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V roce 2018 si připomínáme mimo jiné i dvousté 
výročí založení Národního muzea. Počátky Českého 
muzea hudby, jeho nedílné součásti, byly ovšem 

velmi nenápadné. Museum Království českého, jak se teh-
dy nazývalo, shromažďovalo sice památky hudební pova-
hy, ale nebyl pro ně vymezen samostatný sbírkový pro-
gram.1 Předměty papírové povahy byly začleněny do kni
hovny Národního muzea, ostatní – mezi nimi především 
hudební nástroje, obrazy a busty – do archeologických 
sbírek. Tato praxe trvala zhruba po celé 19. století. Přes-
tože v roce 1872 byl za předsednictví Františka Ladislava 
Riegra založen hudební sbor při Museu Království české-
ho (jeho členy byli Otakar Hostinský, Ludevít Procházka 
a František Zdeněk Skuherský),2 na strukturu sbírek to 
nemělo žádný vliv. Ani muzikolog a historik Zdeněk Ne-
jedlý, který pracoval v muzeu na přelomu 19. a 20. sto-
letí, neovlivnil stávající strukturu instituce. Až v roce 
1913 s příchodem muzikologa a skladatele Emila Axma-
na ( Obr. 1) vznikl v rámci knihovny samostatný hu-
dební archiv. Nicméně obrazy, busty, hudební nástroje 
a trofeje nadále zůstaly roztroušeny v ostatních sbírkách 
Národního muzea.

Tato situace trvala až do roku 1946, kdy vzniklo pod 
Axmanovým  vedením  samostatné  hudební  oddělení. 
O dva roky později byly sbírky pro samostatné hudeb-
ní oddělení vyčleněny z fondů Národního muzea. Nutno 
však dodat, že některé vzácné knižní exempláře zůstaly 
nadále uloženy v Knihovně Národního muzea, a stejně 
tak některé předměty, např. lidové hudební nástroje, se 
dnes nacházejí v dalších fondech Národního muzea. V ro-
ce 1949 převzal vedení hudebního oddělení po Emilu Ax-
manovi Alexandr Buchner ( Obr. 2). Po krátké epizodě 
v břevnovském klášteře byly hudební fondy deponovány 
ve Velkopřevorském paláci ( Obr. 3), kde hudební oddě-
lení Národního muzea nalezlo své sídlo na více než půl 
století (19502003). Zde byla také v roce 1954 otevřena 
rozsáhlá expozice hudebních nástrojů, která na dlouhá 
desetiletí prezentovala sbírky muzea. Budova měla repre-
zentativní výstavní sály ( Obr. 45), ale velmi skrom-
né zázemí pro depozitáře,  a proto postupně přestala 
vyhovovat rostoucím nárokům na uložení a zabezpeče-
ní sbírek. Po restituci objektu Velkopřevorského paláce 
a povodni v roce 2002 bylo nutné přestěhovat hudební 
sbírky do nových prostor. Pro České muzeum hudby byl 

1 O sbírkách Českého muzea hudby srov. Sklenář, Karel 
et al.: Velká kniha o Národním muzeu, Praha: Národní muze-
um, 2016, 293 s.; kolektiv autorů: Napříč sbírkami Českého 
muzea hudby / The Czech Museum of Music and its Collections, 
in: Musicalia 1 (2009), č. 12, s. 150; KabelKová, Markéta – 
Paulová, Eva: Počátky samostatného hudebního oddělení Ná-
rodního muzea, in: Časopis Národního muzea, řada historická 
186 (2017), č. 34, s. 324; Štefancová, Dagmar: Profil Českého 
muzea hudby v roce dvoustého jubilea Národního muzea v Praze, 
in: Mú zeum 64 (2018), č. 2, s. 1824.

2 Návrh na ustavení »sboru« podal F. L. Rieger na sezení 
výboru Musea Království českého 26. 2. 1872, kde byl přijat. 
Poté byl zaslán ke schválení c. k. místodržitelství. Srov. Časopis 
Musea Království českého 46 (1872), č. 2, s. 146. Oznámení o zří-
zení »hudebního odboru« bylo zveřejněno v časopisu Dalibor 2 
(1874), č. 21 (23. 5.), s. 168.

