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Úvod 

Symfonický orchestr.
1,2

 Sousloví, které v nás nejčastěji evokuje atmosféru 

koncertů vážné hudby, hráče ve fracích nebo publikum ve večerních róbách. Pojem, 

který je pro většinu z nás synonymem očekávání jedinečnosti okamžiku  

a neopakovatelné atmosféry, jež je právě s koncerty vážné hudby neodmyslitelně spjata.  

Usedáme do sedadla v koncertním sále a necháváme se unášet přívalem tónů do jiného 

světa, dovolujeme hudbě, aby nás alespoň na okamžik vytrhla z častých stereotypů 

všedního života a dala našim smyslům zažít novou dimenzi vnímání. Vše nám připadá 

tak harmonické a souzvučné, tak samozřejmé, že nás snad jen těžko napadne otázka, jak 

to všechno vlastně jen funguje. Jak dlouhá je cesta, než orchestr může předstoupit před 

své posluchače s novou skladbou? Jak dlouho trvá, než si hudebník osvojí svůj part, se 

kterým se stává nenahraditelným soukolím tak velkého tělesa? Jak asi vypadá běžný 

pracovní den orchestrálního hráče? Otázek, které si takto můžeme pokládat je mnoho,  

a na některé z nich bude možné v následujících kapitolách nalézt odpověď.   

Při volbě tématu své diplomové práce jsem se opravdu nemusel rozhodovat 

dlouho, neboť v prostředí profesionálního hudebního a orchestrálního světa se 

každodenně pohybuji již více než dvě desetiletí. A přesto i pro mě se z pohledu práva 

spousta otázek otevřela v nové perspektivě, než v jaké jsem je doposud nahlížel z pozice 

člena orchestru. A to je i cíl, který si tato práce klade – dát nahlédnout pod pokličku 

základní organizační struktury orchestru, vymezit jednotlivá specifika orchestrální 

činnosti a především objasnit problematiku pracovněprávních vztahů hráčů 

symfonických orchestrů, a to jak v rovině horizontální, tak i vertikální. V následujících 

kapitolách této práce se tak po úvodním historickém exkursu zaměřím na proces  

a charakteristiku konkursního řízení, od jehož úspěšného zvládnutí se vznik pracovního 

poměru v symfonickém orchestru odvíjí. Dále pak na vymezení obsahu pracovních 

                                                 

1
  Symfonický orchestr a Filharmonie jsou ve své podstatě synonyma pro hudební těleso tvořené 

ustáleným počtem nástrojových skupin (ve smyslu hudebních nástrojů) schopných interpretovat 

symfonickou tvorbu, kdy názvu Filharmonie je většinou užíváno pro orchestr primárního postavení 

v daném městě či regionu (např. Česká filharmonie x Symfonický orchestr Českého rozhlasu). 
2
  Etymologický původ slova „orchestr“ spadá hluboko do období starověkého Řecka a původně 

označovalo místo, kde řecký sbor zpíval a tančil. V antickém Římě se tímto pojmem nazýval prostor 

v divadle vyhrazený k sezení pro senátory. V pozdější době se tak označovalo jeviště a až na přelomu 

17. a 18. století se takto ve Francii začalo označovat uskupení hráčů na hudební nástroje. Srov. Wade-

Matthews, M. Music: An Illustrated History. London: Anness Publishing, 2010, str. 42. 
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povinností orchestrálních hráčů a jejich specifika, vyplývající jak z kolektivní umělecké 

činnosti, tak i z individuálních povinností každého jednotlivce v rámci své osobní 

pracovní přípravy. Kromě tradičních institutů pracovního práva, jakými jsou například 

rozvržení pracovní doby, doba odpočinku, dovolená, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, péče o zaměstnance a odměňování za práci, které budou v této diplomové práci 

nahlíženy z pohledu orchestrálního prostředí a jeho osobité problematiky, dostane též 

čtenář možnost seznámit se s vnitřními mechanismy uměleckého i organizačního vedení 

odvíjejícího se z postavení funkčních hráčů a orgánů ustavovaných v rámci orchestrů 

z řad jeho členů. Samostatné kapitoly jsou věnovány přesahu autorského práva  

do pracovněprávních vztahů orchestrálních hráčů, soudním sporům a odborové činnosti. 

Jedinečný vhled do světa orchestrálního prostředí z pohledu dirigenta, coby určujícího 

uměleckého a vedoucího pracovníka pak nabízí exkluzivní rozhovor s hudebním 

ředitelem a šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem.
3
 

Ačkoliv práce v orchestru je ve výsledku činností kolektivní, vždy je třeba 

důsledně zohledňovat individuální aspekt a specifičnost každého jedince, která 

v porovnání s jinými obory lidské činnosti má v konečném důsledku naprosto zásadní 

vliv na celkový výsledek společného cíle. Určitě nebude přehnané tvrzení, že výsledek 

činnosti v uměleckých oborech je výrazně poznamenán a ovlivněn nejniternějším 

postojem a osobnostní výbavou toho, kdo tvoří či jinak sděluje svůj vnitřní prožitek  

ve spojení se svojí technickou dovedností. Proto nikdy nebude výsledek díla tvořený 

štětcem, dlátem, či v našem případě ovládáním hudebního nástroje podobný nebo snad 

dokonce totožný, jako je tomu možné docílit v oborech lidské činnosti zabývajících se 

spíše mechanickým koncovým výstupem. S vědomím této originality a individuální 

nenapodobitelnosti je tedy třeba vždy přistupovat ke každému členu orchestru s největší 

citlivostí a snahou o pochopení jeho nitra. I když se tento úkol mnohdy jeví jako velmi 

náročný a vyžaduje od vedoucích pracovníků
4
 vždy velkou obratnost v rovině 

psychologické, je odměnou za jeho úspěšné zvládnutí takový pracovní výsledek jedince, 

který je často ozdobou výkonu orchestru jako celku. A to je to nejdůležitější  

a podstatné, čemu by se mělo veškeré dění na všech úrovních vedení symfonického 

orchestru podřídit. 

                                                 

3
  Tento rozhovor je zařazen mezi přílohy této diplomové práce. 

4
  Vedoucími pracovníky jsou zde kromě managementu myšleni především dirigent a vedoucí 

jednotlivých nástrojových skupin, kteří mají přímý vliv na utváření uměleckého výkonu.  
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1. Pohled do historie 

Forma symfonického orchestru, jak ji známe dnes,
5
 se ustálila v průběhu druhé 

poloviny devatenáctého století.
6
 Jedná se o období hudebního romantismu, kdy hudební 

jazyk skladatelů vážné hudby opustil vyjadřování spjaté s klasicistní formou a začal 

hojně využívat nových možností, daných právě vznikem a postupnou profesionalizací 

orchestrů napříč Evropou.
7,8

 Tento vývoj jde ruku v ruce též s technickým rozvojem 

hudebních nástrojů, především těch dechových, které svojí zdokonalenou konstrukcí 

poskytly lepší herní ovladatelnost
9
 a tím i možnost zvýšených požadavků na samotné 

hráče v podobě využití nových nástrojových možností ze strany hudebních skladatelů. 

Souběžně s tímto vývojem pak dochází i k počátkům institucionalizace hudebního 

školství,
10

 které do té doby probíhalo takřka výhradně na bázi soukromého vzdělávání 

v rámci šlechtických či měšťanských rodin. 

1.1. Vznik prvních symfonických orchestrů v Čechách 

Nejstarší symfonické orchestry na území Českých zemí jsou úzce spjaty 

s historicky největším rozmachem lázeňství,
11

 ke kterému dochází počátkem 

devatenáctého století v těsném sepjetí vědeckotechnického pokroku s rozvojem 

společenské komunikace. Hudební spolky, které obstarávaly společenské a kulturní 

vyžití lázeňských hostů formou kolonádních a komorních koncertů předurčily následný 

                                                 

5
  Nástrojové obsazení symfonického orchestru se skládá ze skupin smyčcových (první housle - primy, 

druhé housle - sekundy, violy, violoncella, kontrabasy), strunných (harfy), dechových (flétny, hoboje, 

klarinety, fagoty, lesní rohy, trumpety, pozouny), bicích (tympány a ostatní bicí nástroje)  

a klávesových (klavír, celesta, cembalo) nástrojů. Celkový počet stálých hráčů v orchestru tak 

dosahuje počtu až 140 členů. Viz Příloha č. 3 – Rozmístění hráčů symfonického orchestru na pódiu. 
6
  Očadlík, M: Svět orchestru I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956,  

str. 9-16. 
7
  Do konce 18. století se o profesionálních orchestrálních tělesech dá hovořit jen zřídka. Ve většině 

případů se jednalo o uskupení z řad poddaných, kteří kromě své běžné pracovní činnosti byli panstvu 

k dispozici též jako hráči na potřebný hudební nástroj. Srov. Očadlík, M: Svět orchestru. Praha: 

Panton, 1961, str. 17. 
8
  Titul nejstaršího kontinuálně existujícího orchestru na světě si přisvojuje The Royal Danish Orchestra, 

jehož počátky spadají až do roku 1448, kdy v počtu dvanácti trumpetistů, šesti trombónistů  

a tympánisty sloužil potřebám královského dvora. https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-

danish-orchestra/  
9
  Wade-Matthews, M. Music: An Illustrated History. London: Anness Publishing, str. 143. 

10
  K nejstarším hudebním školám v Evropě patří Pražská konzervatoř, založená v roce 1808 právě  

za účelem výchovy orchestrálních hudebníků. http://www.prgcons.cz/historie  
11

  Dietz, R., Přibylová, L.: Severočeská filharmonie Teplice: 1838-1948-2008: historie a současnost. 

Teplice: Severočeská filharmonie Teplice, 2008, str. 22. 

https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-danish-orchestra/
https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-danish-orchestra/
http://www.prgcons.cz/historie
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vývoj, který v letech 1821, 1831 a 1835 plynule vyústil v ustavení orchestrů 

v Mariánských Lázních, Teplicích a Karlových Varech.
12

  

V pražském prostředí je počátek symfonických koncertů úzce spjat s provozem 

Prozatímního divadla,
13

 jehož hudební soubor pod vedením Bedřicha Smetany 

zařazoval od roku 1869 do svého dramaturgického sezónního plánu vždy čtyři veřejné 

symfonické koncerty.
14

 Tato iniciativa se setkala u publika se značným ohlasem,  

a to především díky uvádění skladeb tehdejších českých autorů, které v období 

národního obrození pomáhaly posilovat českou národní identitu. Je tedy pochopitelné, 

že v této započaté tradici pokračoval orchestr i poté, co po dostavbě Národního divadla 

plynule přešel pod křídla nového operního domu a předznamenal tak o několik let 

pozdější vznik České filharmonie, která byla právě členy orchestru Národního divadla 

založena.
15

 

1.2. Období 1. poloviny 20. století 

Dalším mezníkem v orchestrální genezi bylo zahájení pravidelného vysílání 

českého Radiojournalu v roce 1923. Hudební produkce mohla díky rozhlasovým 

přijímačům překročit zdi koncertních sálů, a tak již v roce 1926 vzniká orchestr 

Radiojournalu, dnešní Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který si velmi rychle 

našel pevné místo na kulturní a společenské scéně.
16

 

Hospodářská krize třicátých let dvacátého století a vynález ozvučeného 

filmového pásu, který připravil o výdělek muzikanty hrající v biografech k němým 

filmům, byly v roce 1934 prvotním impulzem pro založení Symfonického orchestru 

hlavního města Prahy FOK s myšlenkou uplatnění pro nahrávání filmové hudby  

a operní a koncertní činnosti. Zkratka F.O.K. v sobě tuto ideu zaměření nese – Film, 

                                                 

12
  Již na jaře roku 1815 byl založen orchestr Pražské konzervatoře, který však má účel ryze edukativní a 

díky pravidelné fluktuaci hráčů jej nelze řadit mezi orchestry se stálou členskou základnou. 
13

  Prozatímní divadlo zahájilo svoji činnost jako první stálá a samostatná česká profesionální scéna 

v roce 1862.  
14

  Dohnalová, L.: Czech orchestras. Praha: Divadelní institut, 2005, str. 6. 
15

  Jako historické datum vzniku České filharmonie je uváděn 4. leden 1896, kdy pod taktovkou 

Antonína Dvořáka proběhl v Rudolfinu koncert z jeho díla. http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-

p5.html  
16

 Muzikář, M.: Sedmdesát let Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Praha: HAMU, 1994 

(nepublikováno), str. 1. 

http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html
http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html
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Opera, Koncert.
17

 Ve třicátých letech 20. století tento orchestr nahrál hudbu k většině 

tehdejších českých filmů.  

1.3. Poválečné období 

Poválečné období bylo pro život a rozvoj orchestrů na území socialistického 

Československa velice příznivé. Dosavadní orchestry byly zestátněny,
18

 což pro tyto 

soubory znamenalo do té doby nevídanou existenční jistotu, stabilní zázemí a možnost 

dalšího uměleckého růstu. Státní politika byla nově postavena na konceptu oblastního 

kulturního rozvoje a myšlence, že každý region má mít minimálně jeden profesionální 

orchestr,
19

 v důsledku čehož dochází ke vzniku mnoha nových orchestrů ve většině 

krajských měst. Do tohoto období tak spadá vznik Filharmonie Bohuslava Martinů  

ve Zlíně zformované již v roce 1946 pod názvem Symfonický orchestr n. p. Baťa, 

Moravské filharmonie v Olomouci (1945), Plzeňského rozhlasového orchestru (1946),
20

 

Státní filharmonie Brno, jejíž vznik v roce 1956 byl vyústěním dlouhodobého úsilí  

o místní orchestr,
21

 Janáčkovy filharmonie v Ostravě (1954), v dalších letech k nim pak 

následně přibyly Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie v Pardubicích  

a Jihočeská komorní filharmonie v Českých Budějovicích.  

1.4. Období 90. let 20. století 

Stěžejním mezníkem v činnosti symfonických orchestrů bylo porevoluční 

období 90. let minulého století. Změna státního režimu, decentralizace moci a přechod 

k tržnímu hospodářství předznamenaly zásadní reformu též v kulturní administrativě, 

kdy stát opouští v drtivé většině případů roli zřizovatele
22

 a tento úkol přebírají města  

a kraje, na jejichž území orchestry sídlí. To s sebou přinášelo nemalé existenční 

problémy, neboť dotace kulturních projektů ze strany státu byla citelně nižší, než 

                                                 

17
  Vrabcová, M.: Dějiny orchestru FOK a jeho vybraní koncertní mistři. Praha: HAMU, 2009 

(nepublikováno), str. 2. 
18

  Česká filharmonie, do té doby fungující jako družstvo, byla jako státní orchestr ustavena dekretem 

prezidenta Beneše ze dne 22. října 1945 č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie. 
19

  Dohnalová, L.: Czech orchestras. Praha: Divadelní institut, 2005, str. 6. 
20

  Trvalejší orchestrální kořeny v Plzni je možné sledovat průběžně již od roku 1882, kdy byl založen 

Filharmonický spolek plzeňský. 
21

  Snahu o založení a vznik symfonického orchestru v Brně je možné pozorovat již od 70. let 19. století 

v osobní angažovanosti skladatele Leoše Janáčka v této věci. 
22

  Jako státní příspěvkové organizace zůstaly pod Ministerstvem kultury, coby svým zřizovatelem pouze 

Česká filharmonie a Národní divadlo. 
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v letech minulých a priority rozpočtové politiky krajů a měst ležely převážně jinde, než 

v oblasti kultury. Řada regionálních orchestrů se tak z pozice nositele kultury stává 

svým zřizovatelům spíše přítěží, a pokud toto období vůbec přestály,
23

 musí se se svými 

napjatými rozpočty vypořádávat dodnes.  

Na druhou stranu se období narovnávání ekonomických principů stalo výzvou 

pro nově vznikající hudební agentury, které se více či méně úspěšně pokusily uchytit na 

novém trhu a svoji činnost zaměřili na produkci orchestrálních koncertů či nahrávání 

filmové hudby. Jednalo se však o aktivity, kdy si pod svojí registrovanou značkou 

najímaly hudebníky pro jednotlivé projekty bez stálé členské základny a hlavním 

kritériem byl především osobní zisk bez dlouhodobého uměleckého směřování 

orchestru. Tomuto trendu se zásadně vymykají dva úspěšné a dodnes fungující 

orchestrální projekty, a to Český národní symfonický orchestr a PKF – Prague  

Philharmonia,
24

 které si díky manažerským schopnostem svých ředitelů  

a především jasně nastaveným vysokým uměleckým požadavkům a dramaturgické 

pestrosti dokázaly vydobýt a obhájit své místo na těsném orchestrálním trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23
  V devadesátých letech zanikla většina souborů, které vyvíjely činnost pod hlavičkou Českého 

rozhlasu. 
24

  PKF – Prague Philharmonia byla založena v roce 1994 pod názvem Pražská komorní filharmonie. 

http://www.pkf.cz/orchestr/historie-pkf/  

http://www.pkf.cz/orchestr/historie-pkf/
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2. Společenské postavení orchestrů v současnosti 

2.1. Přehled současných symfonických orchestrů 

Symfonických orchestrů, které se dají označit jako profesionální a jejichž 

pravidelná činnost je založena na dlouhodobých smluvních vztazích s jednotlivými 

členy, působí v současné době na území České republiky šestnáct. Jedná  

se o následující: Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr,  

PKF – Prague Philharmonia, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, 

Severočeská filharmonie Teplice, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie 

Bohuslava Martinů Zlín, Filharmonie Hradec Králové, Karlovarský symfonický 

orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Plzeňská filharmonie, Jihočeská komorní 

filharmonie České Budějovice a Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. 

K výčtu symfonických orchestrů můžeme též podřadit orchestry operních scén,
25

 jejichž 

repertoárové spektrum vychází pochopitelně z díla operního, ale vzhledem ke svému 

nástrojovému obsazení jsou tyto soubory disponované i k provádění díla orchestrálního 

a mnohé z nich svůj dramaturgický sezónní plán zařazováním ryze orchestrálních 

skladeb zpestřují. 

2.2. Hudba jako součást veřejného a společenského života 

Orchestrální činnost je neodmyslitelně spjata s veřejným a společenským 

životem. Samotná hudební produkce povětšinou cílí na své posluchače, kteří  

od návštěvy koncertů očekávají i vytvoření společenského prostoru, kde právě hudba 

má být nápomocna lepší mezilidské komunikaci. Prostory koncertních budov stejně tak 

jako nevšední oblečení hudebníků
26

 tomu má být nápomocno. Místo symfonických 

orchestrů je tak v mnoha ohledech nezastupitelné. Jsou nositeli a zprostředkovateli 

kultury, jak národní, tak světové, jejich vystoupení jsou mnohdy spojena s významnými 

dějinnými událostmi nebo jejich připomenutími,
27

 jejich reprezentativní prvek má velmi 

                                                 

25
  Jedná se o následující: Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Národní divadlo Brno, Moravské 

divadlo Olomouc, Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě, Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, 

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, Slezské divadlo Opava, Divadlo F. X. Šaldy 

Liberec a Jihočeské divadlo České Budějovice. 
26

  Tradičním historickým koncertním oděvem orchestrálních hráčů je frak. 
27

  http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskovy_servis/Tiskova-konference-Dvorak-do-USA.pdf  

http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskovy_servis/Tiskova-konference-Dvorak-do-USA.pdf
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často mezinárodní přesah a jsou též univerzálním prostředkem v šíření kulturních 

hodnot a dobrého jména České republiky ve světě.
28,29

 Všechny tyto aspekty si velmi 

dobře uvědomují i zřizovatelé jednotlivých orchestrů, kteří od nich plnění této úlohy 

očekávají. I proto jsou snad již zažehnány debaty o potřebnosti a užitečnosti některých 

orchestrů, tak jak k nim docházelo v devadesátých letech minulého století a je tak 

možné mluvit o dlouhodobější stabilizaci tohoto prostředí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28
  Nejpřednější místo v této oblasti zaujímá Česká filharmonie, která je tímto úkolem povinována jak 

historicky, tak i z pozice prvního orchestru v České republice. 
29

 Viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 4/2008 Sb.m.s., Program kulturní spolupráce mezi 

Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období  

2007-2009; 

Viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 81/2007 Sb.m.s., Program spolupráce mezi Ministerstvem 

kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních 

záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010. 
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3. Vznik pracovního poměru orchestrálního hráče 

Aby se někdo mohl stát zaměstnancem v symfonickém orchestru na pozici 

orchestrálního hráče, musí vyhovět podmínkám stanoveným konkursním řádem 

orchestru,
30

 který se chystá místo ve svých řadách obsadit.  

