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Chodit po Versailles



Vážení přátelé, 

vítejte na stránkách nového časopisu Heritage, který vydává nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND. 
Jeho prostřednictvím budeme vyjadřovat postoje a hodnoty, které tento fond zastává. Chceme ale rovněž iniciovat diskusi o mecenášském prostředí 

a jeho pozitivech i negativech v České republice. 
Časopis by měl být vlastně tištěným zrcadlem naší činnosti. Věčným otiskem toho, co považujeme za důležité. 

Magazín Heritage reflektuje činnost našeho fondu, logicky se tedy věnuje zejména hudbě, výtvarnému umění, divadlu či památkám. Kulturu a společenské dění 
ale pojímá v co možná nejširších souvislostech. Samozřejmostí tak bude i pravidelná názorová rubrika reprezentující širokou škálu postojů. 

To vše totiž tvoří základní substanci BOHEMIAN HERITAGE FUND jako svobodné a otevřené platformy.
Není náhodou, že hlavním tématem prvního čísla jsou nové varhany pro katedrálu sv. Víta. Tento národní projekt totiž otevírá úplně jiný žánr mecenášství, 

jak v podrobném rozhovoru popisuje Pavel Smutný, president fondu, který velmi přesně vystihuje i naše další ambice a směřování. 
Právě prostřednictvím národních projektů – a svatovítské varhany jsou prvním z nich – můžeme mezi sebou v této nelehké době hledat svorníky.

Náš časopis představuje otevřenou platformu, ale zároveň jde o naše témata naším pohledem. 
Heritage je zkrátka dalším důkazem našeho lídrovství na poli kulturního mecenášství.

Tomáš Paclík 
Vicepresident 

BOHEMIAN HERITAGE FUND
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Královské slavnosti ve Versailles
3. února 2017

Král Slunce Ludvík XIV. učinil zámek ve Versailles svou hlavní residencí 
a jeho paláce a zahrady proměnil ve fascinující centrum kultury a umění. 
Okázalé operní produkce, nákladné dvorské slavnosti a velkolepé liturgické 
obřady v královské kapli byly nejen odrazem zájmu panovníka o umění, ale 
také symbolem síly a bohatství jedné z nejmocnějších říší tehdejší Evropy. 
Atmosféru Versailles přiblížil koncert Collegia 1704, jehož byl BHF partnerem.

Art Match – Umění ve veřejném prostoru
15. února 2017

Jakým vývojem prošlo vizuální umění ve veřejném prostoru v České republice 
po roce 1989? O současné kulturní politice a tzv. procentu na umělecké realizace 
ze státních i soukromých stavebních zakázek a také proč by se do podpory 
uměleckých realizací soch či instalací ve veřejném prostoru měli zapojit 
soukromí dárci? Nad těmito otázkami se debatovalo na prvním letošním Art 
Match 15. února 2017. Diskutovat dorazil architekt Osamu Okamura, státní 
tajemník Ministerstva kultury ČR Zdeněk Novák nebo sochař a teoretik Pavel 
Karous.

V osmém roce své existence se BHF mecenášsky 
nebo organizačně podílel na řadě uměleckých projektů. 
Krátký přehled těchto aktivit představuje jejich bohatou 
šíři. Kromě těchto projektů mecenáši fondu společně 
cestovali za uměním, ať už do Mnichova na operu 
Miroslava Srnky Jižní pól, na řadu přestavení v rámci 
našich partnerských festivalů, nejvíce do Litomyšle 
nebo jen prostě za skvělými uměleckými zážitky 
na festival do Salzburgu

Text: Jakub Skřejpek, Dominika Marková
Foto: archiv BHF, Nadační fond Magdaleny Kožné, 

Collegium 1704 – Petra Hajská, Člověk a víra – Martina Řehořová, 
Smetanova Litomyšl – František Renza, Concentus Moraviae – Jiří Sláma, 

Lípa Musica, Člověk a víra – Richard Horák
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Výroční setkání mecenášů
3. dubna 2017

Na jarním setkání mecenášů v Nostickém paláci se diskutovalo o dalším 
směřování fondu a nejbližších projektech spojených s BOHEMIAN 
HERITAGE FUND. Poděkování z rukou ministra kultury Daniela Hermana za 
dlouhodobou podporu kultury převzali mecenáši fondu.

Podpis smlouvy na nové varhany
24. dubna 2017

Podpisem smlouvy na nové varhany mezi kardinálem Dominikem Dukou 
a varhanářskou firmou Gerharda Grenzinga odstartovaly práce na výrobě 
varhan pro svatovítskou katedrálu. Chrámu dle původního projektu chybí 
varhany na západní kruchtě a už téměř 90 let jej ozvučuje provizorní nástroj. 
Nové varhany si vyžádají investici ve výši 80 milionů korun, které jsou 
shromažďovány v rámci celonárodní sbírky.

Cena Arnošta Lustiga za rok 2016
2. května 2017

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2016, kterou uděluje Česko-izraelská smíšená 
obchodní komora, obdržela signatářka a jedna z mluvčích Charty 77 Dana 
Němcová. Byla oceněna za svou vytrvalost a odvahu při bojích za demokratickou 
společnost včetně pomoci lidem pronásledovaným tehdejším komunistickým 
režimem. Partnerem ceny je tradičně i náš nadační fond.

Art Match – Český film dovnitř a ven
11. května 2017

Ročně vznikne v ČR několik desítek filmů. Kolik z nich se dostane na 
mezinárodní festivaly? A kolik z nich získá ocenění? V čem je české publikum 
jiné než to zahraničí? A jaký obraz český film utváří o ČR? Diskusního setkání 
na téma „Film“ se zúčastnila řada osobností české kinematografie a další hosté, 
kterých se produkce, distribuce nebo financování filmu týká.



ZUŠ OPEN 2017
30. května 2017

Z iniciativy pěvkyně Magdaleny Kožené se konal předposlední květnový den 
celostátní happening základních uměleckých škol, které touto akcí výrazně 
vstoupily do veřejného prostoru i za přispění našeho partnerství. Projekt si 
klade za cíl upozornit na jedinečnost, i mezinárodní, tohoto tuzemského 
vzdělávacího systému a získat pro něj širokou, zejména finanční, podporu. Do 
projektu se zapojilo v České republice 355 ze 488 základních uměleckých škol 
a okolo 130.000 dětí.

Soňa Červená – Melodramy
23. června 2017

Světoznámá operní pěvkyně, Dáma české kultury a nositelka Granátové hvězdy 
BHF Soňa Červená představila veřejnosti své nové CD Melodramy v rámci 
festivalu Smetanova Litomyšl. Nahrávku vydalo vydavatelství Radioservis za 
podpory nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND. Kvěch, Bodorová 
a Martinů jsou autory melodramat tohoto kompaktu.

Národní festival Smetanova Litomyšl
16. června – 6. července 2017

I letos hostil národní festival Smetanova Litomyšl českou interpretační špičku 
stejně jako řadu vynikajících zahraničních hudebníků. Mimořádné výkony 
sklízely bouřlivý potlesk a festivaloví hosté si vybírali z pestré dramaturgické 
škály, o čemž svědčí i téměř stoprocentní vyprodanost festivalu. Letošní 
novinkou, která si rychle našla oblibu, se staly Festivalové zahrady s bohatým 
doprovodným programem. BOHEMIAN HERITAGE FUND je jedním ze 
spolupořadatelů festivalu.

Smetanova výtvarná Litomyšl
16. června – 6. července 2017

Výstava GENERATION ONE byla poctou první generaci velkých českých 
umělců, kteří začali překračovat formu klasické sochy či obrazu. Jiří Bielecký, 
Kurt Gebauer, Jiří Hilmar, Věra a Vladimír Janouškovi, Eva Kmentová, Jan 
Koblasa, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Karel Malich, Karel Nepraš, Aleš 
Veselý, Jindřich Zeithamml – první generace české postmoderny byla poprvé 
vystavena v těsné konfrontaci, aby si i divák mohl porovnat a ověřit magičnost 
postmodernistické plastiky.
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Catherine Pégard v Praze
12. – 15. října 2017

Čtyřdenní pracovní návštěva Catherine Pégard, presidentky Zámku 
ve Versailles, naznačila další směřování česko-francouzské spolupráce 
s významným zastoupením BOHEMIAN HERITAGE FUND. Delegace v čele 
s Pégard strávila v České republice čtyři dny, během nichž byla oficiálně přijata 
na Pražském Hradě nebo na zámku Český Krumlov. Výsledkem této návštěvy 
jsou další dva vznikající projekty vzájemné česko-francouzské spolupráce.

Benefiční koncert pro varhany
27. října 2017

V předvečer státního svátku se uskutečnil v katedrále sv. Víta benefiční koncert 
na podporu projektu Svatovítských varhan. Koncert byl vysílán v přímém 
přenosu Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka. Během slavnostního 
večera vystoupil Karlovarský symfonický orchestr pod vedením dirigenta 
Jana Kučery a řada osobností v čele s Lucií Bílou, Pavlem Šporclem či Kattou. 
Během večera se podařilo vybrat přes 2,5 milionu korun. Byla také spuštěna 
velmi úspěšná akce s názvem „Adoptuj si píšťalu!“.

Concentus Moraviae
3. – 29. června 2017

Během měsíce června se každoročně koná více než třicet koncertů klasické 
hudby s přesahy do jiných žánrů na zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích 
i synagogách dvou desítek moravských měst. Ne jinak tomu bylo při 22. ročníku 
s podtitulem „LA VOCE“, kterému byl BOHEMIAN HERITAGE FUND 
partnerem. Festival byl věnován tématu lidského hlasu a zpěvu ve všech podobách 
od chorálu, přes lidovou hudbu minulosti až po barokní operu nebo jazz.

Lípa Musica
11. srpna – 11. listopadu 2017

16. ročník festivalu Lípa Musica, kterého je BOHEMIAN HERITAGE FUND 
partnerem, nabídl celkem 24 pořadů na 18 místech Libereckého a Ústeckého 
kraje či v saském pohraničí a byl největším a divácky nejúspěšnějším ročníkem. 
Lípa Musica byla i v roce 2017 mezinárodní hudební přehlídkou, která reflektuje 
odkaz klasické hudby v plné jeho šíři, doplňuje jej o žánry hudebního divadla, 
baletu, tance i neklasickými hudebními žánry.



Pracovali jsme hlavně na sobě

Letošní rok vlastně začal již vloni, kdy jsme se v listopadu setkali s našimi 
mecenáši a správní radou u oválného stolu na půdě ministerstva kultury 
k diskusi o dalším směřování činnosti našeho fondu, o jeho prioritách 
a nových projektech. Obdobné setkání navázalo ještě na jaře a při řadě dalších 
diskusí jsme formulovali nové výzvy naší činnosti, které velmi výstižně 
ve svém rozhovoru popisuje president fondu Pavel Smutný. Pro umělecké 
projekty zůstává kritérium jejich výběru v zásadě stále stejné, jen přesněji 
formulované. Hledáme projekty, které mají špičkovou uměleckou úroveň 
a snesou mezinárodní srovnání. Současně je role podpory BHF pro jejich vznik 
klíčová – tedy bez naší podpory by se neuskutečnily.

Podpořili jsme naše klíčové partnery

Sdílení společných zážitků z podpořených projektů je na mecenášství to 
nejkrásnější. Pro rok 2017 jsme mohli tyto chvíle prožívat při podpoře klíčových 
partnerů – Národní festival Smetanova Litomyšl, Concentus Moraviae, Lípa 
Musica, Collegium 1704 nebo výstava Generation one, kterou jsme uspořádali 
s galerií Cermak Eisenkraft v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl. 
Poprvé jsme také propojili dramaturgii obou festivalů – hudebního a výtvarného. 
Inspirováni Mahlerou symfonií č. 1 D-dur, s podtitulem Titánská, jsme vystavili 
v zámeckém pivovaru první titánskou generaci české postmoderny. Byli jsme 
součástí prvního ročníku happeningu za Základní umělecké školy – OPEN ZUŠ, 
kterého se zúčastnilo na 355 zušek a okolo 130.000 dětí.

Celý rok jsme se intenzivně věnovali projektu nových varhan pro katedrálu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. Prezentace projektu veřejnosti je naším přispěním 
k tomuto dílu. Slavnostní podpis smlouvy s Gerhardem Grenzingem, stavitelem 
nového nástroje nebo Benefiční koncertě v katedrále, který živě přenášela ČT 2 
i ČRo2, byly letos jedněmi z vrcholů národní kampaně.

Rok nových projektů a výzev

V roce 2018 budeme pokračovat v pečlivém vyhledávání projektů a témat 
s našimi partnery tak, aby vzájemná spolupráce fungovala v dlouhodobých 
horizontech umožňujících umělecké plánovaní na straně jedné a zajištění 
financování na straně druhé. Tedy budeme hledět vpřed na několik let.

Již příští rok budeme v Litomyšli partnerem právě takového projektu, který 
vzniká na objednávku festivalu ve spolupráci s Českou filharmonií a je úzce 
spjat s českou historií. Bližší detaily budou slavnostně představeny v lednu 
příštího roku. Výtvarným zrcadlem hudebního projektu budou pod naší 
kuratelou i titulní výstavy výtvarného festivalu. Tentokrát dvě.

Přestože rozšíření záběru činnosti BHF přinese 
řadu nových výzev a projektů, zůstává

Text: Jakub Skřejpek,
ředitel BOHEMIAN HERITRAGE FUND, nadační fond
Foto: Ondřej Horák
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Věrni jsme skvělému Collegiu 1704, se kterým připravujeme velký projekt 
již pro příští rok. Mezinárodní. Podzimní propojení Versailles, Prahy a Říma 
Biberovou Missou Salisburgensis překračuje jen umělecké ambice.

Dokončujeme jednání s Národním divadlem a Českou filharmonií o projektech, 
které mají silnou linku na české kulturní dědictví.

S festivaly Concentus Moraviae a Lípa Musica povedeme diskuse 
o mimořádných projektech, které obě výborné hudební přehlídky připravují.

Mimo náš zájem nezůstane ani podpora základního uměleckého vzdělávání, 
do jehož čela se postavila Magdalena Kožená, jako jednoho z cílů, který má 
i BHF ve svém statutu – podpora vzdělávání.

Velké téma, které se line snad každým kulturním projektem, je téma jeho 
financování. Při naší práci vidíme celou řadu možností, jak financování české 
kultury zefektivnit a jak do ní nové prostředky přivést. Právě o tomto tématu 
zahájíme na podzim veřejnou debatu konferencí všech zainteresovaných – 
státních institucí, velkých sponzorů a uměleckých institucí. Uchopení tohoto 
tématu vnímáme téměř jako naši povinnost, úzce spolupracovat v tomto směru 
budeme s Ministerstvem kultury.

Naše srdce bije pro varhany – symbol naší vlasti

Národní projekt svatovítských varhan zůstane ve středu našeho zájmu, v roce 
stého výročí vzniku samostatného Československého státu představíme podobu 
nového nástroje, proběhne řada benefičních akcí, koncertů nebo soutěží na 
základních školách. Naším cílem je nejen postavit varhany, ale téma národní 
sbírky dostat mezi co nejširší veřejnost.

Náš nadační fond navíc chystá pro jaro vlastní unikátní akci – benefiční 
aukci uměleckých děl pro nové katedrální varhany. Ve spolupráci s Davidem 
Železným budeme dražit díla nejlepších českých autorů a celkový výnos bude 
podporou nového nástroje.

Za uměním

Mnichov, Berlín, Litomyšl, Salzburg. Tam jsme podnikli společné cesty za 
uměním letos. Příští rok přidáme na jaře jižní Itálii, Il Boemo bude naším 
nepřítomným průvodcem. V polovině září se v Českém Krumlově společně 
vrátíme do doby barokního umění.

BHF srozumitelnější a viditelnější

Do nového roku vstupujeme také s faceliftem, který by měl doprovázet 
každé artikulování nových ambicí. Zjednodušili jsme naši vizuální identitu. 
Budeme čitelnější, viditelnější, srozumitelnější, přestože vycházíme z našich 
dlouhodobých hodnot a zůstáváme stále sami sebou. Chceme vyjádřit 

institucionální podstatu BHF. Jako alternativu také začneme používat zkratku 
BHF spolu s jejím hravým a zároveň elegantním grafickým ztvárněním, 
která bude sloužit i jako český název fondu. Přizpůsobíme celý vizuální styl. 
A zajímá Vás, jak? Prolistujte časopisem, který držíte právě v ruce, vsadili jsme 
na elegantní sílu a rafinovanost skrytou v jednoduchosti. Autorem nového 
konceptu našeho loga je studio Brandsome.

Časopis Heritage budeme vydávat čtyřikrát za rok, abychom se s vámi mohli 
pravidelně dělit o aktuality v kultuře, jak jejich význam vnímáme my a jak 
postupují projekty, které podporujeme nebo vytváříme. Kromě toho se BHF 
výrazně více zapojí do veřejného života a diskuse o mecenášství kultury, ať 
už formou pořadů v rádiu, publikací a seriálů v tištěných médiích nebo na 
konferencích. Pokračovat budeme v diskusních setkáních Art Match, které 
vznikají ve spolupráci s The Aspen Institute a přivádí k jednomu stolu témata 
umělecká a finanční.

Na facebooku naši činnost sleduje již téměř 1.000 fanoušků, kteří se k nám připojili 
v letošním roce. I to nás utvrzuje v tom, že myšlenka otevřeného společenství lidí 
pečujících o kulturní dědictví je správná a má smysl ji dále rozvíjet.

Závěrem, vlastně začátkem

V roce 2018 se zaměříme hlavně na to, abychom naše předsevzetí naplnili. BHF 
patří mezi špičku nadací a nadačních fondů podporujících kulturu a umění, 
jak je nedávno publikovalo Fórum dárců ve spolupráci s nakladatelstvím 
Economia. Nadačním fondem, který sdružuje soukromé mecenáše kultury, 
zůstáváme jediným.