Collections of the Czech Museum of Music 
in the year of the 200th anniversary 
of the National Museum
The collections of the Czech Museum of Music began to 
be assembled during the time of the foundation of the 
National Museum in 1818. For almost a century items re-
lating to music were scattered among various collections 
in what was then called the Museum of the Kingdom of 
Bohemia. It was not until 1913 that a separate musical 
archive was established within the National Museum, 
and only in 1946 did a separate Music Division come into 
being. Unclear beginnings frequent failure to take the 
provenance of units into consideration has made it dif-
ficult to reconstruct the collection from the nineteenth 
century. The article deals with the genesis of collections 
and their structure today within the Czech Museum of 
Music. Attention is also devoted to interesting acquisi-
tions of recent years and the current state of accessibil-
ity of collections accessible via online catalogues and 
digitalization.
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získán bývalý nově rekonstruovaný kostel sv. Máří Magdaleny v Karmelitské ulici, kde muzeum 
sídlí od roku 2003 dodnes ( Obr. 6).

Významným mezníkem v dějinách dnešního Českého muzea hudby byl rok 1976, kdy k hu-
debnímu oddělení Národního muzea byla přičleněna dvě monotematická muzea – Muzeum An-
tonína Dvořáka a Muzeum Bedřicha Smetany, do té doby spravovaná Památníkem národního 
písemnictví. Vzniklo Muzeum české hudby, které se vedle Přírodovědného muzea, Historického 
muzea, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea stalo jednou z pěti odborných složek 
Národního muzea. V roce 2001 bylo přejmenováno na Národní muzeum – České muzeum hud-
by a v této podobě jej známe dodnes. 

Tento malý historický exkurz jsem uvedla proto, abychom si uvědomili, že v počátcích 
dnešního Českého muzea hudby (dále ČMH) nebyla přesně definována koncepce a program mu-
zea, a předměty se vztahem k hudbě nebyly vedeny jako samostatná sbírka. To je také jedním 

◀◀
Obr. 1:
Emil Axman
◀
Obr. 2:
Alexandr Buchner

Obr. 3:
Velkopřevorský palác
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z důvodů, proč jsou dnes fondy muzea velmi nekonzistentní. V 19. století bylo muzeum odká-
záno především na dary, považovalo se za čest věnovat muzeu sbírkové předměty a muzeum 
ani nemělo větší finanční prostředky na nákup sbírek. Některé cenné hudební celky nemohly 
být proto pro muzeum získány. Jako příklad uveďme Donebauerovu sbírku, která v roce 1908 
patřila k nejcennějším soukromým sbírkám v tehdejším RakouskoUhersku a obsahovala velmi 
cenná bohemika. Tehdy se ovšem nenašly prostředky na její zakoupení pro muzeum, a tak byla 
rozprodána. Některé předměty se sice do muzea časem dostaly, ale jako celek byla Donebaue-
rova sbírka nenávratně rozptýlena.

Obr. 4:
Expozice ve Velko
převorském paláci

Obr. 5:
Expozice ve Velko
převorském paláci
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Akvizice od počátku 19. století do počátku 20. století
Muzeum získalo už v 19. století velmi cenné sbírkové předměty – k nim patřil unikátní soubor 
renesančních hudebních nástrojů tzv. rožmberské muziky ( Obr. 7),3 pozůstalost Václava 
Jana Tomáška, soubor skladeb Jakuba Jana Ryby, dar P. Antonína Buchtela nebo dar hudebního 
publicisty Josefa Srba Debrnova, obsahující velkou notovou sbírku s autografy skladeb Bedřicha 
Smetany a Antonína Dvořáka, ale také rozsáhlý hudební slovník nebo dodnes nevydané soupisy 
a popisy zvonů. Na počátku 20. století věnoval muzeu pozoruhodnou sbírku experimentálních 

3 Dříve se používal název rožmberská kapela, tento pojem, jak ukázal další výzkum, však není pro 
tento typ hudebního tělesa vhodný. 