3.1. Vypsání konkursního řízení a jeho podmínky 

Na uvolněné místo se vypisuje výběrové řízení ve formě konkursu.
31

 Oznámení 

o vypsání konkursu se provádí vyvěšením na středních a vysokých uměleckých školách 

v České republice, písemnou inzercí v tisku a také elektronickým uveřejněním  

na webových stránkách vypisovatele,
32

 případně též na specializovaných mezinárodních 

hudebních webových stránkách dle uvážení vypisovatele. Toto oznámení by mělo být 

uveřejněno s dostatečným, alespoň dvouměsíčním předstihem, aby byl zachován 

potřebný časový prostor pro přípravu uchazečů.
33

 Zároveň by toto oznámení mělo 

obsahovat veškeré potřebné informace pro potencionální zájemce, a to především  

na jakou pozici se výběrové řízení vypisuje, jaký podíl pracovního úvazku se nabízí, 

datum předpokládaného nástupu úspěšného uchazeče a seznam konkursních sólových 

skladeb a vybraných orchestrálních partů pro daný hudební nástroj.
34

 Je na zvážení 

vypisovatele, zda jako podmínku účasti u konkursu bude vyžadovat již předchozí 

orchestrální praxi uchazeče či nikoliv.
35

 Tato otázka je velmi často diskutovaná, neboť 

praxe většiny čerstvých absolventů hudebních škol sestává v mnoha případech pouze 

z absolvovaných hodin orchestrální hry v rámci studia či jen z příležitostných možností 

výpomoci v rámci profesionálního orchestru. Nedostatek této praxe by však neměl být 

striktním selektivním důvodem v případě těchto uchazečů, neboť se již mnohokrát 

ukázalo, že tento deficit je v případě talentovaných jedinců možné velmi rychle 

                                                 

30
  Konkursní řád je interním dokumentem, který si vypracovává každý orchestr samostatně. Ačkoliv  

se konkursní řády jednotlivých orchestrů v detailech liší, jejich základ vychází ze stejných principů. 
31

  Formální vyhlášení konkursu je z pozice statutárního orgánu pravomocí ředitele. Srov. Česká 

filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 1,1. 
32

  Srov. SČF Teplice: Konkurzní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. I,1. 
33

  Dvouměsíční lhůtu pro přípravu na konkurs lze považovat opravdu za minimální, ideální doba  

se s ohledem na potřebné zvládnutí konkursních požadavků jeví mezi třemi až čtyřmi měsíci. 
34

  Srov. SČF Teplice: Konkurzní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. I,2. 
35

  Srov. Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 1,4. 
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překonat.
36

 Další podmínkou pro výběr uchazečů může být požadované vzdělání,  

a to alespoň ve formě absolvování odborné hudební školy středního stupně, tedy 

konzervatoře. Tato podmínka se jeví jako relevantní, ačkoliv i zde není zárukou,  

že případný absolvent konzervatoře bude opravdu vhodnější a talentovanější, nežli 

přirozeně nadaný uchazeč, který se hudebně vzdělával jinou formou. Není též výjimkou 

z minulosti, že v konkursu uspěl nezletilý uchazeč, jehož studijní proces nebyl doposud 

završen a podmínku požadovaného ukončeného vzdělání tak nesplňoval. I v těchto 

případech je nutné přistupovat ke každému dotyčnému uchazeči velmi individuálně dle 

jeho umělecké rozvinutosti.
37

  

3.2. Konkursní komise 

Základním předpokladem pro účast uchazeče v konkursním řízení je potřebná 

úroveň ovládání hudebního nástroje. Tento aspekt se jeví jako zcela zásadní a výrazně 

převažuje nad ostatními kritérii při výběru vhodného uchazeče. Posouzení a samotný 

výběr náleží konkursní komisi při konání konkursu. Konkrétní složení konkursní 

komise pro jednotlivý konkurs se liší podle pracovního místa, které má být konkursem 

obsazeno.
38

 Obligatorně by členy konkursní komise měli být koncertní mistr orchestru, 

vedoucí jednotlivých nástrojových skupin, všichni členové nástrojové skupiny, do níž je 

konkurs vypsán, členové umělecké rady a šéfdirigent orchestru, popřípadě umělecký 

šéf. Je vhodné, aby při obsazování stěžejních postů, jako je místo koncertního mistra  

či vedoucích jednotlivých nástrojových skupin byla konkursní komise rozšířena o další 

členy orchestru, aby objektivita při hodnocení budoucího kolegy byla co nejširší a též 

z důvodu participace co největšího spektra hráčů při výběru svého potencionálního 

uměleckého spolupracovníka. Pro konkursní komisi je účast na konkursu povinná. 

Neomluvená neúčast člena konkursní komise je považována za porušení pracovní 

povinnosti a neomluvenou absenci.
39

  

                                                 

36
  Jako vhodná forma řešení možnosti získání kvalitní praxe během studia se v posledních letech ukazuje 

projekt tzv. „Orchestrální akademie“, který probíhá v rámci PKF – Prague Philharmonia, České 

filharmonie, Filharmonie Brno a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kdy se na základě 

výběrového řízení mohou studenti hudebních škol, kteří splňují umělecké a věkové kritérium stát 

stipendisty těchto orchestrů a pravidelně se účastnit na jejich činnosti pod odborným vedením stálých 

členů těchto orchestrů. 
37

  Posouzení relevantních okolností spadá většinou do kompetence umělecké rady orchestru, 

koncertního mistra a šéfdirigenta. 
38

  Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 2,1. 
39

  Srov. tamtéž, Čl. 2.2. 
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3.3. Průběh konkursního řízení 

Je vhodné, aby se konkursní řízení skládalo alespoň ze dvou kol, z toho prvního 

kola anonymního, čímž by se mělo zabránit případné diskriminaci či naopak zvýšené 

náklonnosti k některému z konkrétních uchazečů při jeho konkursním vystoupení. 

Součástí jednotlivých kol je interpretace sólového koncertu či jiné koncertní skladby  

a vybraných orchestrálních částí, tak jak bylo oznámeno při vypsání konkursu nebo 

upřesněno ve zvacím dopise účastníkům. Způsob hodnocení účastníků nabízí zpravidla 

dvě možnosti, a to buď formou selektivní, kdy na základě hlasování postoupí  

do druhého kola jen uchazeči s potřebným počtem bodů nebo formou sčítací, kdy 

všichni účastníci absolvují obě kola, jejichž bodová ohodnocení se následně sčítají. 

Zásadním momentem pro rozhodování, kterou formu hodnocení v konkursním řádu 

ustanovit je pravděpodobná očekávatelnost zájmu o vypsané místo ze strany účastníků  

a z toho vycházející předpokládaná časová náročnost průběhu celého konkursu. 

Bodování účastníků je vhodné rozdělit na samostatná hodnocení výkonu sólového  

a hodnocení interpretace orchestrálních partů, která by při nastavení minimální 

požadované bodové hranice pro úspěšné splnění každé této části dala v součtu konečný 

bodový zisk, který by po vzájemném porovnání určil celkové pořadí uchazečů. 

V případě shodného nebo velmi těsného bodového výsledku je možné vyhlásit ještě třetí 

kolo
40

 či vzájemnou rozehrávku uchazečů, která probíhá jednorázově jako pokračující 

forma konkursu nebo má dlouhodobější charakter, kdy se uchazeči na určité období 

střídavě zapojí do pracovního procesu a následně jsou jejich výkony opětovně 

hodnoceny konkursní komisí.  

Celý konkursní proces z hlediska výběru nejlepšího uchazeče působí jako velice 

složitá záležitost, což jen odráží oprávněně vysoký nárok na požadavek maximální 

objektivity konkursní komise při hodnocení umělecky různorodých výkonů. 

3.4. Úspěšný uchazeč 

V případě, že z konkursu vzejde úspěšný uchazeč, který plně vyhoví konkursním 

podmínkám, je tento konkursní komisí doporučen řediteli orchestru na přijetí  

do pracovního poměru.
41

 Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou v délce jednoho 

                                                 

40
  Srov. Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 5,15-18. 

41
  Srov. tamtéž, Čl. 6,5. 
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roku a nový zaměstnanec je v tomto období označován jako čekatel. Jedná se o čas 

vzájemného bližšího poznávání, kdy celý orchestr, ale především nástrojová skupina,  

do které zaměstnanec nastoupil, bedlivě sleduje jednotlivé umělecké výkony a celkovou 

pracovní přípravu čekatele. Na druhé straně se zase čekatel seznamuje s uměleckým 

prostředím orchestru, jeho interpretačními zvyklostmi a odlišnostmi a snaží se jim svým 

osobnostním projevem co nejvíce přizpůsobit. Toto roční zkušební období by tak mělo 

být utvrzujícím elementem správnosti konkursního výběru. Je proto završeno  

tzv. definitivou,
42

 což je v orchestrálním prostředí specifický institut, kdy členové 

nástrojové skupiny,
43

 do které je čekatel zařazen, svým podpisem stvrzují, že tento plně 

a dlouhodobě vyhověl uměleckému očekávání a je možné s ním uzavřít trvalou 

spolupráci.
44

 Pokud se k této definitivě vyjádří kladně též umělecká rada orchestru  

i šéfdirigent, nic nebrání uzavření smlouvy, ve které bude sjednán pracovní poměr  

na dobu neurčitou, čímž se z čekatele stává řádný člen orchestru.
45,46

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

42
  Termín „definitiva“ zde nevychází z dříve užívaného pojmu ve státní správě dle zákona  

č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů - jedná se pouze o jazykovou 

shodu se samostatným významovým obsahem. 
43

  V případě čekatele na místo koncertního mistra členové celého orchestru. 
44

  K udělení definitivy je třeba kladného vyjádření nadpoloviční většiny hlasů, v případě koncertního 

mistra je dle konkursního řádu České filharmonie třeba dvoutřetinový souhlas členů celého orchestru. 
45

  Srov. Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 6,5-7. 
46

  Filharmonie Brno řeší udělení definitivy odlišným způsobem: „Nejpozději před uplynutím roční 

smlouvy se uskuteční tzv. definitiva, tj. hudebník samostatně hraje za přítomnosti vedoucího skupiny  

a šéfdirigenta vybrané části několika orchestrálních partů. Přítomni dále mohou být koncertní mistři, 

členové skupiny, členové Umělecké rady, členové výboru Unie.“ Filharmonie Brno: Kolektivní 

smlouva, 2007, 5.2. 
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4. Obsah pracovních povinností orchestrálního hráče 

Pracovní povinnosti orchestrálního hráče vyplývají individuálně z pracovní 

smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem a generálně též z pracovního řádu orchestru, 

který obsah pracovní náplně upravuje v obecné rovině. 

4.1. Individualizace pracovní pozice 

Individualizace povinností vyplývá ze vztahu zaměstnance k pozici, kterou 

v orchestru zastává. Prvořadým úkolem každého je dokonalé zvládnutí svého nástroje  

a soustavné udržování a rozvíjení své umělecké kvality.
47

 Pracovní smlouva definuje,  

o který nástroj či nástroje se jedná.
48

 Je v zájmu zaměstnavatele, aby tento bod pracovní 

smlouvy byl řádně zapracován, a to především u hráčů na dechové nástroje, u kterých je 

předpokládatelná občasná alternace příbuzných nástrojů dle nástrojových požadavků 

partitury.
49

 Zaměstnavatel se tak vyhne příplatkové povinnosti hráčům či najímání 

výpomocí pro provedení skladeb, které vyžadují použití ne příliš často užívaných 

nástrojů, jež mohou být pokryty hráči z řad kmenových členů. Stejně tak je vhodné,  

aby někteří hráči dechových nástrojů měli smluvně ustanovenou povinnost  

na sekundární pozici v rámci své nástrojové skupiny, a tím byla zajištěna obsazenost 

tohoto místa pro případ nenadálých situací.
50

 

4.2. Úloha dirigenta v pracovním procesu 

Vzhledem ke kolektivnímu charakteru orchestrální činnosti, kdy jedním 

z určujících elementů je osoba dirigenta, vyplývá jako další stěžejní pracovní povinnost 

schopnost a ochota podřídit se dirigentovým požadavkům.
51

 Dirigent působí v orchestru 

jako zásadní garant uměleckého výsledku koncertní přípravy. Jeho představa  

o provedení skladby a úloze jednotlivých nástrojů v celkovém zvuku může být však 

mnohdy odlišná od individuálního názoru hráčů, což je v mnoha případech naprosto 

                                                 

47
  „Každý umělecký pracovník je povinen svou uměleckou kvalitu, kterou prokázal při přijetí za člena 

orchestru, soustavně udržovat a rozvíjet.“ Česká filharmonie: Směrnice Systém ochrany a podpory 

umělecké kvality v České filharmonii, SM 2012-04, 2.1.1. 
48

  Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, § 6,I.4. 
49

  Jedná se například o Es klarinet, basklarinet, anglický roh, vágnerovskou tubu, heckelfon, kornet  

a jiné. 
50

  Takto se již v praxi běžně děje, kdy jsou podmínky konkursního řízení vypisovaného v žesťových 

nástrojích na místa třetích hráčů doplňovány o povinnosti hráčů prvních. 
51

  Česká filharmonie: Pracovní řád, ŘAD 2012-01, 3.1.1c). 
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pochopitelné – v uměleckém prostředí se osobnostní pohled na stejnou záležitost může 

skutečně zásadně lišit a být tak často zárodkem konfliktní situace. Té by se mělo 

předejít právě hierarchickou pozicí dirigenta, jehož uměleckými názory  

a odůvodněnými interpretačními požadavky jsou členové orchestru při svém výkonu 

vázáni. Ve vztahu k orchestru je však žádoucí, aby dirigent této pravomoci ze své 

pozice vědomě či nevědomě nezneužíval a tím definitivně nezmrazil vzájemné souznění 

potřebné k co nejlepšímu výkonu. Případné výhrady k dirigentovi ze strany hráčů 

„nesmějí mít žádný negativní vliv na korektnost a profesionalitu chování vůči němu ani 

na kvalitu uměleckého výkonu zaměstnance“
52

. Komunikace s dirigentem by vždy měla 

probíhat na principu profesionality, zdvořilosti a vstřícnosti. I zde by měla být 

zachována hierarchie vztahů, tentokrát v rámci samotného orchestru, kdy by jednotlivé 

výtky vůči neopodstatněným požadavkům dirigenta měly být tlumočeny mimo samotný 

průběh zkoušky nadřízenému vedoucímu nástrojové skupiny a jeho prostřednictvím 

následně koncertnímu mistru, umělecké radě nebo managementu orchestru.  

4.3. Přítomnost na pracovišti 

Základními pilíři pracovní náplně orchestrálního hráče je činnost zkoušková, 

koncertní a nahrávací, od čehož se odvíjí většina dalších pracovních povinností.
53

 

Vzhledem k tomu, že ke společné činnosti je třeba každého jednotlivce, je nutná časová 

dochvilnost, aby realizace pracovního výkonu nebyla paralyzována pozdními příchody. 

Každý má povinnost dostavit se na pracoviště s dostatečným časovým předstihem, 

nejpozději patnáct minut před předepsaným začátkem zkoušky, tak aby pět minut před 

samotným začátkem již mohl být přítomen na pódiu či v místnosti, kde zkouška 

probíhá
54

 a připravil si řádně svoje pracoviště.
55

 Před koncertem je vyžadován  

pro přítomnost na pracovišti minimálně půlhodinový předstih, jako vhodná se však jeví 

alespoň hodinová časová rezerva, tak aby měl každý hráč dostatečný prostor  

pro rozehrání se, úpravu koncertního oděvu a celkové soustředění před samotným 

                                                 

52
  Česká filharmonie: Pracovní řád, ŘAD 2012-01, 3.1.1c). 

53
  Srov. tamtéž, 3.2. 

54
  Moravská filharmonie Olomouc: Pracovní řád, 2011, III.11. 

55
  Příprava pracoviště orchestrálního hráče spočívá v úpravě vyhrazeného místa v rámci orchestru, 

nastavení notového pultu, ujištění se, že neschází žádný z potřebných notových partů, kontrola 

osvětlení místa atd. 
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výkonem. Ten by měl být následně prováděn vždy s maximálním nasazením a snahou  

o absolutní možnou kvalitu.  

4.4. Pracovní oděv 

Vzhledem ke společenskému rozměru povolání orchestrálního hráče je 

relevantní požadavek na přiměřeně slušnou úpravu zevnějšku i celkového vystupování. 

Některé orchestry tak mají ve svém pracovním řádu jasně vymezený dress code, kdy je 

zakázáno „nošení svetrů, barevných triček a halenek, riflí, minisukní, krátkých kalhot, 

sportovních bot, pantoflí a další nevhodné obuvi“
56

, či naopak vymezeno, že při veřejné 

generální zkoušce je třeba nosit „přiměřené oblečení a obuv, které pro tyto účely 

zahrnuje u mužů společenské kalhoty, košili nebo tzv. polokošili (triko s límečkem  

a knoflíky), uzavřenou společenskou obuv (šněrovací boty nebo mokasíny) a nepovinně 

sako nebo společenský svetr či pulovr, u žen v případě sukně nebo šatů minimální délka 

pod kolena a v případě kalhot ne džíny“
57

. Jako koncertní oděv je převážně stanoven  

u mužů frak, smoking či oblek včetně patřičných doplňků, u žen pak nejčastěji černé 

večerní šaty, případně společenské kalhoty s halenkou nebo kostým.
58

 Každý hráč by 

měl před veřejným vystoupením, v jeho průběhu i po něm dbát na vytváření dobrého 

dojmu a vstřícného postoje vůči svým kolegům i vůči publiku. Toho by mělo být 

navozeno nejen předepsaným koncertním oblečením, ale též profesionálním chováním 

na pódiu, vyvarováním se hlasitých hovorů, gestikulací a nevhodných či rušivých 

projevů.
59

 Je totiž nesporné, že výsledný umělecký dojem koncertu je součtem mnoha 

činitelů a vizuální vjem publika je od samotného hudebního výkonu jen těžko 

oddělitelný.  

4.5. Koncertní činnost a individuální příprava hráčů 

4.5.1. Koncertní činnost 

Koncertní činnost je stěžejním pilířem pracovní náplně orchestrálních hráčů,  

ke kterému je vše nasměrováno a podřízeno, a který je tím hlavním smyslem existence 

symfonických orchestrů. Tato činnost probíhá buď v místě pravidelného výkonu práce, 

                                                 

56
  SČF Teplice: Pracovní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. VII,10. 

57
  Česká filharmonie: Pracovní řád, ŘAD 2012-01, 3.2.2 f). 

58
  SČF Teplice: Pracovní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. VII,8. 

59
  Srov. tamtéž, Čl. VII,2. 
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nejčastěji v domovském sídle orchestru nebo na pracovišti určeném zaměstnavatelem  

a vymezeném pracovní a kolektivní smlouvou - typicky se jedná o místa festivalových 

nebo zájezdových koncertů.  

Každý koncert má svoji vlastní dramaturgii, která je souhrnem jednotlivých 

skladeb na koncertě uváděných. Samotným koncertům předchází období zkoušení,  

ve kterém členové orchestru studují společně pod vedením dirigenta skladby určené 

k provedení dle příslušného dramaturgického plánu.
60

 Tento zkouškový cyklus by měl 

být rozvržen tak, aby bezprostředně předcházel samotnému koncertu. Nejčastěji sestává 

ze dvou až čtyř zkouškových frekvencí a generální zkoušky.
61

 Je jasné, že tento čas by 

měl být vyhrazen přednostně pro sehrávání a secvičování skladby v rámci celého 

orchestru. Proto je nezbytně nutné, aby na první společnou zkoušku přišli všichni hráči 

již patřičně seznámeni se svým nástrojovým partem a připraveni individuálně natolik, 

aby čas vyhrazený pro práci dirigenta s celkem byl využit co nejefektivněji.  

4.5.2. Individuální příprava hráčů 

Individuální domácí příprava jednotlivců se tak stává nedílnou součástí celého 

uměleckého a pracovního procesu a její zapracování do časového rozvrhu pracovní 

doby je naprostou nutností. Je třeba si uvědomit, že právě pečlivá domácí příprava je 

tím faktorem, který pomůže sehrání orchestru jako celku v co nejkratším čase a dává též 

dirigentovi možnost pracovat na detailním a osobitém pojetí skladby bez zatěžování se 

elementárními nástrojovými problémy jednotlivých hráčů. Ze strany zaměstnavatele je 

naproti tomu však nezbytně nutné reflektovat, že mnohé skladby mají  

v některých - pravidelně pak dechových - nástrojích rozměr sólistické náročnosti, 

k jejichž zvládnutí je odpovídající časová dotace, často několikanásobně převyšující 

rozsah společných zkoušek, naprosto neoddiskutovatelná. Tato skutečnost by se měla 

odrážet již v samotné tvorbě dramaturgického plánu sezóny, který by měl vyvažovat 

náročnost některých pracovních úkolů vhodným zařazením takových skladeb, které 

                                                 

60
  Dramaturgickým plánem se nazývá uspořádání orchestrálních skladeb v rámci jednotlivých koncertů  

i celé koncertní sezóny orchestru tak, aby svým výběrem vytvářelo posluchačsky zajímavou nabídku 

opírající se často o nějaké centrální téma či o dějinná výročí významných skladatelů. Klasický model 

koncertní orchestrální dramaturgie sestává z orchestrální předehry a instrumentálního koncertu v první 

části a symfonie v části druhé. 
61

  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 8.8. 

Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.4. 
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patří ke kmenovému repertoáru orchestru a jejichž individuální příprava již tolik času 

nevyžaduje.  

4.5.3. Podpora individuální umělecké činnosti hráčů 

Důležitou a naprosto neoddělitelnou součástí individuální přípravy, kterou lze 

nalézt zakotvenou i v interních dokumentech orchestrů, je též umělecká činnost, „včetně 

nácviku sólových a komorních vystoupení“
62

. Každý z hráčů symfonických orchestrů 

prošel primárně sólistickým vzdělávacím procesem, kdy pod odborným pedagogickým 

vedením posouval hranici svých dovedností právě při nácviku a provádění sólových 

skladeb. Tento aspekt individuálního růstu a udržení hráčské kvality je nutné všestranně 

podporovat a umožnit jednotlivým hráčům se i nadále rozvíjet, ať již v rovině sólistické 

nebo komorní. Zvláště tehdy, když požadavek udržování a rozvíjení umělecké kvality, 

prokázané při přijetí za člena orchestru, vyplývá opět přímo z interních dokumentů 

orchestru.
63

 Je zřejmé, že cílená a soustavná podpora tohoto individuálního rozvoje 

přispěje finálně i k pozvednutí celkové kvality kolektivního snažení a v pracovní 

přípravě orchestrálního hráče tak má nezastupitelné místo. 

4.6. Zájezdová činnost 

Nedílnou součástí pracovní náplně orchestrálních hráčů je činnost zájezdová. 

Zájezd je v tomto případě ustáleným slovním vymezením pro pracovní cestu orchestru 

ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 42,1. Účelem zájezdu 

je kromě ekonomického hlediska též aspekt reprezentativní a komparativní, kdy je dána 

publiku v destinacích odlišných od domovského sídla orchestrů možnost srovnání 

umělecké úrovně a interpretačních odlišností jednotlivých orchestrů a tím je též možné 

přispět k dramaturgické pestrosti jednotlivých koncertních domů. Tento fluktuační 

prvek je v různé míře nedílnou součástí činnosti většiny symfonických orchestrů  

po celém světě a jeho intenzita a zacílení se odvíjí od kvalitativního zařazení orchestru 

na mezinárodní, národní či regionální úrovni. 

