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Koncepce Pražského filharmonického sboru na léta 2019 – 2024 

1 Současný stav, nová strategie a směřování sboru 

Rok 2009 poznamenala světová hospodářská krize, jež vedla k rapidnímu ekonomickému 

propadu, což se neblaze odrazilo ve všech aktivitách, velmi citelně pak v kultuře a tzv. živém 

umění. Sbory se z finančních důvodů rázem dostaly na periferii zájmu pořadatelů. I když 

jsme dnes už opět v období ekonomického růstu, ponechávám stranou, na jak dlouho to 

ještě bude, poptávka po angažování velkých sborových těles stále nedosahuje četnosti 

z období před krizí. O to větší úsilí musí managementy sborů vynaložit, aby zajistily svým 

tělesům pravidelné koncertní příležitosti.  

Pražský filharmonický sbor se před zhruba čtyřmi lety ocitl v situaci, kdy výrazně ubylo 

koncertních nabídek. Uprostřed sezóny tak např. došlo k několikatýdennímu přerušení 

provozu, protože o angažování našeho tělesa v té době nebyl zájem. V okamžiku, kdy sbor 

odváděl vynikající výkony, byla tato situace přímo alarmující. Právě v tomto okamžiku mě 

současná ředitelka sboru PhDr. Eva Sedláková pověřila, abych začal s intenzivním 

vyhledáváním koncertních příležitostí jak v České republice, tak v zahraničí.  

Dnes už je naštěstí situace opačná, což jde ruku v ruce jednak s novou strategií 

managementu, jednak také s neustále rostoucí úrovní sboru. Lukáš Vasilek pracuje se 

sborem už desátý rok, za tu dobu tělesu vtiskl naprosto charakteristickou barvu, která se 

dle mého soudu stala vedle obdivuhodné spolehlivosti tím nejcennějším, co dnes našim 

partnerům nabízíme. Několikrát do měsíce uskutečňuji cesty jak po ČR, tak do zahraničí, 

protože osobní jednání je nejefektivnější způsob, jak potenciální partnery vyhledat. Díky této 

strategii jsme nejen našli cestu ke špičkovým pořadatelům, festivalům, orchestrům 

a dirigentům, ale zároveň se i podařilo zaplnit diář sboru do poloviny roku 2021. To je 

u sborů, které jsou závislé na dramaturgii a nabídkách orchestrů a festivalů, zcela výjimečná 

záležitost. V současnosti dokonce jednáme o vystoupeních na roky 2022 a 2023.  

Nemohu ale opomenout dlouhodobou přízeň a podporu MKČR, zřizovatele PFS, který vytváří 

sboru pro jeho činnost naprosto vyhovující podmínky. PFS je příspěvkovou organizací MKČR, 

což je možná v současnosti většími organizacemi typu Národního muzea či vícesouborového 

Národního divadla zavrhovaná právní forma, nicméně pro instituci typu PFS zcela vhodná. 
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Vynikající umělecké výsledky sboru, nové nabídky a plný diář jsou důkazem toho, že se 

sbor vydal správnou cestou. Dle mého názoru je třeba se tímto směrem ubírat i dále. 
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2 Organizační struktura PFS 

2.1 Umělecká složka 

Lukáš Vasilek je šéfsbormistrem PFS už desátým rokem. Díky kontinuální práci, důvěře sboru 

i odborné veřejnosti a podpoře současné ředitelky Evy Sedlákové a Ministerstva kultury ČR 

za tu dobu Lukáš Vasilek vyvedl těleso z umělecké krize, ve které se v době jeho nástupu sbor 

nacházel. V současné době nemá tento sbormistr v České republice konkurenci. Jeho další 

působení u PFS je naprosto nezbytné, má-li tento ansámbl i nadále umělecky růst, 

tj. pokračovat v cestě, kterou Vasilek započal právě před 10 lety.  

Vedle hlavního sbormistra působí v PFS ještě jeho asistent (půl úvazku). Jde o klíčového 

partnera hlavního sbormistra, proto by jeho výběr měl zůstat plně v jeho kompetenci. To 

samé se týká také korepetitora (půl úvazku). 