Obr. 6:
České muzeum hudby
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žesťových hudebních nástrojů, nazývaných šedifony ( Obr. 8), Josef šediva, působící v Oděse.4 
A právě před sto lety, v roce 1918, získalo muzeum velmi rozsáhlou sbírku profesora pražské 
konzervatoře Ondřeje Horníka. Ta obsahovala asi patnáct tisíc hudebnin, téměř dvě stě hudeb-
ních nástrojů, rozsáhlou knihovnu a ikonografický soubor čítající stovky artefaktů.5 Posléze 
přibyly do muzea sbírka komorní hudby (zvláště klavírní) advokáta Jana Pohla, sbírka entomo-
loga a hudebního amatéra Otakara Nickerla (s hudebninami od konce 18. století) a pozůstalosti 
Františka škroupa a klavírního pedagoga Josefa Čermáka.

Akvizice ve 20. století
Počátkem 20. století získalo muzeum památky po houslovém virtuosovi Františku Ondříčkovi. 
Později obdrželo pozůstalost houslaře Eduarda Emanuela Homolky, která vedle hudebních ná-
strojů obsahovala i velké množství hudebnin a cennou sbírku portrétní grafiky. Více než čtr-
náct set rukopisů starších českých skladatelů a také část archivu hraběte Jana Pachty, zahrnu-
jící instrumentální hudbu 18. století včetně dechových partit komponovaných přímo pro pach-
tovskou kapelu, předala muzeu v první polovině 20. století Umělecká beseda. 

Po Únoru 1948 zasáhly do struktury sbírek hromadné konfiskace zámeckých a klášterních 
sbírek, které enormně navýšily počty sbírkových předmětů. Tato situace pak přinesla další 
poměrně velké komplikace v období restitucí, kdy fondy, na jejichž zpracování bylo vynaloženo 
velké úsilí, musely být navráceny původním majitelům (hudební sbírky křižovníků s červenou 
hvězdou, ze Strahova, Želivi, kláštera alžbětinek na Novém Městě pražském nebo roudnická 
lobkovická sbírka). 

4 Žůrková , Tereza – HruŠKa , Viktor:  Josef Šediva (1853-1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů 
v Národním muzeu – Českém muzeu hudby [= Editio monographica Musei Nationalis Pragae, 21], Praha: 
Národní muzeum, 2016, 167 s.

5 Srov. Štefancová, Dagmar – KabelKová, Markéta – Paulová, Eva: Hudební sbírka Ondřeje Horníka, 
I: Sbírka hudebnin, knihovna a výtvarné dokumenty [= Editio monographica Musei Nationalis Pragae, 14/1], 
Praha: Národní muzeum, 2012, 177 s., a KotaŠová, Daniela – Žůrková, Tereza – kříŽenecký, Jan: Hudební 
sbírka Ondřeje Horníka, II: Hudební nástroje [= Editio monographica Musei Nationalis Pragae, 14/2], Praha: 
Národní muzeum, 2012, 215 s.

Obr. 7:
Nástroje 

rožmberské muziky
▶▶

Obr. 8:
Šedifon
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Významným přírůstkem druhé poloviny 20. století byly autografy Bohuslava Martinů, Emi-
la Františka Buriana a dalších skladatelů, které muzeum získalo od Českého hudebního fondu. 
V osmdesátých letech se do muzea dostaly např. podstatné části pozůstalosti Jaroslava Ježka, 
Aloise Háby a Miloslava Kabeláče. Po roce 1989 se posílila akviziční činnost směrem ke kvali-
tativnímu zhodnocení sbírky. Pro nákup sbírek byly získány významné účelové dotace z fondu 
Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury (tzv. ISO) 
a částečně i od sponzorů.

