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O SBORU 

 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným svazkem zpěváků – spolkem se sídlem v Praze. Sbor byl 

původně jako ženský sbor založen Pavlem Kühnem 1. září 1958 k uctění památky prof. Jana 

Kühna, přední osobnosti novodobého českého sborového umění. V roce 1959 k němu byly 

připojeny mužské hlasy. Sbor navazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové 

umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně-instrumentálních skladeb. Z uvedeného 

vyplývá, že v roce 2019 oslavil již 60 let svého působení. K tomuto jubileu uspořádal dva výroční 

koncerty a vydal samostatné CD. 

 

Kühnův smíšený sbor naplňuje své poslání. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné a nadané zpěváky, umožňuje 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

koncerty. 

 

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

kantátové a a 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 84 stálých členů. Počet zpěváků v jednotlivých 
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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 v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2. 

 

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, za 

drobný spotřební materiál, aj. 

 

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, Fondu kultury 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. 

 

V letech 2015–2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kulturně-sociální projekt Zpívejme! 

podpořený z Norských fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

představil světové premiéry současných českých a norských autorů. 

 

V roce 2021 byl zahájen odložený projekt PLATFORM FOR SINGING podpořený z fondů EHP, který 

zahrnuje koncerty, sbormistrovské workshopy a skladatelskou soutěž. 
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ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 

Kühnův smíšený sbor je zapsaným spolkem (z.s.). 

 

Orgány sboru jsou: 

• Shromáždění členů 

• Uměleckosprávní rada (dále jen USR) 

 

USR zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. Je složená z vedoucích hlasových skupin, 

pokladníka, archiváře a člena pro ekonomické záležitosti.USR má 7 členů.  

 

Členy USR jsou: Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 

skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny, MUDr. Vladimír Ščigel, vedoucí hlasové 

skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti. 

 

USR volí ze svého středu předsedu USR. Předsedkyní USR je Ivana Francánová. 

 

Jmenované funkce USR (nejsou členy správního orgánu) jsou sbormistři Jaroslav Brych a Lenka 

Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková 

 

O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru. 
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Přehled činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 2021  

Počet událostí celkem 25 

Počet koncertů 8 

Počet představení Kouzelná Rybovka Matěje Formana 12 

Počet natáčení 5 

 

leden a únor 2021, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Kouzelná Rybovka – natáčení audiovizuálního díla pro ČT 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Zdeněk Klauda 

22. 5. 2021, Holešov, Zámek Holešov 

Pocta sv. Sarkanderovi – díla M. Boka a W. A. Mozarta 

Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent: Miloš Bok 

 

8. a 9. 6. 2021, Frýdek-Místek a Jihlava 

L. Koželuh: La Galatea 

Wranitzky Kapelle, dirigent: Marek Štilec 

 

22. 6. 2021, Praha, Kostel církve československé husitské 

Sbormistrovské workshopy a koncert studentů HAMU – Severské spojnice I 

Sbormistři: Jan Míchal a Jan Mára 

 

srpen  a říjen 2021, Praha, Modlitebna Korunní 

Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová 

10. 9. 2021, Praha, Valdštejnská zahrada 

K poctě českých patronů, A. Dvořák: Sv. Ludmila 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Tomáš Brauner 

21. 9. 2021, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy 

Mozart: Litanie Lauretanae K195 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Petr Popelka 

3.11.2021, Praha, Novoměstská radnice 

Sborový koncert Severské spojnice II, sbormistr: Jaroslav Brych 

15. a 16. 12. 2021, Praha, Obecní dům 

A. Honegger: Vánoční kantáta 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Tomáš Brauner 

prosinec 2021, Praha, Kostel sv. Šimona a Judy 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Kouzelná Rybovka – 12 představení 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Zdeněk Klauda 



 

Výroční zpráva 2021   

 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2021 

Činnost sboru stejně jako v roce 2020 ovlivnila epidemiologická situace v souvislosti s pandemií Covid 

19. Nicméně situace se v různých částech roku měnila. Po většinu roku byla pěvecká činnost i pro 

pořádání kulturních akcí podmíněna povinným testováním zpěváků popř. i posluchačů a povinné bylo 

též nošení respirátorů během produkce. Tyto faktory výrazně ovlivnily návštěvnost jednotlivých akcí 

a průběžnou nejistotu pořadatelů. V podzimní části sezony se již postupně dostávala situace do 

normálu, nicméně testování sboristů probíhalo neustále. 

V první části roku se i tak podařilo natočit audiovizuální záznam představení Kouzelná Rybovka 

Matěje Formana, kterou ČT Art vysílala 24. 12. 2021. Následující měsíce bylo živé vystupování opět 

znemožněno a tak se sbor opět setkal až v květnu a červnu a realizoval odložené mimopražské 

koncerty z roku 2020 v Holešově, Frýdku-Místku a Jihlavě. Ve spolupráci se zlínskou filharmonií uvedl 

díla W. A. Mozarta a Miloše Boka a spolu s Wranitzky Kapelle a pod taktovkou Marka Štilce vystoupil 

na festivalech Hudba tisíců a Mezinárodním festivale Leoše Janáčka v obnovené premiéře kantáty 

La Galatea Leopolda Koželuha. V srpnu a říjnu se sbor opět spojil s americkou nahrávací společností 

PARMA recordings a v pražské modlitebně v Korunní ulici nahrál několik skladeb soudobých 

amerických skladatelů. Sbor se také opět vrátil ke spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy 

FOK a společně uvedli Vánoční kantátu A. Honeggera, Litanie Lauretanae W. A. Mozarta a výběr 

z oratoria Sv. Ludmila A. Dvořáka. V prosinci pak byla premiérována již zmíněná Kouzelná Rybovka 

a živě bylo toto představení uvedeno celkem desetkrát v Praze a dvakrát na Kladně. 

 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let vlastní koncertní řadu. Tyto koncerty by se nemohly 

konat bez významné podpory partnerů – v roce 2021 sbor získal podporu Ministerstva kultury, 

Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury a OSA – Ochranného svazu autorského. Letošní 

koncerty spojoval název cyklu Severské spojnice s programem zahrnujícím českou soudobou hudbu 

V souvislosti s výše zmíněnou epidemiologickou situací se na jaře roku 2021 konaly edukativní 

sbormistrovské workshopy z kterých vznikl edukativní online materiál. A účastníci se prezentovali 

přímo na koncertě sboru. 

 

Na podzim byl také zahájen zmíněný projekt PLATFORM FOR SINGING, který bude pokračovat až do 

roku 2023. V roce 2021 byla vyhlášena skladatelská soutěž pro české skladatele. Vítězná skladba 

bude uvedena na podzim roku 2022. 

  


