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před zaměřením se na česká hudební nakladatelství 
je důležité definovat samotný pojem »hudební na-
kladatelství« a z toho vyplývající možnosti i očeká-

vání. Hudební nakladatelství se zabývají vydáváním edic, 
jejichž hlavní součástí jsou noty, přičemž aktivity nakla-
datele zahrnují spolupráci se skladateli, editory, redakční 
práci, financování tisku, propagaci, distribuci, skladování 
a za posledních sto let významnou měrou také spravo-
vání provozovacích práv.1 Svaz německých hudebních na-
kladatelů definuje činnost hudebních nakladatelství mj. 
jako získávání a zhodnocování práv k hudebním dílům. 
Hudební nakladatelé vyhledávají nové autory a navazují 
s nimi smlouvy, přičemž cílem těchto aktivit je vydávat 
hudební díla ve formě not a ty pak dostávat mezi spo-
třebitele.2 rozpětí činností hudebních nakladatelů tedy 
souvisí s hudební materií pouze částečně a z velké části 
zasahuje do aktivit obchodních či podnikatelských.

právě ekonomický aspekt činnosti hudebních naklada-
telů však bývá zvláště v souvislosti s vážnou hudbou čas-
to vnímán negativně. Je to částečně pochopitelné – spo-
jování »národních velikánů« s podnikáním soukromých 
fi rem může být v rozporu s jejich ikonickým vnímáním. 
Také hudební historici se v případě hodnocení rozporů 
mezi skladatelem a nakladatelem přiklánějí častěji na 
stranu umělce a nakladatel je apriorně vnímán nega-
tivně. V tomto kontextu lze např. připomenout složitý 
vztah antonína Dvořáka s jeho berlínským nakladatelem 
Fritzem Simrockem (nakladatelství N. Simrock) a jeho 
historické hodnocení, které se vymanilo z předsudků až 
po letech na základě zhodnocení pramenů.3 pro nakla-
datele coby podnikatele je ziskovost jeho činnosti zcela 
zásadní. Nakladatelské katalogy samozřejmě odrážejí ob-
sahové priority a vkus jednotlivých historických období, 
zároveň však charakterizují i momentální situaci prodeje 
notovin a právní i socio ekonomický dobový kontext.

provázání obsahu vydávání s hospodářskou smyslu-
plností je základní premisou fungování nakladatelství 
v jakémkoli oboru a v období první republiky bylo samo-
zřejmé. V době komunismu byla tato rovnováha naru-
šena a na na šem území přestal být nakladatel vnímán 
v při ro ze ném tržním kontextu. Stejně tak ani samotné 
téma českých hudebních nakladatelů nebylo v literatuře 
příliš reflektováno, více se o něm dozvídáme spíše ve 
spojení s non-artificiální hudbou;4 jisté mediální pozor-
nosti se mu dostalo koncem devadesátých let a začátkem 

1 Krummel , Donald W.: Publishing of music [s. v. 
Printing and publishing of music], in: Grove Music On-
line, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/
v iew/10 .1093/gmo/9781561592630 .001 .0001/omo-
-9781561592630-e-0000040101.

2 Deutscher Musikverleger-Verband, http://www.dmv-on-
line.com/de/musikverlage/was-macht-ein-musikverlag/.

3 Döge, Klaus: Dvořák. Leben – Werke – Dokumente, Zürich – 
Mainz: atlantis, 11991, 21997; česky: Antonín Dvořák. Život – 
Dílo – Dokumenty, praha: Vyšehrad, 2013.

4 KoteK , Josef: Meziválečný rozvoj české populární hudby 
v rámci nového organizačního a technického zázemí, in: Hudební 
věda 30 (1993), s. 249-259; KoteK, Josef: Dějiny české populární 
hudby a zpěvu 19. a 20. století, 2: 1918-1968, praha: academia, 
2000.
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nového tisíciletí v souvislosti s privatizací.5 Velmi potěšitelné jsou novodobé reflexe, kdy na 
ústavech hudební vědy v praze či Brně vznikají vysoce kvalitní diplomové a disertační práce 
zabývající se jednotlivými českými nakladateli.6 podíváme-li se na proměnu českých hudebních 
nakladatelství v průběhu století 1918-2018, vyjevuje se na jedné straně závislost nakladatelské 
ediční politiky na vnějších sociálně-politických podmínkách, na druhé straně však překvapuje 
významné prolínání témat, projektů i osobností skrz celé sledované období.

Období první republiky
Za rakouska-uherska byla díla českých skladatelů vydávána u menších nově vznikajících čes-
kých firem, ve velké míře však byla vydávána v cizích, převážně německých a rakouských 
nakladatelstvích (N. Simrock, Breitkopf & Härtel, universal Edition ad.).7 po vyhlášení Česko-
slovenské republiky se situace změnila a vydávání českých skladatelů se stalo doménou českých 
nakladatelství, která zažila krátký rozkvět jako soukromé samostatné podniky v mladém stá-
tu, který se v nové Evropě stavěl jako kulturně silný hráč. Hlavním činitelem změn po první 
světové válce byl prudký rozvoj populární hudby a vzestup její obliby, což se v oblasti vážné 
hudby odrazilo mj. v poptávce po »konzumních« kusech, různých úpravách oblíbených skladeb 
a skladbách menšího obsazení. Stálý prodejní odbyt si udržela pedagogická a instruktivní lite-
ratura, jako jsou nástrojové školy, hudební učebnice a praktické příručky. V tomto aspektu se 
uvažování a fungování dnešních nakladatelství zásadně neodlišuje. odborně, časově i finančně 
náročné vydávání velkých orchestrálních partitur musí být vyváženo tituly reagujícími na 
momentální poptávku a pedagogickými tituly s násobně vyšší prodejností než umělecká a re-
pertoárová díla. K příjmům nakladatele přibyly po roce 1918 nově také poplatky za veřejné 
provozování hudby. Velká orchestrální díla byla za poplatky půjčována v podobě provozovacích 
materiálů orchestrům či rozhlasu.