Fondy hudebních skladatelů
Zatímco fondy našich předních skladatelů 19. století Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka 
jsou již doplňovány jen drobnějšími autografy (z díla Bedřicha Smetany autografy Lístku do 
památníku D dur a polky Souvenir de Bohême en forme de polkas op. 12 a skladatelovy moti-
vické náčrtky z roku 1846, z díla Antonína Dvořáka dva autografy), byla zakoupena rozsáhlá 
pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstera.6 Tvorba české moderny byla doplněna autografy děl 
Vítězslava Nováka a Josefa Suka. V případě Vítězslava Nováka byla získána výjimečným ná-
kupem autografní partitura Bouře a Podzimní symfonie,7 další drobnější kusy8 a rozsáhlejší 
korespondence.9 Fond Josefa Suka byl obohacen o autografy Meditace na svatováclavský chorál 
a rané skladby a rovněž o rozsáhlou korespondenci.10 Podobně byl získán i jeden autograf Zdeň-
ka Fibicha.11 Doplněna byla i pozůstalost Aloise Háby12 a pozůstalost skladatele a kapelníka 
Julia Fučíka.13 Nově České muzeum hudby zakoupilo pozůstalost K. B. Jiráka14 a skladatelky 
Slávy Vorlové.15 

Tvorba českých skladatelů 20. století je doložena pozůstalostmi skladatelů Václava Trojana,16 
Karla Reinera,17 Miroslava Ponce,18 Viktora Kalabise,19 Zbyňka Vostřáka,20 Ivo Jiráska,21 Luboše 
Fišera22 nebo Ervína Schulhoffa.23 Obraz hudební tvorby v druhé polovině 20. století doplňu-
jí ještě materiály Archivu Svazu československých skladatelů z let 19491969 a Svazu českých 
skladatelů a koncertních umělců, které jsou uloženy v ČMH od roku 2008.24

Fondy hudebních interpretů
Dokumentovány jsou i osobnosti hudebních interpretů. K nejbohatším přírůstkům z posled-
ní doby patří korespondence25 a zvukové nahrávky Emmy Destinnové ( Obr. 9).26 K velmi 
cenným položkám patří loni získané materiály z pozůstalosti Hildy SchuelerovéMosertové, 
německé so chařky a přítelkyně Emmy Destinnové – jedná se vzájemnou korespondenci, pro-
gramy, kritiky, foto grafie a gramofonové desky.27 ČMH je získalo darem ze švédska od vnuků 
Hildy Schuelerové.

6 Č. př. 46/1998, č. př. 84/2000.
7 Č. př. 14/2016.
8 Č. př. 12/1994, 142/1996, 92/1997, 87/1998, 146/2006Jaro.
9 Č. př. 118/1993.
10 Č. př. 15/2004, 45/2004, 13/2005, dopis (č. př. 5/2015).
11 Č. př. 45/1998.
12 Č. př. 90/1990.
13 Č. př. 47/2001, 1/2007.
14 Č. př. 16/2004, 192/2005.
15 Č. př. 27/2000.
16 Č. př. 89/2013 – dodatek k pozůstalosti.
17 Č. př. 25/2012.
18 Č. př. 5/2017.
19 Č. př. 2/2011.
20 Č. př. 51/2000.
21 Č. př. 9/2007.
22 Č. př. 297/2006.
23 Č. př. 89/77. 
24 Č. př. 7/2008.
25 Č. př. 62/1990, 43/1990, 3/2007, 6/2007.
26 Č. př. 23/2012, č. př. 15/2016.
27 Č. př. 17, 18/2017.
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Z dalších významných interpretů byly v posledních 
desetiletích obohaceny fondy Jana Kubelíka ( Obr. 10), 
jehož základ byl uložen v ČMH jako konfiskát po emi-
graci Rafaela Kubelíka v roce 1948,28 dále materiály Ku-
belíkova současníka Františka Drdly,29 z mladších pak 
celá pozůstalost houslistky Nory Grumlíkové30 a v po-
sledních letech i dokumentace umělecké činnosti hous-
listy Josefa Suka včetně jeho hudebního archivu.31 Vel-
mi zajímavé jsou také např. materiály houslisty Dušana 

Panduly, někdejšího primária Pandulova, později Hábova a Novákova kvarteta, který emigroval 
v roce 1968. V jeho fondu se kromě dokumentace jeho umělecké činnosti nacházejí i notové 
autografy kvartetů např. Jana Kapra, Karla Háby aj.32

