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Kühnův smíšený sbor 

 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením zpěváků se sídlem v Praze. Vznikl 1. září 1958 k 

uctění památky prof. Jana Kühna, zakladatele Kühnova dětského sboru a Českého pěveckého sboru. 

Navazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové umělecké hodnoty prováděním 

sborových a kantátových skladeb. 

 

Kühnův smíšený sbor plní své poslání již 57 let především tím, že sdružuje a přijímá jako své členy 

nadané a schopné zpěváky, umožňuje jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost, kdy 

věnuje pozornost dílům jak domácích, tak zahraničních skladatelů, a to tvorbě oratorní, kantátové a 

á cappella všech slohových období. Spolupracuje s hudebními institucemi, domácími i zahraničními 

orchestry, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou zkouškovou přípravou 

sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů. 

 

V současné době má Kühnův smíšený sbor 78 stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 

hlasových skupinách je vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. Kühnův 

smíšený sbor zkouší již 22. sezónu v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí. 

 

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především honoráře členů sboru, jimž jsou 

ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti archivu, 

půjčovné notového materiálu, cestovní náklady při přejezdech na místa koncertů, poplatky za 

telefony a za drobný spotřební materiál. 

 

Protože Kühnův smíšený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o granty. 

V tomto ohledu již díky grantové podpoře grantu EHP, Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. 

Prahy, Fond ukultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či Nadaci Život 

umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky zaměřené na 

jednotlivé významné nebo jubilující skladatele. 



 

Organizace Kühnova smíšeného sboru 

 

O uměleckou úroveň Kühnova smíšeného sboru pečuje sbormistr. Organizační a 

hospodářskou činnost sboru řídí a také je statutárním orgánem Umělecko správní rada složená ze 

sbormistra, vedoucích hlasových skupin a archiváře. Jménem sboru jednají vždy dva pověření 

členové USR. 

 

 

 

 

 

 

Přehled zástupců a organizátorů Kühnova smíšeného sboru v roce 2015 

 

Sbormistr MgA. Marek Vorlíček 

 

Tajemnice sboru a hlasová vedoucí altu Ivana Francánová 

 

Manažerka sboru Mgr. Adéla Kovářová 

 

Hlasová vedoucí sopránu Miroslava Dámcová 

 

Hlasový vedoucí tenoru Mgr. Martin Rudovský 

 

Hlasový vedoucí basu RNDr. Jan Holub, CSc. 

 

Pokladní Ing. Zdeňka Průšková 

 

Archivářka Mgr. Veronika Šindelová 

 

 

 

 



 

 

Přehled činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 2015:  

Počet událostí celkem: 39 

Počet koncertů  33 

ČR 31 

zahraničí 2 

Natáčení CD  5 

Workshopy 1 

  

 

 

 

Přehled činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 2015, rozpis: 

 

leden 2015 

• 6.1.2015 | Šostakovič – Orango a Antiformalistický jarmark (ND) 

• 7.1.2015 | Šostakovič – Orango a Antiformalistický jarmark (ND) 

 

únor 2015 

• 16.2.2015 | koncert Carmina Bohemica: Prometheus, Skrjabin 

• 18.2.2015 | ČMH koncert 

 

březen 2015 

• 4.3.2015 | 19:30, Praha, Obecní dům, Smetanova síň | R. Vaughan-Williams, D. Šostakovič, J. 

Haydn 

• 5.3.2015 | 19:30, Praha, Obecní dům, Smetanova síň | R. Vaughan-Williams, D. Šostakovič, J. 

Haydn 

• 24.3.2015 | 19:30, Praha, Rudolfinum, Dvořákova síň | Dagmar Pecková, galakoncert a křest 

CD 

 

duben 2015 

• 2.4.2015 | Dalshad Said natáčení | Obecní dům, Smetanova síň 

• 23.4.2015 | 20:00, Praha, Rudolfinum, Dvořákova síň | Galakoncert: Hudba Hollywoodu 



 

• 15.4.2015 | Natáčení CD pro Parma Recordings 

• 26.4.2015 | 17:00, Bor u Tachova, Chrám sv. Mikuláše | Zahajovací koncert festivalu Hudební 

léto Borska 

 

květen 2015 

• 4.5.2015 | 19:30, Friedrichshafen (Německo), Graf-Zeppelin-Hause | Bodenseefestival 

• 5.5.2015 | 19:30, Friedrichshafen (Německo), Graf-Zeppelin-Hause | Bodenseefestival 

• 26.5.2015 | 20:00, Praha, Obecní dům, Smetanova síň | Pražské jaro, Hudba z celuloidu 

• 31.5.2015 | 19:30, Hradec Králové, ALDIS | Carl Orff: Carmina Burana 

 

červen 2015 

• 5.6.2015 | natáčení Most: M. Bok: Missa Solemnis 

• 7.6.2015 | Praha, Chrám Svatého Víta | M. Bok: Missa Solemnis 

• 8.6.2015 | 19:00, Praha, Lichtenštejnský palác, sál Martinů | A. Dvořák: Mše D dur 

• 16.6.2015 | Natáčení CD pro Parma Recordings 

• 27.6. a 28.6. | Natáčení filmové hudby 

• 29.6.2015 | 19:30, Litomyšl, II. Zámecké nádvoří | Smetanova Litomyšl 2015, Krédo Mistra 