Fungování nakladatelství v první republice výrazně ovlivnila proměna autorského práva, 
které se historicky vyvinulo z původního práva ryze nakladatelského. roku 1923 došlo k úpra-
vě poměru autora a nakladatele zákonem o smlouvě nakladatelské; za účelem vybírání a roz-
dělování provozovacích honorářů vznikaly tzv. ochranné společnosti, ve kterých se sdružovali 
majitelé autorských práv, tedy skladatelé, hudební nakladatelé, dědicové autorských práv či 
textaři. V Československu byl založen v roce 1919 ochranný svaz autorský (oSa), jehož hlavní 
činnost tvořil výběr za veřejné provozování a prodej nosičů, výplaty autorských odměn a udě-
lování souhlasu s užitím děl.8 Vzájemná regulace autorského a nakladatelského práva se stala 
ekonomicky oboustranně výhodnou. Nakladatel byl motivován k propagaci tím, že se podílel 
procenty na provozovacích tantiémách. Nakladatelský provoz souvisel také s tiskařským; tehdy 
u nás začaly fungovat nové domácí tiskárny – největší z nich byla průmyslová tiskárna vzniklá 
roku 1922.

po roce 1918 se v těchto podmínkách zformovala některá nová nakladatelství, mnohá však 
pokračovala a plynule navazovala na předchozí činnosti z doby rakouska-uherska. Takové pří-
pady přestavují např. staronové podniky vzniklé na silných základnách rodinných tradic (pazdí-

5 Srov. ŠmolíK, Jan: Causa PANTON, in: Hudební rozhledy 47 (1994), č. 12, s. 34-35; Švarcová, Jitka: 
Nakladatelství Panton – další causa české kultury?, in: Denní Telegraf 3 (1994), č. 211, s. 11; Šiler, ivan – 
bartáK, Tomáš, Naděje a nejistota Pantonu, in: Večerník praha 4 (1994), č. 173, s. 5; Šiler, ivan – Bar-
táK, Tomáš: Vysoká hra o Panton, in: Večerník praha 4 (1994), č. 240, s. 13; luDvová, Jitka: Bärenreiter 
v Praze / Barbara Scheuch-Vötterlová, Leonhard Scheuch, in: Hudební rozhledy 44 (1991), č. 12, s. 560-562. 
– Dále sigmunD, aleš: Hudební nakladatel v proměnách času. Praktický průvodce a rádce pro všechny autory 
a dědice autorských práv, začínající nakladatele, vydavatele, hudební instituce a jiné zájemce o svět hudebních 
nakladatelství, rokycany: Midi Music Studio (Eduard Spáčil), 1993; sigmunD, aleš: Lexikon českých hudeb-
ních nakladatelů: česká hudba a hudební nakladatelé, Sychrov: Musikatelier aJS, 2004.

6 lhotecKá, Jitka: Nakladatelská činnost v poválečném Československu, se zaměřením na období po roce 
1948, magisterská diplomová práce, Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
[dále jen ÚHV FF Mu], 2009, https://is.muni.cz/th/lwyz0/NaKLaDaTELSTVi_po_r._45.pdf; turKová, 
Kristýna: Archiv nakladatelství Fr. A. Urbánek, i-ii, diplomová práce, praha: Ústav hudební vědy Filozofické 
fakulty univerzity Karlovy, 2010, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/64195; lána, oldřich: Leoš Janá-
ček a Hudební Matice Umělecké besedy (1908-1920), magisterská diplomová práce, Brno: ÚHV FF Mu, 2012, 
https://is.muni.cz/th/lpvnq/Lana_o_Mgr_Dp.pdf; lána, oldřich: Leoš Janáček a Umělecká beseda (1920-
1928), disertační práce, Brno: ÚHV FF Mu, 2017, https://is.muni.cz/th/wf7me/Lana_disertace_komplet.pdf. 

7 Srov. kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945, ii: 1918-1945, praha: academia, 1981, 
s. 27-29. 

8 miKota, Václav: Hudební nakladatelství v ČSR mezi dvěma válkami. 1918-1938, in: Hudební věda 3 
(1966), č. 2, s. 343-352; č. 3, s. 503-518; Weis, Karel: Ochrana duševního vlastnictví, in: Dalibor 36 (1919), 
s. 8-10.
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rek, urbánek, Starý, Barvitius), které se při mírné transformaci úspěšně etablovaly i v novém 
systému demokratické republiky. S jejím koncem však skončily i ony.

Mezi jedny z prvních domácích nakladatelů, 
kteří se přiblížili úrovni zahraničních naklada-
telů, patřil František augustin urbánek (1843-
1919). Koncem 19. století jeho závod ovládl 
tuzemský trh s hudebninami a plnil poměrně 
významnou úlohu v českém kulturním životě 
až do první světové války.9 V roce 1913 se stali 
společníky firmy dva mladší urbánkovi synové 
Vladimír a František a název podniku byl změ-
něn na Fr. A. Urbánek a synové, od roku 1922 
byl pak jediným majitelem Vladimír. Význam 
nakladatelství však začal v té době upadat a po 
první světové válce už vedoucí postavení na 
trhu zaujímala jiná nakladatelství, mj. i firma 
nejstaršího syna Mojmíra Urbánka (značka 
Edition M.u.), protože produkce firmy ustrnula 
víceméně ve svém plánu z 19. století, se za-
měřením na reedice starších vydání, přičemž 
hlavními skladateli byli Smetana a Fibich. roku 
1934 nastoupil do podniku nakladatelův vnuk, 
skladatel Jan Hanuš, který se stal později jeho 
vedoucím a v roce 1949 byl přítomen likvidaci 
nakladatelství: 
»Jednou k nám bez ohlášení přijela parta 
chlapů s náklaďákem, naházela do něj vzácný 
nakladatelský archiv, a protože jsem neměl od 
skříňky se smlouvami klíče, utrhli víko a bar-
barsky vysypali ty historické dokumenty do 
auta. Již nikdo nikdy z toho nic neviděl! Musel 
jsem to později nesčetněkrát opakovat mnoha 
muzikologům, kteří nedovedli pochopit, že ne-
vím, kam to všechno přišlo.«10