 

 

                                                 

62
  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.1. 

63
  Česká filharmonie: Směrnice Systém ochrany a podpory umělecké kvality v České filharmonii,  

SM 2012-04. 
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4.6.1. Zájezdový řád 

Základním dokumentem, který v rámci orchestrů vymezuje zájezdovou činnost 

v pracovněprávní rovině je zájezdový řád, který bývá nedílnou součástí kolektivní 

smlouvy uzavírané mezi odborovou organizací orchestru a vedením orchestru. Každý 

z orchestrů se snaží ve svém zájezdovém řádu vystihnout a zapracovat právě  

ta specifika, která vycházejí z jeho zacílení v oblasti zájezdové činnosti. 

Největší zájezdové vytížení mezi českými orchestry patří České filharmonii, 

která z pozice prvního českého a předního světového orchestru vykazuje v této oblasti 

nejvyšší činnost.
64

 Z jejího zájezdového řádu vyplývá následující limitace zájezdové 

činnosti: „Délka pracovní cesty nepřesáhne 3 týdny u evropských a 4 týdny  

u mimoevropských koncertních turné. Celková doba zahraničních pracovních cest je 

limitována 70 dny v jedné koncertní sezóně. Pracovní cesty v tuzemsku mimo území 

Prahy nepřesáhnou dobu 14 dní.“
65

 Zájezdové řády zapracovávají především časové 

rozložení pracovních cest s jasným vymezením cestovních a pracovních dní, dobu  

na aklimatizaci v případě cest do rozdílného časového pásma, dobu na odpočinek mezi 

jednotlivými koncerty, maximální souhrnný čas strávený cestováním v den koncertu 

nebo v den vyhrazený pouze pro přejezd
66

 a řadu dalších praktických pokynů tak,  

aby podmínky pro zaměstnance orchestru byly odpovídající náročnosti zájezdové 

činnosti a v co největší míře napomohly udržení standardních podmínek pro podání co 

nejlepšího koncertního výkonu.  

V případě časté zájezdové činnosti a dle finančních možností pořadatelských 

agentur je též vhodné v zájezdovém řádu definovat způsob dopravy a ubytování
67

  

a stanovení jejich minimální zaručené úrovně, a též přítomnost lékaře  

na zahraniční pracovní cestě. Zvláště tento bod se ukazuje jako velmi užitečný, neboť 

stálá přítomnost lékaře v tak velkém kolektivu lidí a při častých přesunech v rámci 

                                                 

64
  Z celkového počtu 283 pracovních frekvencí České filharmonie v sezóně 2013/14 připadlo 101 

frekvencí na přípravu a realizaci zájezdových projektů. Viz tabulka Vytíženost jednotlivých 

nástrojových skupin České filharmonie v sezóně 2013/2014. 
65

  Česká filharmonie: Zájezdový řád orchestru Česká filharmonie, 2008, odst. 3. 
66

  Zde jsou rozdíly v zájezdových řádech jednotlivých orchestrů značně rozdílné v závislosti na nejvyšší 

vzdálenosti pravidelně se opakujících projektů a dostupném způsobu dopravy: u České filharmonie 

nesmí s výjimkou mezikontinentálních letů přesáhnout cesta v přejezdový den 9 hodin, Severočeská 

filharmonie  Teplice má sjednaný limit 20 hodin. Filharmonie Brno má stanovený maximální počet 

ujetých kilometrů v jeden den bez koncertu na 1070 km. 
67

  Česká filharmonie: Zájezdový řád orchestru Česká filharmonie, 2008, odst. 20. 
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koncertního turné bezesporu zvyšuje ochranu zdraví zaměstnanců díky bezprostřední 

dostupnosti základní lékařské péče.
68

 

                                                 

68
  Riziko onemocnění při zahraničních cestách výrazně vzrostlo s nově se rozvíjejícím trhem v Číně,  

kde je nárůst respiračních potíží hráčů oproti jiným destinacím až desetinásobný! 
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5. Rozvržení pracovní doby, doba odpočinku a dovolená 

5.1. Rozvržení pracovní doby 

Rozvržení pracovní doby a její podřazení pod literu zákona je v případě 

orchestrálních hráčů z hlediska pracovního práva tím nejsložitějším problémem. Jak 

sami hudebníci říkají, hudba není povolání, ale poslání, které je jen těžko vymezitelné 

pevnou hranicí pracovní doby. Tento fenomén je možné pozorovat u většiny 

uměleckých povolání, jejichž koncový pracovní výtvor není hmatatelný a jeho vnímání 

je uchopitelné jen některými lidskými smysly. Svou roli zde jistě hraje i to, že každý 

pracovní výkon je jedinečný, nenapodobitelný a neopakovatelný a jeho průběžná 

příprava probíhá bez časových limitů kromě samotné práce s hudebním nástrojem  

i na rovině psychické, která je často tím stěžejním a jen těžko měřitelným faktorem 

celého tvůrčího procesu. Vzhledem k tomu, že pracovněprávní úprava výše nastíněné 

aspekty nikterak nepostihuje, je nutné se při tvorbě kolektivních smluv zaměstnanců 

symfonických orchestrů „popasovat“ s nastavenými zákonnými limity. 

Týdenní pracovní doba je u českých orchestrů stanovena na čtyřicet hodin
69

 

s nerovnoměrným rozvržením. Výjimku zde tvoří jen Česká filharmonie, jejíž 

kolektivní smlouva vymezuje, že „pracovní doba členů orchestru Česká filharmonie 

bude v týdnech abonentních koncertů rozvržena rovnoměrně od pondělí do pátku. 

V době účasti orchestru na festivalech v Praze a na pracovních cestách orchestru může 

být pracovní doba členů orchestru rozvržena nerovnoměrně v souladu se schváleným 

pracovním plánem sezóny“.
70

 Stále více se však ukazuje, že i v případě České 

filharmonie, zvláště po reformních změnách z posledních čtyř let, které přinesly značné 

navýšení kolektivní činnosti,
71

 je rozvržení pracovní doby i v případech zkouškových 

cyklů v rámci přípravy pražských abonentních koncertů spíše nerovnoměrné.  

5.1.1. Frekvence jako základní časová jednotka 

Základní časovou jednotkou vymezující kolektivní činnost orchestrálních hráčů 

započitatelnou do celkového rozvrhu práce je jedna frekvence. Frekvence je vžitý 

                                                 

69
  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.B.1.; SČF Teplice: Kolektivní smlouva Severočeské 

filharmonie Teplice, 2008, § 10,4; Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, § 7,1; 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, D.8.3. 
70

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.B.2. 
71

  http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/TZ_Ceska-filharmonie_Reforma.pdf  

http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/TZ_Ceska-filharmonie_Reforma.pdf
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termín pro jednu zkoušku, koncert, nahrávání, popřípadě konkurs a vymezuje 

elementární pracovní úsek stanovený pro výpočet a nastavení celkové kolektivní 

pracovní povinnosti přípustné za určité období.
72

 Samotná délka jednotlivé frekvence je 

pak odvislá od počtu frekvencí v jednom dni a každý orchestr ji má nastavenou dle 

svých specifických potřeb lehce odlišně v délce od dvou až po čtyři hodiny: „Frekvence 

zkouškové jsou nejdéle tříhodinové včetně dvacetiminutové přestávky, která následuje 

nejpozději po 1,5 hodině. V případě dvou zkouškových frekvencí v jednom dni první 

z nich trvá nejvýše tři a druhá dvě hodiny…Frekvence koncertní je 3,5 hodinová  

a skládá se z jedné hodiny rozehrání, upravení místa na pódiu, převléknutí, koncertu, 

očištění a uložení nástrojů, osobní hygieny a převléknutí.“
73

 „Doba trvání zkoušky je 

obvykle 3 ¾ hodiny se dvěma přestávkami 20 a 15 minut. Generální zkouška nesmí 

přesáhnout 2 ¾ hodiny, včetně přestávky. Pokud jsou v jednom dni dvě zkoušky, nesmí 

doba trvání každé z nich přesáhnout 3 hodiny.“
74

 Frekvence jsou tedy pomyslnými 

stavebními kameny, ze kterých jsou následně utvářeny dramaturgické plány 

jednotlivých koncertních projektů i celé pracovní sezóny. Pro celkový rozvrh pracovní 

povinnosti hráčů jsou pak elementárním prvkem, ze kterého se odvíjí výpočet 

maximálního celkového vytížení hráčů za stanovené období. Takto například kolektivní 

smlouva Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK vymezuje, že vedení 

orchestru nebude bez předchozího projednání s místní odborovou organizací plánovat 

více než 78 frekvencí v tříměsíčním období, 28 frekvencí v období jednoho měsíce,  

7 frekvencí v týdnu a nejvýše dvě dvojité frekvence v jednom týdnu.
75

 Česká 

filharmonie má limity frekvencí nastavené o něco přísněji - v jednom pracovním dnu 

mohou být zařazeny nejvýše 2 frekvence, v jednom pracovním týdnu maximálně 8, 

výjimečně 9 frekvencí a celkový počet v pěti po sobě jdoucích měsících nepřekročí  

130 frekvencí.
76

  

                                                 

72
  Filharmonie Brno užívá pro své potřeby místo termínu frekvence výrazu pracovní výkon,  

který však dle mého názoru není pro řádné vymezení pracovního úseku zcela přesný. Viz Filharmonie 

Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 8.3.1. 
73

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.3.a) b). 
74

  SČF Teplice: Kolektivní smlouva Severočeské filharmonie Teplice, 2008, § 10,6.7. 
75

  Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, D.11. 
76

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.4. 
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5.1.2. Individuálně stanovené frekvence 

Tato úprava se vztahuje na rozvrh práce orchestru jako celku. V případě jednotlivých 

hráčů pak v některých orchestrálních kolektivních smlouvách nacházíme ještě navíc 

upřesnění individuální pracovní povinnosti, zohledňující maximální možnou vytíženost 

jednotlivců za sledované období: „Dojde-li u jednotlivých hráčů se smlouvou uzavřenou 

na dobu neurčitou k překročení limitu 66 frekvencí v tříměsíčním období, bude umělci 

poskytnuta odměna ve výši 1/22 základního platu za každou další frekvenci.“
77

 

„Zaměstnanci bude poskytnuta odměna za pracovní výkony uskutečněné nad rámec 

individuálně stanovených pracovních výkonů – frekvencí (v maximální výši 225) na 

příslušnou koncertní sezónu.“
78

 Tento model individuálního nastavení se v českém 

prostředí více než u orchestrů symfonických uplatňuje u divadelních orchestrů,
79

 kde je 

obsazování hráčů pro jednotlivá reprízovaná představení mnohem flexibilnější, než 

v případě týdenních pracovních úseků v symfonických orchestrech. Hráči zde mají 

jasně definovanou individuální povinnost zohledňující i jejich zařazení v orchestru 

z hlediska funkčních míst. Koncertní mistři, vedoucí nástrojových skupin  

a jejich zástupci mají oproti tutti hráčům částečnou úlevu v kolektivní práci, která jim 

poskytuje širší prostor pro pečlivější individuální přípravu sólových partů. Model 

individuálního nastavení pracovní povinnosti hráče je na rozdíl od českého prostředí 

běžnou záležitostí mnoha orchestrů evropských i světových.
80

 Otázkou je, zda by toto 

řešení nebylo přece jen vhodné i v některých dalších českých orchestrech, kde celková 

pracovní vytíženost stanovená kolektivní povinností vykazuje pravidelně mezi 

mnohými nástrojovými skupinami značnou diskrepanci. Je zřejmé, že tento stav je daný 

především partiturou stanoveným obsazením uváděných skladeb dle dramaturgického 

plánu, při jehož tvorbě by se jen stěží dala postihnout rovnováha ve vytíženosti 

jednotlivých nástrojů. Zaměstnavatel by tak zřejmě stál před vysoce citlivou otázkou, 

zda úpravou snížením počtu pracovních úvazků v méně vytěžovaných skupinách 

riskovat nedostupnost kvalitního hráče v případě potřeby doplnění nástrojového 

                                                 

77
  Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, D.11. 

78
  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 4.14. 

79
  Národní divadlo: Dodatek č. 7 Kolektivní smlouvy Národního divadla, 2006, VI.2.  

Divadlo J. K. Tyla: Příloha kolektivní smlouvy, 2011, Část V. oddíl 2,5. 
80

  Wiener Symphoniker: Orchesterkollektivvertrag, 2008, § 9. 
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obsazení formou externí výpomoci vyplývající z jednorázového dramaturgického 

požadavku. 

 

5.2. Doba odpočinku 

5.2.1. Začátky frekvencí a doba odpočinku 

Kolektivní zkouškové frekvence jsou do rozvrhu pracovního plánu vkládány tak, 

aby pokud možno zohledňovaly čas potřebný pro individuální přípravu, odpočinek  

i celkovou duševní hygienu hráčů. Začátek proto nikdy není stanoven dříve, než  

na devátou hodinu.
81

 Předpokládá se totiž, že každý z hráčů potřebuje před začátkem 

společné zkoušky alespoň základní čas v rozmezí minimálně 15 – 20 minut na rozehrání 

a na celkovou přípravu pracovního dne. V případě, že pracovní den následuje po dni,  

ve kterém byl koncert ve večerních hodinách, přizpůsobuje se tomu adekvátně i začátek 

zkoušky tak, aby byla dodržena zákonná doba nepřetržitého odpočinku dle úpravy 

zákoníku práce.
82

 Přestávka na odpočinek je též zařazována i mezi jednotlivými 

frekvencemi v jednom dni, a to minimálně v délce jedné hodiny, což je opravdu jen  

to nejnutnější minimum pro hráčskou psychickou i fyzickou „rekonvalescenci“  

před následným soustředěným pracovním nasazením.  

5.2.2. Stanovení pracovní povinnosti ve dnech pracovního klidu 

Je jasné, že má-li umělecká činnost mít dopad na co nejširší spektrum 

posluchačů, pro které je umění formou trávení volného času, nevyhnou se hráči 

orchestru pracovním povinnostem v době volných a svátečních kalendářních dnů. Záleží 

pak již jen na kolektivním vyjednávání zástupců odborových organizací a vedení 

jednotlivých orchestrů, v jakém maximálním počtu je možné v těchto dnech pracovní 

frekvence - vzhledem k celkovému zaměření vlastní pracovní činnosti - plánovat.
83

  

Dle kolektivní smlouvy České filharmonie lze takto ve dnech pracovního klidu nařídit 

                                                 

81
  Zde tvoří výjimku pouze Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, kde běžné zkoušky 

začínají již v 8:15. Viz ZSO Mariánské Lázně: Pracovní řád. 
82

  Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, § 90,1. 
83

  Dá se předpokládat, že u orchestrů sídlících v lázeňských městech bude toto vytížení zvýšeno 

v období kolonádních koncertů během hlavní lázeňské sezóny. Některé orchestry cílí dramaturgií 

odpoledních víkendových koncertů na posluchače z řad rodin s dětmi či seniory nebo je využívají pro 

zařazení mimořádných koncertů spojených s nějakou událostí či výročím. 



28 

 

práci do limitu dvaceti těchto dní v jedné koncertní sezóně,
84,85

 Filharmonie Brno má 

limit nastavený na pětadvaceti takových dnech.
86

 Do započítávání těchto limitů 

samozřejmě spadají i ty sváteční dny, které připadají na čas trávený zájezdovou 

činností.  

5.2.3. Aklimatizační dny 

Zájezdový řád České filharmonie vymezuje též počet volných dní pro celkovou 

aklimatizaci po skončení zájezdu a minimální časový rozestup mezi jednotlivými 

zájezdy,
87

 aby dopady častého cestování a změn časových pásem byly co nejvíce 

eliminovány a nepřispívaly svým dílem k celkové kumulaci únavy hráčů. V případě,  

že se sjednané limity nedodrží a dojde k jejich překročení, mají členové orchestru  

za tuto práci nad dohodnutý rámec nárok na náhradní volno.
88

 

5.3. Dovolená 

Dovolená hráčů symfonických orchestrů vychází ze zákonem stanoveného 

limitu, který v případě organizací, fungujících jako příspěvkové, činí 5 týdnů  

v kalendářním roce.
89

 Způsob jejího rozložení a čerpání upravují jednotlivé kolektivní 

smlouvy, a to tak, aby byla plánována pokud možno v období mezi jednotlivými 

sezónami a v co nejcelistvějším úseku, nejlépe v celku. Tomuto požadavku lze 

vzhledem k provozním podmínkám orchestrů vyhovět málokdy, proto kolektivní 

smlouvy počítají i s rozdělením dovolené na dvě
90

 nebo tři
91

 části, případně po dohodě 

s odborovou organizací i s jiným, alternativním způsobem řešení. Termín dovolené  

do maximální výše čtyř týdnů vyhlašuje zaměstnavatel po dohodě s odborovými 

organizacemi v režimu hromadného čerpání,
92

 a to vždy v mezisezónním období  

                                                 

84
  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.6. 

85
  Koncertní sezónou se rozumí dvanáctiměsíční období, které zpravidla začíná na přelomu srpna a září. 

86
  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 8.13. 

87
  Česká filharmonie: Zájezdový řád orchestru Česká filharmonie, 2008, 6. 

88
  Symfonický orchestr Českého rozhlasu má v této otázce pro zaměstnance nejpříznivější řešení: 

„Zákonem stanovené příplatky za práci o sobotách a nedělích jsou navýšeny o 20 % průměrného 

výdělku za každou odpracovanou hodinu a to i tehdy, čerpal-li zaměstnanec za práci přesčas konanou 

v sobotu nebo v neděli náhradní volno.“ Symfonický orchestr Českého rozhlasu: Kolektivní smlouva, 

2014, Čl.3,1. 
89

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 213,2. 
90

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.11. 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, E.2. 
91

  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 6.4. 
92

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 220. 
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a s dostatečným předstihem, aby si zaměstnanci mohli zajistit rekreaci.
93

 Čerpání 

individuální dovolené si zaměstnanci hlídají sami v součinnosti s personálním 

oddělením a evidencí inspektora orchestru.
94

 

5.3.1. Rozehrávka 

Netradičním institutem, nalézajícím se z pohledu pracovněprávní úpravy jen 

v uměleckém prostředí hráčů na hudební nástroje, je tzv. rozehrávka. Tímto termínem 

se označuje čas vyhrazený pro individuální přípravu bez zkoušek a koncertů, který 

navazuje bezprostředně na dobu dovolené nebo jejich jednotlivých částí a v součtu činí 

až 10 kalendářních dnů.
95

 Má hráčům umožnit, aby si v čase své řádné dovolené  

od hudebního nástroje skutečně odpočinuli, což má samozřejmě při ztrátě každodenního 

kontaktu s nástrojem za následek pokles hráčské úrovně projevující se ochabnutím 

nátisku u hráčů na dechové nástroje či zpomalením motorických dispozic rukou  

u smyčcových hráčů. Čas rozehrávky je tedy určen v zásadě k tomu, aby se každý  

po čase odpočinku vrátil zpět na svoji uměleckou úroveň potřebnou pro zodpovědný 

výkon svého povolání. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

93
  Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s.: Kolektivní smlouva, 2009, II.A.5. 

SČF Teplice: Kolektivní smlouva Severočeské filharmonie Teplice, 2008, § 10,13. 

Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, § 9.3. 
94

  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 6.6. 
95

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, II.A.11. 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, E.2. 
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6. Bezpečnost a ochrana zdraví orchestrálních hráčů. 

Zdravotní rizika práce v symfonickém orchestru 

Práce v symfonickém orchestru s sebou kromě řady uměleckých prožitků přináší 

pro samotné hráče i značné množství zdravotních rizik vyplývajících z výrazné 

specifičnosti této pracovní činnosti. Práce s hudebním nástrojem v sobě i přes pestrost 

pracovní náplně zahrnuje velkou řadu somatických stereotypů, jejichž dlouhodobé 

praktikování velmi často vyúsťuje ve zdravotní komplikace trvalého, a mnohdy  

až nevratného charakteru. Ohrožení zdraví orchestrálních hráčů se dotýká v největší 

míře především dvou pravidelně se opakujících oblastí zdravotních obtíží, kterými jsou 

nemoci pohybového a sluchového ústrojí. 

6.1. Potíže pohybového ústrojí 

 Práci orchestrálního hráče je možné definovat jako převážně sedavé zaměstnání 

značně omezené v obměně fyzických postojů, kdy hra na jednotlivé nástroje vyžaduje 

pro jejich technické ovládání takové pozice, které jsou mnohdy v protikladu k přirozené 

stavbě lidského těla. Nerovnoměrné a dlouhodobé zatížení některých částí organismu 

s sebou bohužel přináší i spoustu neblahých a často bolestivých následků vyplývajících 

z přetěžování páteře v  bederní a krční oblasti nebo z přetěžování šlachových úponů či 

prstových kloubů. Skupinou nejvíce ohroženou těmito potížemi jsou hráči na smyčcové 

nástroje. Je to dáno především způsobem držení smyčcových nástrojů i obsažností 

smyčcových orchestrálních partů, které v rámci symfonické tvorby tvoří vždy 

nejrozsáhlejší instrumentační složku.  