Výčet akvizic ČMH z posledních dvou desetiletí obsahuje stovky položek a není možné je 
zde vyjmenovat. Upozorním snad ještě na společnou rozsáhlou pozůstalost Marie Tauberové 
a Jaroslava Krombholce,33 pozůstalost Alfreda Holečka, pozůstalost podnikatele a dirigenta 
Vladi slava V. šaka34 nebo archiv souboru Due Boemi. K nejzajímavějším akvizicím loňského 
roku patří bezesporu korespondence klavíristy Svjatoslava Richtěra s Karlem Stárkem, která 
dokumen tuje koncerty tohoto světově proslulého klavíristy v Československu v padesátých 
letech. Obsahuje kromě programů také výpisy z Richtěrova deníku35 a šest jeho pastelů věno-
vaných Karlu Stárkovi.36

28 Č. př. 27/1991 – fotografie, korespondence, programy, autografy. 
29 Č. př. 116/1993 – notové autografy, tisky, opisy, libreta.
30 Č. př. 31/2000.
31 Programy, plakáty č. př. 8/2008, další 22, 23/2014, č. př. 6, 7, 8/2015.
32 Č. př. 10/2008.
33 Č. př. 17/2011.
34 Č. př. 38/2000.
35 Č. př. 25/2017.
36 Č. př. 24/2017.

Obr. 9:
Emma Destinnová

▶▶
Obr. 10:

Jan a Rafael Kubelíkovi
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Získání rozsáhlých sbírek
Vedle pozůstalostních celků získává ČMH také ucelené sbírky. K nejrozsáhlejším z poslední 
doby patří sbírka Václava Nejedla. Mezi asi sedmnácti tisíci hudebními rukopisy a tisky je 
detailně dokumentována produkce různých hudebních vydavatelství od Marca Berry, Johanna 
Hoffmanna, Christopha Kuhé, F. A. a M. Urbánků, Karla J. Barvitia až do konce sedmdesátých 
let 20. století.37 Zakoupena byla také sbírka továrníka Richarda Morawetze s velmi významným 
souborem korespondence od 18. do konce 19. století, několika autografy a cennou ikonografic-
kou kolekcí (památky pocházejí částečně z už zmíněné Donebauerovy sbírky, částečně získané 
Morawetzovou vlastní sběratelskou činností). Kromě jednotlivin obsahuje také obsáhlé album 
Jana Nepomuka štěpánka z první třetiny 19. století, dokumentující činnost Stavovského diva-
dla v době, kdy byl štěpánek členem jeho vedení, a album korespondence Ludevíta Procházky, 
dokumentující hudební život od šedesátých do osmdesátých let 19. století.38

Výčet akvizic ČMH by mohl na tomto místě pokračovat velmi dlouho a stejně by nebyl 
úplný. Snad ještě na závěr přehledu upozorním na několik přírůstků po roce 2000. Z noto-
vých archivů to byl archiv Českého noneta39 nebo sbírka Františka Slavíka pro violu d’amore,40 
z ikonografických souborů kresby Hugo Boettingera41 a Karla Otáhala42 a také pozůstalosti 
muzikologů: např. Jaroslava šedy, Jarmila Burghausera, Marie Svobodové nebo Zdeňka Nouzy. 
Z jednotlivin např. kvitance Josefiny Duškové z roku 1821 od Christiana ClamGallase.43

Dnešní struktura Českého muzea hudby
Po roce 2008, kdy v ČMH vzniklo nové oddělení – Centrum pro dokumentaci populární hudby 
a nových médií –, se akvizice rozšířily i na dokumentaci populární hudební kultury na území 
Čech, českou recepci zahraniční populární hudby a na recepci hudebních aktivit osob či institucí 
pocházejících z Čech. Základ fondu Centra pro dokumentaci populární hudby tvoří sbírka Jany 
Bendové, zaměřená na osobnost Karla Gotta. Ta se stala také součástí nedávné výstavy Gott My 
Life. Novou akvizicí Centra se stala také část pozůstalosti Vlasty Průchové.