Ještě před touto likvidací stačilo nakladatelství věnovat nejcennější materiály nakladatel-
ského archivu (autografy a korespondenci Smetany, Dvořáka, Fibicha, Foerstera) společnostem 
pečujícím o památku těchto skladatelů. Jan Hanuš poté odešel pracovat do státního vydava-
telského koncernu orbis. 

od roku 1919 řídil významné nakladatelství v Brně Oldřich Pazdírek (1887-1944), který 
v podnikání také navázal na své předky. první vlastní samostatný nakladatelský podnik zalo-
žili již v roce 1868 ve Vídni bratři Bohumil, František a Ludevít raimund, jenž od roku 1879 
fungoval ve vlastní firmě na Moravě, od roku 1911 pak v Brně. Jeho syn oldřich se po vzniku 
Československa ujal tohoto rodinného závodu vydávajícího duchovní hudbu, instruktivní li-
teraturu (např. Ševčíkovu školu houslového přednesu) a obecně české a moravské skladatele, 
ať již soudobé (Janáček), či dřívějších epoch (Voříšek, Benda). Tyto edice staré hudby vydané 
ve třicátých letech 20. století představují počátek monumentální ediční řady zaměřující se na 
české skladatele období 17.-18. století Musica Antiqua Bohemica (zkratka MAB), která v růz-
ných podobách prolnula až do dalšího tisíciletí. Edici založil Vladimír Helfert (1886-1945), 
který sám připravil první tři svazky (třetí vyšel v nakladatelství Melpa [Melantrich – pazdírek, 
praha – Brno 1937]). Slibně rozvíjející se ediční činnost bohužel přerušila válka a Helfertovo 
uvěznění v roce 1939. Několik dalších nakladatelských projektů (Pazdírkův hudební slovník 
naučný) zůstalo nedokončeno a další osud edice MAB se jevil též jako nejistý. Teprve po devíti 
letech a po znárodnění pazdírkova nakladatelství vyšel v roce 1949 čtvrtý svazek, tentokráte již 
u Národního hudebního vydavatelství orbis. V letech 1951-1979 řídil edici Helfertův žák, teh-
dejší ředitel Ústavu pro hudební vědu na Filozofické fakultě univerzity v Brně Jan racek (to již 

9 turKová, Kristýna: Několik poznatků o zmizelém archivu nakladatelství Fr. A. Urbánek a synové, in: 
Hudební věda 47 (2010), č. 4, s. 383, https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3898bbdb-ce80-4a81-a640-
-242934739b2a.

10 hanuŠ, Jan: Labyrint svět: svědectví z konce času, praha: odeon, 1996, s. 130.

Obr. 1:
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vycházela MAB pod značkou Státního hudebního nakladatelství, poté pod Supraphonem) a díky 
němu získala ediční řada po roce 1955 jednotnější profil. Za komunistické éry nebylo možné 
dlouhou dobu vydávat duchovní díla, a edice se tak zaměřovala na instrumentální tvorbu. 
první sakrální skladbu – číslo 1 vokální řady – Svatováclavskou mši adama Michny z otradovic 
mohl připravit k vydání Jiří Sehnal až v dobách »mírného tání« v letech 1966-1967.11 postupný 
útlum vydávání řady MAB přinesla normalizační opatření, nedostatek editorů a později, po roce 
1989, i nástup nového tržního prostředí. obecným problémem monumentálních edičních řad je 
navíc přirozeně menší schopnost reagovat na proměňující se provozní specifika a vydavatelské 
či interpretační trendy, proto dochází v dnešní době v následnické firmě Supraphonu – Bären-
reiter praha – k vydávání staré hudby mimo ediční řadu, v samostatných urtextových vydáních. 
přesto představuje »MaBka« se svými téměř 100 svazky ve dvou řadách ojedinělý počin, který 
zásadně přispěl k objevení českých hudebních památek starších období.

Emanuel Starý (1943-1906) založil svou firmu v praze již v roce 1867 a jako první český 
podnik v praze začal tisknout noty rytým raženým deskotiskem. Vydával díla Smetany, Dvořá-
ka, Fibicha, Foerstera, Blodka či Bendla.12 po Starého smrti v roce 1906 převzal firmu jeho syn, 
taktéž Emanuel, který ji zreorganizoval a řídil až do své smrti v roce 1928. Doménou naklada-
telství byla vokální hudba, se skladbami J. B. Foerstera, o. ostrčila či o. Zicha. Firmu pak vedla 
až do jejího znárodnění roku 1949 vdova růžena, tiskárnu převzal Melantrich již v roce 1933.13 

Jiný případ než původně rodinný podnik představuje česká firma Melantrich, která začala 
fungovat v roce 1898 jako Tiskařské družstvo Národně sociální strany. V roce 1919 získal 
Melantrich nakladatelskou koncesi (v letech 1919-1924 fungoval pod názvem Melantrich – 
družstevní podniky pro grafický průmysl, nakladatelství a knihkupectví, od roku 1924 jako 
Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v praze) a stal se nejvý-
znamnějším nakladatelským, grafickým a tiskařským podnikem v prvorepublikovém Českoslo-
vensku.14 Byla zde vydávána řada novin a časopisů, množství knižních publikací včetně děl 
nejvýznamnějších autorů české i světové beletrie, naučná literatura, sebrané spisy významných 
osobností, soudobá poezie, životopisné knihy i knihy historické. Melantrich zasahoval výrazně 

11 Srov. Padesát svazků edice Musica Antiqua Bohemica. Úvodní studii napsal Jan raceK, tematický 
katalog sestavil Jaroslav pohanKa, praha: Státní hudební vydavatelství – Sdružení československých 
nakladatelství a knižního obchodu, 1961; zucKerová, olga: Musica Antiqua Bohemica and other editions 
of old music, praha: Editio Supraphon, s. a. [nakladatelský katalog v angličtině]. 

12 Československý hudební slovník osob a institucí, ii: M-Ž, praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, 
heslo Starý, Emanuel1, s. 594.