To nás zavazuje k tomu, abychom naše společenství dále rozvíjeli a hledali 
pro naši myšlenku co nejvíce nových podporovatelů a fanoušků. U projektu 
svatovítských varhan vidíme, že je pro dobrou a krásnou věc možné nadchnout 
tisíce lidí.



Varhany jsou 
úplně jiný žánr 
mecenášství
Pavel Smutný
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Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND (BHF), popisuje 
nové směřování tohoto fondu. Samozřejmostí je, že se fond bude i nadále 
věnovat unikátním uměleckým projektům, které ale budou plánovány 
v dlouhodobějším horizontu. Svoboda jejich výběru stále zůstává jedním ze 
základních principů jeho fungování. Fond se ale rovněž zaměří se na národní 
projekty, které v současnosti reprezentuje především sbírka na nové svatovítské 
varhany. Věnovat se bude rovněž mezinárodní kulturní výměně, spojené 
například s Versailles či vzdělávání umělců a manažerů. V neposlední řadě 
bude fond iniciovat diskusi o mecenášském prostředí a o vhodných daňových 
a právních ulehčeních.

BOHEMIAN HERITAGE FUND (BHF) přistupuje po řadě diskusí 
k naplnění dalších ambicí a představuje své nové směřování. Zásadní je, 
že svou pozornost upře především na národní projekty. Z jakého důvodu?

Fond jsme založili před osmi lety, nyní už tedy máme jasné zkušenosti. Společnost 
urazila za oněch osm let veliký kus cesty. Musíme reflektovat nové trendy a nové 
výzvy. Fond se za tu dobu stal velmi důležitým aktérem české mecenášské scény 
a jedním z aktérů kulturní scény vůbec. Spolupracovali jsme na klíčových 
projektech, ať již v kamenných kulturních institucích, tak na hudebních festivalech. 
Produkovali jsme i vlastní umělecké projekty. Etablovali jsme se, ukázali jsme, že 
to myslíme vážně a že jsme schopni používat soukromé prostředky pro zvelebení, 
povzbuzení a zvýšení kvality a prestiže určitých kulturních institucí či podniků. 
Nejde při tom jen o peníze, ale rovněž o správnou míru kooperace a dialogu. 
V živém umění jsme tak bezesporu zanechali výraznější stopu.
Zlomovou událostí jsou svatovítské varhany. To je úplně jiný žánr mecenášství. 
Jedná se o celonárodní sbírku na varhany, které svým umístěním v katedrále 
svatého Víta přesahují ideově a myšlenkově vytvoření obyčejného hudebního 
nástroje. Je to daleko více, dostáváme se do roviny symbolů, emocí a historie. 
V praxi si ověřujeme naše pevné přesvědčení, že jsme dost bohatí na to, 
abychom mohli financovat i velké a významné projekty. Ale musí to být velké 
a významné projekty. Věci, které zasáhnou širší povědomí lidí a kde se úzká 

Naše společenství bychom chtěli rozšířit o projekty, 
v nichž se bude moci angažovat každý.

kulturní obec rozroste o další vlastence a ty, kterým nejsou tyto věci lhostejné. 
To je ohromně inspirující.
Připadá nám tak, že bychom měli obohatit naše stávající, etablované, úspěšné 
a srdečné společenství mecenášů, které tvoří BHF, o projekty, ve kterých se bude 
moci angažovat v zásadě každý. Bez ohledu na svoji kapsu a na to, jak bude 
vysoký jeho příspěvek. Tím chceme naplnit další zásadní poslání fondu, tedy 
že peníze vložené do kultury jsou prostředkem pro obnovu našeho národního 
společenství. To je zásadní úkol BHF, jde o slova Bohemian a Heritage.
Kultura a její společné sdílení je svorníkem, to už věděli naši vážení předci. 
Od čtení pohádek dětem až po literaturu, národní hudební odkaz, architekturu 
a výtvarné umění. I když to vypadá rozporně, tak pokud se chceme integrovat 
do Evropy, musíme podporovat vlastní identitu a znovu ji objevovat. Byla 
deformována léty nesvobody a cizích vlivů, v posledních 26 letech se ale 
ukazuje, kdo Češi vlastně jsou. V dobrém i ve špatném. Ty dobré stránky naší 
identity chceme podporovat a tradici dále rozvíjet. To je náš hlavní záměr. Když 
jej shrnu, nejde jen o shánění peněz, ale o umožnění široké skupině lidí, aby se 
identifikovala s myšlenkou varhan a dalších projektů, které nemusí být nutně 
historické.

Není náhodou, že právě v roce 2017 mluvíme o národních projektech, 
společnost k nim patrně dospěla…

Je to vlastně poetická zkratka. Dospíváme k tomu a zároveň slavíme sté 
výročí republiky, víme přitom, jak byla v minulosti těžce zkoušená a co stálo, 
aby se toto výročí mohlo uskutečnit relativně ve velké prosperitě a svobodě. 
Vzpomeneme těch generací, které se toho nedožily a lidí, kteří se na tom 
podíleli. A musíme se zaměřit na to, co budeme s republikou dále dělat. Výročí 
je kolosální věc. Národ postupně opustil různé naivní bloudění, bianko šek vůči 
Evropské unii i pocit, že české dějiny nejsou významné. Dospívá k přirozené 
touze se identifikovat, i když to má někdy projevy groteskní, nepatřičné nebo 
dokonce až xenofobní. Není to ale potřeba směšovat. Myslím ale, že Masaryk 
s Benešem by byli potěšeni, kdyby viděli, v jaké kondici se sté výročí republiky 
slaví. O to větší závazek to je.

Text: Jan Januš
Foto: HN – Matej Slávik, Jiří Turek, Ondřej Horák



Jak do toho zapadá to, co se děje v Evropské unii, ve Velké Británii nebo 
ve Španělsku?

Ten proces je opravdu mezinárodní, týká se více národů. Doba se zrychluje, 
nároky na jednotlivce stále vzrůstají. V hlavě máme daleko více věcí, než měli 
lidé před 20 lety. Odpovídáme okamžitě na e-maily, ne na dopisy, které jsou na 
cestě dva dny. Užíváme si to, ale také cítíme, že nám ujíždí půda pod nohama. 
Nelze totiž žít jen z této povrchní horizontály. Hledáme vertikálu a kotvu. Je 
to přirozený doplňující proces. A ta kotva je tady, to je naše země, naše města 
a vesnice, památky, Praha, katedrála. Zkrátka množství symbolů. Mluvíme více 
v kódech. Kdo tyto kódy ovládá, kdo je umí nastavit, získá velkou pozornost 
lidí. Předchozí kódy byly negativní. Všichni jsme s hrůzou sledovali třeba 
degradaci učení dějepisu a snahu rozpustit národní dějiny do širšího kontextu, 
často to bylo opravdu nepodařené.
Pokud jde o dramatické události v Evropě, musíme si uvědomovat, že jsme 
aktéry vlastního osudu, a to v dobrém i špatném. To, že nyní máme možnost 
svobodného rozhodování v řadě témat, na nás klade řádově násobně vyšší 
nárok. Morálně musíme obstát.

Fond bude také i nadále podporovat unikání projekty, které by bez něj 
nevznikly…

Mimořádnost umělecký projektů je popsána v základní chartě fondu. Založili jsme 
jej proto, že jsme chtěli podpořit výjimečnost projektů v době velké průměrnosti, 
do které jsme tehdy určitým způsobem upadli. Jako národ jsme totiž začali 
dělat tolik věcí a doplňovat tolik mezer, také se starat o peníze, řada lidí odešla 
do byznysu, přitom by mohla učit na školách nebo se věnovat vědě a výzkumu. 
To všechno je přirozený a správný proces, jeho vrchol, tu rekonstrukční fázi, ale 
máme za sebou. Vracíme se tak k celospolečenským projektům a ke státu, který 
jsme rovněž opustili, protože byl až příliš spojen s minulostí. Nyní ale zjišťujeme 
jeho potřebnost a v jistém ohledu i nenahraditelnost.

Zaměříte se rovněž, a to ještě výrazněji než doposud, na podporu 
vzdělávání umělců a manažerů kulturních institucí. Proč?

Měli bychom hledat příčiny různých negativních vlivů nebo stavu, který 
chceme změnit. Příčinou neúspěchu na kulturním poli je často to, že umělci 
nemají dobře rozvinutou schopnost sebeprezentace, což je normální a do určité 
míry je to i zdravé. V řadě případů ale chybí instituce a agenti, kteří by toto 
měli dělat za ně. Pokud se ale mají sehnat soukromé zdroje pro větší projekt, 
je potřeba, aby pro něj právě umělci dokázali strhnout lidi. Tak vznikají velké 
projekty: přijde charismatický umělec a dá ostatním možnost, aby se na jeho 
záměru podíleli. Tady jsme ale opět v plenkách, budeme tak pomáhat tomu, 
aby komunikace mezi uměleckou sférou a světem dárců byla jednodušší.

Kámen 

československé 

kultury byl vždy 

pořádně veliký.
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Fond se bude také intenzivně věnovat projektu spolupráce České 
republiky a Francie, respektive Pražského hradu a Versailles. Prahu 
ostatně v říjnu navštívila Catherine Pégard, Présidente du château de 
Versailles.

Vše se snažím dávat do vzájemně rozporných souvislostí a tvrdit, že platí všechny 
současně. Že národní je zároveň mezinárodní. Tím, že podporujeme národní 
kulturu na tak vysoké úrovni, se nutně dostaneme do mezinárodního kontextu. 
V minulosti jsme byli vždy zvyklí, že kámen československé kultury byl pořádně 
veliký. Všímáme si především akceptace našeho umění a našich institucí 
v zahraničí a to nám opět pomáhá, abychom chápali sami sebe. Uvědomujeme 
si tak, že jsme někdy lepší, než si myslíme a někdy zase horší. Tato konfrontace 
většinou vyznívá v náš prospěch, to se ale zdaleka netýká jen kultury.
Vedení Versailles v čele s charismatickou Catherine Pégard jsme spolu 
s Pražským hradem pozvali také proto, abychom, možná jako první vůbec, 
měřili a pochopili vztah dvou symbolů naších národů – zámku ve Versailles 
a Hradčan a pokusili se tomuto vztahu dát praktický rozměr. Úžasně zajímavé. 
Obě jsou dnes památkami světové třídy a každá také přesně zrcadlí osud 
národa. Versailles je asi světová jednička, ale fascinující Hradčany zůstaly 
sídlem hlavy státu. Versailles jsou symbolem francouzského úspěchu. Jediný 
panovník, Ludvík XIV., vytvořil dokonce vlastní styl, vyjadřující francouzskou 
ambici, emancipovaný od vládnoucího italského vkusu. Byly napodobovány 
v celém světě a nikde nepřekonány.
Pražský hrad byl středem velké říše jen v několika císařských vládách. Oproti 
naprosté kompaktnosti Versailles je tisíc let starý a zrcadlí nejrůznější vlivy. 
Starý románský, francouzskou gotiku, italské baroko, jednoduše řečeno – kříž 
rýnského dómu a italského paláce korunovaný Masarykem spolu se Slovincem 
Plečnikem. Mějme tuto nádhernou rozmanitost na paměti. Je součástí naší 
identity, tak jako Hrad. My jsme velkou říši nevybudovali, avšak za ta staletí 
jsme se velice obohatili od jiných národů jiným způsobem. Vedle našich dramat 
a proher se toto dnes jeví jako veliký klad a inspirace.
Nelze než uzavřít, že návštěva francouzských přátel byla ohromně úspěšná, 
přinesla tři konkrétní projekty spolupráce a také nám zase něco napověděla 
o nás samých. A určitě spolu budeme dělat i další věci.

Fond si rovněž předsevzal, že bude naplno iniciovat diskuse 
o mecenášství a například o jeho ekonomických, daňových nebo 
právních souvislostech…

S kulturním mecenášstvím pořád nemáme jako národ velkou zkušenost. Opět 
platí několik věcí současně. Jako národ jsme průměrně, nebo nadprůměrně 
štědří v oblastech, které se týkají potřebných. Sběr peněz pro děti, seniory, oběti 
katastrof a jiné potřebné u nás funguje. Na druhou stranu kulturní mecenášství 
je pořád na začátku, lidé se ostýchají a považují to za něco zbytného, dokonce 
snobského. Rádi bychom se obrátili k širokému národnímu okruhu a podporu 
kultury této stigmatizace zbavili. Chtěli bychom dokázat, že jde o stejně 
potřebné aktivity. Stejně jako se má ve škole pečovat o děti, které potřebují 
zvláštní péči, má se pečovat i o talentované děti. Je k tomu ale další nutná 
podmínka a tím se obloukem vracím k BHF.

Je nutné, aby byly podporovány skutečné kulturní projekty. Ne škvár, ne 
pseudopodniky a ne nějaké malé domů. Kvalifikovaný sponzor i mecenáš je 
totiž v České republice také zvláštním úkazem. I velké společnosti často vydávají 
peníze bezmyšlenkovitě. Jen proto, že někdo někoho zná, nebo proto, že mají 
člověka, který má pocit, že umění rozumí. Je to přitom v rozporu s jejich zájmy, 
s jejich brandem. Společenská odpovědnost firem má být v souladu s jejich 
celkovou ambicí. Pokud jsou vynikající ve svém oboru, musí podporovat 
vynikající umělecké projekty a ne věci, které neplní ani žádnou sociální funkci. 
BHF si tyto věci uvědomuje a v projektech, které podporuje, se snaží pomáhat 
orientovat ostatní mecenáše a partnery.
Je to zanedbané téma. Žijeme v zemi, která rychle a na pochodu slepila vše, co 
bylo potřeba udělat. Například v daňovém právu tak neexistují určité nástroje, 
které jsou zrcadlem společenské vyspělosti a v zahraničí běžně fungují. Daňové 
zákony by totiž měly v určitém rozsahu umožnit, aby se občané sami mohli 
rozhodovat o tom, jakým způsobem se tyto jejich peníze použijí. Tedy jestli 
přispějí na místní školu, místní nemocnici nebo místní divadlo. To je zásadní. 
Převažovali by jistě sociálně orientované platby, což je úplně v pořádku, ale jistě 
by byla podporována také kultura. I tak půjde o dost vysoké číslo. Tuto debatu 
musíme otevřít a stejně tak bychom měli zlomit nedůvěru ministerstva financí 
a celého státu, že něco takového povede k odlehčení daňové zátěže. Takové 
úkoly jsou tedy nyní před námi.

JUDr. Pavel Smutný

Zakladatel a president BOHEMIAN HERITAGE 
FUND – nadačního fondu, který ze soukromých 
prostředků mecenášů podporuje mimořádné 
kulturní projekty a spolupracuje mimo jiné 
s Národním divadlem, Českou filharmonií, 
předními festivaly klasické hudby a výtvarného 
umění. Od roku 1993 je společníkem advokátní 
kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která 
patří mezi přední české kanceláře. V posledních 
pěti letech kancelář získala ocenění Právnická 
firma roku, za své aktivity na poli společenské 
odpovědnosti. Pavel Smutný je také presidentem 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která 
každoročně uděluje Cenu Arnošta Lustiga. 
V roce 2016 obdržel Cenu ministerstva kultury 
za přínos k rozvoji české kultury, a to za svou 
celoživotní činnost pro podporu, ochranu 
a rozvoj národního kulturního dědictví ve 
všech oblastech kultury. V listopadu přijal 
z rukou velvyslance Francie v České republice 
pan Rolanda Galharaguea insignie rytíře Řádu 
umění a literatury za trvalou podporu a šíření 
francouzské kultury.

Kámen
československé
kultury byl vždy
pořádně veliký.



Varhany
postavíme!
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Nové svatovítské varhany postaví velmi zkušená barcelonská firma Gerharda 
Grenzinga. Jejich žehnání je naplánováno na říjen roku 2019 a půjde tak 
o dodatečný dárek ke stému výročí republiky. „Zapojte se do této aktivity nyní 
i vy a dokažte, že heslo ‚národ sobě‘ stále funguje,“ vyzývá hlavní iniciátor 
projektu, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a dodává: „Je na nás, 
abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména otce 
vlasti Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili.“ Instituce, města, firmy 
i jednotliví drobní dárci zatím v celonárodní sbírce přispěli už zhruba polovinu 
potřebné sumy.

Kůr pod rozetou čeká

Podle představených plánů vznikne během příštích dvou let symfonický nástroj 
o 97 rejstřících inspirovaný francouzskými vlivy. Bude odpovídat prostoru 
katedrály a umožní provádět kromě klasické hudby také současné varhanní 
skladby. Nový nástroj tak nahradí pro katedrálu malé Mölzerovy varhany 
umístěné nezvykle na severní straně chrámu. Při dokončování katedrály v roce 
1929 byly koncipovány jako provizorní, a přitom v českém svatostánku stojí už 
skoro devadesát let. Zejména kvůli tomu, že pro stavbu odpovídajícího nástroje 
chyběly v dalších desetiletích peníze nebo vůle. Místo pod rozetou na západní 
kruchtě katedrály, která byla pro varhany od počátku určena, je tak až dodnes 
prázdné.

Symbol pražské hudební kultury

Vítězná barcelonská firma Gerharda Grenzinga zhotovila dosud přes 
130 nových varhan. „Mimo jiné i nástroj do bruselské či madridské katedrály. 
Kromě těchto referencí také dodala návrh vysoké technické a zároveň umělecké 
kvality,“ popisuje výběr nástroje Štěpán Svoboda, organolog a člen hodnoticí 
komise.

