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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. OD roku 2017  je HIS rovněž členem  International Association of Sound and 

Audiovisual Archives (IASA). 

 

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 časopisu Czech Music Quarterly. 
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I. Přehled činnosti v roce 2018 

 

Hudební informační středisko, o. p. s. (dále jen HIS) v roce 2018 celoročně plnilo veškeré funkce, 

které tradičně vykonává (viz dále) a které byly rovněž předmětem projektů, na něž pro daný rok 

HIS  získalo  prostředky  ze  státního  rozpočtu  a  nadací.  Jedná  se  především  o  dokumentační 

(archivační),  informační  a  vydavatelskou  činnost.  Po  celý  rok  2018  HIS  rovněž  pořádalo 

rozmanité akce pro veřejnost, ať už ve vlastních prostorách, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty 

(vzdělávací akce pro školní mládež). Podrobný popis přehled pravidelné  činnosti HIS následuje 

níže. 

 

V roce 2018 zejména:  

‐ HIS dokončilo renovaci a přizpůsobení svých prostor pro pořádání rozmanitých akcí pro 

širokou veřejnost a získalo příslušné  technické vybavení; v roce 2018 bylo  takových 

akcí uspořádáno více než dvacet;  

‐ byly  obnoveny  práce  na  digitalizaci  fyzického  archivu  HIS  vč.  postupného 

zpřístupňování těchto materiálů v databázi MUSICBASE; 

‐ Knihovna  HIS  byla  oficiálně  registrována  u  příslušného  odboru  MK,  zahájili  jsme 

projekty spolupráce s dalšími subjekty, které tento statut umožňuje;  

‐ jsme úspěšně realizovali první vlnu získávání aktuálních ineditních notových materiálů 

současných  českých  skladatelů  a  provedli  akvizici  vybraných  titulů  vydaných  v 

zahraničí; 

‐ dle plánu pokračovala vydavatelská činnost HIS (časopisy Czech Music Quarterly, HIS 

Voice, edice CD Composer Portraits);  

‐ podařilo  se  realizovat  z  finančních  důvodů  dlouho  odkládanou  renovaci webových 

stránek navazujících na hlavní portál HIS musica.cz, tj. webů musicbase.cz, hisvoice.cz, 

czechmusicquarterly.com,  nově  byl  vytvořen  web  hudebni3.cz  (samotný  portál 

musica.cz projde renovací v roce 2019); realizaci provedla firma Atelier Dokument na 

otevřené platformě WordPress; 
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‐ byla  stabilizována  personální  situace  HIS,  vč.  odpovídajícího  navýšení 

zaměstnaneckých úvazků (aktuálně 3 zaměstnanci, 2,5 pracovního úvazku). 

Lze tak konstatovat, že se podařilo v míře odpovídající získaným finančním prostředkům 

realizovat veškeré záměry, které byly předmětem dotací (grantů, darů) na rok 2018.  

  

1. Dokumentační, archivní a informační činnost v roce 2018 

1) V návaznosti na  svůj  fyzický  i elektronický archiv provozuje HIS od  září 2018 Knihovnu 

hudebního  informačního  střediska  (má  statut  základní  knihovny  se  specializovaným 

fondem  a  je  zapsaná  v  evidenci  knihoven Ministerstva  kultury  ČR  pod  č.  6603/2018; 

netvoří samostatnou účetní jednotku a nemá právní subjektivitu). HIS tak poskytuje služby 

veřejné  knihovny  s  prezenčními  výpůjčkami  a  badatelnou,  zprostředkovává  informace 

a zpracovává rešerše na základě dotazů odborné i laické, domácí i zahraniční veřejnosti, 

týkajících se nejrůznějších oblastí hudby, dle knihovního zákona  i nad  jeho rámec. Před 

oficiální registrací Knihovny HIS poskytovala naše o. p. s. tyto služby de facto. 