S Lukášem Vasilkem do budoucna uvažujeme i o angažování hostujících sbormistrů. Hostující 

sbormistři pochopitelně nepatří přímo do organizační struktury PFS, nicméně do umělecké 

složky ano. 

V současné době je v zaměstnaneckém poměru 67 zpěváků, což je historické minimum. 

Vzhledem k náročnému repertoáru, který zpíváme, a také k počtu koncertů / představení (viz 

tabulka v příloze této práce), které v rámci jedné sezóny uskutečníme, bych do budoucna 

chtěl zahájit jednání s MK, potažmo MF, o navýšení počtu zpěváků na konečný počet 71. 

Toto navýšení je pro umělecký růst sboru více než potřebné.  
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2.2 Provozně-administrativní složka  

Klíčovou postavou samotného sboru, tj. zpěváků, a administrativou je tajemník sboru (půl 

úvazku). V současnosti tuto pozici zastává ing. Michal Krůšek. Jedná se o osobu, která má 

důvěru jak zpěváků a šéfsbormistra na straně jedné, tak administrativních pracovníků 

a ekonomického úseku na straně druhé. Jinými slovy je v tuto chvíli ing. Krůšek pro naši 

instituci nepostradatelný.  

Chtěl bych využít i zkušenosti pana Tomáše Hanzla, který pečuje o hudební archiv PFS.  

Denní provoz by zajišťovaly tři osoby – asistent/ka ředitele, dále pak dva produkční 

(3 úvazky). Jejich agendu navrhuji rozdělit do dvou základních oblastí – vystoupení konaná 

v zahraničí a vystoupení v ČR. V současné době mám příslib spolupráce dvou uznávaných 

produkčních s bohatými zkušenostmi v oblasti arts managementu. Denní provoz PFS by pak 

byl v těch nejlepších rukou lidí, kteří jsou stále ještě na počátku kariéry, nicméně už teď mají 

za sebou výrazné úspěchy a patří u nás ke špičce ve svém oboru. 

Součástí denního provozu sboru je i oddělení propagace (jeden a půl úvazku). Nyní s kolegy 

pracujeme na nové vizuální podobě sboru. Začali jsme tvorbou nového loga PFS, které bylo 

veřejností kladně přijato, a dalším krokem byl vznik nových webových stránek. Co se týká 

sociálních sítí, funguje výborně facebooková stránka sboru a do budoucna bychom měli více 

využívat Instagram. Snažíme se o zlepšení komunikace s médii, aby umělecké výsledky sboru 

byly více zviditelněny jak na území ČR, tak v zahraničí. To totiž naší instituci pomáhá mj. při 

získávání nových nabídek, proto považuji aktivity oddělení marketingu pro budoucnost tělesa 

za velmi důležité. 

I přesto uvažuji do budoucna o snížení úvazku na tomto oddělení, ale zároveň bych rád 

docílil větší efektivity rozdělením pracovní náplně mezi dvě osoby, tj. do dvou polovičních 

úvazků. Každou aktivitu by pak prováděl odborník se zkušenostmi, tj. na jedné straně 

lektor/muzikolog, na straně druhé PR manažer, věřím, že by došlo ke zkvalitnění práce PR 

oddělení PFS. Zároveň nevylučuji občasné využití externí agentury na propagaci výjimečných 

projektů (např. mimořádné zahraniční zájezdy sboru, oslavy výročí sboru…). 
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2.3 Ekonomické oddělení PFS 

V době mého nástupu do PFS pracoval na pozici hlavního ekonoma zkušený odborník, který 

ale nedokázal dobře spolupracovat v týmu. Spolu s PhDr. Evou Sedlákovou jsme se proto 

tehdy dohodli, že uděláme změnu a oslovíme ing. Jitku Zavadilovou, kterou jsem znal osobně 

ze svého předešlého působení ve Státní opeře Praha. Ihned po jejím nástupu na pozici hlavní 

ekonomky došlo ke zklidnění napjaté atmosféry mezi zpěváky a produkcí na jedné straně a 

ekonomickým oddělením na straně druhé. Ing. Zavadilová do PFS přivedla finanční i 

mzdovou účetní (nejsou v interním úvazku), které od té doby ve sboru působí a odvádí 

naprosto spolehlivé výkony. Tým doplňuje ještě personalistka s bohatými zkušenostmi ze 

svého bývalého působení v ČF a interní auditor, jehož přítomnost v instituci je daná 

zákonem. Pokračování spolupráce se zmíněným týmem ing. Zavadilové považuji vzhledem 

k jejich dosavadním výsledkům za samozřejmost.  