13 Tamtéž, heslo Starý, Emanuel2, s. 595.
14 Slovník české literatury po roce 1945, heslo Melantrich, autor hesla Přibáň, Michal, http://www.

slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docid=1832&hl=melantrich.

Obr. 2:
Bedřich Smetana: 
Oldřich a Božena, 
Edition Pazdírek 1945

Obr. 3: 
František Vincenc 
Kramář-Krommer: 
Koncert Es dur op. 36 
(klarinet a klavír) 
[= Musica Antiqua 
Bohemica, 13],  
SNLKHU 1953

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1832&hl=melantrich
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1832&hl=melantrich
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i do reklamních aktivit a filmu a provozo-
val i cestovní kancelář. V roce 1938 bylo 
při knižním vydavatelství založeno také 
stejnojmenné hudební nakladatelství. To 
zahájilo vlastní činnost ve spolupráci s ol-
dřichem pazdírkem (viz výše zmíněná edice 
Melpa 1936-1948). V Melantrichu vyšlo asi 
300 skladeb od Mozarta po současné české 
skladatele, mj. Smetanovy klavírní skladby, 
komorní skladby Martinů, sborové sklad-
by Křížkovského, Foerstera ad.15 od roku 
1946 řídil hudební nakladatelství Karel Še-
bánek, který pak zažil, jak byl Melantrich 
v prosinci 1949 převeden do nově zříze-
ného Národního hudebního vydavatelství 
orbis. Karel Šebánek (1903-1980) měl praxi 
z krátkodobých pobytů u francouzských 
nakladatelských firem a pracoval v mnoha 
významných pražských nakladatelských 
podnicích (Fr. a. urbánek a synové, Hu-
dební matice umělecké besedy, ředitel hu-
debního odboru Melantrich, ředitel Národ-
ního hudebního vydavatelství orbis). od 
roku 1956 byl vedoucím archivu Českého 

hudebního fondu a půjčovny orchestrálních materiálů, pečoval o vydávání hudby 18. století 
a zvláště Bohuslava Martinů.16 Se svými znalostmi a zkušenostmi patřil k lidem, kteří výrazně 
ovlivnili obor vydávání not na našem území (stejně jako např. Jan Hanuš17 nebo Václav Mikota). 

odlišný model fungování představovalo pak nakladatelství »spolkové« – Hudební matice 
Umělecké besedy. umělecká beseda založená v roce 1863 je jedním z našich nejstarších umě-
leckých spolků a její součástí byl také hudební odbor. osm let po jeho založení roku 1871 
vznikl z popudu Ludevíta procházky spolek Matice hudební, který byl vlastně jistým druhem 
nakladatelství, jehož prvním počinem bylo vydání klavírního výtahu Prodané nevěsty (1872), 
následované dalšími edicemi českých oper. V roce 1907 pak byla ustanovena instituce Hudeb-
ní matice umělecké besedy (HMuB) jako samostatné nakladatelství.18 Zajímavým dokladem 
proměny nakladatelství v letech 1916-1928 je např. vývoj spolupráce s Leošem Janáčkem, 
který reflektuje jak reorganizaci uvnitř nakladatelství, tak obrovský vzestup Janáčka coby 
světového skladatele. Spory kolem vydání druhého českého klavírního výtahu Její pastorkyně či 
později projednávání generální smlouvy s Hudební maticí odrážejí postupně profesionalizující 
se jednání funkcionářů HMuB, ale i pochopitelný těžký boj v konkurenčním prostředí, kdy 
si nemohla Matice dovolit vydávat tak velké náklady a prodávat je za tak vysoké ceny jako 
němečtí, potažmo rakouští konkurenti (Schott, universal Edition).19 představitelé instituce 
usilovali o vytvoření moderního nakladatelství, které by nebylo vázáno na uměleckou besedu 
tolik jako doposud a které by mělo formu akciové společnosti, popř. s. r. o. K takové zásadní 
transformaci však nedošlo, především z důvodu chybějícího kapitálu a z obav, že by Hudební 
matice mohla v souvislosti s komerční bází ztratit své výhradně umělecké zaměření.20 Činnost 
celého hudebního odboru umělecké besedy se však v době první republiky soustředila právě 
na nakladatelskou činnost Hudební matice, která v roce 1922 začala vydávat i vlastní časopis 
Listy Hudební matice (od roku 1928 Tempo – Listy Hudební matice).21 Katalog nakladatelství se 

15 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), heslo Melantrich, s. 79.
16 Tamtéž, heslo Šebánek, Karel, s. 679. 
17 hanuŠ, Labyrint svět: svědectví konce času ( pozn. 10), s. 277: »Snad úplně bez užitku všechna 

ta vyplýtvaná hudebně nakladatelská energie přece jen nebyla. Zbyla vytištěná díla, k nimž jsem kdysi 
přiložil ruku, a bylo jich hodně. a za ta se stydět nemusím.«

18 reittererová, Vlasta: Umělecká beseda, in: Český hudební slovník osob a institucí, http://www.
ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405.

19 lána, oldřich: Spolupráce Leoše Janáčka a Hudební matice Umělecké besedy do roku 1920, in: acta 
musicologica 2014/1, http://acta.musicologica.cz/14-01/1401g.pdf.