2) V roce 2018 jsme zahájili jednání o spolupráci s Národní technickou knihovnou a Virtuální 

národní fonotékou. Toto jednání je výrazně usnadněno získáním statutu veřejné knihovny 

– pozice HIS jako partnera paměťových institucí se tímto krokem výrazně zlepšila, stejně 

jako možnost oficiálně se podílet na společných projektech v budoucnosti. 

3) Podařilo se obnovit práci na digitalizaci archivu, která byla z finančních důvodů v minulých 

letech utlumena. V roce 2018 tak bylo digitalizováno více než 160 partitur Petra Ebena 

a Karla Husy. Pokračování digitalizace v roce 2019 je jednou z priorit HIS. 

4) Byla zahájena kampaň na rozšiřování tzv. živého fondu archivu HIS, tj. jeho doplňování o 

aktuální, oficiálně nevydaná díla českých skladatelů. Aktivním oslovováním  jednotlivých 

skladatelů bylo získáno téměř 200 partitur (převážně v elektronické podobě) od bezmála 

dvou desítek tvůrců (viz též dále). Nově získané položky jsou průběžně katalogizovány a 

zpřístupňovány prostřednictvím databáze MUSICBASE. Tato  činnost bude ze strany HIS 

vyvíjena i nadále. 

5) HIS  úspěšně  uzavřelo  jednání  s  kolektivním  správcem  OSA  o  placeném  poskytování 

záznamů o nově ohlašovaných skladbách. Na základě smluvního závazku  tak bude OSA 
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pravidelně HIS poskytovat informace, které usnadní aktualizaci databázových záznamů a 

získávání skladeb samotných do archivu HIS. 

6) Bylo zakoupeno téměř 40 partitur Martina Smolky od zahraničního vydavatele v hodnotě 

2 200 EUR bez DPH, doplněné o vybranou zvukovou dokumentaci. Tyto materiály nemá 

k dispozici žádná jiná instituce v ČR, ačkoli se jedná o jednoho z našich nejvýznamnějších 

skladatelů.  Akvizice  partitur  dalších  skladatelů,  vydávajících  svá  díla  v  zahraničí 

(O.  Adámek,  M.  Srnka)  je  s  vydavateli  rozjednána  a  dle  finanční  situace  HIS  bude 

realizována v roce 2019, popř. 2020. 

7) HIS zpracovávalo rešerše z novodobé české hudební historie, dotazy na jednotlivé skladby 

a osobnosti i události hudebního života pro klienty z řad profesionální i laické veřejnosti. 

Během roku 2018 bylo jen v elektronické komunikaci obslouženo na 60 zahraničních a přes 

70 domácích badatelských dotazů.  (K dispozici  je klientům badatelna v prostorách HIS, 

která  umožňuje  zejména  přístup  do  fyzického  archivu  a  plný  přístup  k  nahrávkám 

v databázi MUSICBASE. Pracovníci HIS však zpracovávají  i dotazy doručené e‐mailem  či 

telefonicky.) 

8) V roce 2018 HIS investoval do úprav vzhledu i funkcionality webového rozhraní databáze 

MUSICBASE, byly opraveny některé systémové chyby při zobrazování položek databáze, 

sjednoceny formáty opakujících se údajů apod. Byl uskutečněn přechod na zabezpečený 

internetový protokol SSL. 

9) V roce 2018  jsme realizovali videorozhovory se skladateli Michalem Nejtkem, Lubošem 

Mrkvičkou a Janem Trojanem u příležitosti významných premiér jejich skladeb. Rozhovory 

byly publikovány na vlastním kanále YouTube a jsou sdíleny např. festivalem Pražské jaro 

nebo kulturní redakcí České televize. 
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2. Vydavatelská činnost v roce 2018 

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

magazín HIS  Voice.  Vedle  toho  vydává  zejména  CD  a  příležitostně  další  tištěné  neperiodické 

publikace. 