Podpis smlouvy na svátek sv. Jiří 24. dubna ve svatovítské katedrále završil 
dlouhé práce odborných komisí, které v průběhu let projednaly a zavrhly řadu 
variant zadání varhanního nástroje. Do soutěže, vypsané na základě pečlivě 
stanovených kritérií, se přihlásily čtyři špičkové varhanářské firmy. Všechny 
z nich splnily podmínky zadavatele a představily svébytná pojetí varhan. 
Hodnotící komise vybírala z variant klasických i moderních, nakonec po 
pečlivém zvážení zvítězilo soudobé pojednání zmíněné barcelonské firmy. 
„Na velkou důvěru chceme odpovědět profesionalitou, veškerými našimi 
zkušenostmi, schopnostmi a uměním,“ zavazuje se majitel vítězné firmy 
Gerhard Grenzing. „Nové varhany se stanou symbolem hudební kultury Prahy 
i celé země a významně mohou reprezentovat zemi v zahraničí,“ plánuje.

Před nejširší veřejností stojí velký úkol. Vybudovat 
a věnovat svatovítské katedrále odpovídající varhany, 

které v ní už po staletí chybějí. Můžeme dokázat, že

Práce na nástroji, jež vyjdou zhruba na 80 milionů 
korun, už začaly.

Text: Vojtěch Mátl, vedoucí Sekretariátu arcibiskupa 
a arcibiskupský ceremonář, a kolektiv
Foto: Richard Horák



Varhany jsou nástrojem, 
který se stavěl a staví 
pro několik staletí



Cena skoro jako za novou tramvaj

Částka 80 milionů, které bude na pořízení varhan zapotřebí, působí 
nedosažitelně. „Varhany však byly vždy nástrojem, který se stavěl a staví 
pro několik staletí. Komu se zdá jejich cena příliš vysoká, ať si uvědomí, že 
přibližná cena jedné nové pražské tramvaje je asi 70 milionů korun. Svatovítské 
varhany budou stát přibližně stejně,“ srovnává varhaník a ředitel svatovítského 
katedrálního kůru Josef Kšica.
 
Nástroj samotný si vyžádá investici 69,1 milionů korun. Za tuto sumu jej 
firma Gerharda Grenzinga postaví a umístí na západní kruchtě. Další peníze 
si vyžádá statické zajištění kůru, elektroinstalace a další nutné úpravy stavby.

Kde na to vzít?

Symbolickým prvním milionem přispělo pražské arcibiskupství. Další 
prostředky na vybudování unikátních varhan se shromažďují ve veřejné sbírce 
Svatovítské varhany, kterou organizuje Nadační fond Svatovítské varhany. 
„Fungování fondu a všechny praktické kroky vedoucí k vybudování varhan by 
samozřejmě nebyly možné bez spolupráce s řadou dalších institucí, které fondu 
poskytují cenné služby,“ vysvětluje předseda správní rady zmíněného fondu 
a duchovní správce svatovítské katedrály P. Ondřej Pávek. Na základě prosby 
kardinála Dominika Duky tak například vzniklo Společenství svatovítské 
katedrály, které je složené z osobností českého veřejného a kulturního života, 
jehož činnost organizuje nadační fond Bohemian Heritage Fund.
 
Instituce, které lidé ve Společenství svatovítské katedrály reprezentují, také 
přispívají ke stavbě varhan a každá se zapojuje ve svém duchu. „Toto společenství 
jsme dali dohromady inspirováni minulostí. Vzniklo vlastně v návaznosti na 
Jednotu pro dostavu Chrámu sv. Víta. Tu ustanovil v polovině devatenáctého 
století kardinál Schwarzenberg. Tehdy se dílo podařilo – jednota novou část 
katedrály dostavěla a také na ni sehnala finance,“ vysvětluje advokát Pavel 
Smutný, prezident nadačního fondu a iniciátor zmíněného Společenství.

V neposlední řadě tento projekt podporují i držitelé klíčů od korunní 
komory svatovítské katedrály, v níž jsou umístěny korunovační klenoty. Vedle 
arcibiskupa Dominika Duky jde o prezidenta Miloše Zemana, předsedu vlády 
Bohuslava Sobotku, předsedu Senátu Milana Štěcha, předsedu Poslanecké 
sněmovny Jana Hamáčka, probošta Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze 
Václava Malého a pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou.

Benefiční koncerty i výzvy

Jaké aktivity tedy veřejnost v souvislosti s novým nástrojem v nejbližší době 
čekají? Národní technické muzeum pořádá tuto sezónu související výstavu, 
Bohemian Heritage Fund plánuje benefiční aukci děl současných českých 
umělců. Připravena je také řada benefičních koncertů: například Národní 
divadlo plánuje benefiční varhanní koncert přímo v katedrále v dubnu příštího 
roku. Národní památkový ústav je pak organizátorem dalšího benefičního 
koncertu – v jednom z jím spravovaných objektů vystoupí ve prospěch varhan 
Česká filharmonie.

Další z institucí sdružených ve Společenství šíří myšlenku ve svých okruzích: 
Hospodářská komora České republiky vyzývá otevřeným dopisem své členy, 
aby se k projektu připojili, Svaz měst a obcí České republiky pak k příspěvku 
jednou korunou za každého občana obce a Univerzita Karlova organizuje ve 
svých řadách sbírku na jednu z velkých píšťal.



Rodiny staví 
varhany 

a varhany 

staví rodiny
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Dominik kardinál Duka a Pavel Smutný se na začátku rozhovoru vrátili 
k počátkům projektu nových svatovítských varhan. Pan kardinál zavzpomínal 
na své dětství a na to, jak se ve čtrnácti letech učil na tento hudební nástroj hrát.
„Otec hrával na housle, sestra chodila na hodiny klavíru. Abych byl upřímný, 
já jsem byl vždy spíše posluchač. Jednou za mnou ale přišel místní varhaník 
a řekl mi, že bych se měl na varhany naučit hrát. Bohužel ale nebyl moc dobrý 
pedagog. Učil mě rok a půl, ale moc se toho nepovedlo. I když jsem se jednou 
zapojil do takové velké improvizace. Tehdy totiž zapomněli pozvat varhaníky 
na svatbu v Chlumu svaté Máří. Na varhany tak musel zahrát náš lékař a my, 
tři seminaristé, jsme mu pomáhali. Dokonce jsme vůbec nepotřebovali černé 
klávesy,“ usmíval se kardinál Duka, ale záhy zvážněl.

„Jako dominikáni máme hlásat evangelium do celého světa, nejsme vázáni na 
určité místo. Postupujeme a oslovujeme. První slavné kázání svatého Dominika 
se ostatně neuskutečnilo v kostele, ale v zájezdním hostinci, kde celou noc 
debatoval s hostinským.

Během svého života, při vojenské službě, práci v továrnách a nakonec i ve 
vězení, jsem se přesvědčil o tom, že o věcech duchovních, náboženských 
a kulturních lze hovořit i s prostšími lidmi. I pomocní dělníci, lidé bez 
akademického vzdělání, mají srdce, rozum a duši.

V Hradci Králové, ale i jinde, jsem pak zažil mnoho akcí v katedrálách, na 
nichž byl opravu vidět vztah a láska obyvatel a jejich města.“

Takovýto vztah chtěl kardinál vybudovat i na úrovni celého státu. A právě 
varhany, jedinečný a symbolický nástroj, se mají stát tímto svorníkem: „Odkazuji 
v tomto na pana profesora Bártu, významného egyptologa. Říká, že zanikají 
ty civilizace, které nemají vertikálu. Máme podle něj staré menhiry, mastaby, 
totemy a kostelní věže. A nakonec to jsou i varhany, na které se musíme podívat 
nahoru. A ten zvuk nás odpoutává, dává nám svobodu a volnost.“

Při stavbě nových svatovítských varhan jsme dospěli 
do poločasu. Dominik kardinál Duka, arcibiskup 
pražský a primas český, přijal při této příležitosti 

Pavla Smutného, presidenta BOHEMIAN HERITAGE 
FUND, a společně rozebrali

a také to, co bude tento symbol znamenat pro celou 
společnost.



Dohoda sedmi klíčníků

Když se kardinál Duka stal pražským arcibiskupem, musel řešit i nejasnosti 
kolem jednoho z hlavních národních symbolů, svatovítské katedrály.

Toužil po vzájemném porozumění a po tom, aby společnost tento symbol spíše 
spojil, než ještě více rozdělil. „Katedrála je společné kulturní dědictví našeho 
národa, jak státu, tak církve. Je to boží dům. Nás sedm klíčníků musí dbát 
o jeho rozvoj a také o jeho dokončení. To jsem si uvědomoval, když za mnou 
přišlo několik odborníků a říkali, že kůr by potřeboval nové varhany. Myslel 
jsem si to i sám, když jsem toužil po tom, aby třeba Pražské jaro mělo svou 
duchovní stránku právě v katedrále.“

Dominik kardinál Duka pak podle svých slov předestřel tuto myšlenku 
tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi, kterému se zalíbila. Následně pro ni 
kardinál získal i další tehdejší klíčníky.

Společně se dohodli na tom, že nejlepší bude, když půjde o sbírku a zapojí se 
do ní celý národ. Jak kvůli historické tradici, tak kvůli tomu, aby se nemusely 
krátit žádné stávající rozpočty. Kardinál Duka přitom oceňuje, že i když se řada 
lidí v této funkci vyměnila, myšlenku přijali za svou i nástupci těch, kteří stáli 
u počátku projektu: „Vždyť katedrála není těch katolíků, není tamtěch, není 
státu. Je naše. Řekli jsme si: Udělejme sbírku, dostavme naši katedrálu a dejme 
do ní naše varhany.“

Varhany spojují celou společnost

Pavel Smutný potvrdil, že i pro další iniciátory sbírky bylo klíčové právě to, 
že je katedrála naše: „Společnost byla po Sametové revoluci velmi zmatená. 
Vytvářely se a vracely se nové hodnoty, bojovalo nové se starým. Nebylo jasné, 
jaké to nové bude. Nevědělo se, jestli se plně přikloníme ke konzumnímu 
způsobu života nebo jestli bude role víry ve společnosti větší než za socialismu. 
V této situaci došlo podle mého názoru spíše k dělení společnosti. Na chudé 
a bohaté, na úspěšné a neúspěšné, na staré struktury a nové struktury.

Je ale zřejmé, že je čas, abychom hledali věci, které nás spojují. Které nás identifikují. 
Varhany znamenají velkou symboliku a velkou věc, která bere lidi za srdce.“

Pavla Smutného tedy těší, že se celému projektu daří a na svatovítské 
varhany se již podařilo vybrat zhruba polovinu potřebných peněz. Materiální 
hodnotu varhan však podle něj doplňuje daleko důležitější aspekt: duchovní 
a společenský.

Jde o poselství, které bude vypovídat o naší době, půjde o vzkaz do budoucnosti. 
„Vědomě jste navázal na tradici, vzpomněl jste na Národní divadlo a jeho 
postavení. Zkoumal jste, jak postupoval při dostavbě katedrály kardinál 
Schwarzenberg. To byly skutečně hvězdné hodiny našeho národa. Ještě předtím 
než jsme měli republiku, vyřešili jsme tyto věci. Dramatickým způsobem to 
přesahuje význam varhan jako nástroje, vlastně nejde jen o varhany,“ řekl 
kardinálovi Pavel Smutný.

Nikdo tu není nadbytečný

„Zjišťujeme, že varhany jako kdyby stavěly rodiny, a varhany staví je. Například 
volá dědeček, že chce šest píšťal pro své děti a pro svá vnoučata. Manželka, 
které zemřel manžel před dvěma lety, a chtěla by, aby na něj zůstala památka. 
Jsou to tak překvapivé momenty, že jsme o nich nedokázali ani snít.

Víme také, že pan Grenzing, stavitel varhan, je ten, který hledá, aby jejich 
barva byla barvou českých varhan. Naše kultura přece není pouze kulturou 
naší kotliny. Vytvářely ji převážně tři národy, Češi, Němci a Židé. Samozřejmě 
tu byly také menšiny: italská, francouzská či španělská. A tak tedy zazní díky 
španělským trompetám i barva jejich tónů.

Vytvořilo se velké společenství, které ukáže, že nikdo není v této zemi 
nadbytečný a nemusí mít pocit nepotřebnosti. Příspěvek může poslat i člověk, 
který má omezené finanční možnosti,“ reagoval kardinál Duka.

Pavel Smutný připomněl, že se do sbírky intenzivně zapojily rovněž české 
šlechtické rody, což ocenil také Dominik kardinál Duka: „Běžně říkáme, že 
kapličku nad Vltavou postavil národ sobě, ale zapomínáme, že měl veliké 
sponzory. Jedním byl císař František Josef I., druhým kníže Schwarzenberg. 
Mezi současnými sponzory varhan najdeme prakticky všechny význačné rody, 
je to dané i tím, že mnozí z nich tam mají pohřbené své předky.

Ale je to iniciativa, oslavili jsme třeba i Svaz měst a obcí. Města pak tradičně 
posílají korunu za každého svého obyvatele, ale třeba jedno se rozhodlo, že 
16 tisíc korun je málo a přidalo dalších 20 tisíc korun.“

Podpora českých Vánoc

Možnost koupit píšťalu jako dar ostatně podle kardinála upevňuje i české 
Vánoce. „Přes noc se ozvalo snad 800 zájemců o píšťalu, většina z nich říkala, 
že by ji chtěla darovat pod stromeček. Díky Bohu se to snad podaří, i když je 
to nakonec asi 1500 píšťalek, které budeme muset rychle rozeslat. Věřím, že to 
brigádníci zvládnou. Všechny nás to už vede na takovou předvánoční radostnou 
notu. Doopravdy nemůžeme říct, že jsme národem sobeckým, uzavřeným.“

I podle Pavla Smutného bychom měli výčitkami spíše šetřit: „Jsem hrdý na 
lidi, kteří jsou sociálně citliví a pomáhají potřebným. I kultura ale potřebuje 
podporu. Varhany přimějí lidi zvedat hlavu výš.

Je to podobné jako ve škole. Pomáháme nejenom žákům, kteří to potřebují, 
protože jsou slabší a zaostávají, ale musíme pomáhat i těm talentovaným. 
Nemůžeme přece zmařit talenty, jen proto, že se staráme o ty pomalejší. 
A podobně si myslím, že je to i s mecenášstvím kulturním. Máme se starat 
skutečně a jistě o potřebné, ale zároveň si máme dodat odvahu a pomáhat také 
tomu, co nás přesahuje.“



Dominik kardinál Duka připomněl v této souvislosti rovněž roli kultu: „Latinské 
sloveso, ze kterého je toto slovo odvozeno, znamená kultivaci, tedy obdělávání 
půdy. Rolník vyrůstal v takovémto prostředí a ztotožnil se s varhanami ve 
venkovských kostelích, s nimiž se setkával každou neděli a dodávaly mu sílu. 
Setkával se s nimi ale také, když se radoval při svatbách a rovněž mu přinesly 
určitou útěchu a povzbuzení při pohřbu.

Když zpíváme naši hymnu, tak si musíme uvědomit, že ten, kdo ji zhudebnil, 
byl varhaník František Škroup. Jeho mladší bratr Jan Nepomuk byl varhaníkem 
a kapelníkem v katedrále sv. Víta. A v určité době se oba bratři v Praze setkali. 
Jeden byl členem orchestru Národního divadla, druhý šéfem v katedrále. 
Naše kultura a kult jsou spolu tak úzce propojeny, že varhany hrají, řekl bych 
nezastupitelnou roli v historii.

A tak věřme tomu, že se ten dar ke stému výročí republiky v prvním roce 
druhého století republiky rozezní.“

I Pavel Smutný skončil pozitivně: „Nemusí to být zdaleka pouze varhany, ale 
mohou to být divadla, koncertní síně, sokolovny, které by měly mít nový smysl 
a náboj. Chovejme se tak, aby nešlo jen o exkluzivní záležitost a jen o duchovní 
věc, ale byla to věc, kterou lidé dělají společně.“

Podle kardinála Duky si totiž člověk právě prostřednictvím této sbírky 
uvědomuje, že není anonym, ale vytváří společenství a společnost. „To si 
budeme pamatovat do smrti. Deanonymizovat společnost. To je to, co se 
stane s píšťalou, že ona bude součástí příběhu i se jménem toho, kdo ji dostal. 
Vytrhneme ho z celku obyvatel,“ uzavřel setkání Pavel Smutný.

Dokažme, že NÁROD SOBĚ funguje 

i v 21. století aneb Jak podpořit výstavbu 
svatovítských varhan:

Pošlete DMS na telefonní číslo 87 777 ve znění: 
DMS NASEVARHANY 30, DMS NASEVARHANY 60 
nebo DMS NASEVARHANY 90.

Přispějte na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 
2109930876/2700. Nezapomeňte na bankovním převodu uvést své 
jméno, případně i adresu, abyste mohli být zařazeni na seznam dárců.

Adoptujte si přímo některou z píšťal, více na 
www.svatovitskevarhany.com/cs/adopce-pistaly

Text: Jan Januš, Petra Marková
Foto: Ondřej Horák



Oslovili jsme členy Společenství svatovítské katedrály, 
které podporuje dostavění svatovítské katedrály 

a vystavění nových varhan.

Proč jste se rozhodli podpořit tento projekt?

Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Tak jako se veřejnost složila na Národní divadlo, tak se teď skládá na Svatovítské varhany. Každý projekt, 

který vede ke sjednocování společnosti a budování národního povědomí, vnímáme jako důležitý 
a jeho podporu jako úkol a zodpovědnost České televize.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Nabídku členství ve Společenství svatovítské katedrály a s ním spojenou podporu projektu pro nové varhany jsem přijal 
nesmírně rád, protože právě tuto stavbu považuji za skutečný symbol české státnosti. A je to právě špičkový varhanní nástroj, 
který celé stavbě dodá dokonalý lesk a dokončí vznešené dílo, které započal už Karel IV.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Celý život se snažím dělat věci, které dávají smysl. Naplňuje mě to. 
Pokud své kolegy inspiruji k zapojení se do obnovy varhan, budu rád.
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Daniel Herman, ministr kultury
Podpora varhan pro Svatovítskou katedrálu je víc než jen sbírkou na chybějící hudební nástroj. Je to příležitost mít podíl na 

hlasu, který rozezní první chrám země, symbol naší státnosti a svrchovanosti. Nepřipravme se o ni.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova se připojila k veřejné sbírce, oslovila členy akademické obce a přátele UK, aby přispěli na pořízení nových 
varhan. Podařilo se shromáždit částku 300 000 Kč, a Univerzita Karlova se tak stane jedním z hrdých sponzorů svatovítských 
varhan. Historické propojení mezi svatovítskou katedrálou a univerzitou tak najde viditelné reálné zpodobnění. Akademická 

obec myslím opětovně společně dokázala, že se plným právem cítí být nedílnou součástí české kultury, historie a tradice.