2.4 Umělecká rada 

UR je poradní orgán ředitele PFS, který tvoří vedoucí hlasových skupin a jejich zástupci. 

V současnosti se UR schází nepravidelně vždy v dlouhých časových intervalech. Do budoucna 

bych chtěl zvýšit počet pravidelných setkání UR v rámci jedné sezóny, a aktivně tak zapojit 

členy rady do problematiky každodenního chodu sboru.  
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3 Činnost PFS 

3.1 Orchestrální koncerty a operní představení v ČR 

PFS se opět stal vyhledávaným partnerem českých orchestrů a festivalů. Pravidelně 

spolupracujeme s Českou filharmonií, která je pro nás absolutní prioritou, a tedy naším 

hlavním partnerem, dále se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým 

orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, 

Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Brno, Zlín i Plzeň. Jsme opakovaně zváni na 

festivaly, jako jsou Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, Janáček Brno, 

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka aj. Není výjimkou, že zmíněné instituce dnes 

s námi přímo konzultují možnou dramaturgii našich budoucích vystoupení, takže sbor už není 

pouhým interpretem, ale stává se skutečným partnerem. 

Sbor v minulosti spolupracoval také s operou Národního divadla v Praze. Zatím poslední 

nabídku z ND na rok 2020 jsme bohužel museli z časových důvodů odmítnout. 

3.2 Orchestrální koncerty a operní představení v zahraničí 

Vrátím se k výše zmíněnému okamžiku před čtyřmi roky, kdy sbor neměl tolik nabídek na 

nová vystoupení, a kdy bylo nutné vymyslet strategii, jak opět vzbudit pozornost českých 

i zahraničních partnerů. Vytipovali jsme si instituce, se kterými bychom chtěli spolupracovat, 

a s nimi jsme pak zahájili jednání. Realita při angažování sborů je taková, že pořadatelé se 

často vydávají cestou nejmenšího odporu, tj. co nejmenších problémů organizačních 

i finančních. Proto většinou angažují sbory, které jsou nejblíž místu konání koncertu, zároveň 

jsou finančně nejvýhodnější, často na úkor kvality zpěvu, o niž by mělo jít v první řadě. Je 

úkolem managementu partnery přesvědčit, aby naopak vsadili na špičkovou úroveň, 

kterou Pražský filharmonický sbor nabízí, byť to znamená větší úsilí při organizaci zájezdu 

i zajištění jeho finančního krytí.  

My jsme si ale stanovili ještě i další cíl, tj. nejen najít tyto nové partnery, ale zároveň je 

přimět k opakované spolupráci, což osobně považuji za naprosto klíčové. Z vlastní 

zkušenosti vím, že nejobtížnější a časově nejnáročnější je samotné navázání prvního 

kontaktu, získání důvěry a následně první nabídky. Pokud se nám ale podaří pořadatele ke 
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spolupráci přesvědčit, většinou pak díky následnému perfektnímu výkonu sboru přichází 

nabídka k dalšímu hostování, což je jedna z  cest, kterou by se měl PFS do budoucna ubírat.  

Za poslední čtyři roky jsme nových partnerů se zájmem o pravidelnou spolupráci nalezli hned 

několik. Pokud vzpomenu ty nejvýznamnější, jsou to Beethoven Fest v Bonnu (2018 

a nabídka na 2020), Budapest Spring (2017, 2019 a 2021), Vlámský symfonický orchestr 

(2018, 2019, 2020, 2021), Baden-Baden Festspiele (2016, 2021 a 2023), Velký symfonický 

orchestr Petra Iljiče Čajkovského (2017, 2018, 2019, 2020), Berlínská filharmonie 

(2016, 2021 a 2023), Hongkong Arts Festival (2020, 2022), Petrohradská filharmonie (2019, 

2021 – v jednání), Bamberští symfonikové (2021, další vystoupení v jednání), Labská 

filharmonie Hamburk (2019, 2020) aj. Ale je třeba také připomenout partnerství z let 

minulých – jde především o opakovaná pozvání zahraničních orchestrů a festivalů, jako jsou 

St. Galler Festspiele, Israel Philharmonic Orchestra a především Bregenzer Festspiele, kde 

máme tu čest být rezidenčním sborem již 10. rok.  