Jana 

 

červenec 2015 

• 6.7.2015 | 19:30, Praha, Obecní dům, Smetanova síň | Krédo Mistra Jana 

 

srpen 2015 

• 21.8.2015 | 20:30, Praha, Lichtenštejnský palác | Shakespearovské slavnosti 

• 29.8.2015 | 18:00, Broumov | K. Růžička: Requiem - Eternal Light 

 

září 2015 

• 10.9.2015 | Praha, Rudolfinum, Dvořákova síň | Dvořákova Praha, Don Giovanni 

• 27.9.2015 | 18:00, Katedrála Sv. Víta, Praha | Svatováclavský koncert 2015 

 

říjen 2015 

• 6.10.2015 | Praha, Nová scéna Národního divadla | Orango & Antiformalistický jarmark 

• 13.10.2015 – natáčení CD (skladba Františka Šterbáka) 

 

 



 

listopad 2015 

• 2.11.2015 | Dirigentský (sbormistrovský) Workshop v rámci projektu EHP 

• 4.11.2015 | 19:30, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy | Galakoncert Kühnova smíšeného sboru 

• 17.11.2015 | 18:00, Katedrála Sv. Víta, Praha | Panychida v Katedrále sv. Víta 

• 18.11.2015 | Praha, Nová scéna Národního divadla | Orango & Antiformalistický jarmark 

 

prosinec 2015 

• 2.12.2015 | Praha, Nová scéna Národního divadla | Orango & Antiformalistický jarmark 

• 7.12.2015 | Pardubice | B. Martinů: Kytice, Otvírání studánek 

• 9.12.2015 | Pardubice | B. Martinů: Kytice, Otvírání studánek 

• 17.12.2015 | 20:00, Nová scéna Národního divadla, Praha | Lost Objects 

• 19.12.2015 | 20:00, Nová scéna Národního divadla, Praha | Lost Objects 

• 22.12.2015 | 20:00, Rudolfinum, Praha | Star Wars 

• 25.12.2015 | 15:00 a 18:00, Kostel sv. Šimona a Judy, Praha | J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

 

 

 

Hlavní koncerty a natáčení Kühnova smíšeného sboru 2015 

 

V roce 2015 se Kühnův smíšený sbor celkově účastnil 33 koncertů.  

 

23. dubna a 22. prosince 2015 vystoupil sbor v rámci projektu Film Music Prague na koncertech v 

Rudolfinu. 

 

26. dubna Kühnův smíšený sbor vystoupil spolu s orchestrem Ensemble 18+ na slavnostním 

zahajovacím koncertě 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Hudební léto Borska. 

 

4. a 5. května 2015 se účastnila mužská část sboru zájezdu do Friedrichshafen, kde v těchto dnech 

spoluúčinkovala na provedení Polní mše B. Martinů spolu s baletem Národního divadla v rámci 

festivalu Bodenseefestival. 

 

Dalším festivalem, kterého se sbor účastnil, bylo Pražské jaro - jeden z nejvýznamnějších českých 

hudebních festivalů dnešní doby. 26. května pod vedením Marka Ivanoviće spolu se Symfonickým 

orchestrem Českého rozhlasu představili publiku hudební program „Hudba z celuloidu“ – filmovou 

hudbu skladatelů D. Šostakoviče, E.W. Korngolda, J. Šusta a Z. Lišky.  



 

Dále se sbor účastnil také festivalu Smetanova Litomyšl 2015 a Shakespearovských slavností.  

 

V rámci festivalu Dvořákova Praha sbor vystoupil 10. září 2015 spolu s mezinárodně uznávaným 

dirigentem René Jacobsem a jeho Freiburger Barockorchster v poloscénickém provedení Dona 

Giovanniho W.A. Mozarta. 

 

Po úspěšné předešlé sezoně, kdy byl 17. prosince premiérován projekt Nové scény Národního divadla 

pod názvem 2x Šostakovič, v roce 2015 došlo hned k několika reprízám tohoto představení. Tento 

projekt se skládá z díla Orango (prolog nedokončené opery) a díla Antiformalistický jarmark. Pod 

vedením dirigenta Jana Kučery se bude na tomto originálním projektu Nové scény podílet Kühnův 

smíšený sbor i následující rok hned v několika plánovaných reprízách.  

Kromě tohoto projektu se sbor účastnil dále premiérového projektu Nové scény – oratoria Lost Objects 

ve dnech 17. a 19. prosince 2015. 

 

25. prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK 

na provedení České mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby pod vedením Jaroslava Brycha. Tímto 

koncertem zakončil sbor svou koncertní činnost v roce 2015.  

 

Kromě koncertní činnosti vyvíjel sbor v roce 2015 také značnou aktivitu v nahrávací oblasti. Umělecky 

se spolupodílel celkem na pěti CD, např. nahrávání perské hudby s Šahrdád Rohání nebo nahrávky 

hudby současných českých skladatelů Miloše Boka či Františka Šterbáka.  

 

Zajímavým projektem, na kterém se sbor hudebně podílel, je dokument České televize s názvem Jan 

Hus. Sbor se v rámci tohoto projektu podílel v předešlém roce na 3 natáčeních na různých místech 

České republiky, v roce 2015 pak nahrával přímo ve studiu ČT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka Kühnova smíšeného sboru za rok 2015 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