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
Jsem rád, že Svaz měst a obcí ČR je jedním z nositelů realizace myšlenky nových varhan pro katedrálu svatého Víta. Vždyť tato 
dominanta Pražského hradu, stejně jako Hrad sám, patří k symbolům naší země. Jsem přesvědčen, že prostřednictvím nás 
starostů a informačních možností, které ve svých obcích máme, předáme zprávu o probíhající veřejné sbírce široké veřejnosti.

Pavel Smutný, president Bohemian Heritage Fund
Nové svatovítské varhany znamenají příležitost vyzdvihnout jeden ze základních elementů naší identity, 
naší lidské i národní hrdosti. Nepromeškejme tento okamžik.

Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
Katedrála dosud nemá plnohodnotné varhany a pevně věřím, že sbírka pomůže tento dluh smazat. Zaslouží si přitom dílo 
respektující nejen její duchovní význam, ale též její historický odkaz a památkovou hodnotu, jež uchovává.



francouzskému publiku v září minulého roku v Královské kapli ve Versailles.
„Vedení Versailles v čele s Catherine Pégardovou jsme spolu s Pražským Hradem 
pozvali také proto, abychom – možná jako první vůbec – měřili a pochopili vztah 
dvou symbolů našich národů – zámku ve Versailles a Hradčan – a pokusili se 
tomuto vztahu dát praktický rozměr. Obě jsou dnes památkami světové třídy 
a každá také přesně zrcadlí osud národa. Versailles je asi světová jednička, ale 
fascinující Hradčany zůstaly sídlem hlavy státu,“ řekl Pavel Smutný.

Glóbusy i kolo

Po obědě se delegace ujal ředitel pražské premonstrátské Strahovské knihovny 
Gejza Šidlovský, s jeho zasvěceným komentářem si prohlédla Strahovský 
klášter, jeho zahrady i knihovnu. V Teologickém sále obdivovali unikátní 
sbírku globusů (zemských i astronomických) i tzv. kompilační kolo, vyrobené 
přímo pro knihovnu v roce 1678 a užívané pro kompilaci textů. Na policích 
kola měl písař rozmístěny prameny, z nichž čerpal. Planetový mechanismus 
umožňuje při otáčení kola udržovat jeho police ve stále stejném úhlu, takže 
nedochází k sesuvu knih. V Teologickém sále je uloženo přes 18 000 svazků, 
podle jejichž obsahu byl sám pojmenován. Severní stěna je zaplněna výhradně 
různými vydáními Bible či jejích částí v mnoha jazycích.

Tři mušketýři

Večer se zástupci Versailles zúčastnili recepce na Francouzském velvyslanectví 
v prostorách Buquoyského paláce pořádané J. E. panem Rolandem 
Galharaguem, setkali se zde i s několika mecenáši Bohemian Heritage Fund. 
V sobotu 14. října se konal neformální oběd, při kterém Pavel Smutný dojal 
Catherine Pégard a její kolegy svým prohlášením: „Moje bezpodmínečná láska 
k zámku ve Versailles začala už v dětství, babička mi darovala Tři mušketýry od 
Alexandra Dumase. Bylo mi dvanáct let a tato kniha zůstala po dlouhá léta na 
mém nočním stolku. Stal se ze mě přesvědčený frankofil.“ A nešetřil i chválou: 
„Na zámku ve Versailles jsem byl poprvé v roce 1982. Byl fascinující, ale trochu 
sešlý. Jsem šťastný, že i díky pečlivé a systematické práci Catherine Pégardové 
znovu nalezl svou krásu a velkolepost.“

Nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND ve spolupráci s Kanceláří 
prezidenta republiky pozval na čtyřdenní návštěvu Catherine Pégardovou, 
presidentku zámku ve Versailles. Společná jednání naznačila další směřování 
česko-francouzské spolupráce, nejen na poli hudebním.

„Praha je nádherné město s fascinujícími památkami jakými jsou Pražský 
hrad nebo Strahovský klášter,“ řekla při návštěvě České republiky Catherine 
Pégardová. Do prestižní funkce presidentky versailleského komplexu nastoupila 
před šesti lety, pod jejím vedením se z ní stala moderní instituce, která ovšem 
respektuje svou bohatou a slavnou historii. „Minulost je způsob, jak porozumět 
přítomnosti. A přítomnost je způsob jak osvětlit minulost. Obojí musí jít ruku 
v ruce,“ vysvětlila v rozhovoru s Vojtěchem Ryndou pro časopis Týden. Myšlenka 
rezonující i s posláním BOHEMIAN HERITAGE FUND. Společnou řeč našli 
představitelé BHF a Versailles i v tématu mecenášství. „Mecenáši jsou potřeba, 
abychom ve Versailles mohli dělat velké projekty, protože stát není schopný dát 
peníze na všechny kulturní projekty ve Francii,“ řekla Pégardová Milanu Rokosovi 
z Lidových novin při jejich rozhovoru na Francouzském velvyslanectví.

Výjimečný Biber

Ovšem největším tématem česko-francouzského setkání byla hudba. Pavel 
Smutný, zakladatel a president BHF, jako milovník a propagátor české barokní 
hudby v zahraničí našel společnou řeč s Laurentem Brunnerem, ředitelem 
Château de Versailles Spectacle, už před dvěma lety.

„K posvěcení naší vzájemné spolupráce se na podzim příštího roku bude 
konat naprosto výjimečný koncert Missa Salisburgensis v Praze a ve Versailles, 
uvažujeme i o koncertě v Římě. Tvrdě na tom pracujeme,“ potvrdil Laurent 
Brunner. Nadšený podporovatel české barokní hudby doplnil: „Missa 
Salisburgensis, výjimečné Biberovo dílo, se prakticky nikdy nehraje, protože 
je k němu potřeba nejméně čtyřicet dva hudebníků (z toho deset trubek, 
tři trombony, dva rohy) a třicet dva zpěváků.“ Během formálního oběda na 
Pražském hradě vznikla idea tento koncert uspořádat příští rok, zástupci 
Pražského hradu jsou nakloněni myšlence, že by se Missa Salisburgensis 
hrála v chrámu sv. Víta pod taktovkou Václava Lukse, který ji představil 

je jako procházet se románem.

Text: Tereza Moravcová
Foto: archiv BHF



Po obědě odjela delegace spolu s presidentem BHF Pavlem Smutným 
a ředitelem BHF Jakubem Skřejpkem do Českého Krumlova. Představitelé 
Versailles ocenili erudovaný a zapálený výklad kastelána českokrumlovského 
zámku, Pavla Slavka. Obdivovali se zejména Baroknímu divadlu na zámku 
v Českém Krumlově s jeho překrásně zrestaurovaným původním interiérem 
i vybavením. A právě malé barokní divadlo se s největší pravděpodobností stane 
součástí plánované česko-francouzské kulturní spolupráce. Projekt putovního 
představení francouzských a českých umělců, které by se hrálo v barokním 
divadle Théâtre de la Reine ve Versailles i v Českém Krumlově se zkonkretizuje 
během příštího roku. „Nelze než uzavřít, že návštěva francouzských přátel byla 
ohromně úspěšná, přinesla tři konkrétní projekty spolupráce a také nám zase 
něco napověděla o nás samých,“ řekl při odjezdu Catherine Pégardové Pavel 
Smutný.

Catherine Pégardová

Bývalá šéfredaktorka francouzského deníku Le Point se dostala do 
vedení zámku ve Versailles v roce 2011. Zprvu podceňovaná (odpůrcům 
jejího jmenování se nelíbila absence předchozích zkušeností v řízení 
velké kulturní instituce) brzy prokázala své skvělé manažerské kvality: 
během svého působení otevřela dosud nepřístupné prostory ve Versailles, 
každoročně zvyšovala návštěvnost zámku až o 4 %. Růst se zastavil až 
v roce 2015 v důsledku pařížských teroristických útoků. V neposlední 
řadě se začala velmi aktivně věnovat programu mecenášství. Úspěch se 
brzy dostavil: získala 70 milionů euro v mecenášských příspěvcích. Nejen 
proto byla Catherine Pégardová minulý rok ve své funkci potvrzena na 
další tři roky. V roce 2012 získala nejvyšší francouzské vyznamenání – 
Řád čestné legie. Na otázku po svém nejoblíbenějším místě ve Versailles 
odpověděla poeticky: „Chodit po Versailles je jako procházet se románem. 
Nemám jedno konkrétní místo, ale jen být na tomhle úžasném místě je 
silný zážitek a dojme vás to.“

Pégardová přijela do Čech poprvé, stejně jako její spolupracovníci 
Laurent Brunner (ředitel Château de Versailles Spectacle), Jean-Paul 
Gousset (ředitel technického provozu Opéra Royal a Petit Théâtre 
de la Reine ve Versailles), Graziella Vallée (manažerka Château de 
Versailles Spectacle), Sylvie Hamard (koordinátorka uměleckého 
programa Château de Versailles Spectacle), Maxime Ohayon (manažer 
mecenášského programu Château de Versailles Spectacle), Joëlle Broguet 
(ADOR). Delegace strávila v České republice čtyři říjnové dny.



Jsem sběratel,
ne investor
Robert Runták
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Sběratel umění Robert Runták otevře
v rodné Olomouci na jaře roku 2019

Na cestě za uměním tak urazí další zásadní krok.
Kdyby mu nebylo jen lehce přes čtyřicet, 
dalo by se říct, že ji završí.

Psal se rok 2007 a vlastně to byla úplná náhoda. Právník Robert Runták, tehdy 
zhruba třicetiletý, si zařizoval nový dům a na stěnu nechtěl pověsit jen nějaké 
fádní plakáty. Bylo to prý velmi spontánní. V aukci si koupil obraz Josefa 
Jíry a sochu Michala Gabriela. Tu pro to, aby místo u schodiště nebylo tak 
prázdné. Dobře vydělával, fakticky vedl Exekutorský úřad v Přerově, největší 
v celé republice a co do výsledků možná i úplně nejúspěšnější. Na druhou 
stranu ale i velmi tvrdý a nekompromisní. Už tehdy si tak mohl dovolit kvalitní 
umění. To se posléze stalo jeho osudem a životní vášní. Robert Runták se 
během necelých deseti let vyhoupl mezi významné mecenáše. Jeho sbírka 
současného a moderního umění se dokonce počítá v České republice k vůbec 
nejzásadnějším.

Runtákova iniciační cesta ke sběratelství přitom byla čistě emotivní. „V určité 
chvíli jsem koupil věc, pro kterou jsem neměl doma vybrané konkrétní místo. 
To byl významný milník na cestě ke sběratelství,“ vzpomíná. Na trase, která 
vede přes zahraniční umění až k vlastní galerii, pro kterou už má skoro dva 
roky prostor nedaleko olomouckého nádraží a kterou chce, alespoň trochu, 
věnovat svému milovanému městu a aktivním lidem.

Ale zpátky k začátkům. Během čtyř let nakoupil Robert Runták zhruba 
100 věcí. Většinu z nich tehdy dával do domácí posilovny, kde pak už ale nebylo 
možné kvůli nedostatku místa cvičit:

„V té době jsem umění bral ještě jako investici, alespoň částečně. Seznámil jsem 
se ale s ostravským kurátorem Janem Kudrnou, který mě přivedl k současnému 
umění. Vzal mě poprvé do ateliéru, k Jakubovi Špaňhelovi. Poprvé jsem viděl 
na vlastní oči živého umělce, nadchla mě ta atmosféra. Tehdy jsem začal 
propadat současnému umění.“

Sbírka 1500 děl

To je v Runtákově sbírce dominantní. Zastoupeni nejsou jen čeští autoři, 
od roku 2012 sbírá rovněž zahraniční věci: „Mám dva přístupy. Ve vztahu 
k českému umění to nazývám mapování. Pokouším se pokrýt jeho vývoj od 
roku 1900 do současnosti. Evropská část mé sbírky je mnohem menší, zaměřuji 
se na malbu po roce 2000. Nemám totiž finanční a ani časové možnosti, abych 
mohl i v tomto případě dělat to, co dělám s českým uměním.“

Sbírka se za oněch deset let rozrostla do obrovských rozměrů, tvoří ji asi 1500 děl, 
o jejichž celkové hodnotě nechce Robert Runták příliš mluvit. Možná i proto, že 
své nákupy už vůbec nechápe jako investici. „Ze všech těch věcí jsem doposud 
prodal jednu jedinou. A zatím neplánuji prodávat nic dalšího. Nejsem investor 
do umění, ani náhodou, jsem sběratel a snad i srdcař,“ zdůrazňuje. Ke všem 
věcem, které vlastní, má osobní vztah. Všechny se mu líbí a žádnou z nich nemá 
jen proto, že by se do sbírky prostě hodila a dotvářela její hodnotu. Trochu se 
sebezapřením ale potvrdí, že na nejvíce peněz ho vyšel jeden z Kupkových olejů.



Poradcem v Tate Gallery

Runták, vystudovaný doktor práv, nemá žádné formální umělecké vzdělání. 
A považuje to za svoji výhodu. Do jisté míry ho to prý osvobozuje. Sice má 
své stálé poradce, o koupi ale rozhoduje vždy sám a hodně při tom dá také na 
osobní reference. A jak je pro něj typické, rovněž na emoce.

I když není kunsthistorik, zastává poradenskou pozici v londýnské Tate 
Gallery. Je členem akviziční komise, zaměřuje se na východní Evropu a Rusko. 
Sám říká, že funguje jako spojka a prestižní britské instituci doporučuje, o co 
by mohla rozšířit své sbírky. I díky této funkci má možnost si naplno uvědomit 
paralely třeba mezi českým, polským a maďarským uměním. Například ty 
historické: „Zdejší umění se vyvíjelo, zejména po roce 1970, velmi izolovaně. Je 
ale zajímavé, že umělci mnohdy dospěli k něčemu velmi podobnému, aniž by 
o sobě věděli. Jsme slovanské národy, paralel je tam daleko více.“

Otevírat umělcům dveře

V Maďarsku ostatně nedávno skončila třetí výstava děl ze sbírky Roberta 
Runtáka, nazvaná Narušená imaginace. Šlo o obdobu české výstavy, která 
byla k vidění na začátku roku v Ostravě. Runták na obou předvedl řadu 
svých oblíbených děl, která spojovala témata jako pocit odcizení, zrychlující 
se svět nebo prostředí nových médií a sociálních sítí. „Ta díla jsou mnohem 
složitější, než se na první pohled zdá. Ve svých jednotlivých plánech popisují 
nejednoznačnost tohoto světa. Každý plán přitom oslovuje jiného diváka, ke 
složitějším vrstvám musí mít divák určité znalosti, aby mohl odhalit i složité 
jinotaje, zkratky a historické odkazy,“ říká o svém nedávném projektu, kvůli 
němuž vlastně potvrdil podle jeho slov nezaslouženou pověst sběratele, který 
se orientuje především na figurální malbu. Jeho první výstava nazvaná Tohle 
není poesie!, která proběhla v roce 2016 v Litomyšli a k níž Runtáka vyzval 
BOHEMIAN HERITAGE FUND, totiž byla rovněž figurální. Z této pověsti 
vybočil zatím poslední výstavou ze své sbírky, která se koná v olomoucké 
galerii Caesar: Výstava nese název Doma a představuje převážně geometrická 
a abstraktní díla.

Na maďarské výstavě Runták představil čtyři české a jednoho slovenského 
umělce. Tím už se vlastně dostáváme k dalšímu rozměru jeho aktivit, kterým 
je mecenášství. Podporuje začínající umělce a těm, s nimiž spolupracuje, 
například přispívá i na katalogy: „Byl jsem snad první, kdo si koupil věci 
třeba od Pavly Malinové a už vím, že to bylo dobře. Pořídil jsem si od ní osm 
obrazů. Mohla si pak koupit barvy a pronajmout ateliér, což bylo pro její 
kariéru významné. Těch prvních nakopnutí ale bylo víc. Někteří umělci jsou 
mi dokonce natolik vděční, že mi prodávají své věci stále za stejnou cenu, za 
niž jsme u nich nakoupil poprvé. Je to vlastně oboustranně výhodné.“ S umělci 
se potkává obecně rád, navštěvuje je přímo v ateliérech a baví se s nimi o všem 
možném: „Mnozí mají zvýšený práh citlivosti na to, co se ve společnosti děje. 
To je inspirativní.“
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Ta díla jsou
mnohem složitější,
než se na první
pohled zdá.
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Umělcům pomáhá i čistě reputačně. Jeho nákup už totiž, vzhledem 
k mezinárodnímu významu jeho sbírky, znamená také referenci. A v neposlední 
řadě zapůjčuje díla ze své sbírky na různé výstavy. Ročně takto zájemcům 
zpřístupní přes 100 děl: „Na příští rok chystá Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
výstavu malíře Lubomíra Typlta. Z celkových asi 45 děl si bude galerie téměř 
20 půjčovat ode mne.“ Runták se při té příležitosti do Jihlavy nejspíše vydá 
a podívá se, jak díla z jeho sbírky vypadají v novém prostoru a v konfrontaci 
s ostatními. Právě tehdy se totiž podle něj ukazuje, do jaké míry jsou či nejsou 
kvalitní.

