale zejména v prostorách vlastních, nově k tomu uzpůsobených (od podzimu 2017). 

S platností od 1. 4. 2017 se funkce ředitele ujal na základě rozhodnutí Správní rady MgA. Petr 

Bakla, vystřídal tak ve funkci Mgr. Davida Danela. Na základě zhodnocení ekonomické situace HIS 

a určitým přenastavením priorit organizace a racionalizace jejího provozu bylo rozhodnuto upustit 

od pořádání  festivalu  soudobé vážné hudby Contempuls, který HIS  s  jednou  roční přestávkou 

pořádal  od  roku  2008.  Festival  přešel  do  gesce  samostatného  zapsaného  spolku.  Grantové 

prostředky, které HIS na pořádání festivalu v roce 2017 získalo, byly v plné výši vráceny (jednalo 

se o granty MKČR a MHMP). 

 

Hlavní vykonávané činnosti HIS jsou tedy následující: 

1. Dokumentační a archivní – on‐line databáze MUSICBASE, správa fyzického archivu 

2. Informační služby – internetové stránky www.musica.cz a navazující, přímý 

informační a rešeršní servis institucím i jednotlivcům (zdarma) 

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

a neperiodických publikací   

4. Pořadatelská – koncerty, poslechově‐debatní pořady ad. 

 

1. Dokumentační a archivní činnost 

HIS provozuje veřejně přístupný rozsáhlý fyzický a elektronický (databáze MUSICBASE) archiv 

notových materiálů, zvukových nosičů, tiskovin a dalších materiálů. Archiv a databáze zahrnují 

tvorbu  českých  (okrajově  i slovenských) autorů komponované hudby přibližně od konce 2. sv. 

války do současnosti. Obsahují  jak materiály oficiálně vydané, tak materiály (zejména partitury 

současných skladatelů) nevydané (kopie rukopisů, počítačové tisky). 
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Současný  fyzický  fond  (tzn.  sbírka  zejm.  partitur  a  nahrávek  na  fyzickým  nosičích)  prošel 

stěhováním a reorganizací, což bylo příležitostí pro jeho obecnou revizi i třídění. Výsledky ukázaly 

velký badatelský potenciál přibližně 3000 magnetofonových pásů, které jsou jen zhruba popsány, 

dvou jmenných a názvových katalogů a velkého množství tříděných fotografií, výstřižků z lokálního 

tisku, programů. Další zpracování a další vlna digitalizace  fyzického  fondu  je plánována v  roce 

2018. 

Multimediální  databáze  MUSICBASE  (www.musicbase.cz)  v  roce  2017  přešla  na 

zabezpečený protokol HTTPS a došlo také k drobným obsahovým změnám s pozitivním dopadem 

pro uživatele, konkrétně byl zjednodušen dosavadní, do určité míry zavádějící systém objednávek.  

Mezi další obsahové  změny  v MUSICBASE patří drobné opravy  chyb a  aktualizace dat, 

zejména úmrtí autorů, ale  i další  změny včetně nových přírůstků v oboru  skladeb  současných 

autorů. Masivní  rozšiřování MUSICBASE  směrem k podchycení aktuálně vznikající  skladatelské 

produkce je jedním z hlavních záměrů HIS na rok 2018. 

Na konci roku 2017 se HIS stalo členem International Association of Sound and Audiovisual 

Archives (IASA).  

 

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. 

HIS provozuje  internetový portál musica.cz, které  je hlavním „rozcestníkem“ pro zájemce o 

jednotlivé projekty a aktivity HIS. Vedle vstupu do databáze MUSICBASE a oddílů věnovaných 

jednotlivým publikačním aktivitám HIS (časopisy, CD, další publikace) zde uživatel nalezne např. 

přehled premiér a významných provedeních skladeb českých autorů, prezentace desítek českých 

skladatelů, přehled vybraných soutěží apod. 

HIS v roce 2017 zodpovědělo více než 80 dotazů, přičemž více než  čtvrtinu z tohoto počtu 

tvořily žádosti o rešerše z oboru české hudební historie, dotazy na osobnosti i události hudebního 

života. Mezi  tazateli  byly  takové  instituce  jako  Český  rozhlas,  festival  Pražské  jaro  a  několik 
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zahraničních  organizací,  převážně  akademických,  a  jednotlivci  z  řad  laické  i  profesionální 

veřejnosti. K dispozici je klientům badatelna v prostorách HIS, která umožňuje zejména přístup do 

fyzického  archivu  a  plný  přístup  k  nahrávkám  v  databázi  MUSICBASE.  Pracovník  HIS  však 

zpracovává i dotazy doručené e‐mailem či telefonicky. 

 

3. Vydavatelská činnost 

HIS je vydavatelem anglicky psaného čtvrtletníku Czech Music Quarterly a provozuje on‐line 

magazín HIS Voice. Vedle toho vydává zejm. CD a ostatní tištěné neperiodické publikace. 