V roce 2018 eviduje České muzeum hudby v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury 
České republiky celkem 273 tisíc položek, z toho:

■ ČMH 1 – Hudebněhistorické oddělení: 222 456;
■ ČMH 2  – Oddělení hudebních nástrojů: 2 644;
■ ČMH 3 – Muzeum B. Smetany: 35 976;
■ ČMH 4 – Muzeum A. Dvořáka: 8 234;
■ ČMH 5 – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií: 4 050.

Uvedené počty ovšem neznamenají počet jednotlivin. Pod jednotlivými položkami se mohou 
nacházet i stovky až tisíce kusů sbírkových předmětů. V chronologické evidenci má ČMH v sou-
časné době asi 4 tisíce záznamů, z toho jen asi 10 % tvoří jednotliviny, a pod dalšími záznamy 
se mohou skrývat až tisíce jednotek. Odhadujeme, že v současné době České muzeum hudby 
může mít kolem 700 tisíc jednotlivých sbírkových předmětů.

Péče o sbírky a jejich zpřístupnění
Velké množství sbírek klade značné nároky nejen na jejich udržování, tj. uložení, konzervování 
a restaurování, ale také na jejich evidenci a zpřístupnění. Moderní technologie dnes nabízejí 
možnost zveřejnit katalogy sbírek online a začlenit je do širších databází. V Českém muzeu 
hudby byly za podpory programu VISK 5 naskenovány staré ručně psané katalogizační lístky44 
a zveřejněny na webových stránkách Národního muzea. Od roku 2009 probíhá retrokonverze 
a rekatalogizace. Nově se v současné době katalogizuje pomocí knihovnického programu Ver-
bis, který je dostupný z OPACU. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že v okamžiku, kdy 
kurátor sbírky zkatalogizuje sbírkový předmět, jsou záznamy okamžitě přístupné badatelům 

37 Koupě a dar od A. Sigmunda, č. př. 1/2000 a 113/2001.
38 Č. př. 116/2003 a 26/2008, 27/2008, 28/2008, 29 /2008. Srov. též vojtěšková, Jana (ed.): Album 

Jana Ludevíta Procházky / The Procházka Album, Praha: KLP & NM, 2013, LXVI + 350 s.
39 Č. př. 18/2007.
40 Č. př. 12/2007.
41 Č. př. 44/2014.
42 Pozůstalost č. př. 12/2016.
43 Č. př. 2/2016.
44 Mezi nimi se nacházejí ještě lístky psané rukou Václava Hanky.
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a široké veřejnosti online. Že rychleji reagují zahraniční badatelé, to se ukázalo např. při objevu 
Mozartovy, Salieriho a Cornettiho skladby Per la ricuperata salute di Ofelia, kterou mezi nově 
zkatalogizovanými sbírkovými předměty ČMH objevil a v roce 2016 vydal německý muzikolog 
Timo Jouko Herrmann.

Katalogizace ovšem nepokračuje tak rychle, jak bychom si přáli. Z přehledu nových akvizic 
je zřejmé, že jednotlivé přírůstky mohou obsahovat i tisíce kusů a jejich zpracování vyžaduje 
měsíce, někdy i roky soustředěné práce dokumentátorů a kurátorů. Na tyto úkoly nemá ČMH 
dostatečnou kapacitu. V roce 2010 snížilo Národní muzeum stav pracovníků o 15 % a tato 
eliminace způsobila, že pracovníci dnes zvládají víceméně jen základní a nezbytnou péči o sbír-
ky. Chybí také pracovníci, kteří by se mohli samostatně věnovat výzkumné práci, která je 
často předpokladem k vlastní katalogizaci. V současné době má celé ČMH pouze dva vědecké 
pracovníky, kteří ale zodpovídají i za kuratelu poměrně rozsáhlých sbírek. I přes to je v ČMH 
s podporou Ministerstva kultury v rámci programu DKRVO řešeno v letošním roce 16 vědec-
kých úkolů zaměřených především na výzkum vlastních sbírek. Grantovou agenturou ČR je 
podpořeno Kritické vydání korespondence B. Smetany (v současné době se připravuje 2. svazek 
pro léta 18631874) a grantem NAKI II projekt Nový fonograf. 