 

1) Časopis Czech Music Quarterly vyšel podle plánu v roce 2018 čtyřikrát. Na celkem 164 tiskových 

stranách přinesl více než dvě desítky původních článků a stejné množství recenzí, dále přehledy 

o  premiérách  a  významných  provedeních  skladeb  českých  autorů  apod.  S  číslem  4  bylo 

distribuováno CD z řady Composer Portraits – Vít Zouhar (viz níže).  

V  roce  2018  renovované  webové  stránky  www.czechmusicquarterly.com  nově 

zpřístupňují  zdarma archiv všech  čísel ve  formátu PDF  zpětně do  roku 2000,  s výjimkou osmi 

nejnovějších čísel, která jsou předmětem prodeje.  

 

2)  Internetový  časopis HIS  Voice  přinášel  svým  čtenářům  cca  80  normostran  textů měsíčně. 

Veškerý obsah  je k dispozici zdarma, dostupný  je  i kompletní archiv tištěných čísel časopisu ve 

formátu PDF, nově bez nutnosti registrace.  

Obsah  je  aktualizován  obvykle  5–6x  týdně.  Celkem  vyšlo  v  roce  2018  na  hisvoice.cz 

přibližně  300  původních  textů  od  28  autorů,  ve  většině  případů  doplněných  videoobsahem 

a hypertextovými odkazy.  

Během  roku  2018  byla  zpracována  kompletně  renovovaná  verze  webových  stránek 

časopisu,  zahrnujícím  jak  obsahové  a  grafické  inovace  (usnadňující  čtení  i  na  mobilních 

zařízeních), tak systémové změny (např. zpřehledněný přístup k archivním textům apod.). Nové 

stránky byly spuštěny k začátku roku 2019. 

 

3) Byla obnovena ediční  řada CD Composer Portraits,  jejíž pravidelné doplňování o další tituly 

muselo  být  finančních  důvodů  v  roce  2017  pozastaveno.  Na  podzim  2018  bylo  vydáno 

monografické  CD  skladatele  Víta  Zouhara,  zahrnující  devět  skladeb  tohoto  autora;  CD  je 

distribuováno s časopisem Czech Music Quarterly a prostřednictvím dalších cest (soutěže, akce 

pro veřejnost, na přímou žádost atd.). 
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3. Pořadatelská činnost 

1) Akce pro veřejnost 

HIS  disponuje  zázemím  vhodným  pro  realizaci  akcí  komorního  formátu  na  atraktivní  adrese 

(Besední ulice na Praze 1). Po provedení rekonstrukce na konci roku 2017 a začátku roku 2018 

zahájilo HIS provoz vlastní „mini scény“ pro veřejnost pod hlavičkou „Hudební 3 – Prostor pro 

koncerty a jiná setkávání mezi Kampou a Petřínem“ (www.hudebni3.cz). Vstup na akce je zdarma 

a  HIS  je  financuje  zejména  z  příspěvku  Nadace  Českého  hudebního  fondu  a  grantu MHMP. 

Kapacita místnosti je 20 sedících diváků, kterou je možné v případě potřeby mírně překročit. 

V roce 2018  jsme v tomto prostoru realizovali 20 koncertů,  literárně‐hudebních večerů, 

audiovizuálních  prezentací  a dalších  akcí  (např.  udílení  cen mezinárodní  soutěže  elektronické 

hudby Prix Russolo, workshopy). Téměř z každého večera v Hudební 3 je vytvořen zvukový záznam 

a/nebo videozáznam a fotodokumentace, dostupné na webu HIS a sociálních sítích. Provoz vlastní 

scény  je  pro  HIS  přínosný mj.  tím,  že  umožňuje  seznamovat  kulturní  veřejnost  s  jádrovými 

aktivitami naší instituce a jejími publikačními výstupy.  