Časopis Czech Music Quarterly vycházel v roce 2017 dle dlouhodobých zvyklostí, tj. kvartálně 

(jednotlivá  čísla vycházejí v březnu,  červnu, září a prosinci). Na celkem 145  tiskových stranách 

přinesl více než dvě desítky původních článků, dále množství recenzí, přehledy o premiérách a 

významných provedeních skladeb českých autorů apod. Zdarma byly s časopisem distribuovány 

dvě  přílohy  níže  popsané  přílohy.  Časopis  byl  distribuován  jednak  předplatitelům,  jednak 

v souladu s posláním HIS zdarma partnerským institucím v zahraničí jako prostředek propagace 

české hudební kultury. Časopis nabízí i předplatné elektronické verze a kombinované předplatné 

elektronické i tištěné. Předplatitelům je k dispozici i kompletní archiv starších čísel v elektronické 

podobě. 

Internetový  časopis HIS Voice přinášel  svým  čtenářům  cca  75 normostran  textů měsíčně. 

Veškerý obsah je k dispozici zdarma, pro registrované uživatele je dostupný i kompletní archiv pdf 

tištěných čísel časopisu (do roku 2015). Obsah je aktualizován obvykle 5‐6x týdně. Celkem vyšlo 

v  roce 2017 na hisvoice.cz 286 původních  textů od 29 autorů, ve většině případů doplněných 

videoobsahem a hypertextovými propojeními.  

HIS  dále  vydalo  více  než  šedesátistránkovou  propagačně‐informační  brožuru  „Současná 

komponovaná  hudba  v  České  republice  –  ansámbly,  festivaly,  koncertní  řady“.  Tento  sešit 

praktického  kapesního  formátu  poskytuje  zájemcům  informace  o  koncertním  dění  na  poli 

současné  komponované  hudby  a  obsahuje  jednostránkové  prezentace  jednotlivých  subjektů: 

pořadatelů festivalů a koncertních řad a souborů orientovaných na daný typ hudby. Publikace je 

dvojjazyčná,  česko‐anglická.  Byla  vydána  v  nákladu  1500  ks  a  je  distribuována  zdarma 

prostřednictvím nejrůznějších institucí a subjektů, popř. přímým zájemcům. Tvořila rovněž přílohu 
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časopisu  Czech  Music  Quarterly  (3/2017).  V  obou  jazykových  mutacích  je  také  k  dispozici 

v elektronické podobě na portálu HIS musica.cz. 

Z finančních důvodů nebylo v roce 2017 možné realizovat další pokračování řady CD Composer 

Portraits (tato ediční řada bude nicméně nadále rozvíjena podle původního rozvržení už v roce 

2018), HIS však vydalo CD s názvem „Feedbacks and Ties“. Obsahuje dobové nahrávky českých 

autorů a seskupení z okruhu tzv. ambientní hudby (Pavel Richter, Oldřich Janota, Michal Kořán, 

Jaroslav  Kořán,  Luboš  Fiedler  ad.).  Tato  scéna,  rozvíjející  se  mimo  oblast  oficiální  kultury 

totalitního Československa v 80. letech minulého století, představovala kvalitativně výjimečný a 

dobově vysoce aktuální proud na pomezí artificiální a non‐artificiální hudby, jehož zmapování je 

relevantní mj. z hlediska porozumění některým trendům v komponované české hudbě po roce 

1989.  CD  vydané  v  nákladu  800  ks  bylo  distribuováno  s  časopisem  Czech Music  Quarterly 

(4/2017),  kde  jej doprovází  i  zevrubný  text  autora  kompilace Petra  Ference,  jehož úkolem  je 

seznámit zahraničního čtenáře s touto pozoruhodnou, mimo naši zemi však prakticky neznámou 

kapitolou  nedávné  historie  české  hudby.  Je  rovněž  k  dispozici  dalším  zájemcům,  zejm. 

prostřednictvím akcí pro veřejnost na půdě HIS (viz dále). 

 

4. Pořadatelská činnost 

Po upuštění od pořádání  festivalu Contempuls  (viz výše) se HIS od roku 2017 zaměřuje na 

pořádání jednotlivých koncertů, poslechových pořadů, přednášek a dalších akcí pro veřejnost. Po 

provedení  určitých  interiérových  úprav  začalo  HIS  počínaje  podzimem  2017  využívat  svých 

vlastních  prostor  k  pořádání  těchto  akcí. HIS  disponuje  zázemím  vhodným  pro  realizaci  akcí 

komorního  formátu  na  atraktivní  adrese  (Besední  ulice  na  Praze  1)  a  hodlá  nadále  rozvíjet 

program veřejných setkávání různého druhu, taktéž v součinnosti s dalšími subjekty na kulturní 

scéně. Vstup na akce pořádané  v prostorách HIS  je  zdarma,  kapacita místnosti  je 20  sedících 

diváků, maximální kapacita je cca 25 osob. 