Podporuji aktivní lidi

Abychom popsali Runtákovy mecenášské aktivity komplexně, musíme se na 
chvíli vzdálit výtvarnému umění. Svého času totiž spoluvlastnil také fotbalový 
klub Sigma Olomouc. Nebyl to prý podnikatelský záměr, ale čistý patriotismus 
a snaha podpořit sport, kterému od dětství fandí. „S fotbalem jsem ale v určitém 
okamžiku skončil a ještě více energie nasměroval do umění. Umění je skutečně 
dominantní, ale sponzoruji i další aktivity, o kterých jsem přesvědčený, že jsou 
společensky důležité. Jsem zastáncem občanské společnosti a aktivních lidí. Ty, 
kteří se o něco pokouší, se snažím podpořit. Začal jsem spolupracovat třeba 
s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky.“ Je to prý stále důležitější.

České prostředí přitom podle jeho slov není pro mecenáše zrovna příznivé 
a sběratelé umění to nemají vůbec jednoduché. Sazby daně z přidané hodnoty, 
zvláště při zahraničních obchodech, jsou velmi vysoké a neexistují ani reálné 
možnosti na snížení základu daně, jak je to běžné například v USA. „U nás 
třeba nejsou dotaženy daňové souvislosti nákupu daru do veřejné sbírky. 
Sponzor nezískává žádné výhody, naopak často zaplatí obrovskou DPH,“ 
podivuje se Runták. Zároveň se ale pozastavuje nad tím, jestli společnost vůbec 
něco takového chce: „Společnost jako celek si musí odpovědět na otázku, zda 
je to pro ni důležité. Zatím jsme asi nedospěli do stádia, kdy bychom si začali 
uvědomovat, že tyto věci tvoří náš společný prostor a spojují nás.“

Snaží se ale iniciovat změny k lepšímu: „Otevírám svoji sbírku postupně 
veřejnosti. Jsem jeden z prvních, a dnes už je to pro mě zásadní věc, aby 
u zapůjčeného díla bylo uvedeno, že pochází ze sbírky Roberta Runtáka. Nechci 
být anonymní, hlásím se ke svým věcem.“

Budoucnost ve vlastní galerii

Stejně tak se Robert Runták naplno přihlásí i ke galerii, kterou otevře přespříští 
rok v Olomouci v prostorách bývalé továrny. Galerie nabídne ročně v průměru 
pět výstav, jedna z nich bude z jeho vlastní sbírky. Zvláště začínajícím umělcům 
bude nabízet také granty a ateliéry. V objektu vznikne rovněž co-workingové 
patro, na kterém spolupracuje se skupinou mladých lidí a ve kterém se bude 
pracovat především na projektech souvisejících s informatikou, digitalizací, 
marketingem, sociálními sítěmi, designem a architekturou. Plánovaná kavárna 
je sice v takové prostoru samozřejmostí, nikoliv už ale artový byt, který bude 
v nejvyšším patře a který si půjde také komerčně pronajmout. „Bude to, 
věřím, dynamický dům plný života, kde se bude spojovat podnikání, umění 
a kultura. Díky tomuto domu by se měli lidé propojit i v reálném životě, nejen 
na sociálních sítích,“ věří Robert Runták.

O návštěvníky by každopádně neměl mít nouzi. „Není měsíce, kdybych se 
nedozvěděl, že se někdo začíná intenzivně zabývat uměním a začíná jej sbírat,“ 
usmívá se. Tedy hodně štěstí.

JUDr. Robert Runták

Právník, manažer Exekutorského úřadu 
v Přerově a sběratel současného a moderního 
umění. Jeho sbírka se řadí k vůbec 
nejdůležitějším v ČR. Významný mecenáš, 
který podporuje například BOHEMIAN 
HERITAGE FUND či Nadační fond nezávislé 
žurnalistiky. Je poradcem britské Tate Gallery 
pro akvizice ze zemí východní Evropy a Ruska.

Robert Runták zatím uspořádal 
čtyři výstavy:
Tohle není poesie!, Litomyšl, 2016
Narušená imaginace, Ostrava, 2017
Disruptive Imagination, Szentendre, 2017
Doma, Olomouc, 2017

Text: Jan Januš
Foto: archiv Robert Runták
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Miroslav Srnka se po uvedení jeho opery Jižní pól v lednu 2016 v Mnichově 
stal nejsledovanějším českým skladatelem současnosti. V dějinách české hudby 
není mnoho skladatelů, u kterých by si objednala světovou premiéru tak 
špičková instituce jako Bavorská státní opera. Na domácí půdě ale Srnka pořád 
patří mezi méně hrané autory, velké instituce si ho do mnichovského úspěchu 
nijak nevšímaly.

Dirigent Peter Vrábel naopak působí na české scéně velmi intenzivně. Se svým 
Orchestrem Berg orientovaným takřka výhradně na soudobou hudbu letos 
vstoupil už do 17. sezóny. Navzdory vytrvalosti a prokazatelným uměleckým 
výsledkům si ale o zajištěné existenci zatím může nechat jenom zdát. Sešli jsme 
se všichni tři v Café Louvre, odkud nás plně obsazené stoly vyhnaly do takřka 
prázdného Rock Café v suterénu. Bylo to vcelku signifikantní vyklizení pozic, 
jak se v rozhovoru ukázalo. Ale také se ukázalo, že z každého suterénu vede 
cesta ven.

Kdyby se vás někdo úplně náhodně zeptal, co děláte – jaká bude odpověď?

Peter Vrábel: Při náhodných otázkách v hospodě to tajím, abych nemusel 
dál vysvětlovat, kolik mám taktovek a podobně. Nerad o tom mluvím.
Miroslav Srnka: Od roku 2011 říkám, že jsem hudební skladatel.

A když se ten člověk zeptá, co skládáte?

MS: Tak řeknu, že soudobou vážnou hudbu.

o hudbě, financích a mecenášství.

Soudobá hudba 
dostává znovu společenský význam

Co to je soudobá vážná hudba a kdy začala? Proč se na ni lidé dívají 
jinak než na tu minulou?

PV: Když jsem začínal jako student dirigování, měl jsem v hlavě hodně starších 
věcí, hlavně Brahmse, a postupně jsem se dostával k novější hudbě přes 
profesora Jiřího Kollerta. Přinášel hodně soudobé hudby – to bylo ještě 
20. století – a postupně se to přelomilo do dnešního stavu, kdy už ji dělám 
většinou. A kdybych ji měl ohraničit časově, tak pro mě spadá asi do posledních 
dvaceti let.

MS: Kořeny soudobé hudby sahají do doby před sto lety k tvorbě Arnolda 
Schönberga, Albana Berga a Antona Weberna, kdy vznikal jiný způsob chápání 
hudby. Vznikly úplně nové estetické zákonitosti, které se plně prosadily po 
druhé světové válce jako soudobá hudba, a zároveň rozdělily na různé směry. 
V posledních dvaceti až třiceti letech se ale od sebe tak striktně neoddělují 
avantgardisté a ne-avantgardisté. To neznamená, že neexistuje jasná skupina 
skladatelů, kteří programově recyklují již objevené, a dělají to často velmi 
dobře. Ale je tu i druhá skupina, která je přesvědčena, že v hudbě je možné 
hledat neobjevené věci, které přinesou novou zkušenost a zážitek. Soudobá 
hudba je ta, která ještě nebyla slyšet.



Když jste s orchestrem Berg před mnoha lety začínali, byla orientace na 
soudobou hudbu jasná od začátku?

PV: Myslím, že ne, ale bylo nám jasné, že ji chceme hodně hrát, i když v začátcích 
jsme ji ještě porovnávali a párovali s klasičtějším repertoárem. Toho bylo pořád 
míň a dnes už hrajeme asi devadesát procent hudby 21. století a ten zbytek 
z 20. století. V orchestru i u mě je důležité, že nehrajeme jen soudobou českou 
hudbu, ale také světovou. V té české – jako ve všech postkomunistických 
zemích – je cítit, že se ji čtyřicet let někdo snažil organizovat.
 
MS: V těch čtyřiceti letech komunismu byli skladatelé mezi uměleckými 
disciplínami z těch nejprorežimnějších a nejorganizovanějších. Obraz 
soudobého skladatele se tím před veřejností pokřivil do obrazu funkcionáře. 
Je vtipné, že sedíme tady v Rock Café, protože v 90. letech se ke všem 
progresivním výtvarníkům a literátům nepřiřadila za hudbu ta soudobá, 
ale bigbít a underground. To byl substanciální omyl, ale zároveň politické 
manželství. Lidé, kteří tvořili svobodnou kulturu 90. let, vycházeli politicky 
z undergroundu, a byli tudíž v opozici k typickým funkcinářským skladatelům 
doby socialismu. A underground asi ani netušil, že tihle funkcionáři psali 
většinou neoklasicistní a socialisticky realistickou hudbu, která neměla moc 
společného se soudobou hudbou vyvíjející se jinde.

Dnes už je situace pro autory soudobé hudby jiná?

MS: Soudobá hudba samotná zaznamenává v poslední době velkou změnu 
nejen v českém, ale i světovém měřítku. Dostává se do vážnohudebního 
meanstreamu a zabývá se jí úplně jiný typ lidí. Je to vidět třeba na legendárních 
letních kurzech v Darmstadtu, které byly spojené s představou od reality zcela 
odtržených šílených vědců. Dnes jsou tam velmi otevření mladí lidé, kteří jsou 
propojení a mají obrovský drive, aby jejich práce měla společenský dopad. To 
v soudobé hudbě dlouho nebylo, ona se v počátcích strukturálně zahleděla do 
sebe a bylo jí dlouho programově jedno, jaký bude její dopad na posluchače.

PV: Philip Glass kdysi dávno řekl, že skladatelé v Darmstadtu píšou úchylnou 
hudbu a navíc ty úchylárny nutí komponovat i ostatní.

MS: To se právě hodně změnilo. Teď dostává soudobá hudba znovu společenskou 
relevanci, protože se stará, aby říkala publiku něco, co jiné druhy umění říkat 
neumějí.

Pociťujete tuto proměnu také s Orchestrem Berg, je soudobá hudby na 
vzestupu?

PV: Ano, já už se dnes nemusím omezovat v tom, co budeme hrát. Můžeme 
zařadit úplně nejdrsnější a na první pohled málo srozumitelnou hudbu 
a obecenstvo ji vnímá, poslouchá a něco si odnese. Celý večer můžu hrát 
hudbu, která by mně samotnému přišla před deseti lety jako nezkousnutelná. 
To je výborný pocit, který mně i celému orchestru uvolnil ruce.

MS: Vy jste si ale taky vychovali skvělé publikum, které je tak trochu vaše.

PV: Publikum nám neodchází, což je super, naopak ho přibývá. Ale my jsme 
se už taky hodně naučili a jsme schopní ty věci interpretovat lépe, kvalitněji 
a srozumitelněji. Současná hudba vyžaduje dvě věci: úplně přesně ji odehrát 
a ještě tam dostat nějakou emoci. Musím cítit, že přijde nějaké to šimrání.

MS: To je důležitý bod. V tradičních abonentních orchestrech, které se občas 
odhodlají dát nějakou současnou hudbu jako třešničku na dortu, se její úspěšné 
provedení někdy zaráží na velmi malém zkouškovém prostoru. Jenže soudobé 
skladby potřebují na přípravu času více než ty klasickoromantické repertoárové. 
Muzikantům samozřejmě trvá déle se v novinkách vůbec jen zorientovat, takže 
pak chybí prostor, aby se podařilo vypěstovat přesvědčivost, výraz a zápal, bez 
kterého se skvělé provedení neobejde.

Peter Vrábel říkal, že už nemá strach uvádět na koncertech Orchestru 
Berg jakoukoliv hudbu. Měli jste strach, když jste se v prosinci 2016 
chystali uvést se SOČRem váš Klavírní koncert, který měl premiéru před 
pěti lety ve Vídni?

MS: To byl zajímavý zážitek a srovnání s Orchestrem Berg. Věděl jsem, že 
Klavírní koncert bude moje první větší věc, která se v Praze bude hrát po 
premiéře Jižního pólu v Mnichově. SOČR se pustil v této sezóně do nové 
odvážné dramaturgie a image. A do toho jsem chtěl s nimi jít, i kdyby to měl být 
trochu risk. S provedením v Rudolfinu jsem byl moc spokojený. V abonentním 
publiku SOČRu byli i lidé, kteří byli překvapení, ale to je normální. Když 
zůstanu u definice, že soudobá hudba je ta dosud neslyšená, tak není možné, 
aby k tomu nedocházelo. Jde jen o to, jakou úroveň ten střet má.
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Nějaké zabučení se sice ozvalo, ale ze strany publika jsem žádný velký 
střet nezaznamenal.

MS: Koncertní rituál se za spoustu let poněkud sterilizoval, a jak křičeli na 
Stravinského nebo po Messiaenovi házeli boty, to už není úplně zvykem. Velmi 
si vážím toho, když po Klavírním koncertu někdo napíše, že se sice snaží 
přijít Srnkovi na kloub, ale že stále nic – ale že i přesto, ať se soudobá hudba 
hraje stále houšť. Stejně jako to hlasité zabučení při potlesku, to je pro mě 
upřímná a otevřená odmítavá reakce. Druhá věc jsou ovšem takové ty jedovaté 
poznámky na půl úst a anonymní hejty, které nepatří do společnosti lidí, co 
jdou do Rudolfina na koncert.

Na Orchestr Berg chodí i lidé, kteří už se cítí staří na undergroundové 
koncerty a berou ho jako svoji oblíbenou kapelu. Proč nejde publikum 
stejně za velkou filharmonickou institucí bez ohledu na to, co hraje?

MS: Je vidět, že ansámbly jako Orchestr Berg zvládly zakladatelskou 
celospolečenskou práci, kterou si nikdo ze státních institucí neodvážil udělat – 
ve skutečnosti tyto instituce na osvětu dlouho kašlaly. A situaci zachraňovali 
nadšenci. Dotáhly všechnu tu práci až do dnešního bodu, kdy i instituce 
zřizované státem nebo městy začínají brát soudobou hudbu za součást svojí práce. 
Národní divadlo bude hrát operu Jiřího Kadeřábka, Česká filharmonie pozvala 
loni Petra Eötvöse na speciální koncert a letos hrála Messiaenovu Turangalilu…

PV: Turangalila je sedmdesát let stará.

MS: A to je právě zajímavé. Eötvös hrál s bubeníkem Martinem Grubingerem 
věci z poslední doby, ale pro lidi, kteří teď chtějí objevovat novou hudbu, je to 
s Turangalilou jedna skupina děl. Stejně jako repertoár Orchestru Berg. Tím se 
dobře definuje ten estetický zlom v repertoáru, co je soudobá hudba, a co není. 
Není to otázka stáří skladeb, ale určitého modelu vnímání.

Teď jsme tedy v situaci, kdy cestu soudobé hudbě prošlapali nadšenci, 
kteří na to sháněli prostředky všemi možnými způsoby, zatímco instituce 
financované z veřejných peněz se na to vykašlaly. Co dál?

MS: Nadšenecké instituce, které odtáhly gründerskou práci, by se v tomto 
okamžiku měly stát těmi zřizovanými. Není jich zase tak moc. Už dostatečně 
prokázaly přesně to, co má prokázat ten, kdo má být státem zřizován: že zkrátka 
jde přes veškeré překážky vpřed. Stát by si jich měl konečně všimnout a dát 
jim trvalejší podporu, která je jedinou možností dalšího růstu až na špičkovou 
mezinárodní úroveň.

PV: Samozřejmě, peněz není nikdy dost a větší projekty víc stojí. Nechci říct, 
že muzikanti budou bohatší, bohatí nebudou nikdy. Jde o to, že naše projekty 
mohou být pořád lepší.



Kde člověk vůbec bere peníze, když zakládá orchestr nebo začíná 
skladatelskou dráhu?

PV: Já musím poděkovat skladatelům ze starší generace, o které se tu už 
mluvilo, – Kalabisovi, Riedlbauchovi a dalším – strašně nám pomohli. 
A podporovali nás, aniž by v tom měli jediné procento svých zájmů, to bylo 
úžasné. My jim děkujeme, že nás pochopili, dali nám sebevědomí a někdy 
nám pomohli, abychom mohli udělat koncert s minimálními náklady. Bez 
jejich pomoci by to nebylo možné. Když jsme před dvaceti lety začínali, žádat 
o peníze nebylo tak jednoduché.

MS: Oni vás podporovali finančně?

PV: Ne, ale pomohli nám získat granty. A nikdy v životě mi nepřišli říct, abych 
jim zahrál nějakou skladbu.

MS: To je ctí. Já jsem studoval skladbu už při zaměstnání a potom jsem ještě 
dlouho paralelně se skládáním pracoval. Před premiérou své první komorní 
opery v roce 2011 jsem si řekl, že jdu do toho, a jistotu zaměstnání – posledních 
pět let jsem pracoval jako šéfredaktor Editia Bärenreiter – jsem opustil.

Jak je to vůbec s dostupností notových materiálů a tím i skladatelské 
práce?

PV: To je otázka propagace kultury v konkrétní společnosti. Jako dramaturg 
vidím, že mám neskutečnou možnost se informovat o věcech, které vznikají 
v severských a pobaltských zemích. Najdu si je v internetovém katalogu včetně 
náhledu partitury a když se mi zdá zajímavá, napíšu si o celou a dostanu 
ji. Potom se mi stává, že mám v programu například hodně severských 
autorů, protože čeští autoři takový servis nemají. Každopádne koupit si nebo 
pronajmout notový materiál bývá dost drahé. Třeba jen partitura Georga 
Friedricha Haase, kterou teď mám „dočasně“ půjčenou na doma, protože v ní 
mám množství vlastních důležitých poznámek, stojí zhruba deset tisíc.