20 Tamtéž. 
21 Český hudební slovník, heslo Umělecká beseda ( pozn. 18).

Obr. 4: 
Bohuslav Martinů: 

Polní mše, 
Melantrich 1947

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1849
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405
http://acta.musicologica.cz/14-01/1401g.pdf
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vyznačoval samozřejmým důrazem na soudobé 
české skladatele (Suk, Novák, Janáček, Krejčí, Kap-
rálová, Martinů) a na hudbu menšího obsazení; zá-
hy se však nakladatelství odhodlalo vydat i velké 
partitury, např. Janáčkovu Sinfoniettu a Sukova díla 
Zrání (1924, v nákladu 600 výtisků!), Epilog (1939) 
či Novákovu Podzimní symfonii (1937, v nákladu 
200 výtisků). Zákonem 68/1951 Sb. z 19. ledna 
1951 byla zrušena spolková forma sdružování (spo-
lek existoval formálně do roku 1972, obnoven byl 
opět až po roce 1989), což společně s dříve vydaným 
nakladatelským zákonem znamenalo vlastně dvojí 
konec této zajímavé platformy, na které fungovala 
Hudební matice. Majetek a většina katalogu byla 
převedena do Státního hudebního nakladatelství, 
to poté do Editio Supraphon, supraphonský katalog 
se privatizací pak později dostal pod Bärenreiter 
praha (nejdříve s názvem Editio praga). Vývoj firmy 

 Obr. 5: 
Pavel Bořkovec: 
Rozmarné písně, 
HMUB 1938

 Obr. 6: 
Boleslav Vomáčka: 
Noční nálady, 
HMUB 1943

 Obr. 7: 
Otakar Ostrčil: 
Křížová cesta, 
HMUB 1945

 Obr. 8: 
Josef Suk:
Pod jabloní, 
klavírní výtah, 
HMUB 1945

Obr. 9: 
Emil Hlobil, 
II. smyčcový kvartet 
op. 15, HMUB 1945
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lze dobře sledovat na proměně podoby nakladatelského 
čísla. raná vydání z konce 19. století nesla čísla začínající 
písmennou zkratkou H.M.u.B., později zkráceno na H.M., 
díla publikovaná po roce 1948 jsou pak označena číslem 
pouze s prefixem H. užívání tohoto H-čísla přešlo přes Edi-
tio Supraphon až do současnosti v nakladatelství Bärenrei-
ter praha, kde se H-čísla, udržující kontinuitu s předchozí 
číselnou řadu, používají pro tituly určené převážně pro 
český trh (zvl. pedagogické tituly), zatímco pro tituly dis-
tribuované celosvětově se používají ediční čísla začínající 
písmeny Ba, společná s mateřskou firmou v Kasselu.

Období 1948-1989
Za druhé světové války nastal v nakladatelských aktivitách, stejně jako v jiných oblastech, 
podstatný útlum a po skončení války následovaly již pouhé tři roky samostatné činnosti. Na-
stolení kontroly nad nakladatelskou a vydavatelskou činností probíhalo na rozdíl od procesu 
zestátnění kinematografie nebo předání divadelní sítě do správy odborových organizací mno-
hem nenápadněji. Tradiční síť soukromých nakladatelství zůstala v prvních poválečných letech 
zachována, aniž by došlo k její monopolizaci nebo znárodnění. Byl zaveden systém regulované 

 Obr. 10: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
partitura, HMUB 1926, číslo H.M. 400

 Obr. 11: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
klavírní výtah, SNKLHU 1956, číslo H 2142

 Obr. 12: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
sborová partitura, Editio Supraphon 1970, číslo H 4996
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produkce, jenž kombinoval dobrovolné sebeomezování nakladatelské obce s autoritativní kon-
trolou státu.22 24. března 1949 byl však přijat Národním shromážděním zákon č. 94/1949 Sb. 
o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. Tímto zásahem 
přešlo vydávání periodických i neperiodických publikací plně pod řízení a kontrolu státu. Ko-
lektivní podniky podle komunistů nemohou být motivovány ziskem, jako tomu bylo doposud 
u soukromých osob. Dlouholetá éra soukromých nakladatelů a rodinných podniků tak byla 
násilně a definitivně přerušena. 

»Po roce 1948, kdy se život v naší zemi proměnil v jedno obrovské, cílevědomé socialis-
tické pracoviště, dostalo též vydávání hudebnin a knih o hudbě svůj nový řád. Zmizelo 
soukromokapitalistické podnikání a cestu nastoupila uvědomělá, plánovitá celostátní na-
kladatelská činnost.«23

Také hudebně nakladatelské firmy byly znárodněny a jejich náklady přešly do státního 
vydavatelského koncernu Národní hudební vydavatelství Orbis (Hudební matice byla zachová-
na až do roku 1951, kdy také přešla pod orbis).24 Mnohé ediční tituly původních nakladatelů 
(pazdírek, urbánek, HM, Emanuel Starý, tituly z Hudební matice) byly reprintovány s novými 
čísly ploten. V roce 1953 se stalo z orbisu samostatné oddělení Státního nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění (SNKLHu). V roce 1961 se firma rozdělila na dvě nakladatelství: 
Státní nakladatelství krásné literatury a umění a Státní hudební vydavatelství (SHV), které se 
později v roce 1967 stalo Supraphonem (spojené s gramofonovými závody). Supraphon (i jemu 
předcházející firmy) se zaměřoval na soustavné publikování významných českých skladatelů 
včetně velkých projektů, které by byly v dnešní době a při takových rozměrech již těžko reali-
zovatelné: Studijní vydání děl B. Smetany, Klavírní dílo B. Smetany, Souborná vydání děl Antonína 
Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka a dvě velké řady starší hudby – již zmiňovaná řada MAB, 
zaměřená na klasicistní instrumentální hudba české provenience (započata u oldřicha pazdírka 
a Melantrichu), a řada Musica Viva Historica, zaměřená na evropskou hudbu 18. století. Citace 
z Generálního katalogu z roku 1963 pak paradoxně vyznívá pravdivě:

»Jen nakladatelství, které bylo zaštítěno socialistickou ekonomikou, si mohlo dovolit vyko-
nat tak náročné průkopnické dílo.«25

uveďme podrobněji jako příklad dva z těchto monumentálních projektů. projekt Souborného 
vydání děl Antonína Dvořáka započal v roce 1955. roku 1954 došlo dle tehdy platných mezi-

22 janouŠeK, pavel a kol., Regulace knižního trhu, in: Dějiny české literatury 1945-1989, i, praha: aca-
demia, 2007, s. 33.

23 hörBinger, Emilián: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, ii: 1953-1960, praha: Státní hu-
dební vydavatelství, 1963, s. 11.

24 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), heslo Státní hudební vydavatelství, s. 603.
25 hörBinger, Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, ii: 1953-1960 ( pozn. 23).