6.1.1. Morfologické změny páteře a rukou 

V 70. letech minulého století probíhal ucelený výzkum pražského Výzkumného 

ústavu chorob revmatických, jehož pozorování velmi precizním způsobem zmapovala 

morfologické změny páteře a rukou u členů České filharmonie při dlouhodobém výkonu 

svého povolání.
96

 Podnětem k tomuto výzkumu byly časté stížnosti členů filharmonie 

na bolesti v rozdílných oddílech páteře a horních končetinách. Vědci následně formou 

                                                 

96
  Glücksmann, J.: Morfologické a funkční změny na páteři a rukou u členů České filharmonie. Praha: 

Divadelní ústav, 1972. 
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zkoumání pohyblivosti páteře a komparací rentgenových snímků skeletu a rukou 

většiny hráčů filharmonie s nemuzikantským vzorkem populace došli k dostatečně 

průkazným poznatkům o specifických změnách na páteři i jiných kloubech 

exponovaných při nástrojové hře. Hráči rozdělení do dvou skupin – hráči na smyčcové 

nástroje a ostatní – byli posuzováni podle zdravotních ukazatelů a dalších osobních 

znaků a je nutno říci, že zjištění v této oblasti je značně alarmující: 33 % hráčů 

vykazovalo snížení plotének na krční páteři, u 22 % byly zaznamenány osteofyty  

na krční páteři. Napřímení a úhlovitou deformaci krční páteře vykazoval nález u 53 % 

posuzovaných jedinců.
97

 Jen u 23 % zkoumaných hráčů byly nálezy rentgenových 

symptomů negativní. Veškeré zaznamenané údaje jsou posuzovány jako výrazné 

odchylky od srovnávacího vzorku populace z nehudebního prostředí a jejich výskyt je 

proti ní až dvojnásobný! Dalo by se předpokládat, že nárůst zdravotních obtíží bude 

přímo úměrný výši věku hráčů. To však bohužel v tomto případě zdaleka neplatí, neboť 

napřímení či úhlovitá deformace páteře byla diagnostikována u dvou třetin 

vyšetřovaných umělců ve věku pod padesát roků. Nárůst problémů tak dle prováděné 

studie přímo souvisí s délkou vykonávané činnosti,
98

 kdy pomyslnou hranicí trvalejšího 

zdroje komplikací je doba přesahující dvacet let profesní praxe.  

6.1.2. Svalové potíže horních končetin 

Častým fenoménem, opětovně převažující spíše u hráčů na smyčcové nástroje 

jsou bolesti šlach a svalů v oblasti horních končetin. I zde problémy vycházejí 

z dlouhodobé jednostranné zátěže zapříčiněné mnohahodinovým pohybovým 

stereotypem a následnou svalovou dysbalancí či bolestivými záněty šlachových úponů, 

jejichž léčba a následná fyzioterapeutická péče může znamenat i několikaměsíční 

vyřazení hráče z pracovního procesu. Snad jen málokdo si uvědomuje, že práce hráče 

v symfonickém orchestru je kromě jiného činností fyzicky vysoce namáhavou. 

Koncertní vystoupení, jejichž délka se pravidelně přibližuje dvou až tříhodinovým 

celkům, vyžadují od hráčů plné nasazení po celou dobu jejich průběhu. Dochází  

zde k maximální součinnosti psychické a fyzické složky jedinců vyžadující absolutní 

koncentraci a nasazení, což však s sebou při dlouhodobém zatěžování bez pravidelné 

                                                 

97
  Glücksmann, J.: Morfologické a funkční změny na páteři a rukou u členů České filharmonie. Praha: 

Divadelní ústav, 1972, str. 11-12. 
98

  Tamtéž, str. 45. 
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duševní hygieny a především často opomíjeného tělesného cvičení přináší výše popsané 

negativní následky. 

6.2. Ohrožení sluchu 

Největším paradoxem práce v symfonickém orchestru je ohrožení vznikající 

jeho samotnou činností, totiž hudbou. Na rozdíl od jiných profesí, kde hladina hluku je 

nežádoucím druhotným faktorem, v hudební oblasti je nevyhnutelnou součástí 

pracovního procesu jako jeho specifický koncový produkt. A tak činnost, která má 

přinášet duchovní povznesení může být zároveň i škodlivá, a to v takové míře, že může 

přímo ohrozit jednu z nejpotřebnějších dispozic hudebníků pro výkon jejich povolání, 

totiž jejich sluch.  

6.2.1. Zákonná úprava limitů hladiny hluku 

Ačkoliv hudba není z právního pohledu za hluk považována,
99

 její působení  

na bezprostřední okolí pravidelně a výrazným způsobem překračuje minimální 

zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se ohrožování pracovníků fyzikálními 

faktory, jak je stanovuje směrnice Evropské unie 2003/10/ES,
100

 která zpřísněním limitů 

pro akční hladinu hluku nahradila dosavadní směrnici 86/188 EHS. Oproti předchozí 

úpravě nastavila nová směrnice o pět decibelů nižší limity akční hladiny pro souvislý  

a vrcholový hluk,
101

 při jejichž překročení musí zaměstnanci mít k dispozici, případně 

jsou povinni použít prostředky na ochranu sluchu: Tam, kde jsou zaměstnanci vystaveni 

hladinám hluku 80 dB nebo vyšším, zaměstnavatel jim musí na vyžádání poskytnout 

vhodné prostředky na ochranu sluchu, ale nemusí prosazovat jejich používání. Tam, kde 

jsou zaměstnanci vystaveni hladinám hluku 85 dB nebo vyšším, zaměstnavatel musí 

poskytnout vhodné prostředky na ochranu sluchu a přísně prosazovat jejich používání 

v příslušných částech pracoviště.  

                                                 

99
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 30,2. 

100
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. února 2003 2003/10/ES, o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným 

s fyzikálními činiteli (hlukem) byla v českém právním řádu implementována do zákona  

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a do nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
101

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. února 2003 2003/10/ES, o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným 

s fyzikálními činiteli (hlukem), Čl. 3,1. 
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6.2.2. Expozice hluku v symfonickém orchestru 

Stěžejní problém tkví v tom, že expozice hluku, které jsou hráči v symfonických 

orchestrech během společné práce vystaveni, tyto limity pravidelně překračuje, což 

dokazuje řada studií, které byly v této oblasti celosvětově prováděny. Dle měření 

společnosti Sound Advice
102

 představuje přímé ohrožení sluchového ústrojí již hra  

na samotné nástroje. Ze vzdálenosti tří metrů vykazovaly totiž zvuky jednotlivých 

hudebních nástrojů tyto výsledné úrovně hluku měřené v decibelech: housle 80 – 90, 

hoboj 74 – 102, lesní roh 92 – 104, flétna 92 – 105 a trumpeta 88 – 108. Při měření 

hluku v bezprostřední blízkosti hráče byly tyto hodnoty průměrně ještě o deset procent 

vyšší, takže například zvuk pikoly se pohyboval na úrovni 126 dB a bicí nástroje 

oscilovaly mezi 123 – 134 dB. Při měření výstupního hluku celého symfonického 

orchestru byly hodnoty mezi 86 – 102 dB při třímetrové vzdálenosti a 120 – 137 dB  

při měření uvnitř orchestru! Jen pro srovnání – síla hluku tryskového letadla startujícího  

ve vzdálenosti 25 metrů dosahuje 140 dB.
103

 Lidské tělo tak může na tento „hluk“ 

ohrožující zdraví začít při dlouhodobém vystavení reagovat nepříznivě formou zvýšené 

únavy, vyčerpáním, zhoršením koncentrace, stresem a úzkostí až po ušní šelesty  

či bolesti hlavy. Přípustná denní dávka hluku, která může na jedince působit bez 

výraznějších následků je dle Národního ústavu pro bezpečnost práce a zdraví USA při 

síle 85 dB osm hodin. Tato doba se s každými třemi decibely krátí na polovinu, takže 

při síle 94 dB je bezpečná doba vystavení tomuto hluku již pouhou jednu hodinu.
104

 

Z těchto závěrů jasně vyplývá, že ohrožení sluchového ústrojí u hráčů na hudební 

nástroje je při každodenním mnohahodinovém zatížení enormní. To nakonec potvrzují  

i odborná lékařská audiometrická vyšetření, která u zaměstnanců symfonických 

orchestrů po patnácti a více letech praxe vykazují zřetelné percepční poruchy trvalého 

charakteru. 

6.3. Prevenční opatření 

Pro ochranu zdraví při práci je naprosto nezbytná součinnost zaměstnavatele při 

poskytování dostatečných a vyhovujících pracovních podmínek. Každý z vedoucích 

                                                 

102
  http://www.soundadvice.info/thewholestory/san12.htm  

103
  www.hse.gov.uk/noise 

104
  Ochrana zdravia před hlukom v hudobnom a zábavnom priemysle, Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, 2008, str. 4. 

http://www.soundadvice.info/thewholestory/san12.htm
http://www.hse.gov.uk/noise
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pracovníků, ale i samotných hráčů by měl mít na zřeteli snahu o zachování dlouhodobé 

umělecké výkonnosti a tomu dle možností vše maximálně přizpůsobit. Pro ochranu 

sluchu je vhodné, aby prostory, ve kterých probíhá zkoušková příprava, případně  

i koncertní prostor byly vhodně akusticky upraveny. Dle možností a potřeb jednotlivců, 

umístěných v orchestru před dechovými nástroji lze i jednotlivé židle během 

zkouškového procesu vybavit průhlednou tlumící zástěnou, která dokáže ty největší 

akustické vlny odizolovat. Další ochrannou pomůckou, která však může negativně 

ovlivňovat umělecký výkon nebo mít pro někoho omezující účinek pro nezkreslené 

vnímání celku jsou individuální ušní tvarovky s nastavením částečného utlumení 

některých zvukových frekvencí. Svým dílem k omezení rizika způsobeného hlukem 

může též přispět dirigent i jednotliví členové orchestru částečným omezením hlasitosti 

svého partu během zkouškového procesu.  

Pro potíže pohybového ústrojí se jako nejvhodnější prevence jeví zařazování 

pravidelných přestávek během společného zkoušení i vlastní individuální přípravy  

a praktikování kompenzačních fyzických cviků, jako protiváha jednostrannému 

zatěžování pohybového aparátu. Svým dílem může pomoci i volba vhodných židlí 

zohledňující správnou výšku sedáku i sklon opěrky dle specifických potřeb 

vycházejících ze způsobu ovládání konkrétního nástroje. Na celkovou únavu hráčů  

a jejich preventivní ochranu by mělo být myšleno i během tvorby dlouhodobého 

dramaturgického plánu a pokud možno řadit jednotlivé skladby programové složky tak, 

aby nedocházelo k nadměrné kumulaci náročných skladeb ve vzájemné časové 

blízkosti. Pokud to finanční možnosti zaměstnavatele či zaměření fondu kulturních  

a sociálních potřeb dovolí, pak lze jen doporučit i preventivní fyzioterapeutickou péči  

a zdravotní masáže hráčů. Ve všech případech se jedná o investice, které pomohou 

celkové lepší kondici a tím i dlouhodobě vyšší výkonnosti samotných hráčů. 
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7. Odměňování orchestrálních hráčů 

7.1. Zařazení hráčů do platových tříd 

Stanovení výše odměny za odvedenou práci orchestrálního hráče se určuje 

v návaznosti na úpravu provedenou obecně závaznými předpisy, zejména zákonem  

č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 

Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Zaměstnanci orchestrů se pro 

účely stanovení výše odměny zařazují do platových tříd v souladu s katalogem prací  

ve veřejných službách a správě, který je pro určení výše platu orchestrálních hráčů, 

coby zaměstnanců příspěvkových organizací určující.
105

 Jejich podřazení v něm 

můžeme nalézt v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd, Díl 2.14 „Umění  

a umělecká realizace“. Člen orchestru se zde nachází pod číslem 2.14.09 s možností 

zařazení do platové třídy v celkem širokém rozmezí 8 – 12, koncertní mistr je podřazen 

pod číslem 2.14.14. a jeho zařazení spadá do platové třídy 12, respektive 13. Zařazení 

do jednotlivých platových tříd se odvíjí od jejich konkrétní specifikace a konkrétní 

pracovní náplně, s ohledem na náročnost prováděných děl a jejich případného uvádění 

na mezinárodních pódiích. Tutti hráči symfonických orchestrů tak oscilují mezi 9. – 11. 

platovou třídou, členové České filharmonie jsou tímto nařízením vlády podřazeni 

jmenovitě pod 12. platovou třídu.
106

 U vedoucích jednotlivých nástrojových skupin  

a jejich zástupců je použito podřazení pod číslem 2.14.10, které upravuje platové 

zařazení sólistů, kam tito hráči díky povinnosti interpretace sólových partů hudebních 

děl spadají. Zařazení do konkrétní platové třídy, v případě více možností volby, provádí 

ředitel orchestru nebo jím pověřený zaměstnanec, a to vždy tak, aby v dotčené skupině 

hráčů byly veškeré okolnosti zařazení zohledněny bez jakýchkoliv náznaků 

diskriminace.
107

 U orchestrálních hráčů se pro potřeby zařazení většinou nezohledňuje 

                                                 

105
  Tato zákonná úprava se vztahuje jen na hráče orchestrů, které mají formu příspěvkové organizace. 

V případě PKF - Prague Philharmonia, ZSO Mariánské Lázně, Filharmonie Hradec Králové  

a Plzeňské filharmonie, coby obecně prospěšných společností, má výše odměny hráčů smluvní 

charakter. Samostatnou formu hospodaření vykazuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. 
106

  Česká filharmonie je oproti ostatním orchestrům v zařazení svých členů vždy o jednu platovou třídu 

zvýhodněna díky zvýšeným nárokům na interpretační kvalitu i intenzitu pracovního vytížení  

a působení na mezinárodní scéně v pozici prvního orchestru v České republice. 
107

  Viz zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací  

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
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dosažené vzdělání, neboť o jejich přijetí do pracovního poměru rozhoduje výsledek 

konkursu, jehož podmínkou k účasti nebývá nejvyšší možné vysokoškolské vzdělání 

hudebního zaměření. Absolvování konzervatoře je tak pro potřeby stanovení 

odpovídající platové třídy postaveno na roveň absolutoriu Akademie múzických 

umění.
108

 Zaměstnanci tak mohou být zařazeni například způsobem, kterým danou 

problematiku řeší Severočeská filharmonie Teplice: „9. třída – začínající členové 

orchestru bez praxe, 10. třída – tutti hráči a 2. zástupci vedoucího skupin,  

11. třída – vedoucí skupin a jejich 1. zástupci, 12. třída – koncertní mistři.“
109

  

7.1.1. Stanovení platového tarifu 

V rámci platové třídy, do níž je zaměstnanec zařazen, zaměstnavatel navíc 

vnitřním předpisem či ujednáním kolektivní smlouvy stanovuje zaměstnanci platový 

tarif podle § 6,1b) nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  

ve veřejných službách a správě. Ten se určuje podle platových stupňů v rámci platové 

třídy, do níž je zaměstnanec zařazen a kritériem pro jeho specifikaci u orchestrálních 

hráčů je zpravidla aktuálně dosažená započitatelná praxe. V České filharmonii je 

upraven následovně: „zaměstnanci s nejvýše 6 lety započitatelné praxe – 9. platový 

stupeň, zaměstnanci s nejvýše 12 lety započitatelné praxe – 10. platový stupeň, 

zaměstnanci s nejvýše 18 lety započitatelné praxe – 11. platový stupeň, zaměstnanci 

s více než 18 lety započitatelné praxe – 12. platový stupeň. Koncertní mistr prvních 

houslí se zpravidla zařazuje do 12. platového stupně bez ohledu na délku započitatelné 

praxe v oboru.“
110

  

7.2. Osobní příplatek 

V souladu s § 131 zákoníku práce může být zaměstnancům orchestru dále 

poskytnut osobní příplatek. Stanovení osobního příplatku, což je nenároková část platu, 

jeho zvýšení, snížení nebo odnětí je plně v pravomoci ředitele orchestru,  

a to v závislosti na ekonomické situaci organizace
111

 či splnění podmínek pro přiznání 

tohoto příplatku. Toto osobní ohodnocení je možné přiznat individuálně za prokazatelně 

                                                 

108
  Filharmonie Brno: Vnitřní platový předpis, 2007, odst. 4. 

109
  SČF Teplice: Směrnice O stanovení a splatnosti platu uměleckých zaměstnanců SČF Teplice, 2008, 

Čl. III,1. 
110

  Česká filharmonie: Směrnice Zásady odměňování v České filharmonii, SM 2012-03, 3.2.1, 3.2.2. 
111

  Filharmonie Brno: Vnitřní platový předpis, 2007, odst. 5. 
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vynikající umělecké výsledky
112

 a diferencovaně co se jeho výše týče. Při jeho 

nastavení se přihlíží zejména ke stálé kvalitě uměleckých výkonů zaměstnance, 

nadstandardnímu plnění jeho dalších povinností, dobré reprezentaci orchestru navenek  

a zároveň k obecně uznávané vynikající odbornosti zaměstnance.
113

 

7.3. Příplatek za vedení 

Vedoucím nástrojových skupin a jejich zástupcům přísluší příplatek za vedení 

podle § 124 zákoníku práce. Jejich výši stanovuje v rámci zákonného rozpětí podle 

stupně řízení a náročnosti řídící práce ředitel orchestru. V České filharmonii je 

„příplatek za vedení stanoven ve výši minimálního příspěvku za vedení dle příslušného 

právního předpisu
114

 stanovujícího rozpětí příplatku za vedení pro příslušný stupeň 

řízení (tj. 5 % platu nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy), a to s výjimkou 

vedoucích skupin prim a violoncell, kde je stanoven ve výši 2000 Kč. V případě snížení 

rozpětí v příslušném právním předpisu musí příplatek za vedení činit vždy alespoň  

1000 Kč u skupin sekund, viol a kontrabasů a 500 Kč u ostatních skupin.“
115

  

7.4. Mimořádná odměna 

 Zaměstnavatel může dále v souladu s ustanovením § 134 zákoníku práce přiznat 

zaměstnanci odměnu za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných 

pracovních úkolů. Jedná se především o sólová vystoupení nad rámec vlastní pracovní 

povinnosti nebo interpretaci zvláště významných a náročných orchestrálních sól.
116

 

V mimořádné odměně je vhodné též zohlednit práci jednotlivých zaměstnanců  

o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích,
117

 a to v případě, že jejich náhradu 

neřeší kolektivní smlouva orchestru jiným způsobem. 

 

                                                 

112
  SČF Teplice: Směrnice O stanovení a splatnosti platu uměleckých zaměstnanců SČF Teplice, 2008, 

Čl. III,2. 
113

  Česká filharmonie: Směrnice Zásady odměňování v České filharmonii, SM 2012-03, 5.1.2. 
114

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 124,3. 
115

  Česká filharmonie: Příloha č. 1 Směrnice 2012-03 Zásady odměňování v České filharmonii – 

kategorie členů a koeficienty určující výši osobního příplatku a příplatku za vedení, 2012. 
116

  ZSO Mariánské Lázně: Odměňování zaměstnanců za mimořádnou uměleckou práci. 
117

  Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, § 8,10. 
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8. Péče o zaměstnance, pracovní podmínky orchestrálních 

hráčů a jejich zvláštnosti 

Požadavek na kvalitu výkonu a maximální pracovní nasazení orchestrálních 

hráčů by měl jít ruku v ruce s vytvořením těch nejlepších podmínek pro výkon práce ze 

strany zaměstnavatele. Nastavení úrovně těchto pracovních podmínek lze spatřovat v 

několika rovinách. 

8.1. Pracovní prostředí 

Elementárním aspektem je zde vzhled, prostředí a celkové zázemí pracoviště 

jako takového. Tento požadavek, opírající se v nejobecnější rovině o Listinu základních 

práv a svobod
118

 bývá v rámci interní úpravy kolektivních vztahů podřazen pod kapitolu 

zahrnující sociální oblast zaměstnanců. Pracoviště orchestru, kterým je míněno pódium, 

přilehlé prostory, zkušebny, ladírny
119

 a sklady nástrojů by tak mělo být teplotně 

ustáleno v rozmezí 20 – 23 stupňů Celsia.
120

 Důležitým faktorem s ohledem na stabilitu 

vlastností hudebních nástrojů je též konstantně udržovaná vlhkost, ideálně v rozmezí  

45 – 60 %. Smyčcové nástroje, ale též dřevěné dechové nástroje, harfy, tympány a další 

jsou díky použitým přírodním materiálům velice citlivé k jakýmkoliv klimatickým 

změnám, což má nemalý vliv na celkový zvuk, stálost ladění a spolehlivou 

ovladatelnost nástroje. Pracoviště by dále mělo být na všech místech rovnoměrně  

a dostatečně osvětleno,
121

 aby notové party, které jsou často tištěné na zažloutlém 

podkladě, byly dobře čitelné a nezatěžovaly zrak hráčů nad nezbytně nutnou mez. 

Zároveň však nastavení světel musí respektovat požadavek na bezpečný oční kontakt 

s dirigentem bez přímého oslnění nevhodně umístěných světel.  

 

 

                                                 

118
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, Článek 28. 

119
  Ladírna je vžitý název pro šatny hráčů s možností uložení pracovního oděvu a nástrojů do osobních 

uzamykatelných skříněk. Tyto prostory by měly též v případě potřeby poskytovat zázemí  

pro individuální studijní přípravu orchestrálních partů a péči o hudební nástroj. 
120

  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 6.1.  

Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, IV.1.  

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009, E.1. 
121

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, IV.1. 
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8.2. Služební oděv 

Každý z hráčů má nárok na služební oděv, tedy povětšinou frak, bílé košile, 

frakový pás, motýlek, v případě žen příspěvek na společenské ošacení a dále příspěvek 

na koncertní obuv.
122

 Toto vybavení se obnovuje v časově stanovených cyklech, které 

jsou však mnohdy za hranicí trvanlivosti materiálů užitých k výrobě těchto oděvů.  

Jen stěží vydrží frak ve výtečné kondici po dobu šesti let, za kterou by měl posloužit 

v případě České filharmonie k více než pětistům celovečerním koncertům včetně 

náročných transportů v rámci zahraničních cest, kde je údržba o oděv značně omezená. 