Z každého 

suterénu 

vede cesta 

ven
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MS: Výroba notových materiálů stojí strašně moc. Deset tisíc za Haase je 
horentní suma, ale většinou jsou to režijní náklady. Nakladatel ani při těchto 
částkách nemá žádný podstatný zisk.

Skladatelé se dnes dělí v zásadě na dvě kategorie: jedni jsou zastupováni 
nějakým nakladatelem jako třeba Haas – já jsem měl v tomto směru taky 
ohromnou kliku. A druzí musí spoléhat na to, že to zvládnou sami anebo 
seženou aspoň nějakou podporu. Tu pro ta nejlepší díla v mnoha zemích 
úspěšně zajišťují hudební informační střediska. Bohužel ani tento mechanismus 
u nás nefunguje na takové úrovni.

Nakousli jsme granty, jak by se měl starat stát i práci komerčních subjektů. 
Jakou roli hrají v hudbě mecenáši – jakou s nimi máte zkušenost?

PV: Ředitelka a PR manažerka Orchestru Berg Eva Kesslová studovala 
v Americe, kde spousta orchestrů funguje právě tak, že je platí mecenáši. Mnozí 
to dělají nezištně, aniž za to mají nějakou reklamu, je to pro ně čest. A Eva 
sem přišla ze studií s obrovským optimismem. My nemáme mecenáše, kteří 
by nám financovali sezónu, ale zaplatí třeba práci skladatele. Občas někoho 
najdeme, ale obvykle je to z řad kamarádů nebo známých, kteří sami přišli 
a řekli: „Poslouchej, já si chci zaplatit tuhle premiéru.“ To byl pro nás velký 
posun v tom, že je to možné, ale chce to čas a otevřenou společnost.

Jaký čas to chce, vždyť už letos začínáte sedmnáctou sezónu?

PV: My jsme s tím začali až asi před pěti lety, na začátku bychom si to ani 
nedovolili. Málokdo si uvědomuje, kolik stojí orchestr, kolik stojí práce 
skladatele. To se hodně opomíjí.

Jaký je stav mecenášství v Čechách z hlediska skladatele?

MS: U nás byla dlouho skoro ostuda říct, že by se člověk měl skládáním živit. 
A musím říct, že až na jednu spoluobjednávku od PKF jsem nikdy neměl 
objednávku z Čech, která by byla poznatelná na účtu. To znamená, že jsou 
to všechno objednávky ze zahraničí a část z nich je financovaná konkrétními 
sponzory, kteří jsou ochotní výrazně podpořit třeba i mamutí divadelní díla. 
Často jsou to lidé velmi nenápadní, kteří mají někde jenom logo firmy nebo 
fondu, ale tiše a z povzdálí pozorně sledují scénu. Jsou v úzkém kontaktu 
s intendanty státních i nestátních institucí a s těmi se potom dohodnou, 
od koho co budou chtít. Jsou to jakési šedé eminence, nikde se moc nahlas 
nechlubí. A obvykle dost dlouho trvá, než je osobně poznáte, protože chtějí 
nechat skladateli osobní svobodu.

PV: To se mi zdá úplně skvělé, v podstatě ideální stav. Něčím přispěji, ale 
netlačím na skladatele.

MS: Ti lidé jsou natolik moudří, aby věděli, že tlak k ničemu nevede. Je zásadní 
budovat tento typ prostředí, aby skvělé nápady jakéhokoli skladatele nebo 
ansámblu neumíraly kvůli absenci struktur, které je pomůžou realizovat. To je 
cíl osobního mecenášství.

PV: Je to také věc odvahy člověka, který jde do věci s nejistým výsledkem. 
Nemůže vědět, jestli to uspěje, nebo ne. My jsme na tom stejně – když pro Berg 
něco objednáváme, tak vím, jak který člověk píše. Ale nejedeme jen na jistotu 
věcí, u kterých vím, jaké jsou, a slyšel jsem je tisíckrát.

Jak by měl vypadat honorář profesionálního skladatele, který 
neprovozuje kompozici pouze jako koníčka po večerech?

MS: Skladatelská práce je časově mimořádně náročná – velké věci zaberou měsíce 
až roky. A když se mě někdo ptá, jaké by měly být honoráře, tak odpovídám: 
„Představte si, jak dlouho to člověk dělá, spočítejte všechny náklady od auta 
po cestovné a hotely, udělejte z toho superhrubou mzdu a vynásobte ji počtem 
měsíců, kdy se na skladbě pracovalo. Výsledek je nejnižší možná objednávka.“ 
Velké projekty stojí částky, kterým se v českých poměrech ani řádově neblížíme. 
Na nejlepší sólisty a dirigenty už se tu často peníze najdou, na skvělé skladatele 
současnosti ještě ne. Ale musíme k tomu dojít, jinak nelze očekávat, že bude 
česká soudobá hudba kvést. A když má skladatel tu drzost, že chce mít ještě 
nějaký soukromý život, tak nemůže donekonečna pracovat na amatérské bázi.

Miroslav Srnka

Je považován za jednoho z nejúspěšnějších 
současných českých hudebních skladatelů. 
Vystudoval hudební vědu na FF UK, 
kompozici na HAMU poté studoval také 
v zahraničí na Humboltdově univerzitě 
a Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris.

Peter Vrábel

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije 
a pracuje v Praze. Svoji koncertní kariéru 
zahájil brzy, již jako student Akademie 
múzických umění. V roce 1995 založil 
Orchestr Berg, přední české těleso, které 
se specializuje na soudobou hudbu. 
Dodnes je jeho uměleckým šéfem.

Text: Boris Klepal
Foto: Karel Šuster, 

Johana Kratochvílová, Pavel Hajný 
Bayerische Staatsoper / Wilfried Hösl



Neexistuje 
nepřístupná 
hudba
Pavel Kysilka
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Pavel Kysilka, president Smetanovy Litomyšle a člen správní rady BOHEMIAN 
HERITAGE FUND, hodnotí uplynulý ročník zmíněného hudebního festivalu 
a představuje plány na další. „Je to rok 18, a to vypovídá o všem. A díky osmičce 
také rok 1948 či 1968. Všechna tato výročí budeme příští rok připomínat, a to 
hudbou, výtvarnou větví i verbálně,“ říká. Diváky čeká například Libuše, Česká 
píseň, Z mého života či Glagolská, Jenůfa či Novosvětská.

Jaký byl letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl pohledem jeho 
presidenta?
Jeden z nejúspěšnějších v historii. Ať to již měříme návštěvností, finančním 
výnosem nebo pro nás nejdůležitějším ohlasem ze strany návštěvníků 
i hudebníků. Také dramaturgicky šlo o velmi zajímavý ročník. Výborné bylo 
už zahájení, během kterého se představila České filharmonie se Semjonem 
Byčkovem, který se nyní stal jejím šéfdirigentem. Partnerství Smetanovy 
Litomyšle s Českou filharmonií tak dostane další rozměr. Mezinárodně 
jedinečné byly opět barokní opery v Nových Hradech, v těch bychom rádi 
pokračovali a rozvíjeli je. Vedle hudební větve proběhla také velmi úspěšná 
výtvarná větev. Ta opět lámala rekordy, zahrnovala totiž přes dvacet výstav. 
Obrovskou radost nám udělala profiluvá výstava Generation one, za kterou stál 
BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Jak se osvědčují právě netradiční formáty, kde se, například jako 
v Nových Hradech, propojuje hudební zážitek i se zajímavým místem 
a třeba kulinářstvím?
Je to jeden z pilířů, které chceme na Smetanově Litomyšli držet. Jde o unikátní 
kombinaci úžasného prostředí, jehož majitelé, manželé Kučerovi, této spolupráci 
nesmírně fandí, skvělé režisérky paní Švecové, která umí fantasticky skloubit 
prostředí s vysokou hudební i scénickou kvalitou a dalších faktorů. Letos to byl 
opulentní zážitek, a to nejen díky kulinářství, které k barokní hudbě patřilo. Byl 
to opulentní zážitek i hudebně a výtvarně. Hrálo se asi na pěti místech, diváci 
se přesouvali, což ukázalo další potenciál těchto čtyř večerů.

Stejně tak se vám podařilo dobře využít i zahrady v Litomyšli…
To byl fenomén letošního roku a musím za tento počin složit poklonu 
organizátorům. Zahrady otevřely festival úplně všem, byly volně přístupné 
a využívaly jich tak rodiny s dětmi. Nenásilnou formou tím lidé získávají vztah 
k něčemu, o čem si mohli myslet, že je nemusí zaujmout.

Jaký byl 59. ročník a jaké výzvy přináší 
jubilejní 60. ročník

Jaká je jeho budoucnost, která vyvrcholí 
v roce 2024 velkým připomenutím výročí skladatele, 
jehož název nese?



Je to tedy i edukace a osvěta?
Je to tak a je to i vstřícné gesto vůči Litomyšlanům. Přirozenou cestou si tak 
festival vytváří svůj dorost a svou budoucnost. Přitáhnout dnes mladé lidi ke 
klasické hudbě není úplně snadné, ale lze to. A to letos ukázaly jak zahrady, tak 
v minulosti i koncerty na přání s mobilem, pomocí kterého se hlasovalo, co se 
bude dál hrát. Přemýšlíme také o spolupráci s uměleckými školami, kterým má 
festival určitě co nabídnout a ony zase festivalu. Každý festival si musí budovat 
budoucnost a ta patří mladým.

Jak jde vlastně dohromady festival klasické hudby a nové technologie?
Ty věci patří k sobě. Nikdy necouvneme z velmi solidního fundamentu 
a umělecké hodnoty, každý návštěvník se musí spolehnout na to, že na festivalu 
uvidí Smetanovy opery a opery dalších špičkových českých tvůrců jako je 
Janáček, Dvořák či Martinů a také světových špiček, přes Wagnera po Verdiho 
až třeba k umělcům 20. století. Zároveň má ale festival obrovskou šanci otevřít 
tento svět hluboké umělecké kvality mladým generacím prostřednictvím 
technologií. Festival je velmi aktivní v oblasti videí, diváky oslovuje také formou 
her, kvízů a soutěží. Na youtube i na Facebooku vtahují do hry lidi, kteří se tak 
dostávají stále blíž a blíž k fundamentu, o němž jsem začal.
Ukázalo se, že nebylo snadné dostat diváky na koncert pro mladé, ale ještě méně 
snadné bylo je dostat pryč. Přišli a byli fantasticky angažovaní, právě proto, že 
se chytře využilo nových technologií, třeba možnosti být zatažen přímo do hry, 
což mileniály a současnou mladou generaci zajímá. Neexistuje nepřístupná 
hudba či umění, existuje jen nenápaditý způsob podání.

Letošní ročník měl rozpočet 35 milionů korun. Je to optimální částka, 
nebo by to mělo být ještě více?
Nejsme festivalem, který by nepřiznal úspěch, a to i úspěch finanční. Festivalu 
se skutečně dařilo. Vstupenky samozřejmě nejsou úplně levné, ale snažíme 
se jejich cenu držet na úrovni, aby si je běžná rodina mohla dovolit. I velmi 
náročné programy byly letos velmi rychle vyprodané, souvisí to samozřejmě 
i s celkově příznivou ekonomickou situací a dobrou ekonomickou náladou 
ve společnosti. Stěžovat si rozhodně nemůžeme, ale umím si představit, že by 
festival pracoval s větším rozpočtem. A týká se to již příštího ročníku. Je to rok 
18, a to vypovídá o všem. A díky osmičce také rok 1948 či 1968. Všechna tato 
výročí budeme příští rok připomínat, a to hudbou, výtvarnou větví i verbálně. 
Samozřejmě takováto věc potřebuje vyšší rozpočet a není náhoda, že jsme si už 
letos vytvořili pro tento výjimečný ročník rezervu.
Ročníkem 2018 už dlouho žijeme naplno, delší dobu se už ale připravujeme 
rovněž na ročník 2024, kdy si připomeneme 200 let od narození Bedřicha 
Smetany. I tento ročník bude rozpočtově velmi náročný a dopředu si na něj 
vytvoříme rezervu. A do třetice musím říct, že i když jsem vyjádřil spokojenost 
s dramaturgií, naši ambice jsou větší. Chceme jednou představit unikátní 
a originální inscenace mezinárodní významu a dosahu a samozřejmě i zvát ze 
zahraničí tělesa i jednotlivce, které budou ozdobou české festivalové sezóny. 
Každý rok chceme přinést dramaturgicky něco mimořádného a v tom je naším 
přirozeným partnerem BOHEMIAN HERITAGE FUND, který sdružuje 
mecenáše a pomáhá vzniknout věcem, které by jinak nevznikly.
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Dalo by se to stihnout do roku 2024?
Bylo by to skvělé. V tomto roce chceme uvést všechny Smetanovy opery, a to 
včetně nedokončené Violy. Dnes si ještě nemůžeme být jisti, zda špičkové 
operní scény budou schopny Litomyšl takto pokrýt. A možná právě tímto 
způsobem vznikne prostor pro určitý originální počin. Náš dramaturg Vojtěch 
Stříteský se tím už nějakou dobu intenzivně zabývá.

Jak vypadají vaše další plány spojené s rokem 2024?
Budeme se maximálně soustředit na Smetanu a na jeho souputníky, následovatele 
a inspirátory, k nimž může patřit třeba Wagner nebo Liszt. Chceme ukázat, že 
Smetana je velmi atraktivní osobností i pro 21. století, nebo možná právě pro 
21. století. Jeho hudba klade otázky, které jsou dnes velmi aktuální a kterými 
svět žije. Chceme také uspořádat konference, sympozia a workshopy na 
smetanovská témata. Hodláme stát ve středobodu smetanovského a hudebního 
dění. Smetanovo rodiště je totiž jenom jedno a smetanovský operní festival je 
taky jen jeden.

Bude narůstat třeba i počet dní, během kterého festival probíhá?
Ne, dnes jsme na optimu, letos šlo o 36 pořadů. Rozsah nemusíme zvyšovat, 
spíše půjdeme do hloubky i nových výšin. Kvantita je dostatečná, pracovat 
budeme s tématy a se skloubením hudební a výtvarné větve.

A na závěr, jaké jiné festivaly máte osobně rád a mohou pro vás třeba být 
i inspirací?
Letos mě zaujala Lípa Musica podporovaná i naším BHF, jde o velmi dobře 
organizovaný přeshraniční festival zajímavý i svým prostředím. Výborný 
a extrémně dramaturgicky zajímavý je jarní Salzburg. Letos se mi velmi líbil 
i hlavní salzburský festival. Šlo o neuvěřitelnou koncentraci světových špiček 
a velmi odvážnou dramaturgii. A pak mám velmi rád Grafenegg, náš sesterský 
festival. A abych vybočil ze žánru, za výborný považuji také Bohemia Jazz Fest 
Rudyho Linky v historických centrech českých měst a Colours of Ostrava.

Předpokládám, že právě bez mecenášů by ani váš festival nemohl 
vzniknout…
Určitě, poměr veřejných a soukromých zdrojů u Smetanovy Litomyšle oproti 
jiným festivalům významně převažuje na stranu privátní, což je dobře. Svědčí 
to o tom, že se prostředí v České republice kultivuje. Velmi nás těší, že máme 
jednak velké korporátní partnery, počínaje Českou spořitelnou, přes Škoda 
Auto, Lesy ČR, Mach a další firmy, jednak ale vedle nich vyrůstá struktura 
individuálních mecenášů, kteří si bez ohledu na jakýkoliv sponzoring festival 
velmi zamilovali a jejich přínos je opravdu nemalý. Velmi si jich vážíme 
a znamenají pro nás obrovskou motivaci. Doufám, že se z mecenášství stane 
i v České republice velký fenomén tak, jak přirozeně bohatneme.
Obrovské poděkování patří také kraji, spolupráce s ním je příkladná. Je to model, 
který by měli kopírovat další osvícení politici v centru a regionech. Centrální 
zdroje by měly jít podle mého názoru na špičku pyramidy a podporovat ta tělesa 
a festivaly, které reprezentují Českou republiku navenek a vytvářejí brand celé 
zemi. Nižší patra už by měla být postupně ponechána lokálním mecenášům 
a sponzorům a i lokálním veřejným zdrojům.

Důležité bude také diskutovat v souvislosti s mecenášstvím 
o souvisejícím právním či daňovém prostředí, které těmto aktivitám 
ne vždy úplně svědčí. Jaké máte s tímto zkušenosti?
Je to obecně pravda a je nutné diskutovat o tom, zda třeba nastavení daňového 
prostředí napomáhá mecenášství. Umím si pro mecenášství představit vlídnější 
prostředí. O to více nás ale těší, že mecenášství v Litomyšli každým rokem 
vzkvétá.

Už jste zmínil ročník 2018, kdy si budeme připomínat řadu osmičkových 
výročí. Také půjde o 60. ročník festivalu. Nakolik bude důležitá ta 
historie?
Bude klíčová. Podaří se nám naplnit naši vizi mít pro každý ročník velké téma, 
a to téma propsat jak do hudební, tak do výtvarné větve. Osudové osmičky se 
promítnou do tématu Český poutník, kterým rozumíme putování české kotliny 
a českého národa po všech osudových peripetií minulosti až k naší dnešní 
moderní existenci.

Nakolik se u vás budou střetávat tradice a inovace?
Máme chuť v Litomyšli představovat i věci, které mohou trochu provokovat 
a představovat nové inscenační možnosti. Každý rok také vznikají pořady 
vysloveně pro Litomyšl, u nich může být dramaturgické vedení daleko 
aktivnější a na mnoha příkladech se ukázalo, že nám odvaha nechyběla. Určité 
provokující pnutí patří k festivalu a líbí se nám. Cítit jej můžete i z profilových 
výstav.

Příští rok uvedete Smetanovu Libuši. Půjde o převzatou inscenaci?
Ano, zatím jsme vlastní představení opery, které by bylo originálním projektem 
pro festival, neuvedli. Dnes už si ale myslím, že tuto ambici můžeme mít a je to 
jeden z mých snů. Že vznikne originální inscenace, která bude žít po festivalu 
vlastním životem.