 Obr. 13: 
František Škroup: 
Fidlovačka, 
klavírní výtah, 
Orbis 1952

 Obr. 14: 
Jaroslav Ježek: 
Balety, 
Orbis 1952
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národních předpisů po padesáti letech k uvolnění autorských práv na Dvořákovo dílo, dosud 
vydávané v deseti různých českých i zahraničních nakladatelstvích. Již během roku 1950 byla 
ustanovena při Společnosti antonína Dvořáka v praze Komise pro vydávání děl antonína Dvo-
řáka. aby řada mohla začít vycházet okamžitě po uvolnění skladatelova díla, zajišťoval finančně 
celý obrovský projekt stát. prvních 20-30 let postupovala realizace rychle a podařilo se vydat 
téměř většinu Dvořákových skladeb. od druhé poloviny osmdesátých let se však práce zpoma-
lovala, až se zastavila.26 Některé edice této řady byly sice překonány novodobými urtextovými 
vydáními jednotlivých děl, přesto však zůstává tento projekt dosud nejkompletnějším edičním 
výkladem Dvořákova díla, který obstojí i v dnešní době.

V roce 1978 pak zahájil Supraphon další velký projekt Souborného vydání děl 
Leoše Janáčka, který trvá až dodnes. V projektu figurovalo od počátku jako kopro-
ducent německé nakladatelství Bärenreiter, které zajišťovalo distribuci svazků mezi 
subskribenty v zahraničí (stejně tak i dvořákovských a smetanovských svazků). 
Tato ojedinělá spolupráce státního podniku se západoněmeckou firmou započala 
již v roce 1956, kdy se zakladateli Bärenreiteru Karlu Vötterlemu podařilo zajistit 
práva na publikování českých hudebních edic na Západě:
»V roce 1955 jsem se sešel v Bad Schandau s ředitelem hudebního oddělení českého 
státního nakladatelství, Václavem Mikotou, a též s vedoucím podniku zahraničního 
obchodu Artia, Míťou Šenarem. Chtěli jsme vést první rozhovor o naší spolupráci… 
Mohl mít tehdy rozhovor nějaký smysl? Ano, měl, a měl za následek skutečné 
setkání v době, kdy politicky byla všechna pouta přetrhána.«27

Snaha zachytit a vyložit složitý Janáčkův zápis se odrazila ve více než specific-
kých edičních zásadách této janáčkovské řady, které mají své zastánce i odpůrce 
a dosud budí kontroverze.28 Dnes je však nutné tyto ediční zásady vnímat v kon-

textu doby svého vzniku a v kontextu jejich tvůrců, osobností české (a moravské) muzikologie, 
jako odraz dobového filologického přístupu i poctivé snahy o vytvoření zásad pro jednotný 
výklad Janáčkova díla. V roce 1978 vyšel první svazek, vázaný v červeném plátně a obsahují-
cí Klavírní skladby. projekt pokračuje doposud v nakladatelství Bärenreiter praha, které však již 
v posledních svazcích (opera Osud, ed. Jiří zahráDKa, 2016) opustilo původní ediční zásady.29

26 Kuna, Milan: Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob, praha: academia, 2017, s. 14-15.
27 vötterle, Karl: Haus unterm Stern. Ein Verleger erzählt, Kassel: Bärenreiter, 41969, s. 280. orig. 

německy.
28 Šolc, Milan – Burghauser, Jarmil: Leoš Janáček, Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice 

k notační problematice klasiků 20. století, praha: Supraphon, 1979. 
29 Více k tomu zahráDKa, Jiří: Leoš Janáček a souborné kritické vydání jeho díla, in: opus musicum 47 

(2015), č. 6, s. 21-38.

 Obr. 15: 
Antonín Dvořák: 

Klavírní kvartet D dur, 
svazek řady 

Souborné vydání děl 
Antonína Dvořáka, 

SNKLHU 1958

 Obr. 16: 
Antonín Dvořák: 

Biblické písně, 
svazek řady 

Souborné vydání děl 
Antonína Dvořáka, 

 SNKLHU 1955 (Edi-
tio Supraphon Praha, 

reprint z roku 1997, 
8. vydání)

Obr. 17: 
Plátěné svazky řady 

Souborné vydání 
děl Leoše Janáčka, 
dříve Supraphon/
Bären reiter, dnes 

Bärenreiter Praha
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 Obr. 18:
Carl Czerny: 
24 cvičení (harmonika), 
SNLKHU (Export 
Artia) 1960 

 Obr. 19:
Pavel Blatný: 
Prolog, modely, rytmus 
a timbry. Koncert 
pro jazzový orchestr, 
SHV Praha – Subver-
lag für die Deutsche 
Bundesrepublik, 
Österreich und die 
Schweiz: Edition Mo-
dern München, 1966

 Obr. 20:
Alois Hába:
I. nonetto op. 40,
SHV (Export Artia) 
1967

 Obr. 21:
Bohuslav Martinů: 
Serenáda II.,
Editio Supraphon 
1980

Obr. 22:
50 lidových písní, 
řada Malý harmo-
nikový repertoár, 
SHV (Export Artia) 
1962



P roměna českých hudebn í ch nak lada te l s t v í  na p ozad í  h i s to r i ckého vývo j e  v  l e t e ch 1918-2018 255

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 245-260

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

/11
Supraphon vydával 

i další jednotlivé skladate-
le: B. Martinů, V. Nováka, 
J. Suka, i. Krejčího, J. Jež-
ka, o. Jeremiáše, E. F. Bu-
riana, E. Suchoně, taktéž 
i díla světových klasiků, 
široký repertoár nástrojo-
vých škol a instruktivních 
skladeb, dechovou hudbu, 
sborový repertoár v nej-
různějších řadách a edi-
cích (např. Dechová hudba, 
Estrádní repertoár, Lidová 
edice, Zpíváme s kytarou, 
Zpěvníčky). V desetiletí 
1953-1963 bylo vydáno 
celkem 4 200 publikací, 
v šedesátých letech bylo 
vydáváno zhruba 300 ti-
tulů hudebnin a knih 
o hudbě ročně.30 Export 
do zahraničí zajištoval 
podnik artia, který vyku-
poval 20 % titulů každo-
ročního edičního plánu. 