Co se týká výhledu do budoucna, budeme samozřejmě dál pracovat na posílení vazeb s výše 

uvedenými partnery. Zároveň je třeba udělat vše pro to, aby se okruh těchto partnerství co 

možná nejvíce rozšiřoval.  

Pochopitelně je třeba vyhledávat i opakovaná vystoupení s významnými dirigenty. 

Spolupráce s nimi sbor jednak motivuje ke stále lepším výkonům, ale tyto osobnosti zároveň 

mají často zásadní vliv na naše případné angažování. Pokud nahlédnu do budoucnosti sboru, 

setkáme se s umělci, jako jsou Semjon Byčkov, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Vladimir 

Fedoseyev, Kirill Petrenko, Alan Gilbert, Christian Thielemann, Andrey Boreyko, Alexander 

Vedernikov, Manfred Honeck, Fabio Luisi, Yannick Nézet-Seguin, v jednání je projekt se 

Sirem Johnem Eliotem Gardinerem aj. Z českých dirigentů nemohu nevzpomenout dvě naše 

největší dirigentské hvězdy, a to Jakuba Hrůšu a Tomáše Netopila ad. S některými z těchto 

umělců bude sbor pracovat vůbec poprvé, nicméně už dnes jsem v kontaktu s jejich agenty a 

manažery, abych tak mohl připravovat půdu pro další spolupráci.  

3.3 Samostatné koncerty sboru v ČR a v zahraničí 

I když je dramaturgie sboru víceméně dána požadavky pořadatelů, kteří nás oslovují ke 

spolupráci, daří se nám u partnerských orchestrů prosazovat i naše vlastní dramaturgické 
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návrhy. Vedle toho je příprava dramaturgie našich samostatných koncertů doma 

i v zahraničí plně v rukou našeho šéfsbormistra Lukáše Vasilka, který tyto koncerty také 

diriguje. Jeho obsáhlá znalost sborového repertoáru a neustálá snaha vyhledávat 

k interpretaci nové tituly zaručuje, že každý náš samostatný koncert se stává událostí naší 

sezóny. Řečeno slovy odborné kritiky (Luboš Stehlík, Časopis Harmonie 18. 12. 2018): 

„Sborový cyklus PFS patří k tomu nejpřínosnějšímu, co lze v koncertní sezoně slyšet na české 

hudební scéně.“ Každé nové nastudování náročných programů těchto koncertů navíc 

upevňuje už tak vysokou úroveň sboru, a zvyšuje tak pomyslnou laťku možností našich 

zpěváků. 

Eva Sedláková s Lukášem Vasilkem odvážně prosadili vznik vlastní řady samostatných 

koncertů PFS, které se od jmenování PhDr. Evy Sedlákové ředitelkou PFS pravidelně 

uskutečňují v prostorách Dvořákovy síně pražského Rudolfina nebo v kostele sv. Šimona 

a Judy – a mělo by tomu tak být i nadále. Sporadicky vystupujeme s těmito koncerty i mimo 

hlavní město – v Ostravě, Brně, Hradci Králové aj. O mimořádné úrovni těchto koncertů 

svědčí jednak už zmíněné odborné kritiky, ale také mimořádný zájem publika. Např. poslední 

koncert 15. prosince 2018 byl beznadějně vyprodaný už několik dnů předem, což je u tak 

úzkoprofilového projektu obrovský úspěch. Bohužel ČT Art ani Český rozhlas dlouhodobě 

neprojevují zájem o přenos nebo záznam těchto koncertů. Do budoucna bych s oběma 

institucemi rád zahájil v té věci jednání. K první spolupráci s ČT Art by mělo dojít ještě v roce 

2019.  

Další změna by se měla týkat pravidelného uvádění samostatných koncertů v zahraničí. 