To samé se týká bílých košil, které hráči dostávají v počtu pouhých dvou kusů na dva 

roky.
123

 V případě, že hráč užívá své vlastní ošacení, proplácí se mu poměrná částka  

za užití dle počtu jednotlivých koncertů.
124

 Filharmonie Brno otázku ošacení řeší 

formou pravidelného příspěvku na pořízení koncertního oděvu, obuvi a doplňků,  

a to ve dvoutřetinové výši odhadované pořizovací ceny
125

 s předpokládanou dobou 

životnosti pět let u fraků a dva a půl roku u košil.
126

  

8.3. Hudební nástroj 

Nejzásadnějším prvkem ovlivňujícím pracovní výkon hráče je – samozřejmě 

vedle jeho osobnostní umělecké a technické výbavy – hudební nástroj, se kterým výkon 

svého povolání realizuje. Zde je pravděpodobně nejcitelnější propast mezi orchestry 

zahraničními a českými, neboť nabídka kvalitních nástrojů z majetku orchestrů, které by 

bylo možné hráčům zapůjčit, je mnohdy žalostná, a to nejen v případě regionálních 

orchestrů, ale i České filharmonie.
127

 Přitom právě hudební nástroje tvoří jádro kvality  

a specifičnosti zvuku, na kterém je možné dále umělecky stavět a který je tak často 

                                                 

122
  Česká filharmonie: Směrnice Poskytování koncertního ošacení, společenského ošacení a pracovních 

pomůcek některým zaměstnancům České filharmonie, 2009, odst. 2. 
123

  Tamtéž 
124

  Členové Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně dostávají čtvrtletně vypláceno  

tzv. frakovné a ošatné, které činí 25 Kč za koncert, kolonádní koncert či 1 den výchovných koncertů. 

Viz. ZSO Mariánské Lázně: Zásady pro koncertní ošacení. 
125

  Je otázkou, zda předpokládaná pořizovací cena fraku, kalhot, vesty a motýlku ve stanovené výši  

8000 Kč je reálná. Viz Filharmonie Brno: Směrnice o příspěvcích na použití služebního ošacení, 

2006, 1.a). 
126

  Filharmonie Brno: Směrnice o příspěvcích na použití služebního ošacení, 2006, 1.a). 
127

  Zde je nutné podotknout, že v posledních dvou letech se situace v České filharmonii částečně zlepšila 

zásluhou spolupráce se společností PPF, která nakoupila několik kvalitních smyčcových nástrojů 

v rámci svého investičního portfolia a ty následně poskytla České filharmonii k užívání. 

http://www.ceskafilharmonie.cz/4---2---2015-p740.html  

http://www.ceskafilharmonie.cz/4---2---2015-p740.html
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místními hudebními kritiky dáván ze strany věhlasných světových orchestrů těm 

českým za vzor. Je ovšem opravdu velmi těžké, a to především u smyčcových nástrojů, 

dosáhnout z příjmů orchestrálního hráče na pořizovací cenu kvalitního nástroje.
128

  

Se stejným problémem se potýkají i samotné instituce, jejichž uvažování o nákupu 

hudebních nástrojů musí vycházet z reálně dostupných prostředků v rámci vlastních,  

a často značně napjatých rozpočtů. Pokud je tedy v možnostech zaměstnavatele 

poskytnout hráči kvalitní nástroj, je to zajisté ideální řešení. V opačném případě, kdy 

hráč pro činnost v orchestru užívá nástroj vlastní, přispívá mu zaměstnavatel alespoň 

pevně stanovenou částkou, tzv. nástrojným na nutné opravy a jako náhradu za používání 

a opotřebení vlastního nástroje,
129

 popřípadě mu běžné opravy hradí v plné výši  

a na generální opravě nástroje se podílí sjednaným procentním dílem celkových 

nákladů.
130

 

8.4. Opotřebitelné součásti nástrojů 

Mezi nutné pracovní vybavení hráčů patří též nezbytné doplňky k jejich 

nástrojům, které jsou opotřebitelné v kratších časových úsecích a jejichž obnova  

a poskytování jsou realizovány v pravidelných ročních cyklech, a to buď formou 

přiměřeného finančního příspěvku, ze kterého si následně každý z hráčů řeší své 

potřeby individuálně, nebo stanovením přesného počtu těchto opotřebitelných součástí, 

jejichž dodání hráčům zajišťuje přímo zaměstnavatel.
131

 Do této kategorie pracovního 

vybavení spadají u smyčcových nástrojů na prvním místě struny, žíně a kalafuna, dále 

pak dusítka, ramenní opěrky, podbradky, struníky, dolaďovače, mazadla, čistidla  

a další. U nástrojů dechových to jsou především klarinetové plátky,
132

 dřevo na výrobu 

hobojových a fagotových strojků, dusítka, nátrubky, oleje a vytěráky. 

                                                 

128
  Ceny historicky a stavebně ceněných nástrojů italských mistrů se pohybují v řádech milionů korun. 

129
  ZSO Mariánské Lázně: Zásady pro poskytování plateb za nástroje a vyplácení opotřebitelných 

součástek. 

Národní divadlo: Dodatek č. 7 Kolektivní smlouvy Národního divadla, 2006, XIV.6. 
130

  Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008, IV.7. 
131

  Česká filharmonie: Směrnice č. 7/2007 Zásady pro poskytování opotřebitelných součástí k hudebním 

nástrojům, 2007, odst. 3. 
132

  1. klarinetista České filharmonie má nárok na 600 plátků ročně. 



41 

 

8.5. Fond kulturních a sociálních potřeb 

Péče o zaměstnance nad rámec materiálních věcí nutných k výkonu práce 

samotné je u jednotlivých orchestrů odlišná, i když cíl, který sleduje, tedy zdravého  

a spokojeného hráče je totožný. Stěžejním finančním zdrojem pro poskytování této péče 

je Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), vytvářený v příspěvkových organizacích 

procentuálním odvodem z jejich rozpočtových nákladů zúčtovaných na platy, náhrady 

platů a odměny. U orchestrů, které jsou státními příspěvkovými organizacemi
133

 je 

tvorba FKSP upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., § 49,8 a § 60,
134

 u příspěvkových 

organizací zřízených územními samosprávnými celky je to zákon č. 250/2000 Sb.,  

§ 33.
135

 Samotnou výši tvorby fondu a hospodaření s ním pak upravuje vyhláška 

Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.
136

 Způsob čerpání a zacílení prostředků z Fondu 

kulturních a sociálních potřeb, stejně jako sestavení rozpočtu fondu je již v kompetenci 

každé příspěvkové organizace ve spolupráci s místní odborovou organizací. Na nich pak 

tedy záleží, které využitelné možnosti péče o zaměstnance zvolí. Kromě příspěvku  

na stravování či rekreaci je rozhodně vhodné přednostně podpořit oblast prevence 

zdraví orchestrálních hráčů, mezi které patří bezesporu zdravotní masáže, fyzioterapie, 

rehabilitační cvičení či pohybové sportovní aktivity. Je totiž třeba si uvědomit,  

že výkony hráčů na pódiu jsou v mnohém srovnatelné s vypětím vrcholových 

sportovců, což se však v tomto příměru již jen málokdy dá říci o dostupnosti následné 

zdravotní péče.  

Dalším vhodným nasměrováním zdrojů z FKSP je poskytnutí peněžního daru 

v případě významného pracovního výročí. Fluktuace zaměstnanců v symfonických 

orchestrech patří v porovnání s jinými profesemi k těm nejmenším.  

Není tedy výjimkou, že hráč orchestru stráví celý svůj profesní život,  

blížící se mnohdy padesáti letům aktivní služby, prací v jednom orchestru. Ačkoliv 

příspěvky k těmto milníkům nemohou být díky omezeným zdrojům nikterak 

                                                 

133
  Do této kategorie v současnosti spadají pouze Česká filharmonie a Národní divadlo. 

134
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 

135
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

136
  Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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závratné,
137

 plní svým způsobem především roli utvrzení stavovské hrdosti a 

symbolického ocenění věrnosti orchestru, který právě na oddaném přístupu jedinců 

může budovat svoje celkové umělecké renomé.  

 

                                                 

137
  „Při pracovních výročích 20, 30, 40 let zaměstnání v organizaci…lze poskytnout peněžitou odměnu až 

do výše 2500 Kč.“ Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, II.10. 

„Dále lze zaměstnancům poskytovat dary…ve výši 3500 Kč při pracovním výročí 25 let práce ve 

Filharmonii Brno.“ Filharmonie Brno: Způsob čerpání FKSP ve Filharmonii Brno, 2011, odst. 6. 
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9. Postavení funkčních hráčů v orchestru 

9.1. Funkční hráči 

Mezi funkční hráče symfonických orchestrů patří ti, kteří se přímo podílejí  

na uměleckém a organizačním řízení jednotlivých nástrojových skupin.
138

  

Ve smyčcových skupinách sem spadají koncertní mistři prvních houslí, koncertní mistr 

violoncell a vedoucí ostatních smyčcových skupin.
139

 Ve všech smyčcových skupinách 

mezi funkční hráče řadíme též zástupce jednotlivých vedoucích či koncertních mistrů, 

kteří jsou zpravidla dva, minimálně však alespoň jeden. V dechových nástrojích 

mluvíme o funkčních hráčích v rovině umělecké u prvních hráčů jednotlivých skupin, 

z nichž vždy jeden zastává též organizační funkci vedoucího. Za prvního hráče  

ve skupině bicích se považuje tympánista. Pokud je ve skupině harf zaměstnán více než 

jeden hráč či hráčka, pak i zde je umělecky a organizačně stanoveno, kdo zastává první 

pozici. Určení, že se jedná o funkční pozici v orchestru, vyplývá již při konkursním 

řízení, kterým je toto místo obsazováno a ve vypisovaných podmínkách konkursu je 

takto vymezeno.
140

 Každý z funkčních hráčů má svoji pozici, kterou v orchestru 

zastává, též řádně zanesenou a definovanou v individuální pracovní smlouvě.  

9.2. Umělecké pracovní úkoly funkčních hráčů 

Pracovní úkoly funkčních hráčů se promítají ve dvou již zmíněných rovinách,  

a to umělecké a organizační. Umělecká rovina patří bezesporu k té zásadnější  

a z hlediska individuálních dispozic jedince též preferovanější stránce funkčního hráče. 

Jejím obsahem je především interpretace partů ve své nástrojové skupině včetně 

předepsaných sól, či partů prvních nástrojů v dechových skupinách. Předpokládá se,  

že hráči na vedoucích pozicích jednotlivých skupin jsou nástrojově a technicky 

vybaveni tak, aby jejich interpretační projev odrážel co nejvyšší možnou a očekávanou 

hráčskou úroveň. To s sebou přináší samozřejmě též vyšší nároky na individuální 

přípravu, což by mělo být zohledněno v konkrétním nastavení pracovních povinností 

těchto hráčů formou snížení celkového pracovního vytížení v rámci kolektivní 

                                                 

138
  Srov. Česká filharmonie: Pracovní řád, ŘAD 2012-01, 2.3.1. 

139
  Vedoucí druhých houslí, neboli sekundů, viol a kontrabasů. V prvních houslích zastává funkci 

vedoucího vždy jeden z koncertních mistrů. 
140

  Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01, Čl. 1,2. 
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činnosti.
141

 Povinností funkčních hráčů oproti ostatním tutti hráčům je tedy především 

stálá připravenost k individuálnímu sólovému projevu. V případě, že se interpretace sóla 

nemůže z jakéhokoliv důvodu ujmout vedoucí nástrojové skupiny, je pro tento případ 

vždy zastoupen svým zástupcem, který tak pro daný případ přebírá pravomoci  

a povinnosti vedoucího.
142

 V uměleckých věcech zodpovídají vedoucí za uměleckou 

úroveň své skupiny a za přípravu a bezchybné provedení jednotlivých skladeb 

zařazených do dramaturgického plánu orchestru. Měli by mít přehled o jednotlivých 

hráčích svých skupin, o jejich individuálních kvalitách či limitech, a ke každému 

přistupovat tak, aby podpořili maximalizaci jeho pracovního výkonu.  

9.2.1. Dělené zkoušky 

V případě potřeby mohou vedoucí využít institutu tzv. dělených zkoušek,  

kdy mají z titulu své pozice pravomoc svolat mimořádnou zkoušku nad rámec 

pracovního plánu pro společnou skupinovou přípravu chystaného repertoáru.
143

 Dělené 

zkoušky nástrojových skupin jsou právě tím ideálním místem pro vzájemnou motivaci  

a sebepoznávání a jejich pravidelné zařazování ze strany vedoucích hráčů lze jen 

doporučit. 

9.3. Organizační pracovní úkoly funkčních hráčů 

Pracovní úkoly funkčních hráčů v rovině organizační jsou též značně obsáhlé. 

S přesahem do umělecké oblasti zde nacházíme povinnost kontroly a přípravy 

hudebního materiálu pro svou nástrojovou skupinu, což je patrné především  

ve smyčcových skupinách, kde vedoucí skupin odpovídají za sjednocení smyků mezi 

sebou navzájem a jejich následné zanesení do všech používaných partů.
144,145

  

Vedoucí skupiny má na starosti rovnoměrné pracovní vytížení jednotlivých 

členů své nástrojové skupiny. Určuje rozvrh práce dle konkrétních požadavků 

                                                 

141
  U koncertních mistrů houslí a prvních hráčů dechových nástrojů, kde je umělecká náročnost práce 

nejvyšší a kde se na této pozici střídají vždy dva hráči, je plný pracovní úvazek definován přibližně 

padesátiprocentním plněním celkových předepsaných pracovních frekvencí. Ostatní vedoucí skupin  

a jejich zástupci mají toto zvýhodnění jen částečné dle vlastních vnitřních pravidel a personálních 

možností jednotlivých orchestrů. 
142

  Česká filharmonie: Organizační řád, ŘAD 2012-02, Čl. 7,3. 
143

  SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. 3,1d). 
144

  Tamtéž 
145

  Sjednocování smyků neboli způsob a směr, jakým má být smyčec veden po strunách, je nejen prvek 

pomáhající jednotnému vizuálnímu dojmu při pohledu na smyčcové skupiny, ale především nástroj 

sjednocující interpretačně hudební pojetí. 
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dramaturgického plánu, určuje zasedací pořádek ve skupině a rozesazení hráčů  

pro jednotlivé koncerty a zajišťuje v součinnosti s inspektorem orchestru umělecké 

výpomoci v případech oprávněné potřeby.
146

 Tyto personální úkoly může vedoucí 

skupiny delegovat na tzv. střídače z řad členů skupiny. Za jeho činnost však zůstává 

sám odpovědný.  

Vedoucí skupiny by měl mít přehled o nástrojových potřebách svých 

podřízených spolupracovníků, upozorňovat na opotřebování hudebních nástrojů a jejich 

příslušenství a potřebu nových nákupů. Funkční hráči jsou dále z pozice své funkce 

zapsáni v případě volby do umělecké rady na kandidátní listinu a přijetí této funkce 

v případě zvolení je pro ně pracovní povinností. 

9.4. Pracovní povinnosti koncertního mistra 

Nad rámec výše uvedených povinností funkčních hráčů vyplývají ještě některé 

další pro koncertního mistra, a to z pozice prvního hráče orchestru. Koncertní mistr je 

při umělecké činnosti zprostředkovatelem styku mezi dirigentem a členy orchestru,
147

 

odpovídá za uměleckou úroveň celého orchestru a též za to, aby umělecký přístup  

ze strany hráčů byl vždy profesionální a na co nejvyšší úrovni.
148

 Koncertní mistr tak 

má právo i povinnost vstupovat do uměleckých záležitostí jednotlivých skupin, vždy by 

tak měl ovšem konat co nejcitlivěji ve vztahu k hráčům, jichž se jeho intervence dotýká. 

V případě spolupráce orchestru s hostujícími dirigenty je po umělecké stránce 

zástupcem šéfdirigenta. Stejně tak v nepřítomnosti šéfdirigenta předsedá koncertní mistr 

konkursní komisi a plní i další povinnosti, které mu pro tento případ konkursní řád 

orchestru svěřuje. 

9.5. Udržování hráčské kvality funkčních hráčů 

Je zřejmé, že nároky na funkční hráče jsou v orchestrálním pracovním provozu 

enormní, zvláště pak na hráče zastávající první pozice v jednotlivých nástrojových 

skupinách. Jejich vysoká odpovědnost za interpretační dokonalost svých sólových partů, 

jejichž objem v celoročním dramaturgickém plánu čítá mnohdy více než sto 

                                                 

146
  Česká filharmonie: Organizační řád, ŘAD 2012-02, Čl. 7,7. 

147
  SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. 3,1c). 

148
  Česká filharmonie: Organizační řád, ŘAD 2012-02, Čl. 5,1. 
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symfonických děl, je často příčinou psychické i fyzické únavy se sklony k syndromu 

vyhoření. Celkové vypětí vycházející z intenzivní umělecké a koncertní činnosti tak 

může vést, a často i vedlo, k postupnému opotřebovávání jedince a poklesu jeho 

interpretační úrovně, což je jistě situace velice citlivá. Z průzkumu mezi prvními hráči 

dechových nástrojů České filharmonie vyšlo najevo, že ideální doba strávená  

na funkčním místě v plném nasazení a na nejvyšší hráčské úrovni se pohybuje někde 

v rozmezí mezi patnácti až dvaceti lety. Nedá se samozřejmě mluvit o následném 

skokovém propadu umělecké úrovně – tu lze jistě udržovat na vysoké úrovni  

po dlouhou řadu let. Otázkou je spíše skutečnost, když by se některý z funkčních hráčů 

dostal do osobní situace, ve které již není schopen prvotřídních sólových výkonů, ale 

stále by byl velmi platným hráčem na některé z nižších pozic, které jsou však v danou 

chvíli obsazeny jinými hráči s pracovní smlouvou sjednanou na dobu neurčitou. Zde 

vzniká velmi choulostivá situace, jak tento problém řešit s ohledem na roky kvalitně 

odváděných uměleckých výkonů. Ideální řešení dle mého názoru zvolila Severočeská 

filharmonie Teplice, a to ustanovením institutu nazvaného „Rozehrávka“.
149

 Jedná se  

o institut, který je výlučně interní záležitostí, kdy funkční období koncertních mistrů, 

vedoucích skupin a jejich zástupců je ohraničeno vždy dobou dvou let. Před uplynutím 

tohoto dvouletého cyklu je možné, aby se kdokoliv ze stálých členů, jejichž pracovní 

poměr k orchestru trvá alespoň tři roky, přihlásil k interní rozehrávce, čímž dává najevo, 

že má o danou pozici na funkčním místě zájem. Funkční hráči jsou tak pod stálým 

tlakem zdravé motivace pro případ, že chtějí své místo pravidelně obhajovat, což je nutí 

k neustálé pečlivé přípravě a udržování své hráčské úrovně. Na druhou stranu funkční 

hráč pro případ, že by již chtěl své místo opustit, má možnost touto formou svému 

vyzývateli - v případě jeho bodového úspěchu u hodnotící komise - své místo přenechat  

a vzájemně si tak své pozice vypárovat. Toto řešení v sobě zajisté nese aspekt jak 

sociální, tak uměleckokvalitativní a jeho užití v interních dokumentech orchestrů nelze 

než doporučit. 

                                                 

149
  SČF Teplice: Konkursní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012. 
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10. Umělecká rada a další volení zástupci orchestru 

10.1. Umělecká rada orchestru 

„Umělecká rada orchestru České filharmonie je orgánem, jehož úkolem je účinná 

podpora a kontrola vysoké umělecké úrovně České filharmonie. Současně je poradním 

orgánem generálního ředitele ČF ve všech uměleckých otázkách. V uměleckých 

otázkách rozhoduje umělecká rada nezávisle.“
150

 Ačkoliv požadavek na ustanovení 

umělecké rady orchestru nevyplývá z žádného konkrétního zákona či nařízení, všechny 

orchestry ji ustanovují dle svých vnitřních pravidel jako volený orgán orchestru 

s poradní, a někdy též rozhodovací kompetencí. Umělecká rada je složena z funkčních 

hráčů orchestru, které do funkce volí členové orchestru na předem stanovené funkční 

období.
151

 Členem umělecké rady by měl být vždy některý z koncertních mistrů a dále 

pak rovnoměrně zástupci z řad funkčních hráčů smyčcových a dechových nástrojů. 

Počet členů je vhodné zvolit tak, aby byla zaručena usnášeníschopnost při absenci 

některého z členů na jednání, ideálně v lichém počtu. Zvolení členové umělecké rady si 

mezi sebou zvolí na první schůzi předsedu a místopředsedu. Pro usnášeníschopnost 

umělecké rady je vždy nutná přítomnost kvalifikované většiny
152

 včetně předsedy  

či místopředsedy umělecké rady, k jejichž hlasu se v případě rovnosti při hlasování 

přihlíží. Členství v umělecké radě je čestnou funkcí,
153

 a pokud některému z kandidátů 

nebrání závažný důvod, nemůže se kandidatury do umělecké rady vzdát.
154

  

10.1.1. Náplň činnosti umělecké rady 

Základní náplní činnosti umělecké rady je funkce poradní ve věcech 

uměleckých. Umělecká rada jako kolektivní orgán je oprávněna k veškerým 

hodnocením a doporučením týkajících se uměleckých aspektů orchestru. Jedná se 

především o záležitosti umělecké úrovně celého orchestru i jednotlivých hráčů, 

posuzování kvalitativního hlediska dirigentů, hostujících sólistů, doporučení ohledně 

                                                 

150
  Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01, 2.2.1. 

151
  Jako vhodná délka funkčního období se jeví 3 – 4 roky. 

152
  Z vnitřních předpisů jednotlivých orchestrů vyplývá minimální logický požadavek nadpoloviční 

většiny členů umělecké rady. Česká filharmonie usnášeníschopnost podmiňuje přítomností minimálně 

pěti ze sedmi členů umělecké rady. Srov. Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká 

filharmonie, SD 2012-01, 4.3.6. 
153

  Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01, 2.2.3.  
154

  SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. IV,6. 
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dramaturgického plánu sezóny i potřebného počtu zkoušek na jednotlivé koncertní 

programy, účast na vypisovaných konkursech a mnoho dalších otázek vycházejících 

z aktuálního uměleckého dění v orchestru. Umělecká rada je též oficiálním 

komunikačním kanálem ve věcech uměleckých mezi členy orchestru a jeho vedením. 