Koncerty, představení: 

8. 2. 2018  M. Kořán, P. Richter 
10. 4. 2018  Thereminové kvinteto 
26. 4. 2018  Michal Cáb ‐ Live coding 
15. 5. 2018  Arará ‐ křest alba
17. 5. 2018  Richter & syn 
31. 5. 2018  Michael Winter (USA)  
14. 6. 2018  M. Brunner, J. Vyšohlíd – Ventil duo
25. 6. 2018  Cometa, Espinal, Heuman (Argentina) 
13. 9. 2018  T. Braun, O. Stehlíková 
20. 9. 2018  O. Chytil, Š. Pečírka 
16. 10. 2018  D. Senn (USA) 
18. 10. 2018  Nano Tone / USNU? 
25. 10. 2018  M. Kindernay 
1. 11. 2018  Prix Russolo (mezinárodní)
6. 12. 2018  Viac Menej Trio (Slovensko) 
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Workshopy: 

8. 3. 2018  Milan Guštar 

29. 10. 2018  Petr Kotík 
 

Poslechové a diskuzní večery: 

1. 11. 2018  Philippe Blanchard (Francie) 

13. 11. 2018  Antonín Němec 

4. 12. 2018  Ivo Špalj 
 

2) Akce pro školní mládež 

HIS připravuje sérii hodinových pořadů o současné hudbě, skladatelích a interpretech pro děti ve 

třech věkových kategoriích  (3–6  let, 7–10  let, 11–16  let). Vzhledem k poptávce po hudebních 

pořadech pro starší žáky škol  jsme cyklus v roce 2018 zahájili zaměřením na nejstarší věkovou 

kategorii.  Ve  spolupráci  se  skladateli  Janem  Trojanem  a  Miroslavem  Tóthem  a  za  pomoci 

skladatele a pedagoga pražské HAMU Michala Rataje jsme připravili program pro školy „Soudobá 

hudba I – 3D ZVUK aneb Můžeme se dotknout hudby?“. První pořad se uskutečnil ve spolupráci s 

Atriem na  Žižkově  v  25. března 2018, dva další pak na podzim na Hudební  fakultě AMU pro 

studenty Gymnázia Omská, Praha 10 (5. a 12. prosince 2018). 

 

II. Personální zajištění činnosti 

 

Činnost HIS, o. p. s., v roce 2018 zajišťovali: 

MgA. Petr Bakla – ředitel HIS, šéfredaktor časopisu Czech Music Quarterly (CMQ) 

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

Mgr. Monika Havlová – projektová manažerka, produkční, PR 

Bc. Petr Ferenc – šéfredaktor časopisu HIS Voice 

Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD. – zástupce šéfredaktora HIS Voice 

Ian Mikyska, BMus. – zástupce šéfredaktora CMQ, překlad do angličtiny 

Doc. Ditta Jiřičková – grafický design 
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III. Získané granty a dotace 

 

V kalendářním roce 2018 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.  

 

MKČR  HIS  550 000 Kč 

MKČR  Czech Music Quarterly 300 000 Kč 

MKČR  HIS Voice  210 000 Kč 

Nadace ČHF   HIS, CMQ, HIS Voice  1 000 000 Kč  

MHMP  Víceletý grant HIS 300 000 Kč 

 

 

IV. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů  

 

V roce 2018 nedošlo ke změně zakládací listiny a statutu HIS.  

Ve  správní  radě HIS zasedaly  tyto osoby: Bohuš Získal  (předseda), Tereza Havelková, Sylva 

Stejskalová, Slavomír Hořínka, Petr Studený (nový člen, nahradil Michala Rataje), Iva Oplištilová 

(nová členka, nahradila Josefa Třeštíka). Správní rada se v roce 2018 sešla dvakrát (23. 5., 11. 12.). 

Dozorčí radu tvořili, stejně jako v roce 2017, Zuzana Potůčková, Petr Ferenc a Jan Vávra.  

 

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 dne  22. 3. 2019       

Petr Bakla, ředitel HIS, o. p. s 












