Vedle Supraphonu exi-
stovala na českosloven-
ském trhu v té době další 
dvě státní vydavatelství. 
Kromě slovenského opusu 

to bylo ještě specializované hudební vydavatelství Českého hudebního fondu Panton, vzniklé 
z podnětu Svazu československých skladatelů roku 1958. panton se zaměřoval na vydávání 
partitur soudobých skladatelů, všechny ostatní ediční činnosti (vydávání popularizačních knih 
o hudbě, hudebnin se zábavnou hudbou, pedagogické literatury a později i edic gramofonové 
hudby) se přidružily k této základní funkci jen proto, aby umožnily úspěšně realizovat tento 
hlavní cíl.31 panton vydával díla Bohuslava Martinů, pavla Bořkovce, Luboše Fišera, Svatopluka 
Havelky, petra Ebena, Jaroslava Ježka, Miloslava Kabeláče, Marka Kopelenta, ilji Hurníka, Václa-
va Trojana, Zdeňka Lukáše, aloise Háby, Vladimíra Sommera ad.32 V roce 1987 bylo v katalogu 
uvedeno téměř 1 200 vydaných titulů.33 od roku 1966 začal panton i s produkcí gramofonových 
desek, která postupně převýšila objem i hospodářský význam produkce nakladatelské.

Vedle Supraphonu a pantonu poskytoval a vyráběl notoviny ještě další subjekt, i když nebyl 
přímo nakladatelstvím. Český hudební fond byl jedním ze šesti tzv. kulturních fondů zřízených 
československým státem v roce 1954 na základě tehdejšího autorského zákona. Dozor nad 
hospodařením fondu příslušel ministerstvu kultury. Jeho posláním bylo »napomáhat vzniku, po-
pularizaci a šíření české soudobé hudby. Vedle přímé podpory vzniku nových děl formou objed-
návek stipendií a odměn věnuje Český hudební fond zvláštní péči umožňování provedení nových 
skladeb.«34 Toto zajišťoval především výrobou a půjčováním provozovacích materiálů. Činnost 
půjčovny hudebních materiálů nezahrnovala opery, balety a jinou scénickou hudbu (na tu se 
zaměřovala agentura Dilia). Katalog obsahoval vážnou i populární hudbu, výběrově skladatele 
starších období a první poloviny 20. století s naprostou převahou jmen soudobých skladatelů.

30 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), s. 605.
31 martínKová, alena – ČervinKová, Blanka: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, 1958-1985, 

předmluva Karel steinmetz, praha: panton, 1987, s. 8. Dále pak Ediční plány našich vydavatelství, in: Hu-
dební rozhledy 37 (1984), č. 5, s. 218-219.

32 zaPletal, petar: Panton, in: Český hudební slovník osob a institucí, http://www.ceskyhudebnislovnik.
cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949.

33 matějKová, Vlasta: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, 1986-1989, praha: panton, 1989.
34 Český hudební fond. Katalog 78, praha: Český hudební fond, 1978, s. 5.

Obr. 23:
Miloslav Kabeláč: 

Osm invencí 
pro bicí nástroje, 

Panton 1966

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hudebn%C3%AD_fond
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panton
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949
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Období po roce 1989
po roce 1989 došlo k převratným změnám i v oblasti vydávání notových edic. Na otevřený trh 
vstoupily silné zahraniční firmy a v průběhu dramatických reorganizací a privatizací se dva 
jediní dosavadní nakladatelé – Supraphon a panton – a tím i celý trh totálně proměnily.

proces privatizace hudebních nakladatelství byl vleklý a do hry vstupovaly kromě nešťast-
ného přístupu ze strany státu, který celý proces nastartoval a umožnil, také vyhrocené reakce 
a obavy ze ztráty kontroly nad naším národním dědictvím »za cenu tří mercedesů«.35 Již v roce 
1990 rozdělilo ministerstvo kultury státní podnik Supraphon na dvě části, takže vznikla akcio-
vá společnost Supraphon (zaměřená na nahrávky) a hudební nakladatelství Editio Supraphon, 
které bylo v počátku vnímáno i odborníky jako nelukrativní »nedochůdče, tragicky zatížené 
skladovými zásobami«.36 po odprodeji akcií se konečným dědicem supraphonského nakladatel-
ství stala dceřiná společnost německého nakladatele nesoucí dnes jméno Bärenreiter Praha, 
která po více než 25 letech existence prokázala, že dokáže kromě převzetí a péče o supraphon-
ský katalog vydávat i nové vlastní tituly české hudby na té nejvyšší úrovni. Doménou pražské-
ho Bärenreiteru je vydávání souborných kritických edic (Janáček, Martinů) a urtextových edic 
českých skladatelů od nejstarší hudby po klasiky moderny, které prodává v Česku a zahrani-
čí.37 Speciálně pro český trh pak vytváří četnou pedagogickou literaturu včetně zcela nových 
výukových konceptů (např. Flautoškolka, Flautoškola, Klavihrátky, Houslová knížka). V oblasti 
půjčovního materiálů půjčuje tituly z vlastního katalogu, ale zastupuje i množství velkých 
zahraničních nakladatelství.

Taktéž panton byl nejprve rozdělen na část vyrábějící zvukové nosiče a na nakladatelství 
hudebnin a knih o hudbě. Na konci devadesátých let se pak nakladatelská část pod názvem 
Schott Music Panton připojila k německému nakladatelství Schott Musik international gmbH 
Mainz. Firma vydávala, distribuovala a prodávala pedagogickou literaturu a exkluzivně zastu-

35 Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka, 22. 4. 1993, Digitální repozitář – Poslanecká sněmovna parla-
mentu České republiky, http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/008schuz/s008033.htm.

36 Výrok dr. poledňáka, dle Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka ( pozn. 35).
37 Nakladatelství Bärenreiter jakožto celosvětově největší dodavatel notových materiálů české hudby 

bylo oceněno za soustavnou propagaci české hudby cenou Classic prague awards v kategorii »ambasador 
české hudby v zahraničí 2018«.