Konkrétní podněty ze strany hráčů předkládá k posouzení na pravidelných schůzích, 

které by se měly konat tehdy, je-li nutné aktuální projednání nějaké umělecké 

záležitosti, minimálně však alespoň jednou za tři měsíce. Svolání schůze je v pravomoci 

ředitele orchestru, předsedy či místopředsedy umělecké rady, šéfdirigenta nebo 

nadpoloviční většiny členů umělecké rady.
155

 Jednání umělecké rady je neveřejné  

a kromě členů umělecké rady se ho dle možností účastní též ředitel orchestru
156

 spolu se 

šéfdirigentem a případnými dalšími členy vedení orchestru. Dle potřeby  

a projednávaných témat setkání je vhodné přizvat i další osoby, jejichž vyjádření  

je k dané záležitosti vhodné či žádoucí. Koncertní mistři, kteří nejsou pro dané funkční 

období členy umělecké rady, mají status pozorovatele a jejich přístup na jednání 

umělecké rady není omezen. O možnost účasti na schůzi v pozici pozorovatele je též 

oprávněn požádat každý člen orchestru, pokud schůze nebyla prohlášena  

za uzavřenou.
157

 

10.1.2. Výkon funkce člena umělecké rady 

Člen umělecké rady nemůže být na schůzi umělecké rady nikým zastoupen. Svůj 

mandát tedy vykonává osobně a vzdát se ho může jen ze závažných důvodů, které 

předloží k posouzení vedení orchestru. Stejně tak může být ze závažných důvodů 

odvolán generálním ředitelem, a to na jednotný návrh zbylých členů umělecké rady.  

Ohledně členství v umělecké radě probíhá v současnosti na půdě České 

filharmonie diskuse, zda možnost být volen vymezovat pouze na funkční hráče nebo dát 

prostor i komukoliv z řadových členů orchestru s patřičnou podporou nominačních 

hlasů. Argumentace obou názorových skupin se opírá o logické závěry, kdy zastánci 

současného stavu ukazují kromě funkčnosti umělecké rady i na její reprezentativní 

                                                 

155
  Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01, 4.3.1. 

156
  Vzhledem k převažujícím provozním ujednáním ze schůzí umělecké rady je přítomnost ředitele 

orchestru žádoucí. Severočeská filharmonie Teplice stanovuje přítomnost ředitele na jednání 

umělecké rady jako bezpodmínečnou. Srov. SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské 

filharmonie Teplice, 2012, Čl. IV,3.  
157

  Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01, 4.3.4. 
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rozměr, kdy v řadách prvních hráčů jednotlivých nástrojových skupin i jejich zástupců, 

z nichž je v současnosti umělecká rada volena, nacházíme spoustu individuálních 

uměleckých osobností, jejichž umělecké zkušenosti a názory, stejně jako respekt 

v hudebních kruzích lze považovat za vysoce fundované. Argumentem pro změnu  

a otevření volby pro řadové hráče je především to, že i mezi tutti hráči orchestru lze také 

vždy nalézt řadu výjimečných osobností, které mají podporu mezi kolegy, a jejich názor 

se těší patřičné vážnosti a v případě dostatečné nominační podpory ze strany členů 

orchestru by jejich mandát, coby uměleckého zástupce byl nezpochybnitelný. Stejně tak 

je platný argument, že výběr kandidátů v současném režimu je rychle vyčerpatelný  

a po několika letech fungování umělecké rady tak hrozí názorová stagnace. Další vývoj 

v této oblasti je tak otázkou k nové širší diskusi o změně současných pravidel. 

10.1.3. Zápis z umělecké rady 

Oficiálním výstupem z jednání umělecké rady je zápis ze schůze.
158

  

Ten obsahuje shrnutí projednávaných bodů včetně doporučení jednotlivých řešení. 

Zápis je veřejným dokumentem, zpřístupňovaným v tištěné či elektronické podobě 

všem členům orchestru a v konkrétních návrzích a postupech závazný pro uměleckou 

radu i vedení orchestru. 

10.2. Inspektor orchestru 

Mezi další obligatorní volenou funkci patří pozice inspektora orchestru.
159

 

Inspektor orchestru je volen, případně jmenován na základě doporučení hráčů z řad 

členů orchestru. Jeho pozice má povětšinou provozní charakter a v pracovních 

záležitostech funguje jako prostředník mezi orchestrem a vedením orchestru. Náplní 

jeho činnosti je především sledování řádného plnění pracovních povinností, kontrola 

včasné docházky hráčů na pracoviště, evidence prezence na zkouškách, koncertech  

a nahrávání, dbá na dodržování času zahájení a ukončení přestávek v práci a jiné. Jeho 

úkolem je též zajišťování komunikace mezi účinkujícími navzájem – orchestrem, 

dirigentem, sólisty a dalšími vystupujícími – v zájmu jasného sdělení požadavků 

dirigenta vůči orchestru ve věcech obsazení jednotlivých skladeb a pořadí jejich 

                                                 

158
  Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01, 4.4. 

159
  Česká filharmonie: Organizační řád, ŘAD 2012-02, Čl. 28. 

SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012, Čl. III,2 h). 
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zkoušení. Dále zajišťuje komunikaci mezi účinkujícími a technickými pracovníky 

orchestru ve věcech osvětlení, vytápění atp. Do kompetencí inspektora patří též  

- v součinnosti s patřičnými odděleními - provozní věci týkající se zajišťování notových 

materiálů, participace na přípravě vypisovaných konkursů, vypracovávání plánu 

obsazenosti členů orchestru, zabezpečování uměleckých výpomocí v případě jejich 

potřeby a další. Práce inspektora je honorovanou činností vykonávanou v řádném 

smluvním či pracovněprávním vztahu k instituci a většinou sjednávanou na dobu 

neurčitou. 

10.3. Zástupce pro mimoslužební činnost 

Další funkcí, ustanovovanou v orchestrech fakultativně, je zástupce  

pro mimoslužební činnost. Funkce zástupce má zákonnou oporu v § 68 autorského 

zákona,
160

 který orchestrálním hráčům dává možnost zvolit si společného zástupce  

pro nakládání s právy k výkonům vytvořeným společně při provedení téhož díla více 

výkonnými umělci.
161

 Zástupce je volen většinou členů uměleckého tělesa, které 

následně zastupuje jejich jménem a na jejich účet. Pro výkon funkce je nezbytná plná 

moc v písemné formě podepsaná většinou zastupovaných členů. Zástupčí oprávnění se 

vztahuje na veškerou mimoslužební činnost orchestru konanou nad rámec řádně 

stanovené pracovní povinnosti a dotýkající se práv výkonných umělců jak v rovině 

osobnostní, tak majetkové. Zástupce orchestru tak má na starosti sjednávání smluv  

a zajištění realizace majetkových práv členů orchestru v mimoslužební činnosti,
162

 

jednání s vedením orchestru o udělení souhlasu s užitím názvu orchestru  

pro mimoslužební činnost a vzájemnou koordinaci časových termínů, tak aby v této 

oblasti nedocházelo ke kolizím s řádným pracovním plánem. Zástupce orchestru je při 

mimoslužební činnosti garantem profesionálního přístupu hráčů vůči třetím stranám, 

čímž pro danou oblast supluje kompetence vedení orchestru a pro tento případ by měl 

být rozhodně vybaven i přiměřenými pravomocemi. V případě symfonických orchestrů, 

jejichž mimoslužební činnost není jen nahodilá, ale odvíjí se v pravidelných cyklech,  

je vhodné, aby činnost zástupce byla vykonávána dvěma osobami společně  

                                                 

160
  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 
161

  Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva, § 7,22 b). 
162

  Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007, 8.16. 
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a nerozdílně. Zároveň se též jeví jako vhodné ustanovit z řad orchestru pokladníky  

pro správu a kontrolu správnosti redistribuce majetkových požitků plynoucích 

z mimoslužební činnosti.  
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11. Zaměstnanecké dílo a práva související s právem 

autorským 

11.1. Novela autorského zákona z roku 2006 

 Režim autorského zákona, upravující problematiku majetkových práv ve vztahu 

k zaměstnaneckému dílu dle § 58
163

 dolehl díky novele č. 216/2006 Sb.
164

 výrazně také 

na výkonné umělce, mezi které hráči symfonických orchestrů spadají, a to díky § 74 

autorského zákona, který byl právě o použití zaměstnaneckého díla ve vztahu 

k výkonným umělcům a jejich výkonům, vedle dalších částí hlavy I. autorského zákona, 

rozšířen. Hlavní dopad této změny je zde možné pozorovat především v rovině správy 

majetkových práv za umělecké výkony, které výkonní umělci vytvořili ke splnění 

povinností vyplývajících z jejich pracovního poměru ke svému zaměstnavateli. Zde je 

dobré si uvědomit, že občasné finanční požitky ze správy majetkových práv byly  

do té doby alespoň částečným ekonomickým přilepšením k veskrze bídným platům 

uměleckých zaměstnanců orchestrů, pohybujících se hluboko pod průměrnou mzdou 

v rámci České republiky.
165

 Paragraf 58 autorského zákona sice ponechává díky své 

dispozitivnosti dostatečný prostor pro odlišnou úpravu ve vztahu mezi zaměstnavatelem 

a hráči v orchestru, není však zřejmé, že k této vzájemné dohodě bude ze strany 

zaměstnavatele vždy spravedlivý důvod či alespoň dobrá vůle, jak bylo již možné 

pozorovat v interním sporu mezi hráči České filharmonie a jejím vedením v letech  

2008 – 2009.
166

  

 Pod režim zaměstnaneckého díla spadá dle autorského zákona, v případě,  

že nebude sjednáno jinak, právo zaměstnavatele užít výkon zaměstnance způsoby 

uvedenými v § 71 odst. 2 autorského zákona: právo na vysílání a jiné sdělování živého 

výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, právo na rozmnožování 

                                                 

163
  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 
164

  Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
165

  http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-

/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln;  

http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-ruzich-ustlano-ale-

spise-na-jejich-trnech; 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1340578-tezky-je-zivot-hudebniku-v-cechach  
166

  http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-svemu-

rediteli_57399.html 

http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln
http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-ruzich-ustlano-ale-spise-na-jejich-trnech
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-ruzich-ustlano-ale-spise-na-jejich-trnech
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1340578-tezky-je-zivot-hudebniku-v-cechach
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-svemu-rediteli_57399.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-svemu-rediteli_57399.html
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zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování, pronájem a půjčování rozmnoženin 

zaznamenaného výkonu a právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti, tedy 

veškerý rozsah užití uměleckého výkonu a též správy majetkových práv, která by jinak 

připadla výkonnému umělci. Zaměstnanecké dílo tohoto určení vzniká většinou v rámci 

koncertní činnosti orchestru, která je snímána ve zvukové či zvukově obrazové podobě 

pro potřeby rozhlasového nebo televizního přenosu, popřípadě záznamu. Již zde může 

dojít k prvním nesrovnalostem, jaké povinnosti vlastně orchestrálním hráčům z jejich 

pracovněprávního vztahu vyplývají, neboť pracovní smlouvy v této rovině bývají 

značně všeobecné a jednotlivé detaily činnosti jen zřídkakdy zapracovávají.
167

 Navíc by 

ve vztahu k zákonné úpravě o zaměstnaneckém díle měly obsahovat svolení 

zaměstnavateli ze strany zaměstnance pro případy postoupení zaměstnaneckého díla 

třetí osobě,
168

 což v individuálních pracovních smlouvách nenalezneme u žádného 

z českých orchestrů. Vzhledem k tomu, že zde jde o souběh práva pracovního a práva 

souvisejícího s právem autorským, není dle některých právních názorů
169

 vhodné tuto 

otázku řešit ani v kolektivní smlouvě. Spornou by se též bez konkrétního ujednání 

mohla jevit výše dodatečné odměny, na kterou by dle autorského zákona měli hráči 

nárok pro případ, „jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi 

zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv 

k zaměstnaneckému dílu“
170

. Jako vhodné řešení se tedy nabízí samostatné sjednání 

dohody o právech výkonných umělců k uměleckým výkonům mezi vedením orchestru  

a společně zastoupenými hráči, která by tuto problematiku detailně smluvně podchytila 

a vymezením vzájemných pravidel pro nakládání s majetkovými právy a způsobu jejich 

spravování by plnila prevenční úlohu před případnými neshodami.  

11.1.1. Dohoda o právech výkonných umělců 

Vzorovým východiskem pro ostatní orchestry by zde mohla být Česká filharmonie, jejíž 

Dohoda o právech výkonných umělců k uměleckým výkonům
171

 je ideálním přetavením 

                                                 

167
  „Popis vykonávané pracovní činnosti: Interpretace orchestrálního partu hudebního díla podle 

uměleckého záměru a pojetí dirigenta.“ Český rozhlas: Pracovní smlouva hráče Symfonického 

orchestru Českého rozhlasu, č. j. 146/B/PEO/JK/97. 
168

  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 58,1. 
169

  Karhanová J.: Stanovisko k ustanovení § 74 autorského zákona ve vztahu k § 58 autorského zákona. 

Popelková V.: Výklad novely autorského zákona, která se vztahuje na výkonné umělce, 2007. 
170

  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 58,6. 
171

  Česká filharmonie: Dohoda o právech výkonných umělců k uměleckým výkonům, 2012. 
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předchozích sporných stanovisek v konstruktivní řešení. Tato dohoda jasně vymezuje 

pojmy režimů, do kterých se orchestr při své činnosti dostává
172

 a z nichž se následně 

odvíjí způsob nakládání s majetkovými právy a poskytnutí případné dodatečné odměny 

hráčům orchestru v těchto jednotlivých režimech. Je zřejmé, že toto nastavení 

přehledných pravidel v režimu práv souvisejících s právem autorským významně 

přispívá k celkové klidné pracovní atmosféře v České filharmonii s přímým dopadem  

na umělecké výsledky tohoto ansámblu a nelze ji tedy hodnotit jinak, než pozitivně. 

  

                                                 

172
  Služební činnost, mimoslužební činnost, nahrávka, vlastní značka ČF, digitální koncertní síň. 
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12. Soudní řešení zaměstnaneckých sporů  

Snad žádné prostředí postavené na smluvních vztazích se čas od času nevyhne 

sporným otázkám, které z těchto vztahů vyplývají. Ne jinak je tomu i v prostředí 

orchestrálních hráčů.
173

 Většina sporů se naštěstí odehrává jen v rovině umělecké, což 

samo o sobě nemusí mít vždy jen negativní náboj. Umělecký hudební proces je totiž 

specifickou cestou zrání připravovaného díla, ve kterém se často odráží individuality 

jednotlivých hráčů nebo dirigenta, které pochopitelně občas narážejí na vzájemné třecí 

plochy. Pokud tato názorová konfrontace přinese nový posun v celkovém výsledku 

práce, pak je to jen ku prospěchu věci. Stejně tak i v pracovněprávní rovině jsou 

orchestrální hráči spíše nakloněni tomu, aby se konfliktním situacím, které mají 

pochopitelně přesah i do jejich uměleckého projevu pokud možno vyhýbali či nacházeli 

efektivní a rychlé smírné řešení, neboť i zde platí přeneseně staré rčení „Inter arma 

silent musae“. Je jasné, že ne každý spor se podaří touto cestou urovnat, i když naštěstí 

jen výjimečně. 

12.1. Prvorepubliková judikatura 

Judikaturu vztahující se k orchestrální problematice lze nalézt již 

v prvorepublikovém období, ačkoliv z dnešního pohledu může působit lehce úsměvným 

dojmem. Orchestrem se v této době totiž nazývala kromě symfonických a divadelních 

orchestrů též uskupení počtu hráčů většího než jeden, sloužící především pro potřeby 

zajišťování kavárenské zábavy,
174

 a spory se zde týkaly zejména určení platnosti
175

  

a formy
176

 smluvního vztahu, případně oprávněnosti jeho ukončení.
177

 

  

                                                 

173
  I Česká filharmonie vznikla jako samostatná instituce díky vyhroceným sporům zaměstnanců 

Národního divadla se svým tehdejším šéfem Karlem Kovařovicem v roce 1901. Viz Holzknecht, V.: 

Česká filharmonie: příběh orchestru. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, str. 27-28.  
174

  „Smlouvou ze dne 27. listopadu 1928 zavázal se žalobce působiti se svým dvoučlenným orchestrem, 

jím samým jako houslistou a pianistou, žalobcovým zaměstnancem, ve vinárně najaté žalovaným, 

umělecky podle svých nejlepších sil ku prospěchu podniku žalovaného…“ Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Československé republiky ze dne 4. září 1931, R I 490/31. 
175

  „Dovolatel marně brojí proti závěru odvolacího soudu, že mezi stranami nedošlo k pevnému 

dojednání smlouvy o angažování žalobce jako kapelníka tříčlenného orchestru pro hostinský podnik 

žalovaného.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 9. února 1933,  

Rv I 1287/31. 
176

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. května 1934, Rv I 411/34. 
177

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 23. února 1934, Rv I 1785/32. 
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12.2. Novodobá judikatura 

12.2.1. Kolektivní spory 

V novodobé judikatuře můžeme nalézt několik soudně řešených případů  

se vztahem k zaměstnanosti v orchestrálním prostředí, z nichž nejvíce mediálně 

sledovaným
178

 byl spor Karlovarského symfonického orchestru o platnost kolektivní 

smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících z roku 2010.
179

 Tato kauza byla vyústěním 

dlouhodobě celkově napjaté atmosféry mezi orchestrem, vedením orchestru  

a zřizovatelem ve věcech personálního obsazení místa ředitele orchestru a následně 

vedené personální restrukturalizace. Meritem sporu byla okolnost požadovaná Unií 

orchestrálních hudebníků Karlovarského symfonického orchestru coby strany žalující, 

aby Karlovarský symfonický orchestr na straně žalované byl povinen řídit se vzájemně 

uzavřenou kolektivní smlouvou do doby, než bude uzavřena kolektivní smlouva jiná,  

a aby všechny právní úkony učiněné v rozporu s dosavadní kolektivní smlouvou byly 

prohlášeny za neplatné, což se týkalo především otázky snižování úvazků jednotlivých 

zaměstnanců, z nichž navíc dvěma byla dána výpověď z pracovního poměru z důvodu 

organizačních změn. Soud prvního stupně tento nárok odmítl pro věcnou nepříslušnost 

podání. Toto jeho rozhodnutí potvrdil odvolací soud a Nejvyšší soud následně  

ze stejného důvodu zamítl dovolání s odkazem na to, že spory o plnění závazků 

z kolektivní smlouvy mají být dle § 11 a následujících zákona č. 2/1991 Sb.
180

 řešeny 

nejprve prostřednictvím zprostředkovatelů a následně, v případě neúspěšnosti, 

prostřednictvím rozhodců. Teprve v případě nesouhlasu některé ze smluvních stran 

kolektivní smlouvy s rozhodnutím rozhodce vstupuje do kolektivního sporu soud, který 

je oprávněn rozhodnutí rozhodce zrušit nebo změnit pro případ jeho rozporu s právními 

předpisy nebo kolektivní smlouvou. Kvůli počáteční procesní vadě tak nedošlo 

k meritornímu soudnímu rozhodnutí v této věci. 

 

 

 

                                                 

178
  Interní spor mezi hráči České filharmonie a vedením orchestru z let 2008-09, který byl mediálně též 

výrazně sledován byl ukončen vzájemnou dohodou a nedospěl tak k soudnímu posouzení. 
179

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 21 Cdo 200/2011. 
180

  Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 
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12.2.2. Individuální spory 

V rovině individuálních pracovněprávních vztahů je nejčastější příčinou 

vzájemného sporu výpověď z pracovního poměru. V kauze členky Symfonického 

orchestru Českého rozhlasu se svým zaměstnavatelem
181

 soud rozhodl, že výpověď 

z pracovního poměru je neplatná. Jako důvod této výpovědi bylo uvedeno porušení 

pracovní kázně, kterého se dotyčná osoba měla dopustit nepatřičnou diskusí 

s dirigentem před celým orchestrem, demonstrativní hrou ve stoje a natáčením průběhu 

a atmosféry zkoušky bez svolení kolegů na videokameru, na základě čehož byla  

ze zkoušky vykázána. Porušení pracovní kázně tak mělo spočívat v narušování pracovní 

a tvůrčí atmosféry orchestru a snižování autority dirigenta. Po celkově bouřlivém 

důkazním řízení během soudního líčení, ve kterém bylo poukazováno na opakované 

excesy ze strany poškozené, soud rozhodl, že pro nesplnění zákonem stanoveného 

postupu pro udělení výpovědi z důvodu méně závažného porušení pracovní kázně je 

třeba výpověď považovat za neplatnou a skutkovými námitkami žalované strany se tak 

již pro formální nedostatky dané výpovědi dále nezabýval. 

Ve sporu z roku 2006 mezi Státní filharmonií Brno
182

 a jedním z jejích 

zaměstnanců ze skupiny druhých houslí šlo o určení, zda dodatkem ke smlouvě, která, 

ač časově omezená, byla vzhledem k platnému ustanovení zákoníku práce považovaná 

za sjednanou na dobu neurčitou, bylo možné, aby tato byla opět změněna na smlouvu na 

dobu určitou, kdy po jejím vypršení pracovní poměr hráče u Státní filharmonie Brno 

skončil.
183

 Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci zjištěno,  

že zaměstnanec orchestru pracoval ve Státní filharmonii Brno, kde 1. 3. 1996 uzavřel 

coby čerstvý absolvent brněnské konzervatoře smlouvu na dobu určitou do 31. 7. 2001. 

Vzhledem k tomu, že v době uzavření pracovní smlouvy byl žalobce absolventem  

ve smyslu v té době platného ustanovení § 30 odst. 2. zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku 

práce, dospěl soud k názoru, že pracovní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 

V listině ze dne 8. 6. 2001 podepsané ředitelem orchestru a žalobcem a nadepsané 

„Dohoda o změně pracovní smlouvy“ se však obě strany dohodly, že se pracovní 

smlouva prodlužuje do 31. 7. 2004, čímž se opět dostala do režimu smlouvy 

                                                 

181
  Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. 18 C 87/2005-42. 