Pavel Kysilka

je český ekonom, v letech 1992 až 1999 
člen bankovní rady a viceguvernér 
Státní banky československé a později České 
národní banky. V letech 2011 až 2015 byl 
generálním ředitelem České spořitelny. 
Je presidentem Národního festivalu Smetanova 
Litomyšl a členem správní rady BOHEMIAN 
HERITAGE FUND, v roce 2016 založil 
6D Academy, která připravuje české manažery 
na změny, které přinese digitální revoluce.

Text: Jan Januš
Foto: Smetanova Litomyšl – František Renza, archiv Pavla Kysilky



Nejznámějším projektem Institutu je internetový portál PROPAMÁTKY, který 
je určen odborné i laické veřejnosti se zájmem o památky a jejich obnovu. 
Jste-li vlastníkem historického objektu, naleznete zde řadu informací nejen 
o možnostech financování, ale i kontakty na zkušené a prověřené řemeslníky, 
firmy a další odborníky. Tomuto účelu slouží část portálu Financování 
a Katalog služeb. Portál ale zpřístupňuje také mnoho aktuálních informací 
z oboru, a to v sekci Zpravodajství. Každý den se zde můžete dočíst několik 
novinek z nejrůznějších oblastí kultury a památkové péče.

Dotace, šikovné ruce i informace

V rubrice Financování přináší Institut informace o aktuálních dotacích 
a veřejných sbírkách souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Největší počet 
programů vyhlašují kraje a města. Nemalý objem prostředků rozdělují ale 
i jednotlivá ministerstva. Přirozeně nejaktivnější je Ministerstvo kultury. 
Dalším ekonomickým partnerem mohou být nejrůznější nadace a nadační 
fondy. Finančně náročnější akce mohou být podpořeny například z takzvaných 
norských fondů nebo z programů přeshraniční spolupráce.

Ruku v ruce s hledáním peněz dá každému majiteli památky nemalé úsilí 
nalézt hodnověrného odborníka, který oplývá spolehlivými referencemi. 
Právě takové Institut vyhledává a eviduje na svém portálu, a to v sekci Katalog 
služeb. Zájemci v něm naleznou praktické informace a kontakty na odborníky 
zabývající se péčí o naše kulturní dědictví – od řemeslníků a restaurátorů přes 
architekty a projektanty až po soudní znalce. Podmínkou pro zápis je doložení 
referencí předchozích aktivit, které jsou v případě nejasností ověřovány 
u Národního památkového ústavu. Vedle firem se zde prezentují i neziskové 
organizace, jejichž cílem je například obnova některé památky nebo další 
osvětové a vzdělávací aktivity.

V České republice není mnoho neziskových organizací, 
které se zabývají komplexním informováním o obnově 

kulturního dědictví, od financování přes praktická 
doporučení až po inspirativní příklady z praxe. Činnost 
jedné z nich vám představíme v tomto článku. Jmenuje 

se Institut pro památky a kulturu a v tomto roce 
slaví 10. výročí své existence.

Text: Aleš Kozák, ředitel Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Foto: Archiv Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.

Ondřej Pávek, předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany 
přebírá ocenění v rámci projektu MÁME VYBRÁNO.



Na praktickou stránku věci navazuje konference PROPAMÁTKY, kterou 
Institut pořádá pravidelně už od roku 2008. Na rozdíl od předchozí soutěže 
vyhlašované každoročně v dominikánském klášteře v Praze se koná pokaždé 
na jiném místě v České republice. Je vždy zaměřena na určité druhy staveb, 
jako například na vodojemy, kostely, sladovny, nádražní budovy nebo pivovary. 
Účastníci mají navíc příležitost si v rámci doprovodného programu prohlédnout 
konkrétní příklady obnovy a využívání historických budov v praxi.

Něco málo ze zákulisí

Institut pro památky a kulturu, který zaštiťuje všechny zmíněné aktivity, vznikl 
v roce 2007 a mezi jeho hlavní cíle dodnes patří šíření informací, vzdělávání 
a osvěta související s obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví. 
To vše se daří zejména díky jedenáctičlennému týmu zaměstnanců, v němž 
pracují převážně lidé s hendikepem. Organizace funguje jako sociální podnik, 
jehož rozvoj je financován z více zdrojů. Jedním z nich je i Klub PROPAMÁTKY 
sdružující jeho partnery, dárce a podporovatele. Institut pro ně vydává tištěný 
čtvrtletník a poskytuje řadu dalších výhod. Motivací celého kolektivu je nejenom 
pomoc při opravě památek, ale především budování vztahu k nim. Za dobu své 
existence jednoznačně dokázal, že za jeho posláním „Pomáháme šířit osvětu 
a příklady dobré praxe v péči o kulturní dědictví“, nejsou jen prázdná slova.

Po zdrojích finančních a odborných ovšem myslí redaktoři portálu 
PROPAMÁTKY také na záležitosti motivační. V sekci Zpravodajství proto 
objevíte inspirativní příklady opravených památek, pozvánky na tematické 
konference, výstavy nebo semináře z celé České republiky. Všem organizacím 
i jednotlivcům, kteří pořádají akce v oblasti péče o kulturní dědictví, nabízí 
Institut mediální partnerství, aby jim pomohl připravovanou událost vhodným 
způsobem medializovat. Více než třem tisícům čtenářů je také každý týden 
zasílán e-mailový zpravodaj s těmi nejzajímavějšími aktualitami, které se na 
portálu objevily za předchozích sedm dní.

O památkách nejen na internetu

Financování a obnova památek je pochopitelně velké téma. Institut pro 
památky a kulturu se mu proto věnuje i prostřednictvím vydávání publikací 
a realizací pravidelných akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Spolupracuje 
například s krajskými úřady, pro jejichž potřeby vydává jednou do roka bulletin 
o možnostech financování kulturního dědictví. Nese název MÁME VYBRÁNO 
a je součástí širšího projektu, který se zaměřuje na financování obnovy památek 
z nejrůznějších zdrojů, seznamuje se zkušenostmi organizátorů veřejných 
sbírek a inspiruje zajímavými příklady z praxe.

Jeho stěžejní součástí je stejnojmenná konference a soutěž, které jsou pořádané 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. 
Přednášky doplňují panelové diskuze, které účastníkům umožňují sdílet 
praktické zkušenosti a komentovat konkrétní problémy.

Soutěž prezentuje úspěšné příklady financování obnovy kulturního dědictví 
v České republice a je rozdělena do tří kategorií. První oceňuje finančně 
nejúspěšnější sbírkové projekty předchozího roku. Nejčastěji se veřejné sbírky 
soustředí na záchranu sakrálních památek. Vyhlašují je farnosti, ale také města, 
obce, neziskové organizace či soukromé společnosti. Jednou z nich je například 
společnost CrossCafe original, která dokázala ve sbírce na zakoupení nového 
zvonu do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni shromáždit více než 4,2 miliony 
korun.

Další kategorie upozorňuje na příklady dobré praxe a nevšední nápady. Zde je 
prostor vyzdvihnout snahu o zajímavou propagaci. Ať už se jedná o projekty 
spíše regionálního charakteru, jako je například obnova hospodářského 
statku v Borotíně, nebo ty s celostátním přesahem. Mezi ně bezesporu patří 
letos oceněná sbírka Nadačního fondu Svatovítské varhany, která úspěšně 
shromažďuje finance na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta.

Vítěze poslední kategorie s názvem Cena veřejnosti určují výsledky on-line 
hlasování na stránkách projektu. Prvních 10 projektů s nejvyšším počtem 
hlasů si každoročně rozděluje 100 tisíc korun. Získávají od Institutu příspěvek 
na sbírkový účet, ale zároveň se tak díky soutěži a zapojení veřejnosti daří 
obracet pozornost k ohroženým památkám. V roce 2017 v této kategorii 
zvítězila veřejná sbírka na záchranu vzácných varhan, kterou organizuje 
Římskokatolická farnost Bozkov.



Podporujeme 
inovace 

a kreativitu
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Jako první filantropickou organizaci představujeme FEDORU, které je BHF 
členem již dva roky. Díky této spolupráci mají naši mecenáši přístup ke 
vstupenkám do prestižních operních domů Evropy a současně k mimořádným 
uměleckým zážitkům, které FEDORA pro své členy nabízí. Příkladem může 
být návštěva Bizetovy opery Carmen v Royal Opera House v Londýně spojená 
s prohlídkou opery a místy v Královské loži.

FEDORA – Evropský kruh filantropů opery a baletu je soukromá nezisková 
organizace, která se zavázala podporovat a přispívat na balet a operu. Asociace 
byla založena roku 2014 v Paříži, pod presidentstvím pana Jérôme-Françoise 
Ziesenisse jako pocta Rolfu Liebermannovi.

Hlavní cíl FEDORY je podpořit obecně filantropii na poli opery a baletu 
a podporovat vznik nových oper a baletních koprodukcí prostřednictvím 
ceny Van Cleef & Arpels Prize for Ballet a ceny GENERALI Prize for Opera, 
které podporují vznik umělecké kooperace mezi operními domy, baletními 
společnostmi, festivaly a umělci. První kolo probíhá za dohledu organizace 
Opera Europa, což je profesionální sdružení operních domů a festivalů 
v Evropě. Druhé kolo se odehrává za účasti poroty expertů, kteří vybírají vítěze 
FEDORA Prizes. Nové operní a baletní koprodukce jsou hrané na prestižních 
operních jevištích a na festivalech, což přináší zviditelnění a přitahuje 
pozornost mezinárodního publika. FEDORA byla zatím schopna podpořit 
8 inovačních oper a baletních projektů, které byly společným dílem spolupráce 
50 kulturních institucí s více než 200 realizacemi ve 14 zemích. Mezinárodní 
publikum bezmála zahrnuje více než 100 000 mladých lidí. Ocenění FEDORA 
Prizes tak pomáhá budoucím mladým talentům v opeře a baletu.

FEDORA zaměřuje svoji aktivitu na to, aby sdružovala operní a baletní 
nadšence, kteří sdílí stejnou představu o dokonalosti těchto dvou světů. Síť 
se skládá z 80 partnerů z řad předních evropských institucí, jakož i fyzických 
a korporátních členů z 20 různých zemích. FEDORA nabízí svým členům 
speciální přístup do operních domů a festivalů v Evropě. Viceprezidentkou 
organizace, která sídlí ve Florenci, je Vévodkyně Clotilda Crosini. Jean-Yves 
Kaced, ředitel AROP – The Association of Friends of the Paris National Opera, 
převzal roli generálního tajemníka a auditorem se stal Peter Espenhahn. 
Ředitelkou FEDORY je momentálně Edilia Gänz. V roce 2017 FEDORA 
obdržela ocenění Philanthropy Award na International Opera Awards.

FEDORA v Praze v únoru uspořádá zasedání operní části poroty FEDORA 
PRIZES 2017. V porotě mimo jiné zasedne i ředitelka opery Národního divadla 
paní Silvia Hroncová. Spolu s Národním divadlem se bude BHF podílet na 
přípravě programu pro naše společné přátele. Rádi bychom Prahu ukázali 
v tom nejlepším světle jako evropskou kulturní metropoli, ve které bychom 
mohli hostit další předávání cen v následujících letech.

Text: Edilia Gänz, 
ředitelka FEDORA,

Jakub Skřejpek
Foto: Marc Coudrais

V této rubrice budeme pravidelně představovat 
mecenášské struktury a organizace, které fungují 

v Evropě nebo po celém světě. Budeme

a nápadů, jak mecenášství co nejvíce přiblížit 
a ukázat jeho trendy.



Text: Ivan Hronec, ředitel distribuční společnosti Film Europe
Foto: Jiří Šeda

V demokracii, je hlavným patrónom umenia – „vec spoločná“ – teda štát. Jeho 
mechanizmus rozhodovania formuje vôľa väčšiny.
Jeho znakom kvality je ale kultivácia menšín.
Špičkové umenie a kultúra sú spoločenskou „menšinou“.
Väčšinu niekedy napadne zrušiť referendom galérie, opery, divadlá a festivaly. 
Ale neurobí to, pretože intuitívne cíti, že umenie, predsa len na niečo je.
Napríklad na obranu. Pred vlastným rozpadom a pred inými, silnými 
„väčšinami“, ktoré vedia že funkciou umenia je magnet spolupatričnosti. 
Gravitáciu spolupatričnosti nestvorí matéria. Ale iba dobrý sen.
Americký, čínsky, ruský či nemecký.
Český sen nevyrobia Dukovany, ale možno Svatovítska katerdrála a jej varhany.
Štát je dobrý total sponzor. Dokáže inštitúciu založiť, vybudovať a spravovať. 
Ale chronicky nevie stanoviť jej dlhodobý cieľ a zúfalo nemá zmysel pre detail.
Detail, dokážu riešiť iba detailisti. Skupinka nezištných jednotlivcov ktorí 
hľadia za horizont štyroch volebných rokov.

Mecenáši musia byt detailisti.
Nemôžu konkurovať štátu v systémovosti prístupu, ale porazia ho na hlavu 
v doťahovani „maličkostí“.
A maličkosti sú detail čo mení priemer na perfekciu.
Moderní mecenáši sa delia na dve skupiny.
Tí, ktorí cítia že niečo treba, ale nevedia presne čo treba. A tak sa združia, 
spoločne identifikujú GRAVITAČNÝ cieľ a idú po ňom. Priklad – VARHANY.
A potom tí, ktorí vedia presne čo treba, a tak to aj robia a do projektu pozývajú 
ďalších, podobne cítiacich. Príklad – referenčný bod špičky svetovej festivalovej 
kinematografie – prehliadka Be2Can. Súťažné a ocenené filmy z troch hlavných 
filmových festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes.
Obe formy moderného mecenášstva sú potrebné a obe sa spájajú v idey, zmysle 
a koncepte BHF.



Měla to být jedna z výstavních událostí roku. Výstava toho nejlepšího z českého 
impresionismu. Musím uznat, že se v Jízdárně Pražského hradu opravdu nalézají 
největší skvosty českého impresionismu; zkrátka to nejlepší. Bohužel se tu ale 
nalézá také spousta dobrého, spousta průměrného a spousta podprůměrného. 
Vědět předem, že je tu vystaveno 600 děl, vyhnul bych se této výstavě velkým 
obloukem.

Ve výstavnictví obecně platí, že méně je více. A pokud to někde platí dvojnásob, 
je to právě impresionismus. Aby si divák mohl vychutnat jemné, citlivé světelné 
valéry, lehounké, atmosferické doteky štětce, jen maně naznačené děje, postavy 
a místa, potřebuje míti oko svěží, neunavené. To mu však autoři výstavy 
s názvem Světlo v obraze odmítli dopřát. Instalace působí více jako jarmark, 
než seriózní výstava. Nádherné práce Antonína Slavíčka, Maxe Švabinského, 
Antonína Chittussiho, Antonína Hudečka, Františka Kupky či Jana Preislera 
jsou doslova ubity desítkami a stovkami obrazů, bez kterých by se tato výstava 
nejen obešla, ale jejich absence by byla naopak spásou celého projektu.

Rozumím tomu, že role Václava Radimského je v českém impresionismu 
nezastupitelná. To ale neznamená, že jeho signatura musí být tak asi na čtvrtině, 
možná dokonce třetině všech vystavených prací. Zvláště když mnohá vystavená 
díla jsou jen šedivým průměrem tohoto umělce. Proč je tu vystaven Panuška 
z dvacátých let, který je jen trochu lepším bazarovým zbožím nebo o kus dál 
zátiší Jana Slavíčka z let padesátých? Autoři se patrně snažili ukázat, že vliv 
impresionismu zasáhl hluboko do dvacátého století. Toho lze ale dosáhnout 
i lépe, než vystavením průměrného pozdního Vincence Beneše, kterých jsou 
tucty v každé druhé internetové aukci.

Na výstavě nalezneme také ukázky současného umění, toho, které na 
impresionismus reaguje. V takto přetížené instalaci to však působí jen jako 
další únavný prvek už tak nesnesitelně únavné výstavy. Naopak tu postrádám 
Václava Jansu (i když možná jsem jej v té přehršli uměleckých snah přehlédl) či 
ryze impresionistické Tavíkovy maríny z Normandie. A vůbec nechápu, proč je 
v expozici více (sice výborných, ale zcela nepřípadných) Klimešových soch ze 
60. let, než raných děl Otakara Nejedlého.

Myslím, že chceme-li správně pochopit motivaci kurátorů k uspořádání 
této výstavy, stačí se pozorně podívat na majitele děl, kteří jsou uvedeni na 
popiskách. Mnoho komerčních galerií, soukromých firem, velkých aukčních 
domů, významné pojišťovny a podobně. Už chápete?

Nemohu vám samozřejmě zakázat se do Jízdárny vydat. Musíte si však být vědomi 
toho, že po opuštění výstavy se nebudete moci na žádný impresionistický obraz 
zatraceně dlouho ani podívat. U citlivějších povah dokonce hrozí, že trauma 
bude doživotní. Ale chcete-li, zabalte spacáky, jídlo na tři dny a můžete vyrazit.

Text: David Železný, galerista a partner Cermak Eisenkraft
Foto: Smetanova Litomyšl – František Renza



Jak dál s českou 

kulturou?
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Samostatný stát byl cílem a nakonec plodem kulturní emancipace, kterou po 
vzoru německých zemí začala organizovat zemsky cítící česká šlechta na konci 
18. století. Cíle, které si vytkla Vlastenecká společnost přátel umění a iniciovala 
tak samostatnou národní uměleckou tvorbu v Království českém (Morava se 
kulturně i umělecky vyvíjela odlišně) byly jednoduché:

•	 	založit	obrazárnu,	 aby	 se	 zastavil	proces	odlivu	uměleckých	 sbírek,	 který	
v království nastal po smrti císaře Rudolfa II.