 Obr. 24:
Ladislav Vycpálek: 
České requiem,
ručně psaný part 
houslí (vpravo nahoře 
původní razítko »Hu-
dební matice Umělecké 
besedy«, dole razítko 
»© Státní hudební 
vydavatelství, Praha 
1960«, uprostřed na-
hoře razítko »Majetek 
Českého hudebního 
fondu v Praze«)

 Obr. 25:
Věroslav Neuman: 
Zelené roky, 
sborová partitura, 
Český hudební fond 
1961

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/008schuz/s008033.htm
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povala nakladatelství Schott při půjčování notových materiálů v České a Slovenské republice. 
Nakladatelství zaniklo roku 2014.38

Zajímavý model fungování pak představuje v roce 2001 vzniklé Hudební nakladatelství 
Českého rozhlasu, jehož hlavním účelem byla ochrana práv hudebních děl, která rozhlas v mi-
nulosti vyrobil a použil při výrobě vlastních nahrávek, a zpřístupňování těchto děl veřejnosti. 
V roce 2008 nakladatelství převzalo do správy také 20 000 hudebních jednotek především sou-
dobé české hudby z Českého hudebního fondu. Dnes je jeho vlastní produkce zaměřena zejména 
na tvorbu českých soudobých skladatelů, autorů generace meziválečné a poválečné i autorů 
18. století. Nakladatelství nevydává pouze vážnou hudbu, ale také populární řadu Radio-alb 
a publikace pro hudební školy v Edici ZUŠ. Vybrané tituly vydává v Braillově notopisu. V rámci 
veřejnoprávní instituce funguje jako součást odboru obchodu a musí vykazovat pozitivní 
obchodní výsledky. Díky provázání s provozem Čro (včetně SoČru) však vydává i tituly, které 
nejsou primárně určené pro komerční trh. Takový způsob podpory soudobé tvorby ze strany 

38 první svazek (Epos o Gilgamešovi, ed. aleš březina) získal cenu německých hudebních nakladatelů 
»The Best Edition« za rok 2015.

 Obr. 26:
Eva a Jan Kvapilovi: 
Flautoškola 3. Učeb-
nice hry na sopráno-
vou zobcovou flétnu, 

Bärenreiter 
Praha 2014

 Obr. 27:
Antonín Dvořák: 
Koncert pro hous-

le a orchestr a moll 
op. 53, Bärenreiter 

Praha 2017

Obr. 29: Plátěné svazky řady Souborného vydání děl  
Bohuslava Martinů, Bärenreiter Praha od 201538

 Obr. 28:
Josef Suk: 

Symfonie c moll 
»Asrael«, Bärenreiter 

Praha 2018
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média veřejné služby je žádoucí a velmi vítaný a při turbulentním vývoji situace v Čro musíme 
jen doufat v jeho zachování.39 

pro všechna nakladatelství působící v oblasti vážné hudby však dnes platí, že produkovat 
kvalitní edice a přitom generovat zisk je věc nelehká. Tzv. národní klasici jsou dnes (kromě 
Bohuslava Martinů) již volní a obchodně zajímavá (tzn. ta nejhranější) díla jsou vydávána 
v konkurenci renomovaných nakladatelů ve světě. V tržním prostředí tohoto oboru je tak 
jednou z nejcennějších devíz distribuční síť, kterou malá nakladatelství velmi těžko budují, 
a pokud nejsou svázána s jasným odbytištěm, časem zaniknou. V devadesátých a následujících 
letech existovala řada malých soukromých nakladatelů (ared, Editio Moravia, amos, Nela ad.), 
z nichž však některá již zase zanikla.

39 Za upřesňující informace a poskytnutí obrázků edic děkuji robertu Škardovi, vedoucímu oddělení 
Hudebního nakladatelství Čro.

 Obr. 30:
Bohuslav Martinů: 
Poločas, Schott Music 
Panton Praha, 
půjčovní partitura 
(původní vydání 
prodejní studijní 
partitury Panton 1963)

 Obr. 31:
Ladislav Daniel: 
Flauto dolce. Škola hry 
na altovou zobcovou 
flétnu, Schott Music 
Panton 2011

Obr. 32:
František Xaver 
Dušek: Concertino, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2017
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Obr. 33:
Jan Jakub Ryba: 
Česká mše vánoční, 
komorní verze, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2018

Obr. 34:
Radioalbum. 
Písničky Jiřího Šlitra 
a Jiřího Suchého III, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2015

Obr. 35:
Jan Novák: 
Scherzi pastorali, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2018
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Nové technologické možnosti sazby i tisku pak dnes umožňují stát se »nakladatelem« téměř 

každému. Zajímavou novou realitou je tak řada interpretů a skladatelů, kteří si své skladby 
či nástrojové školy sami »vyrábějí« a dodávají je konkrétní cílové skupině, s níž jsou často 
v přímém kontaktu. Takový fenomén včetně rozvoje nových technologií a médií zpochybňuje 
samotnou potřebu »kamenných nakladatelství« v podobě, v jaké fungovala víceméně neměnně 
v posledních 100 letech – čili jako výrobců a distributorů papírových notovin. Všechna naše 
národní specifika a zdánlivě neradostný vývoj hudebně nakladatelské oblasti však nakonec věr-
ně odráží i celosvětový vývoj s jeho hlavní tendencí celkového úbytku nakladatelské produkce 
a tím spojeného nutného »hledání« a specializování. V budoucnu proto možná bude potřeba 
najít nové poslání nakladatelů a cesty k jeho naplnění, což může znamenat třeba činnost 
agenturní nebo vývojářskou – ať už ve využívání nových technologií, či např. nových výuko-
vých konceptů. i kdyby však existence hudebních nakladatelství (se svými editory, redaktory, 
korektory, noto sazeči, technickými redaktory, grafiky ad.) znamenala pouze zachování vysokého 
standardu péče o noty a odkaz některých skladatelů, nebude to málo.