182
  Od roku 2006 Filharmonie Brno. 

183
  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1231/2009. 
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sjednávající pracovní poměr na dobu určitou. Soud zde tak posuzoval argumenty obou 

stran, zda žalovaná strana využila omylu o době trvání pracovní smlouvy, neboť 

smlouvu připravila, i když si musela být vědoma, že pracovní smlouvu na dobu určitou 

nebylo možné v daném případě sjednat nebo zda se jedná o oboustranný svobodný 

právní úkon, na jehož základě se smluvní strany dohodly na novaci smluvního vztahu. 

Soud zde dospěl k názoru, že při podpisu nové dohody byly splněny veškeré náležitosti 

projevu vůle a že dohoda o změně je tedy platná.  

Nejkurióznějším z novodobých případů je kauza ve věci výpovědi dané hráči 

skupiny viol orchestru Národního divadla pro závažné porušení pracovních povinností, 

kterého se měl dopustit pronesením vulgárního výrazu
184

 směřujícího vůči hostujícímu 

dirigentovi během závěrečného potlesku a jehož obsah byl díky zapnutým 

odposlechovým mikrofonům přenášen na jeviště a do celého divadelního zákulisí.
185

  

Ke zmíněnému incidentu došlo po představení opery Rusalka, tedy v době,  

kdy odposlechové mikrofony sloužící přenosu dění z jeviště do zákulisí pro potřeby 

účinkujících a technického zázemí byly stále zapnuté, ačkoliv jich již nebylo třeba  

a pronesený výrok tak kromě dirigenta a členů orchestru slyšela i velká řada dalších 

zúčastněných.
186

 Soud v této kauze posuzoval, zda skutek, který se stal je skutečně 

výpovědním důvodem dle § 52 písmene g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce  

a dospěl k závěru, že jednání hráče orchestru, vzhledem k předchozí délce trvání jeho 

bezproblémového pracovního poměru k instituci i vzhledem k náhlému emocionálnímu 

projevu po náročném výkonu nebylo natolik závažné, aby tento důvod splňovalo  

a danou výpověď tedy shledal jako neplatnou. S tímto závěrem zaměstnavatel 

samozřejmě nemohl souhlasit, neboť dle jeho vyjádření v odvolacím důvodu
187

 jsou 

vulgární projevy na pracovišti naprosto nepřijatelné a nelze je jakkoliv omlouvat  

na základě zvýšené míry tolerance k těmto projevům v jiných sférách veřejného  

života a přihlížet tak, za nápomoci soudu, jak společnost hrubne a morálka  

                                                 

184
  „Pojďte už do prdele, ať se na toho zmrda nemusím dívat.“ Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 

ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 38 C 60/2010-72. 
185

  Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 38 C 60/2010-72. 
186

  Dle svědecké výpovědi jedné z přítomných to byli například hajný, kuchtík, vodník a lesní žínky. 
187

  Odvolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 10. 2010,  

sp. zn. 38 C 60/2010. 
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klesá.
188

 Odvolací soud však v této věci dal plně za pravdu skutkovému zjištění  

i právnímu posouzení soudu prvního stupně a rozsudek potvrdil. 

                                                 

188
  Zde jako značný kontrast působí Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky  

ze dne 7. prosince 1939, Rv I 1178/39 v podobné věci: „Dopustil-li se hudebník v restauraci proti 

hosti nevhodných slovních náznaků a nadávek a byl-li původcem výstupu mezi tímto hostem a jiným 

hudebníkem, ač bylo podle  služební smlouvy jeho povinností zakročiti a výstup zameziti, porušil tím 

jak všeobecný závazek věrnosti, tak zvláště povinnost mu ve služební smlouvě uloženou pracovati  

pro zdar a zájem podniku a zodpovědnost za pořádek v orchestru a je tím dán propouštěcí důvod 

podle § 34, č. 1 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.“   
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13. Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR 

13.1. Činnost Asociace 

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky  

je profesním zájmovým sdružením právnických osob, která jako samostatná právnická 

osoba zastřešuje většinu profesionálních symfonických orchestrů v České republice 

spolu s Českým filharmonickým sborem Brno. Myšlenkově toto sdružení navazuje  

na činnost Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, která svoji 

činnost vyvíjí již od roku 1996. Hlavním předmětem činnosti Asociace je „prosazování 

zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení 

pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy  

či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými 

organizacemi působícími v orchestrech a sborech a obecný zájem na kultivaci veřejné 

sféry a duchovního života v České republice“
189

. Stanovený záběr činnosti Asociace je 

opravdu velmi široký. K jeho realizaci má docházet především pomocí vzájemných 

konzultací, poskytováním informací z činnosti jednotlivých orchestrů a sborů, 

společným postupem při jednáních s orgány státní správy a samosprávy a vzájemnou 

podporou při řešení problémů chodu orchestrů a sborů.
190

 Orchestry jsou v Asociaci 

zastoupeny svými řediteli a veškerá vzájemná součinnost tak probíhá na úrovni těchto 

statutárních zástupců orchestrů, ovšem bez spoluúčasti zaměstnanců orchestrů. Hlavní 

přínos Asociace je tak možné spatřovat především v praktickém sjednocování vzájemné 

činnosti či získávání nových podnětů pro činnost samostatnou. Zde lze nalézt určitě 

velký význam společného setkávání pro celkovou koordinaci dramaturgických plánů 

jednotlivých symfonických orchestrů, možnost kooperace v případě hostujících umělců 

z řad dirigentů a sólistů a spoustu dalších podnětů, jež mohou být jakkoliv obohacující  

a přispívat k celkovému uměleckému a provoznímu rozvoji.  

Důležitou roli Asociace zastává i při vyjednávání v rozpočtových a provozních 

otázkách týkajících se orchestrů na půdě Ministerstva kultury či kulturního výboru 

Parlamentu České republiky nebo s organizacemi zastupující práva výkonných umělců, 

                                                 

189
  Stanovy Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Článek 2,1. 

190
  Tamtéž, Článek 2,2. 
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jako jsou Ochranný svaz autorský, Dilia a Intergram.
191

 Nezanedbatelná je též 

spolupráce s uměleckými školami na všech stupních vzdělávání, zahrnující aktivní 

podporu a rozvoj mladých talentovaných jedinců v mnoha formách, stejně tak jako 

spolupráce se Svazem autorů a interpretů. Asociace nekoordinuje vzájemnou činnost jen 

v rámci České republiky, ale má za svůj cíl aktivně vstupovat do mezinárodní sítě 

profesionálních orchestrů a sborů a jejich profesních národních a nadnárodních 

organizací.
192

  

Je zřejmé, že to nejpodstatnější pro životaschopnost orchestrů, tedy své 

ekonomické zázemí, si musí většina orchestrů obhajovat samostatně na úrovni jednání 

se svými vlastními zřizovateli, výborné umělecké výsledky opírající se o vzájemnou 

soudržnost však i v těchto otázkách mohou sehrát svoji kladnou roli.  

13.2. Orgány Asociace 

13.2.1. Valná hromada 

Asociace si pro svoji činnost vytváří orgány, jimiž jsou Valná hromada, Výbor  

a Revizní komise.
193

 Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a je tvořena 

pověřenými zástupci všech členů Asociace. Mezi její pravomoci patří především volba 

a odvolávání členů Výboru a Revizní komise, projednávání a schvalování zásadních 

koncepčních otázek činnosti a změny stanov. Dále rozhoduje o vyloučení člena 

z Asociace, ve věcech příspěvků a majetkového uspořádání Asociace. Valná hromada  

se koná vždy dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka a její svolání má na starosti 

Výbor, který je statutárním orgánem Asociace.  

13.2.2. Výbor 

Výbor má pět členů volených Valnou hromadou včetně předsedy  

a místopředsedy vždy na dva roky a kromě řídící činnosti též Asociaci reprezentuje 

navenek. Jednání Výboru se konají nejméně čtyřikrát za kalendářní rok.  

 

 

                                                 

191
  Stanovy Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Článek 10,1. 

192
  Tamtéž, Článek 10,2. 

193
  Tamtéž, Článek 6,1. 
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13.2.3. Revizní komise 

Revizní komise je tříčlenným kontrolním orgánem Asociace voleným stejně jako 

Výbor Valnou hromadou na období dvou let. Jejími hlavními úkoly jsou kontrola 

činnosti Asociace a jejího souladu s obecně platnými právními předpisy, kontrola plnění 

programového usnesení a usnesení Valné hromady a Výboru a dále pak kontrola 

hospodaření Asociace a správy jejího majetku. Pokud Revizní komise zjistí nedostatky 

v činnosti nebo hospodaření Asociace, uloží Výboru tyto nedostatky ve stanovené lhůtě 

odstranit. V případě nutnosti je též oprávněna svolat jednání Výboru nebo Valnou 

hromadu.  

13.3. Hospodaření Asociace 

Asociace hospodaří samostatně a její majetek tvoří finanční a hmotné prostředky 

získané z darů, dotací a podpor, z členských příspěvků členů a z akcí pořádaných 

Asociací. Majetek Asociace spravuje Výbor, který předkládá Valné hromadě 

každoroční zprávu o hospodaření. 
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14. Činnost odborových organizací v rámci symfonických 

orchestrů a Unie orchestrálních hudebníků ČR 

Významnou roli ve svébytnosti symfonických orchestrů, o které bych se rád 

zmínil v této závěrečné kapitole, zastávají odborové organizace jednotlivých orchestrů, 

sdružující svoji činnost společně pod hlavičkou Unie orchestrálních hudebníků České 

republiky.  

14.1. Význam odborových organizací 

Odborová činnost jednotlivých místních sdružení je ve své činnosti 

nezastupitelná, neboť stejně jako v ostatních povoláních je i zde tvořena samotnými 

zaměstnanci, kteří do problematiky své profese mají ze svých pracovních pozic ten 

nejužší vhled. V prostředí symfonických orchestrů je tento fakt o to zřetelnější,  

že členové výkonného managementu jen málokdy prošli praxí orchestrálního hráče  

a jejich povědomí o specifických potřebách a přístupu k uměleckým pracovníkům je 

často nutné z mnoha hledisek korigovat. Odborové organizace v této rovině zastávají 

právě tuto kolizní činnost, díky níž se daří do vnitropodnikových dokumentů zanášet 

alespoň to nejnutnější, co hudebník pro řádný a zvládnutelný výkon svého povolání 

potřebuje. Nejvyšší díl své práce tak odborové organizace odvádějí především při 

sjednávání kolektivních smluv, které výše zmíněná specifika, týkající se především 

rozvržení pracovní doby a zájezdové činnosti primárně postihují.  

Činnost odborových organizací by měla mít za jeden z prvořadých cílů 

zabezpečování sociálního smíru v rámci orchestru a konstruktivní řešení případných 

problémů a vzájemných sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Odborové 

organizace by měly dbát o podporu celkového rozvoje pracovního prostředí i péče  

o jednotlivé zaměstnance, a to v rozličných formách – od konkrétních návrhů vůči 

zaměstnavateli na zlepšování celkových pracovních podmínek, až po stanovování 

priorit při rozhodování o účelu využití Fondu kulturních a sociálních potřeb.  

Je předpokládatelné, že názorové střetávání mezi odborovými organizacemi  

a zaměstnavatelem bude vždy pro smysluplný dialog vyžadovat množství 

oboustranných ústupků, což však nebrání zástupcům orchestru v poukazování  

na potřeby, jejichž realizace by odváděnou práci činila ještě efektivnější. 
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14.2. Unie orchestrálních hudebníků ČR a její poslání 

Unie orchestrálních hudebníků ČR je profesní a odborovou organizací, která  

na základě dobrovolnosti a společných zájmů sdružuje profesionální hudebníky 

komorních, symfonických a divadelních orchestrů a pěveckých souborů působících  

na území České republiky, a to jak hudebníků z řad občanů České republiky,  

tak i cizinců, kteří účinkovali samostatně nebo v hudebních tělesech na území České 

republiky minimálně po dobu dvou let před podáním žádosti o členství.
194

 Unie je tak 

národní organizací zastřešující jednotlivé hráčské odborové entity k naplňování 

společného poslání, kterým je především působení odborovou činností  

na zaměstnavatele, aby bylo zajištěno důstojné společenské postavení profesionálních 

hudebníků, prosazování a obhajování profesních, pracovních, ekonomických  

a sociálních zájmů svých členů vůči zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům 

a v neposlední řadě pak zajišťování bezplatné právní pomoci svým členům  

při kolektivním vyjednávání a v pracovněprávních sporech se zaměstnavateli.
195

  

Ve vztahu k Českomoravské komoře odborových svazů zpracovává Unie podklady  

pro stanoviska k návrhům právních předpisů a snaží se prosazovat jejich změny v těch 

případech, kdy navrhovaný předpis omezuje nebo zabraňuje možnosti uplatnit 

oprávněné požadavky a profesní zájmy orchestrálních hudebníků.
196

 Členem Unie  

se může stát každý hudebník, a to buď prostřednictvím své základní organizace Unie 

působící při jeho domovském orchestru,
197

 nebo prostřednictvím sekretariátu Rady 

Unie, a to vždy na zásadě dobrovolnosti.  

14.2.1. Orgány Unie 

Nejvyšším orgánem Unie je Sjezd Unie,
198

 na kterém je volen Prezident Unie, 

coby statutární orgán. V období mezi sjezdy vykonává činnost nejvyššího orgánu Rada 

Unie, kterou tvoří předsedové všech základních organizací Unie působících při 

jednotlivých orchestrech. V kompetenci Rady Unie je rozhodování o všech zásadních 

otázkách týkajících se zájmů členů Unie a jejich uplatňování ve vztahu ke státním  

                                                 

194
  Unie  - odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR: Stanovy, 2011, I.1.c. 

195
  Tamtéž, II.1-3. 

196
  Tamtéž, II.4. 

197
  Při některých orchestrech působí více odborových organizací, což názorovou pestrost při vyjednávání 

se zaměstnavatelem patřičně umocňuje. Na činnosti Unie orchestrálních hudebníků ČR se ovšem tyto 

organizace nepodílejí. 
198

  Unie  - odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR: Stanovy, 2011, VII. 
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a jiným orgánům. Rada Unie vyvíjí iniciativu v oblasti legislativy, týkající se mzdových 

a honorářových otázek a dále v oblastech pracovněprávních, sociálních a ve věci 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále Rada Unie vybírá na základě konkursního 

řízení zaměstnance, kteří zajišťují činnost sekretariátu Rady Unie v čele s výkonným 

tajemníkem Unie, který veškerou činnost sekretariátu řídí. Pro otázky kontroly 

hospodaření, především sledování dodržování rozpočtu Unie, správnosti provádění 

finančních operací, placení členských příspěvků a nakládání s majetkem Unie volí Rada 

Unie dvoučlennou Revizní komisi.  

14.2.2. Hospodaření Unie 

Činnost Unie orchestrálních hudebníků ČR je primárně financována členskými 

příspěvky ve výši 1 % čisté měsíční mzdy každého z jednotlivých členů, dále také 

finančními prostředky plynoucími z kulturní a jiné činnosti, úroky z vkladů a dary. 

Z těchto příjmů vytváří Rada Unie dva účelové fondy pro zabezpečení sociálních jistot  

a potřeb svých členů, a to účelový fond hospodářský a účelový fond rezervní.  

14.3. Návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně 

Unie orchestrálních hudebníků ČR se v zájmu nastavení pokud možno 

rovnocenných pracovních podmínek a přiměřeného finančního ohodnocení hráčů 

jednotlivých orchestrů pokusila o vypracování kolektivní smlouvy vyššího stupně 

k uzavření s Asociací symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky, jako 

organizací zaměstnavatelů. Tento dokument má za cíl být jakousi minimální 

požadovanou šablonou při sjednávání kolektivních smluv na podnikové úrovni, čemuž 

odpovídá i jeho struktura a obsahová náplň, do jisté míry jen kopírující zákonné 

nastavení limitů jednotlivých institutů pracovního práva. Je zřejmé, že podrobnějšího  

a hlubšího rozpracování se tento pokus dočká jen stěží, neboť právě značná rozmanitost 

činnosti jednotlivých orchestrů - v případě členů celorepublikové Unie též orchestrů 

divadelních - je tím, co brání všeobecné aplikovatelnosti tohoto dokumentu v případě 

hlubšího a detailnějšího rozpracování. Snad proto zatím zůstává tato kolektivní smlouva 

vyššího typu dlouhodobě jen ve fázi návrhu, použitelného alespoň jako základní vzor 

pro potřeby tvorby podnikových kolektivních smluv. 
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Závěr 

Spektrum témat dotýkajících se fungování a zaměstnanosti v rámci prostředí 

symfonických orchestrů v naší republice je opravdu velice široké, což se mně 

samotnému při zpracovávání tohoto diplomového tématu potvrdilo. Určitě by tak bylo 

možné najít další okruhy, o kterých v předchozích kapitolách není pojednáváno  

či každou z kapitol rozvést ještě více do mnohem podrobnějších detailů. Domnívám se 

však, že pro základní seznámení se s touto problematikou, která v mnohém překračuje 

povědomí běžného vymezení pracovněprávních vztahů, toho není třeba. Stejně tak jsem 

při psaní této práce dospěl k názoru, že i rozsah obecné zákonné úpravy v rámci 

právního řádu České republiky je pro aplikační praxi v uměleckém prostředí dostačující 

a poskytuje adekvátní prostor pro interní vymezení specifických kolektivních vztahů.  

To, co jsem si však opětovně uvědomil a jeví se mi jako naprosto zásadní, aby 

zde na závěr ještě zaznělo, je reflexe skutečnosti, že veškerá zákonná pravidla 

v prostředí zabývajícím se uměleckou tvorbou jakéhokoliv směru by nikdy neměla být 

překážkou a břemenem pro tvorbu samotnou, a to jak z pohledu organizačního,  

tak i ekonomického. V umění je často nesena myšlenka našeho osobitého národního 

uvědomění v tom nejlepším slova smyslu, procházejícího v proměnách dějin a tvořícího 

hmatatelnou oporu a stálici v dobách chaosu a zmatků. Umělecké dědictví hudební 

historie zachované svými tvůrci všem následujícím generacím a každodenně 

zhmotňované a oživované interprety při své činnosti by tak nikdy nemělo být vytlačeno 

na okraj společenského povědomí, neboť ztráta kontaktu s tímto prvkem estetična by se 

v dlouhodobém horizontu podepsala na postupném společenském vyprazdňování.  

A to by bylo rozhodně škoda. Je tak především úkolem pro ty, kdo ovlivňují nastavení 

legislativních pravidel i pro ty, kteří je následně z řídících pozic uplatňují,  

aby i v budoucnu nacházeli prostor pro svobodný a nezatížený výkon této umělecké 

profese, o které již Platón pronesl do dnes platná a pravdivá slova: „Hudba je mravní 

zákon. Ona dává veškerenstvu duši, křídla mysli, vzlet obraznosti, půvab smutku, 

veselost a život všemu. Ona je podstatou pořádku a vede ke všemu, co je dobré, 

spravedlivé a krásné, jehož je neviditelnou, ale přece oslňující, vášnivou a věčnou 

formou.“
199

 

                                                 

199
  Platón, 427 – 347 př. n. l. 



67 

 

Seznam použité literatury a pramenů 

Knižní publikace 

 

 BAČUVČÍK, R. Marketing symfonických orchestrů: publikum a veřejnost 

moravských filharmonií. Zlín: VeRBuM, 2011 

 BAŠTÁŘ, J. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Analýza ekonomické 

a organizační struktury na počátku 90. let. Praha: HAMU, 1994 (nepublikováno) 

 BĚLINA, M. a kolektiv Pracovní právo, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013  

 BRENET, M. Historie de la symphonie a orchestre. Paris: Gauthier – Villars, 1882 

 BRŮJ, Z. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost. Praha: HAMU, 2002 

(nepublikováno) 

 Česká filharmonie 75. Praha: Naše vojsko, 1971  

 Devadesát let filharmonického orchestru Bolech v Táboře: 1877 – 1967. Tábor: 

Okresní dům kultury a vzdělávání v Táboře, 1967  

 DIETZ, R., PŘIBYLOVÁ, L. Severočeská filharmonie Teplice: 1838-1948-2008: 

historie a současnost. Teplice: Severočeská filharmonie Teplice, 2008 

 Dvacet let Středočeské filharmonie Kladno: 1922 – 1942. Kladno: Výbor 

Středočeské filharmonie na Kladně, 1942 

 DOHNALOVÁ, L. Czech Orchestras, Praha: Divadelní institut, 2005 

 GLÜCKSMANN, J. Morfologické a funkční změny na páteři a rukou u členů České 

filharmonie. Praha: Divadelní ústav, 1972 

 GLÜCKSMANN, J. Telemetrické měření u dirigentů a členů symfonických 

orchestrů. Praha: Divadelní ústav, 1972 

 HAFFNER, H. Die Berliner Philharmoniker: eine Biografie. Mainz: Schott, 2007  

 HANNSMANN, J. Místo Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v českém a 

světovém hudebním životě. Praha, 2010 

 HOLZKNECHT, V. Česká filharmonie: příběh orchestru. Praha: Státní hudební 

vydavatelství, 1963 

 HŮRKA, P. a kolektiv Pracovní právo, A. Čeněk, 2011 (aktualizace 2012)  

 HYBLER, M. Dechové nástroje moderního symfonického orchestru: se zřetelem 

k jejich novým technickým možnostem. Praha: Triga, 2008  



68 

 

 Karlovarský symfonický orchestr 1835/1945/1975. Karlovy Vary: Karlovarský 

symfonický orchestr, 1974 

 KLEMENT, M. Nástroje symfonického orchestru. Praha: Panton, 1961 

 KOLÁČKOVÁ, Y. Česká filharmonie 100 plus 10. Praha: Academia, 2006 

 KOSINA, F. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Praha: HAMU, 2011 

(nepublikováno) 

 KOVÁŘOVÁ, A. Slovenská filharmónie. Bratislava: Panton, 1966 

 KRALIK, H. Das grosse Orchester: die Wiener Philharmoniker und ihre 

Dirigenten. Wien: Wilhelm Frick Verlag, 1952 

 MAJER, J. Státní filharmonie Brno 1956 – 1966: jubilejní sborník Státní 

filharmonie v Brně. Brno: Nakladatelství Blok, 1965 

 MÁSLO, J. O hudebních nástrojích užívaných v symfonickém orchestru. Praha: 