V roce 2017 HIS realizovalo celkem 6 takovýchto akcí: 

23. 2. 2017 – I Put a Record On*): Marek Pokorný (kurátor, výtvarný kritik; Atrium na Žižkově) 

23. 3. 2017 – I Put a Record On: Jan Malík (tanečník, choreograf, Atrium na Žižkově) 

21. 9. 2017 – I Put a Record On: Tomáš Haleš (malíř; v prostorách HIS) 
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24. 10. 2017 – I Put a Record On: Jaromír Typlt (literát; v prostorách HIS) 

16. 11. 2017 – Martin Janíček – Michael Delia (koncert, v prostorách HIS) 

29. 11. 2017 – zasedání poroty mezinárodní soutěže elektronické hudby Prix Russolo  (spojené 

s poslechem soutěžních skladeb, přístupné veřejnosti; vítězem byl český skladatel Jan Kruml) 

 

*) Pořad  I Put a Record On vznikl v roce 2016. Jedná se o poslechový pořad, kdy pozvaný host 

(typicky osobnost, která se nezabývá hudbou profesionálně, ale je význačná ve svém oboru a má 

neotřelý hudební vkus) pouští ukázky své oblíbené hudby a debatuje o ní s moderátorem HIS 

a publikem. Akce se zpočátku konala ve spolupráci s dalšími organizacemi (KC Vozovna, Atrium na 

Žižkově), od září 2017 v prostorách HIS. 

 

 

II. Personální zajištění činnosti 

 

Činnost HIS, o. p. s., v roce 2017 zajišťovali: 

Mgr. David Danel – ředitel HIS do 31. března 2017  

MgA. Petr Bakla – ředitel HIS od 1. dubna 2017, šéfredaktor časopisu Czech Music Quarterly 

Mgr. Ondřej Čihák, ThD. – archivář, správce databáze, informační pracovník 

Mgr. Monika Havlová – projektová manažerka, produkční, PR 

Bc. Petr Ferenc – šéfredaktor časopisu HIS Voice 

Matěj Kratochvíl, PhD. – zástupce šéfredaktora HIS Voice 

Doc. Ditta Jiřičková – grafický design 

 

III. Získané granty a dotace 

 

V kalendářním roce 2017 HIS získalo na svou činnost a navazující projekty finanční prostředky díky 

jednoletým grantům Ministerstva kultury ČR a víceletému grantu Magistrátu hl. města Prahy a 

grantům od dalších dárců institucionálních i individuálních.  
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MKČR  HIS  450 000 Kč 

MKČR  Czech Music Quarterly  300 000 Kč 

MKČR  HIS Voice  180 000 Kč 

Nadace ČHF   HIS  900 000 Kč  

(z toho 200 000 Kč určeno 

pro rok 2018) 

Nadace ČHF  Časopisy CMQ, HIS Voice  100 000 Kč 

MHMP  Víceletý grant HIS 300 000 Kč 

Agosto Foundation  HIS Voice  20 000 Kč 

 

 

IV. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů  

 

V roce 2017 nedošlo ke změně zakládací listiny a statutu HIS.  

Ve správní radě, která se v r. 2017 sešla třikrát (6. 1., 23. 3. a 4. 10.), zasedaly tyto osoby: 

Bohuš  Získal  (předseda),  Tereza Havelková,  Sylva  Stejskalová,  Slavomír Hořínka, Michal Rataj, 

Josef Třeštík. Dozorčí radu tvořili Zuzana Potůčková, Petr Ferenc a Jan Vávra.  

   Na základě konkurzu (23. 3. 2017) byl ředitelem HIS, o. p. s. jmenován s účinností od 

1. dubna 2017 Petr Bakla se všemi pravomocemi statutárního zástupce, a to na dobu neurčitou.  

 

V. Hospodaření společnosti   

 

Zpráva  auditora  včetně  ekonomických  údajů,  rozvahy,  výkazu  zisku  a  ztrát,  přílohy  k  účetní 

závěrce je v plném znění uvedena v bodě VI (příloha 1). 

 

 

V Praze  19. 3. 2018       

 

Petr Bakla, ředitel HIS, o. p. s 





















































Sprivni rada

Bohu5 Zfskal

PREZENdNI LISTINA

ZASEDANI SPR,A.VM A DoZoRii RADY

HUDEBNiIIO rNFoRMAdNirro sTi.EDrsKA o.p.s.

Ie: 25091328

KONANf 23.5.2018 v sidle HIS

,:u
Sylva Stejskalovi

Iva OpliSlilovf
eb(

Slavomir Hoiinka {:n
Petr Studenf

Tereza llavelkovi

Dozorii rada

Jan V6vra

Petr Ferenc

Zuzana Potriikovf

/,hA--_