Začlenění ČMH do celku Národního muzea přináší své výhody, jednou z nich je právě to, 
že Národní muzeum má status výzkumné organizace. Na druhé straně ale znamená také 
jistá omezení. Centrální systém digitalizace, kdy metadata musí vyhovovat velmi specifickým 
požadavkům jednotlivých odborných složek a splňovat požadavky na evidenci tak odlišných 
předmětů, jako jsou např. minerály, brouci, mince, autografní partitury nebo hudební nástroje, 
nebyl dodnes v rámci Národního muzea uspokojivě vyřešen. ČMH nemá v současné době kromě 
některých jednotlivin v rámci Europeana a esbírek zpřístupněny digitalizáty svých sbírkových 
předmětů. 

Intenzivně pokračuje v současné době evidence a digitalizace sbírek ve fonotéce ČMH 
( Obr. 11). Byl vypracován projekt v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experi-
mentálního vývoje národní a kulturní identity (tzv. NAKI II) na léta 2016 až 2022. Má název 
Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitaliza-
ci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových 
institucích. Spolu s Národní knihovnou ČR, Knihovnou Akademie věd ČR a Filozofickou fakultou 
Masarykovy univerzity budou v rámci projektu nejen vytvořeny a otestovány metodiky na 
ochranu a zpřístupnění sbírek, ale zároveň zpracovány nejvýznamnější fondy ČMH tak, aby 
odpovídaly nejnovějším světovým standardům v této oblasti. Zdigitalizované nahrávky jsou 
postupně dostupné online: www. zvuk.nm.cz.

Obdobně, i když ve skromnějších podmínkách, pracuje v ČMH také Metodické centrum 
dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (http://www.mcmi.cz/), které 

Obr. 11:
Fonoválečky 

ze sbírek ČMH
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s  finanční  podporou  Ministerstva 
kultury vytváří nejen metodiky, ale 
také  databáze  hudebních  nástrojů 
a jejich výrobců včetně náhledů zdi-
gitalizovaných nástrojů.

Závěr
Zpracovanost  a  zpřístupnění  sbí-
rek není  bohužel  v  současné  době 
prioritou ČMH. Více  je preferována 
prezentace  sbírek  formou  výstav, 
vzdělávacích a výchovných pořadů. 
Těmto aktivitám mají být v budouc-
nu poskytnuty další prostory v rámci 
ČMH. Sbírky budou z budovy v Kar-
melitské ulici už v brzké době depo-
novány v nově vybudovaných depozi-
tářích v Litoměřicích. Absence sbírek 
na centrálním pracovišti ČMH určitě 
nepovede k jejich rychlejšímu zpraco-
vání. Spíše naopak. Na druhou stranu 
je třeba říci, že v současné době stej-
ně není v silách stávajícího personálu 
ČMH sbírky zpracovat. Pokud nebude 
posílen stav odborných pracovníků, 
nebudou vytvořeny externí granty, 
nezapojí se studenti a širší odborná 
veřejnost, nedojde v nejbližší době 
k  žádnému  výraznějšímu  posunu. 
Dodejme zároveň, že tento stav není záležitostí poslední doby. Trvá zhruba od padesátých let 
minulého století, kdy sbírky neúměrně narostly v důsledku konfiskací. V současné době, kdy 
nové technologie nabízejí dříve netušené možnosti, je zpracování sbírek ČMH velkou výzvou. 
Ta však nenachází velkou odezvu. Současný stav může setrvat další dlouhá desetiletí. Ale abych 
neskončila svůj příspěvek pesimisticky, dobrou zprávou je, že až se ČMH podaří zpřístupnit své 
fondy, může se veřejnost těšit na mnohé netušené poklady.

Obr. 12:
Výstava Fenomén 
Martinů v ČMH
(2009)
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