•	 	založit	školu	výtvarného	umění
•	 	založit	školu	hudebního	umění

Všechny cíle byly postupně naplněny a dodnes jsou součástí kulturního 
a uměleckého života Prahy a potažmo celé naší vlasti. Obrazárna je základem 
sbírek Národní galerie v Praze, konzervatoř a akademie každoročně vysílají své 
absolventy na uměleckou dráhu. Záhy v 19. století se zrodilo české malířství 
(Antonín Mánes), české sochařství (Josef Václav Myslbek) a česká hudba 
(Bedřich Smetana, Antonín Dvořák). Šlechta současně podporovala jazykové 
(Josef Dobrovský) a jiné vědce (Jan Evangelista Purkyně) a díky tomu byly 
položeny základy pro vědu a obnovu českého jazyka. Rozvoj vědy vyprovokoval 
mj. vznik sítě muzeí.

V podnikání se souběžně rozvíjela soutěž mezi českými a německými 
podnikateli, jež vyvrcholila fenomenální Jubilejní výstavou v roce 1891, která 
demonstrovala úspěch českého podnikání. Z vystavovatelů je patrné, kdo 
se považoval za český živel v království, např. kníže Schwarzenberg, kníže 
Hanavský, hrabě Silva-Tarouca, jenž byl předsedou výstavního výboru. Český 
podnikatelský svět začal oplácet umělcům úspěšné výsledky jejich zápasu 
o národní uměleckou samostatnost, která zejména v hudbě proslavila český 
fenomén po celém světě. Česká spořitelna oslavila 50. výročí svého vzniku 
darem české umělecké veřejnosti – stavbou domu umělců – Rudolfina. Čeští 
zadavatelé vyprovokovali hledání českého slohu v architektuře, tak se zrodil 
fenomén pražského kubismu.

Kulturní soutěž mezi českým a německým živlem způsobila rozvoj kulturní 
infrastruktury, jenž postupně zasáhl všechny Země koruny české. Díky tomu 
vzniklo v Praze vedle Národního divadla Německé divadlo, v Brně vedle 
besedního domu Německý dům a v krajských a okresních městech bez ohledu 
na jazykovou majoritu soubor divadelních budov a kulturních, obecních, 
národních či lidových domů, jež jsou někdy špičkovými architektonickými díly 
(Obecní dům v Praze, Národní dům v Prostějově).

Dlouhá doba míru a prosperity za vlády císaře Františka Josefa I. umožnila 
také kulturní emancipaci dělnictva a budování další kulturní infrastruktury 
ve formě dělnických domů. Rozvíjející se spolková činnost vyvolala zakládání 
okrasných spolků, které se vrhly na zkrášlování domoviny, což stát štědře 
podporoval naturálními dotacemi – dodáváním stromů ze státních školek. 
Ke kulturnímu rozkvětu přispělo založení Sokola, který pod heslem „Tužme 
se!“ kladl sice hlavní důraz na rozvoj tělesné zdatnosti, ale zejména v malých 
obcích přispěl i ke kulturnímu životu. K němu se asi za 50 let připojil katolický 
Orel. Klub českých turistů začal národ vychovávat k lásce k přírodě a naučil jej 
chodit na vlastivědné vycházky často směřující k národním symbolům, jež ve 
Starých pověstech českých znovu připomenul Alois Jirásek, a nově vytvořila 
Božena Němcová. To vše se dělo téměř bez pomoci státu!

28. říjen roku 1918 konečně splnil národní sen. Po krátké euforii následovalo 
probuzení, které Československá republika v kultuře bravurně zvládla. 
Program národní osvěty vyprovokoval neuvěřitelně hustou síť knihoven, která 
doplnila existující infrastrukturu víceúčelových sálů pro koncerty, divadelní 
představení a plesy. Vedle toho byla budována hustá síť sokoloven a orloven, 
která i na malých obcích vytvořila infrastrukturu pro kulturní aktivity, zejména 
pro zcela nový fenomén – promítání filmů.

Sté výročí vyhlášení samostatného státu je příležitostí 
k bilancování postavení naší národní kultury 

a k úvahám,

Text: Zdeněk Novák, státní tajemník Ministerstva kultury ČR
Foto: Národní muzeum, archiv Zdeňka Nováka



Mírová kulturní soutěž mezi českým, německým a židovským etnikem 
vytvořila kulturní prostředí, v němž se zrodili světově uznávaní umělci: Gustav 
Mahler, Erich Wolfgang Korngold, Franz Kafka, František Kupka, a výjimečná 
umělecká díla, např. Vila Tugendhat v Brně či Loosova (Müllerova) vila v Praze. 
K desátému výročí vyhlášení samostatného státu mohl prezident republiky 
v Brně zahájit výstavu soudobé kultury, která jak prostředím (nové výstaviště), 
tak obsahem demonstrovala, kam se československá společnost dostala za 
neuvěřitelně krátkých 10 let své existence.

Kultura navzdory dějinám

Paradoxně i doba komunistické diktatury pokračovala v podpoře kultury 
a budování kulturní infrastruktury. V rámci standardizace občanského 
vybavení vznikly jednotné soustavy knihoven a muzeí, i na malých obcích 
vyrostly kulturní domy (snad všechny včetně Paláce kultury v Praze ošklivé), 
v Brně exkluzívní budova Janáčkovy opery a na Ještědu symbol nového 
kulturního média – televize: jedinečně krásná budova hotelu a konstrukce 
televizního vysílače. Fenomenální úspěch českého pavilonu na světové výstavě 
v Bruselu dal celému světu najevo, že český národ je nadále talentovaný 
a výjimečně kreativní. Laterna magika byla zjevením dalších 50 let. Šedesátá 
léta přinesla zrod českého filmu, který po světě proslavil zejména Miloš 
Forman, a české popmusic, kterou v německých zemích a zemích východního 
bloku reprezentovali Karel Gott a Helena Vondráčková.

Po roce 1989 a po vzniku samostatné České republiky bylo nově upraveno 
legislativní prostředí pro podporu umění a kultury, ve veřejných rozpočtech 
vznikly sofistikované dotační programy, jež nám okolní svět závidí, 
a pokračovalo dotváření kulturní infrastruktury. Z veřejných prostředků byla 
postavena knihovna v Liberci a zejména v Brně: Moravská zemská knihovna, 
Hudební scéna Městského divadla Brno, staví se Janáčkovo kulturní centrum. 
Revitalizovány byly skoro všechny knihovny a muzea, jen stará kina ztrácejí 
v soutěži s komplexy moderních multikin. Starobylé památky nikdy v historii 
nevypadaly tak skvěle jako nyní.

Kultura v roce 2025

Jak dál v dalším století české kulturní svébytnosti, když se zvenčí jeví Česká 
republika jako země s nesmírně bohatou kulturní infrastrukturou a bohatým 
a kvalitním kulturním životem? Kolik zemí má na 1 milion obyvatel 1 operní 
soubor? Kolik zemí má na 1 milion obyvatel 3 velké hudební festivaly? Kolik 
zemí má na 1 milion obyvatel více než 1 památku na Seznamu světového dědictví 
UNESCO? Kolik zemí má tolik základních uměleckých škol a knihoven? A tak 
dáke.

Každý program potřebuje k ověření svého naplnění milníky a ukazatele, 
v oblasti emocionálního prostředí kulturního světa symboly. Takovým 
viditelným symbolem úspěšného naplnění kulturního programu může být 
uskutečnění jednoho z nesplněných snů Československé republiky: budova 
nového divadla a nového koncertního sálu v hlavním městě, tedy stručně 
řečeno, nový dům umělců v Praze.

Jak mohou soukromé iniciativy a podnikatelské subjekty podporovat umění 
a kulturu? Jak chtějí! Nikdo jim nic nezakazuje, dokonce existuje jakás takás 
daňová motivace.

BOHEMIAN HERITAGE FUND má desetiletý náskok. To je veliký závazek: 
provokovat nadále svým příkladem a zvedat laťku motivace pro české furianty 
stále výše. Ze soutěže národních kultur v počátečním období samostatného státu 
zrodily umělecké fenomény excelentní kvality. Pomůže soutěž mezi soukromými 
podporovateli umění a kultury, aby to pokračovalo i v dalším století?



V roce 2014 vymezila vláda svou výslednou představu budoucího 
stavu podpory kultury, která byla založena na předpokladu úspěšného 
zvládnutí priorit, záměrů a opatření stanovených ve Státní kulturní 
politice na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025):

•	 		výdaje	státu	na	podporu	kultury	dosáhnou	jednoho	procenta	výdajů	
státního rozpočtu

•	 	oblast	 kultury	 se	 nestane	 slabinou	 rozvoje	 společnosti	 ve	 smyslu	
zaostávání vzdělanosti, kulturní úrovně obyvatel a nedostatečného 
využití kulturního dědictví jako rozvojového potenciálu v globálním 
ekonomickém prostředí

•	 	kulturně	rozmanitá	společnost	bude	orientována	na	tvorbu	inovací	
a na využívání hmotného i nehmotného kulturního dědictví v rámci 
různorodých sociálních skupin, na regionální úrovni a v lokálních 
společenstvích a s důrazem na podporu individuálního kulturního 
projevu

•	 	česká	 kultura	 se	 stane	 aktivním	 činitelem	 v	 rámci	 evropského	
kulturního prostoru, bude rozvinuta mezinárodní kulturní 
spolupráce a zvýší se evropské a světové povědomí o české kultuře

•	 	prosadí	 se	 chápání	 kultury	 jako	 ekonomického	 činitele	 i	 jako	
významné součásti hospodářské politiky státu. Umělecká a kulturní 
tvorba, využití kulturního dědictví se prostřednictvím kulturních 
a kreativních odvětví projeví jako dynamizující prvky modernizující 
odvětvovou strukturu národního hospodářství

•	 	zvýší	 se	 participace	 občanů	 na	 kulturním	 dění,	 soukromé,	
veřejnoprávní i státní instituce se budou významně podílet na 
podpoře, organizaci a financování rozvoje kulturních služeb

•	 	stát	 všestranně	 podpoří	 příliv	 mimorozpočtových	 prostředků	 do	
oblasti kulturního života, svou hospodářskou, regionální a daňovou 
politikou bude stimulovat aktivní podíl kultury na rozvoji společnosti

•	 	stát	 bude	 podporovat	 kulturní	 hodnoty,	 jež	 vedou	 ke	 kultivaci	
lidskosti, spolupráci, soucitu, udržitelnosti lidské společnosti; 
nezastupitelnou roli v tomto záměru hraje i podpora vzdělávání

•	 	novou	 legislativou	 v	 oblasti	 památkové	 péče	 budou	 založeny	
předpoklady pro trvale udržitelné využívání této části národního 
kulturního pokladu

•	 	pro	 ochranu	 kulturního	 dědictví	 a	 zpřístupnění	 kultury	 budou	
využity nejnovější vědecké poznatky, včetně informačních 
a komunikačních technologií

•	 	kulturní	 prostředí	 sídel,	 regionů	 a	 krajiny	 bude	 všestranně	
podporováno koordinací kulturní, územní a regionální politiky 
státu a nástroji územního plánování jako základní předpoklad 
kvalitního života obyvatelstva a rozvoje navazujících ekonomických 
aktivit

•	 	budou	 vyčerpány	 všechny	 prostředky	 operačních	 programů	
(zejména Integrovaný operační program, Operační program 
Podnikání, inovace, konkurenceschopnost, Operační program 
Výzkum, vývoj, vzdělávání) stanovené na toto období



V Bruselu čelíte dvěma základním typům dilemat: jestli zatím jen mrholí nebo 
už prší (a jestli tedy už roztahovat deštník nebo ještě ne), a jakému kulturnímu 
obsahu věnovat večer. Ať už uděláte volbu jakoukoli, málokdy je jasné, jestli by 
ty ostatní byly horší.

Věnujme se ale detailněji spíš kultuře než počasí

Rozhodování je vlastně nemožné. Když člověk není vázaný událostí, kterou 
sám pořádá, čeká ho záplava pozvánek na akce všeho druhu. Listopadová 
„nocturnes“, kdy jsou muzea a galerie otevřena dlouho do noci, a kromě 
shlédnutí fantastických výstav Roberta Doisneau či komiksu pro connaisseury 
si v nich můžete také zatančit swing nebo si vyměňovat pokojové rostliny 
s ostatními návštěvníky. Koncerty prvotřídních souborů v Paláci krásných 
umění BOZAR – v téhle sezoně třeba Ensemble Incontemporain, Quatuor 
Diotima (kteří hrají také skladby Miroslava Srnky) či Collegium 1704. Premiéry 
evropských filmů v Cinematek. Autorská čtení poezie a slavnostní otevření 
nových knihkupectví. Případně také edukativní večery na téma národních 
skladatelů, pořádané kulturními odděleními nesčetných ambasád. Grafická 
úprava jejich pozvánek většinou prozrazuje spíše ruku konzulárního úředníka 
než profesionála, ale kvalita interpretů bývá vynikající i tady.
 
Bruselská kulturní sláva roste ze dvou kořenů: v první řadě je Brusel skutečnou 
metropolí Evropy ve smyslu výkladní skříně všech typů světonázorů a zájmů. 
Přítomna tu jsou zastoupení krajů a měst od Afriky po Faerské ostrovy, 
asociace beroucí se za práva vozíčkářů i podnikatelů v energetice, think-tanky 
nové levice i kreativních průmyslů. Kulturní události jsou pak příležitostí pro 
všechny z nich prezentovat se v prestižních prostorách, přiblížit se novému 
publiku, nebo si zkrátka zpestřit činnost spočívající povětšinou v revizích 
navrhované legislativy.

Zároveň Bruselu prospívá odliv firem z Velké Británie z důvodu Brexitu 
a vysoké daně ve Francii – řada investorů se v posledních letech přesunula 
do Belgie. Umělecká scéna (stejně jako prodejci drahých obleků) z toho 
ohromně těží. Své „Art Center“ zde má třeba ING banka – v honosné budově 
kousek od královského paláce je právě teď k vidění dílo legendárního dua 
Christo & Jeanne-Claude, kteří spolu pět dekád žili a tvořili nepřehlédnutelné 
zásahy do veřejného prostoru v Paříži, New Yorku i jinde. Jejich plovoucí 
zlatý chodník na Lago Iseo, po kterém se prošlo přes milion návštěvníků, se 
stal jedním z nejviditelnějších uměleckých děl roku 2016. Tak prominentní 
výstavu by ráda hostila leckterá národní galerie, v Bruselu je však jen jednou ze 
sezónních akcí soukromé instituce.

Když se ale zaměříte přímo na obsah belgické provenience, jen máloco – 
s výjimkou módy a designu – vám zde vezme dech. Jistě, René Magritte 
a Marcel Broodhaerts jsou legendami a v téměř každém ročním období najdete 
alespoň v jedné galerii alespoň jednu jejich výstavu. Kdo ale dál? V Královské 
knihovně je chodba vyzdobena podobiznami belgických spisovatelů – nejdřív 
si je pletu s místními řediteli, protože kromě enfant terrible Amélie Nothomb ze 
současné belgické literatury nikoho neznám. „Ani je nečtěte, nestojí to za to,“ 
odpoví mi na mou otázku po kvalitních tuzemských autorech jeden z profesorů 
lingvistiky. A co se týče kina, když vidím hodnocení současných belgických 
filmů na filmových dazabázích, neseberu odvahu si koupit lístek do kina.

Je to tedy tak, že přetlak obsahu z okolí neprospívá místní umělecké scéně? 
To je zřejmě unáhlený závěr. Fascinující je bruselská nezávislá galerijní scéna, 
která se často programově vymyká pravidlům fungování trhu s uměním. Malé 
galerie se vědomě zříkají dlouhodobých konceptů, fungují jen u svých majitelů 
doma, nebo vystavují jen „nevystavitelné“ autory. Výsledky jsou osvěžující 
i díky tomu, že Belgičané se, na rozdíl od Francouzů, neberou příliš vážně. 
Přesto ale v záplavě internacionalizovaného obsahu najít ten kvalitní belgický, 
natož rozpoznat jeho jedinečnost, bude zřejmě složitý úkol.

Text: Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel
Foto: archiv Jitka Pánek Jurková



20. 1. 2018 

Classic Prague Awards
Slavnostní předávání cen II. ročníku soutěže, Obecní dům Praha

15. 2. – 25. 2. 2018 

Berlinale
Mezinárodní filmový festival, Berlín

19. 2. 2018 

ArtMatch
Téma: České sklo

20. 2. 2018 

Maddalena ai piedi di Cristo, Collegium 1704
Rudolfinum

27. 3. 2018 

G. F. Händel – Mesiáš, Collegium 1704
Rudolfinum

12. 4. 2018 

Benefiční koncert pro Svatovítské varhany
Národní divadlo, G. Verdi: Requiem, katedrála sv. Víta

Duben
Benefiční aukce obrazů pro Svatovítské varhany

19. 4. 2018 

Pane, slyš mé prosby, Collegium 1704
Rudolfinum

Květen 

Cena Arnošta Lustiga

Květen 

Cesta mecenášů za uměním do Itálie

24. 5. 2018 

ZUŠ Open
II. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol

1. – 27. 6. 2018 

Concentus Moraviae
XXII. Mezinárodní hudební festival 13 měst

14. 6. – 7. 7. 2018 

Národní festival Smetanova Litomyšl

14. 6. – 7. 7. 2018 

Smetanova výtvarná Litomyšl

Červenec 

ArtMatch
Téma: Film

21. 7. – 30. 8. 2018 

Salzburger Festspiele

změna programu vyhrazena

BOHEMIAN HERITAGE FUND se jako partner podílí 
na řadě kulturních a uměleckých projektů. Rádi bychom 

Vás upozornili na následující:



BOHEMIAN HERITAGE FUND
www.bohemianheritage.cz