I když je prosazení takového koncertu vždy velmi obtížné, není to nemožné. Jen v loňském 

roce 2018 se nám např. podařilo zrealizovat samostatný koncert v Mariinském divadle 

v Petrohradu, ale vystoupili jsme také v rámci prestižního německého festivalu 

Beethovenfest v Bonnu. V tuto chvíli věříme v potvrzení samostatných koncertů v Belgii 

(2021), Holandsku (2020), Rumunsku (2022), na Slovensku (termín v jednání). Zároveň 

pokročila jednání o uvedení hned dvou samostatných koncertů v rámci Hongkong Arts 

Festivalu (2020) a po jednom koncertu pro Velikonoční festival v Salcburku (2020) a čínský 

Shenzhen (v rámci sezóny Shenzhen Symphony Orchestra, rok v jednání). 
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3.4 Vzdělávací činnost 

I když je diář PFS v budoucích několika sezónách již velmi slušně zaplněný samostatnými 

sborovými koncerty a koncerty s předními světovými orchestry a dirigenty, považuji rozšíření 

edukační nabídky za naši klíčovou budoucí aktivitu.  

V současné době s kolegy pracujeme na vytvoření nového týmu, který pro PFS bude 

zajišťovat vlastní edukační projekty. Vedle úspěšných EDU koncertů dochází naši zpěváci 

také na základní školy, kde ve spolupráci s pedagogy organizují pro žáky prvního stupně tzv. 

workshopy. Pro členy PFS jde o novou aktivitu, která ale už dnes přináší skvělé ohlasy.  

Do budoucna bych také rád rozšířil pravidelnou spolupráci PFS na EDU koncertech s Českou 

filharmonií. Právě tento orchestr v současné době nabízí v České republice dle mého názoru 

ideální vzdělávací program. Už v minulosti se nám podařilo na jednom takovém projektu 

spolupracovat a ukázalo se, že spoluúčast sboru je vítaným obohacením těchto aktivit 

našeho prvního orchestru. V současnosti probíhají jednání o pokračování spolupráce. 

Další obohacení naší dosavadní edukativní činnosti vidím v její realizaci v zahraničí. Prvním 

projektem by mohlo být EDU vystoupení na závěr našeho působení v rámci Hong Kong Arts 

Festivalu, na který jsme pozvaní v roce 2020. Vedení festivalu projevilo o EDU koncert zájem 

a v nejbližší době budeme jednat o jeho konkrétní podobě.  

3.5 Nahrávací činnost, televizní a rozhlasové přenosy/záznamy 

Nahrávací průmysl specializující se na klasickou hudbu zažíval svůj boom v 80. a 90. letech 

minulého století. Z mnoha různých důvodů ale v současnosti vzniká jen minimum nových 

nahrávek. Pražský filharmonický sbor má nicméně obrovské štěstí, protože v posledních 

letech se i tak podílel na vzniku hned několika pozoruhodných CD a DVD nahrávek 

u společností, jako jsou Supraphon, Sony Classical, Radioservis aj. Je pro nás velkou ctí, že 

nás Česká filharmonie přizvala k realizaci několika nahrávek pro prestižní britskou nahrávací 

společnost DECCA, kde již vyšla Dvořákova Stabat mater (2017) a Janáčkova Glagolská mše 

(2018). Posluchači se mohou těšit na Dvořákovo Te Deum a Requiem a Mahlerovu 

2. symfonii. V současné době jednám také s uměleckou ředitelkou společnosti DECCA paní 

Helen Lewis o vzniku samostatného CD PFS u tohoto labelu. V jednání je i záznam operního 
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představení Čajkovského opery Mazepa (společnost EuroArts), kterou v režii uznávaného 

Dmitrije Černiakova PFS provede společně s Kirillem Petrenkem a Berlínskými filharmoniky 

v roce 2021 scénicky v německém Baden-Badenu. 

Navzdory stále rostoucí úrovni sboru ale musíme být do budoucna připraveni na jistý 

úpadek zájmu nahrávacích společností o naše nové nahrávky. Vzniklou mezeru doporučuji 

vyplnit větším množstvím rozhlasových a televizních přenosů. PFS se už také zapojil do 

nového projektu ČF, tzv. Digitální koncertní síně, který si klade za cíl online šíření a záznam 

edukačních a koncertních aktivit orchestru. 

3.6 Akademie sborového zpěvu 

Výborně se osvědčilo fungování Akademie sborového zpěvu při PFS, kterou je třeba dále 

systematicky rozvíjet. Jde o program pro mladé talentované pěvce, kteří po úspěšném 

absolvování konkurzu dostávají příležitost nastudovat v profesionálním sboru vybraná díla 

světové sborové tvorby. Je v zájmu PFS i nadále vychovávat schopné a profesionálně dobře 

vybavené zpěváky, kteří mohou v budoucnu usednout do jeho řad. 

3.7 Kruh přátel PFS 

Kruh přátel PFS vznikl poměrně nedávno a jeho cílem je sdružení příznivců sboru, kterým 

jsou za členství v klubu nabízeny různé výhody, např. v podobě zvýhodněných vstupenek na 

koncerty, možnosti vstupu na generální zkoušky. Připravujeme ale i další atraktivní akce, jako 

jsou prohlídky historických budov Rudolfina, Národního divadla, Českého rozhlasu, 

Národního muzea apod. Klub přátel si klade za cíl sledovat a rozšiřovat stále rostoucí počet 

příznivců sboru. 

3.8 Fundraising 

Na rozdíl od orchestrů jsou sbory při vyhledávání potenciálních sponzorů znevýhodněny – 

sbory koncerty většinou samy neorganizují, ale partneři si jejich služby najímají dle potřeby. 

Pro silného sponzora bude vždy výhodnější podpořit orchestr, který pořádá různé projekty 

několikrát do měsíce – tj. ke každému koncertu vzniká tištěný program, propagační materiál, 

jsou organizovány tiskové konference, vznikají tiskové zprávy. Tam všude je sponzor uveden, 
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je proto neustále na očích. Naproti tomu sbor pořádá vlastní koncert max. třikrát za sezónu. 

Můžeme potenciálnímu sponzorovi nabídnout prezentaci na webu, v brožuře apod., ale to je 

v porovnání s možnostmi orchestrů poměrně málo.  

Navzdory tomu se daří získávat jednotlivé příspěvky např. na podporu našich jednotlivých 

zahraničních zájezdů, i když pouze v malém rozsahu. Nápomocny jsou nám české 

zastupitelské úřady v zahraničí. Často právě tato finanční pomoc rozhodne o uskutečnění 

rozjednaného zájezdu. 

Rád bych do budoucna využil i stále rostoucí prestiže našich samostatných koncertů. Chtěl 

bych nabídnout určitou kapacitu sálu (např. v době adventu) úspěšným společnostem, které 

pro své klienty odkoupí část vstupenek a podpoří tak růst výnosů PFS. 

I když máme v souvislosti s fundraisingem výrazně ztížené podmínky, je třeba se tomuto 

odvětví nadále věnovat a vyhledávat vhodné partnery.  

3.9 Patroni Pražského filharmonického sboru 

Do budoucna bych rád založil klub patronů Pražského filharmonického sboru. Mělo by jít 

o seskupení významných světových osobností z oblasti kultury, vědy a sportu, které už 

pouhou svojí přítomností v tomto klubu podpoří budoucí aktivity sboru a zároveň upoutají 

pozornost médií, potenciálních diváků a třeba i sponzorů. 
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4 Sídlo  

Pražský filharmonický sbor na jedné straně dlouhodobě odvádí vynikající výkony, které ho 

řadí mezi světovou špičku, na druhou stranu tento uznávaný ansámbl působí po dlouhá léta 

v naprosto nevyhovujících prostorách. Předpokládám, že většina předchůdců současné 

ředitelky se snažila o nalezení vhodnějších prostor, nicméně až Evě Sedlákové se podařil 

první průlom. U zřizovatele totiž prosadila, aby se PFS začlenil mezi instituce, které budou 

sídlit v prostorách bývalé Invalidovny v Praze 8. Tento historický objekt byl nedávno 

začleněn do majetku MKČR. V současné době je v rekonstrukci a dle dohody se zřizovatelem 

by PFS měl v horizontu několika let přesídlit právě  do jednoho z křídel této budovy.  

Pokud dojde k naplnění této vize, bude sbor nejen působit v odpovídajících prostorách, ale 

zároveň dojde k výraznému snížení nákladů, jež jsou dlouhodobě vynakládány na pronájem 

zkušebny, archivu a potřebných administrativních prostor sboru na Senovážném náměstí. 
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5 Hospodaření 

Pražský filharmonický sbor je příspěvkovou organizací MKČR, která v posledních letech 

stabilně vykazovala vyrovnané hospodaření. Současná praxe je taková, že výše příspěvku na 

provoz od zřizovatele pokrývá mzdové náklady, sociální pojištění a zákonné sociální náklady. 

Ostatní výdaje instituce se doposud dařilo pokrýt vlastními výnosy, tj. především zisky 

z domácích a zahraničních vystoupení. K nezbytným nákladům patří nájemné, cestovné, 

ošacení, nákup movitého majetku, prostředky spojené s uhrazením externistů, provozu, 

reprezentace, daní, odpisů aj. 

Co se týká prognózy do budoucna, věřím, že vyjmenované provozní náklady budou 

v nejbližších obdobích víceméně konstantní. Jejich určitý nárůst lze očekávat v okamžiku 

přesídlení sboru do zrekonstruované budovy Invalidovny. Toto jednorázové zvýšení nákladů 

bude souviset s pořízením vybavení nové zkušebny a administrativního zázemí instituce. 

Zároveň ale dojde k trvalému snížení nákladů za pronájem, který na Senovážném nám. 

dosahuje částky až 2,2 mil. Kč ročně. Platby za elektřinu, teplo, úklid apod., které jsou 

součástí této částky, bude instituce pochopitelně vykazovat i v novém působišti.  

Co se týká odhadu vývoje vlastních výnosů sboru, navzdory jeho plnému diáři a růstu 

domácích tržeb se zřejmě nepodaří udržet výnosy minulých sezón. Souvisí to s dramaturgií 

letního operního festivalu v Bregenzu, která se od letošního roku soustředí na opery 

vyžadující menší obsazení sboru. Z toho bude vycházet snížení honorářů za jednotlivá 

představení, tedy i zmíněný pokles. Jde o poměrně nepříjemnou situaci, kterou bude třeba 

řešit v první řadě nepopulárním snížením nákladových položek sboru. Do budoucna tedy 

bohužel nelze očekávat výrazné zvýšení vlastních výnosů. Sbor v tuto chvíli odvádí maximální 

počet výkonů v rámci jedné sezóny, o čemž svědčí porovnání s čísly dokladujícími vystoupení 

obdobných sborů  u nás nebo v blízkém zahraničí. Tak např. v sezóně 2017/18 vystoupil PFS 

celkem 84×, Slovenský filharmonický sbor Bratislava pouze 51× a Rundfunkchor Berlin 46x. 

Jakékoli další navýšení počtu vystoupení PFS v rámci jedné sezóny by bylo možné jen na úkor 

kvality, což je naprosto nežádoucí a pro nás nepřijatelné. Nastolení tohoto kurzu by navíc 

paradoxně vedlo ke snížení počtu domácích i zahraničních angažmá, potažmo výnosů. Je to 

začarovaný kruh a obávám se, že do budoucna nebude moci sbor tento problém bez pomoci 

zřizovatele vyřešit. 



14 

6 Závěr 

Pražský filharmonický sbor je dnes společně s Českou filharmonií tím nejlepším, co v živém 

umění Česká republika nabízí. Eva Sedláková ho opouští v době, kdy je umělecky na vysoké 

úrovni, navíc disponuje silným a sehraným týmem v administrativě, který sboru zajišťuje 

kvalitní zázemí pro jeho umělecké aktivity. Pokud bude pokračovat dosavadní podpora a 

spolupráce ze strany zřizovatele, tedy Ministerstva kultury České republiky, lze předpokládat, 

že sbor pod uměleckým vedením Lukáše Vasilka bude i nadále patřit mezi hudební světovou 

elitu a toto svoje postavení ještě více upevní. 
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Přílohy 