Nákladem České filharmonie, 1926 

 MLEJNEK, K. Česká filharmonie: Deset kapitol ze stoleté historie orchestru. Praha: 

Česká filharmonie, 1966 

 MUZIKÁŘ, M. Sedmdesát let symfonického orchestru Českého rozhlasu. Praha: 

HAMU, 1999 (nepublikováno) 

 NOVÁKOVÁ, M. Karlovarský symfonický orchestr – historie a současnost. Praha: 

HAMU, 1994 (nepublikováno) 

 NÖSSELT, H. J. Ein ältest Orchestr: 1590 – 1980: 450 Jahre Bayrisches Hof und 

Staatsorchester. München, 1980 

 OČADLÍK, M. Svět orchestru I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1956 

 OČADLÍK, M. Svět orchestru. Praha: Panton, 1961  

 Ochrana zdravia před hlukom v hudobnom a zábavnom priemysle. Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2008 

 RYSKA, J. Orchestr Vídeňské státní opery a Vídeňské filharmonie. Praha: HAMU, 

2011 (nepublikováno) 

 SCHÖNFELDT, Ch. Wiener Philharmoniker. Wien: Bergland Verlag Wien, 1956 

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI, 2004  



69 

 

 SMRČKA, M. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, historie a 

současnost. Praha: HAMU, 2010 (nepublikováno) 

 SOMOLÍK, Z. Deset let Krušnohorského symfonického orchestru: dramaturgický 

plán na sezonu 1958-59. Teplice: KSO, 1958  

 SPITZER, J. American Orchestras in the Nineteenth Century. University of Chicago 

Press, 2012 

 Středočeský symfonický orchestr Poděbrady. Praha: Tomos, 1986 

 SWOBODA, H. The American Symphony Orchestra. New York: Basic Books, 1967  

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Praha: Symfonický orchestr Českého 

rozhlasu, Praha, 1960 

 Symfonický orchestr hlavního města Prahy: Prague Symphony Orchestra. Praha: 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy, 2003 

 ŠEDIVÁ, K. Financování České filharmonie. Praha: HAMU, 2002 (nepublikováno) 

 VESELÝ, R. Dějiny České filharmonie v letech 1901 – 1924. Praha: Urbánek a 

synové, 1935 

 VOLBACH, F. Das moderne Orchester in seiner Entwickelung. Leipzig, 1910 

 VRABCOVÁ, M. Dějiny orchestru FOK a jeho vybraní koncertní mistři. Praha: 

HAMU, 2007 (nepublikováno) 

 VRABCOVÁ, M. Historie České filharmonie a její koncertní mistři. Praha: HAMU, 

2009 (nepublikováno) 

 WADE-MATTHEWS, M. Music: An Illustrated History. London: Anness 

Publishing, 2010 

 ZAJÍC, J. Kronika České filharmonie. Praha, 1903 

 ZERASCHI, H. Das Orchester. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1954 

Odborné články 

 

 EARLY, K. Noise Exposure to Musician during Practise. Journal of Occupational 

and Enviromental Hygiene, 9/1996, str. 1149 – 1153 

 GLÜCKSMANN, J. Tepová frekvence a krevní tlak při nahrávce koncertu u členů 

symfonického orchestru Českého rozhlasu. Časopis Lékařů českých, 114, 1975,  

č. 26, str. 787 - 791 



70 

 

 HORÁČKOVÁ, E. Psychologické vyšetření členů Symfonického orchestru 

Československého rozhlasu v Praze. Časopis Lékařů českých, 114, 1975, č. 26,  

str. 791 - 795 

 LAITINEN, H. Sound Exposure Among the Finnish National Opera Personnel.  

Journal of Occupational and Enviromental Hygiene, 3/2003, str. 177 – 182 

 O´BRIEN, I.; DRISCOLL, T. Hearing Conservation and Noise Management 

Practises in Professional Orchestras. Journal of Occupational and Enviromental 

Hygiene, 10/2012, str. 602 – 608 

 PETERS, C. Noise and Hearing Loss in Musicians. SHAPE, 2005 

 SABESKI, I. J.; KORCZYNSKI, R. E. Noise Exposure of Symphony Orchestra 

Musicians. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2/1995,  

str. 131 – 135 

 ŠROM, K. Sedmdesát let České filharmonie, Česká filharmonie 1896 – 1966, Praha, 

1966, str. 4 - 15 

 Tisková zpráva České filharmonie: Reforma České filharmonie vstoupila v platnost. 

Praha, 12. září 2012 

 WILSON, W.; O´BRIEN, I. The Audiological Health of Horn Players. Journal of 

Occupational and Enviromental Hygiene, 11/2013, str. 590 – 596 

 WOGRAM, K. Lärmreduktion im Orchester durch Shallschutzchirme. Das 

Orchester, 7-8/2007, str. 17 – 19 

 ZELENÝ, A. Hodnocení pracovního zatížení členů Symfonického orchestru 

Československého rozhlasu v Praze podle vylučování katecholaminů. Časopis 

Lékařů českých, 114, 1975, č. 26, str. 795 - 799 

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy 

 

 Česká filharmonie: Statut České filharmonie ze dne 25. 5. 1993 

 Opatření Ministerstva kultury České republiky č. 4/1995, kterým se mění Statut 

České filharmonie 

 Rozhodnutí ministra kultury České republiky č. 8/2002, kterým se vydává úplné 

znění Statutu České filharmonie 

 Česká filharmonie: Kolektivní smlouva, 2008 



71 

 

 Česká filharmonie: Pracovní řád České filharmonie ze dne 28. 6. 1980 

 Česká filharmonie: Zájezdový řád orchestru Česká filharmonie, 2008 

 Česká filharmonie: Pracovní řád, ŘAD 2012-01 

 České filharmonie: Organizační řád, ŘAD 2012-02 

 Česká filharmonie: Konkursní řád, ŘAD 2013-01 

 Česká filharmonie: Statut umělecké rady orchestru Česká filharmonie, SD 2012-01 

 Česká filharmonie: Statut nástrojové komise České filharmonie, 2008 

 Česká filharmonie: Směrnice č. 6/2007 Používání fondu kulturních a sociálních 

potřeb České filharmonie, 2007 

 Česká filharmonie: Směrnice č. 7/2007 Zásady pro poskytování opotřebitelných 

součástí k hudebním nástrojům, 2007 

 Česká filharmonie: Směrnice Zásady pro odměňování zaměstnanců České 

filharmonie, 2007 

 Česká filharmonie: Směrnice č. 3/2009 Poskytování koncertního ošacení, 

společenského ošacení a pracovních pomůcek některým zaměstnancům České 

filharmonie, 2009 

 Česká filharmonie: Směrnice Poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách 

zaměstnanců České filharmonie, 2010 

 Česká filharmonie: Směrnice Zásady odměňování v České filharmonii, SM 2012-03 

 Česká filharmonie: Příloha č. 1 Směrnice 2012-03 Zásady odměňování v České 

filharmonii – kategorie členů orchestru a koeficienty určující výši osobního 

příplatku a příplatku za vedení, 2012 

 Česká filharmonie: Směrnice Systém ochrany a podpory umělecké kvality v České 

filharmonii, SM 2012-04 

 Česká filharmonie: Dohoda o právech výkonných umělců k uměleckým výkonům, 

2012 

 Česká filharmonie: Schéma nástrojových skupin orchestru ČF (počty členů) 

 Česká filharmonie: Správní aparát České filharmonie od 1. 11. 2011 

 Filharmonie Brno: Kolektivní smlouva, 2007 

 Filharmonie Brno: Zájezdový řád 



72 

 

 Filharmonie Brno: Směrnice náhrad za opotřebovatelné součástky pro hráče 

orchestru, 2003 

 Filharmonie Brno: Směrnice o příspěvcích na použití služebního ošacení, 2006 

 Filharmonie Brno: Vnitřní platový předpis, 2007 

 Filharmonie Brno: Způsob čerpání FKSP ve Filharmonii Brno, 2011 

 Moravská filharmonie Olomouc: Kolektivní smlouva 

 Moravská filharmonie Olomouc: Pracovní řád, 2011 

 Národní divadlo: Dodatek č. 7 kolektivní smlouvy Národního divadla, 2006 

 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Kolektivní smlouva, 2009 

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu: Kolektivní smlouva, 2014 

 PKF: Statut Pražské komorní filharmonie, obecně prospěšné společnosti 

 PKF: Výroční zpráva, 2008 - 2011 

 SČF Teplice: Kolektivní smlouva Severočeské filharmonie Teplice, 2008 

 SČF Teplice: Pracovní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012 

 SČF Teplice: Organizační a provozní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012 

 SČF Teplice: Konkurzní řád Severočeské filharmonie Teplice, 2012 

 SČF Teplice: Zájezdový řád Severočeské filharmonie Teplice, 2002 

 SČF Teplice: Směrnice O stanovení a splatnosti platu uměleckých zaměstnanců 

SČF Teplice, 2008 

 Plzeňská filharmonie: Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Plzeňská 

filharmonie, 2011 

 Plzeňská filharmonie: Statut Plzeňské filharmonie, obecně prospěšné společnosti 

 Výroční zpráva Plzeňské filharmonie, o.p.s., 2007-2012 

 Jihočeská komorní filharmonie: Zřizovací listina příspěvkové organizace Jihočeská 

komorní filharmonie České Budějovice, 2003 

 Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská komorní 

filharmonie České Budějovice, 2009 

 Dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská 

komorní filharmonie České Budějovice 

 Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, o.p.s.: Kolektivní smlouva, 

2009 



73 

 

 ZSO Mariánské Lázně: Pracovní řád 

 ZSO Mariánské Lázně: Zájezdový řád 

 ZSO Mariánské Lázně: Odměňování při životních a pracovních výročích 

 ZSO Mariánské Lázně: Odměňování zaměstnanců za mimořádnou uměleckou práci 

 ZSO Mariánské Lázně: Zásady pro poskytování plateb za nástroje a vyplácení 

opotřebitelných součástek 

 ZSO Mariánské Lázně: Zásady pro koncertní ošacení 

 Divadlo J. K. Tyla: Kolektivní smlouva, 2011 

 Divadlo J. K. Tyla: Příloha kolektivní smlouvy, 2011 

 Divadlo F. X. Šaldy: Kolektivní smlouva, 2011 

 Wiener Symphoniker: Orchesterkollektivvertrag, 2008 

 Wiener Symphoniker: Betriebsvereinbarung, 2011 

 Macao Orchestra: Regulations for Musicians, 2012 

 Český rozhlas: Pracovní smlouva hráče Symfonického orchestru Českého rozhlasu, 

č. j. 146/B/PEO/JK/97 

 Individual Labour Contract Macao Orchestra Musician, 2011 

 Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán: Contrato individual de 

trabajo por tiempo indeterminado, 2010 

 Acuerdo número FIGAROSY-ISO-210410-010 por el que se aprubera el 

Reglamento interior de trabajo de la Orquesta Sinfonica de Yucatán, 2010 

 Kolektivní smlouva vyššího stupně, návrh Asociace symfonických orchestrů  

a pěveckých sborů České republiky 

 Unie – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR: Stanovy, 2011 

 Unie – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR: Jednací řád Rady Unie OH, 

2012 

 Stanovy Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR 

Grafy a tabulky 

 

 Vytíženost jednotlivých nástrojových skupin České filharmonie v sezóně 2010/2011 

 Vytíženost jednotlivých nástrojových skupin České filharmonie v sezóně 2011/2012 

 Vytíženost jednotlivých nástrojových skupin České filharmonie v sezóně 2012/2013 



74 

 

 Vytíženost jednotlivých nástrojových skupin České filharmonie v sezóně 2013/2014 

 Schéma nástrojových skupin orchestru Filharmonie Brno 

 Filharmonie Brno: Stanovení úvazků 

 Anketa mezi hráči symfonických orchestrů v České republice, 2014 

Internetové zdroje 

 

 http://www.cultureactioneurope.org/ 

 https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-danish-orchestra/   

 http://www.prgcons.cz/historie  

 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zmena-pravni-formy-obcanskeho-

sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-31058/  

 http://www.prgcons.cz/historie  

 http://www.ceskafilharmonie.cz/ 

 http://www.fok.cz/ 

 http://www.rozhlas.cz/socr/portal/ 

 http://www.pkf.cz/  

 http://www.cnso.cz/CZ 

 http://www.filharmonie-brno.cz/ 

 http://www.jfo.cz/ 

 http://www.severoceskafilharmonie.cz/ 

 http://www.mfo.cz/ 

 http://www.filharmonie-zlin.cz/ 

 http://www.fhk.cz/ 

 http://www.kso.cz/cz/ 

 http://www.plzenskafilharmonie.cz/  

 http://www.zso.cz/ 

 http://www.kfpar.cz/ 

 http://www.jcfilharmonie.cz/ 

 http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=home 

 http://www.soundadvice.info/thewholestory/  

http://www.cultureactioneurope.org/
https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-danish-orchestra/
http://www.prgcons.cz/historie
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zmena-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-31058/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zmena-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-31058/
http://www.prgcons.cz/historie
http://www.ceskafilharmonie.cz/
http://www.fok.cz/
http://www.rozhlas.cz/socr/portal/
http://www.pkf.cz/
http://www.cnso.cz/CZ
http://www.filharmonie-brno.cz/
http://www.jfo.cz/
http://www.severoceskafilharmonie.cz/
http://www.mfo.cz/
http://www.filharmonie-zlin.cz/
http://www.fhk.cz/
http://www.kso.cz/cz/
http://www.plzenskafilharmonie.cz/
http://www.zso.cz/
http://www.kfpar.cz/
http://www.jcfilharmonie.cz/
http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=home
http://www.soundadvice.info/thewholestory/


75 

 

 http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/TZ_Ceska-

filharmonie_Reforma.pdf  

 http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskovy_servis/Tiskova-konference-

Dvorak-do-USA.pdf  

 http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-

ruzich-ustlano-ale-spise-na-jejich-trnech  

 http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-

/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln 

 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1340578-tezky-je-zivot-hudebniku-v-

cechach  

 http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/10/051005_cz_philharmonic

_unions_pckg.shtml 

 http://www.rozhlas.cz/zpravy/hudba/_zprava/1112250 

 http://art.ihned.cz/hudba/c1-59587190-proc-stavkuji-americti-hudebnici-tem-v-san-

francisku-vadi-nejlepe-placeny-dirigent  

 http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-

svemu-rediteli_57399.html  

 http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/sounalezitost-s-orchestrem.html  

 http://www.ceskafilharmonie.cz/4---2---2015-p740.html 

Judikatura a právní stanoviska 

 

 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 5. 1992,  

sp. zn. 2 Cao 77/92 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 21/2006 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1225/2011 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1231/2009 

 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 1. 2007,  

sp. zn. 18 C 87/2005-42 (poskytnuto právním oddělením Českého rozhlasu) 

 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 10. 2010,  

sp. zn. 38 C 60/2010-72 

http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/TZ_Ceska-filharmonie_Reforma.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/TZ_Ceska-filharmonie_Reforma.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskovy_servis/Tiskova-konference-Dvorak-do-USA.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskovy_servis/Tiskova-konference-Dvorak-do-USA.pdf
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-ruzich-ustlano-ale-spise-na-jejich-trnech
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4068-3/orchestralni-hudebnici-nemaji-v-cesku-na-ruzich-ustlano-ale-spise-na-jejich-trnech
http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln
http://zpravy.idnes.cz/hudebnici-se-bouri-kvuli-platum-dni-/domaci.aspx?c=A040211_094347_zpr_regiony_zln
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1340578-tezky-je-zivot-hudebniku-v-cechach
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1340578-tezky-je-zivot-hudebniku-v-cechach
http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/10/051005_cz_philharmonic_unions_pckg.shtml
http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/10/051005_cz_philharmonic_unions_pckg.shtml
http://www.rozhlas.cz/zpravy/hudba/_zprava/1112250
http://art.ihned.cz/hudba/c1-59587190-proc-stavkuji-americti-hudebnici-tem-v-san-francisku-vadi-nejlepe-placeny-dirigent
http://art.ihned.cz/hudba/c1-59587190-proc-stavkuji-americti-hudebnici-tem-v-san-francisku-vadi-nejlepe-placeny-dirigent
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-svemu-rediteli_57399.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/ceska-filharmonie-se-vzbourila-proti-svemu-rediteli_57399.html
http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/sounalezitost-s-orchestrem.html
http://www.ceskafilharmonie.cz/4---2---2015-p740.html


76 

 

 Odvolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne  

19. 10. 2010, sp. zn. 38 C 60/2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 21 Cdo 200/2011 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 10. ledna 1922,  

Rv I 603/21 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 4. září 1931,  

R I 490/31 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 9. února 1933,  

Rv I 1287/31 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 23. února 1934,  

Rv I 1785/32 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. května 1934, 

Rv I 411/34 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 9. září 1936,  

R I 805/36 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 13. dubna 1938,  

Rv II 1093/37 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. prosince 1939, 

Rv I 1178/39 

 KARHANOVÁ J. Stanovisko k ustanovení § 74 autorského zákona ve vztahu k § 58 

autorského zákona 

 POPELKOVÁ V. Výklad novely autorského zákona, která se vztahuje na výkonné 

umělce, 2007 

 VYSKOČIL F. Stanovisko k výkonu práv k uměleckému výkonu vytvořenému ke 

splnění povinnosti vyplývajícího z pracovního poměru, 2007 

 FIŘT J. Právní stanovisko ve věci majetkových práv k uměleckému výkonu, 2007 

Rozhovory 

 

 Rozhovor s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem, Zagreb,  

28. 2. 2016. 
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Zákony, nařízení, vyhlášky, směrnice, mezinárodní smlouvy 

 

 ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

 zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zrušen k 1. 1. 2014 

 zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a doplnění některých 

zákonů, zrušen k 1. 1. 2014 

 zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 

dnech a o dnech pracovního klidu 

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES, o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným 

s fyzikálními činiteli (hlukem) 

 dekret presidenta republiky č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie 

 vládní nařízení č. 159/1964 Sb., o udělování čestných titulů „zasloužilý člen České 

filharmonie“ a „zasloužilý pracovník České filharmonie“ 

 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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 nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 

službách a správě 

 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra č. 150/1949 Sb., jímž se stanoví 

odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé 

zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů 

 vyhláška Ministerstva kultury ČSSR č. 90/1970 o úpravě odměn za některé druhy 

umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 

 vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 

potřeb, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 

pro rok 2014 

 sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SK05/97, Program kulturních, 

vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael 

na léta 1997, 1998 a 1999 

 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 81/2007 Sb.m.s., Program spolupráce 

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, 

mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 

až 2010 

 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2008 Sb.m.s., Program kulturní 

spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury 

Republiky Slovinsko na období 2007 – 2009 

 Vládní návrh č. 1108 na vydání zákona o sloučení Pražského filharmonického sboru 

s Českou filharmonií 
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Přílohy 

Seznam příloh: 

 

 Rozhovor se šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem 

 Anketa: Dotazník pro hráče symfonických orchestrů 

 Rozmístění hráčů symfonického orchestru na pódiu: ukázka možností 
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Rozhovor se šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem 

 

Vážený pane šéfdirigente, celý svůj bohatý profesní život se setkáváte z pozice dirigenta 

s nejrůznějšími symfonickými orchestry napříč celým světem. Rád bych se Vás tedy 

dotázal na některé z věcí, které jste měl při své činnosti mezi orchestrálními hráči 

možnost vypozorovat. 

Co je z vašeho pohledu pro výkon povolání orchestrálního hráče nejpodstatnější?  

Těch podstatných věcí je celá řada. Z mého pohledu je nejdůležitější dokonalá profesní 

příprava. Musí to být člověk, který je dobře vyškolen ve svém oboru, ve svém nástroji  

a hlavně musí mít vztah k orchestrálnímu hraní. Víme, že v našich hudebních učilištích 

se spíše vyučují sólisté a orchestrální praxi není dáván dostatečný prostor.  

A my to potom vidíme při konkursních přehrávkách, že ti hráči, kteří se orchestrální 

přípravě nevěnují, jsou prostě vedle a nejsou schopni ani to penzum požadované pro 

konkursní přehrávku zvládnout na patřičné úrovni. Ale současně přicházejí i lidé, kteří 

už evidentně vědí, do čeho jdou. Vědí, kam se hlásí, vědí, jaký je jejich cíl a adekvátně 

tomu si připraví veškeré materiály, které jsou ke konkursní přehrávce předepsané. 

Myslím, že z pohledu zaměstnavatele je umělecká kvalita tím primárním kritériem.  

Jak vnímáte jednotlivé hráče v rámci orchestru jako celku? 

Je značný rozdíl, jestli pracuji se svým orchestrem, s ansámblem, s nímž jsem trvale 

svázán anebo jestli je to těleso, které jen navštěvuji jednou za čas, či u kterého hostuji 

poprvé. V případě, že jde o hostování, tak orchestr vnímám globálně a spíše se 

soustřeďuji na pozorování jednotlivých skupin a evaluaci jejich kvalit. Při takovém 

týdenním doteku s novým ansámblem není na velké detailní sledování jednotlivců 

vlastně čas, protože před námi stojí především nutnost nastudovat daný program.  

A to samo o sobě je již tak časově náročné, že nějaké pozorování jednotlivců se moc 

nekoná - nemohu se tomu věnovat. Ale stává se, že se projeví nějaká výrazná osobnost, 

například v dechových skupinách, která na sebe upozorní mimořádným sólistickým 

výkonem. V takovém případě toho hráče již vnímám víc jako individualitu.  

Jiná je situace při spolupráci s vlastním ansámblem: zde jde o spolupráci trvalou,  
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a tam se snažím plánovitě vnímat jednotlivce, protože si myslím, že je to důležité. 

Důležité jednak pro mne, protože chci mít kontakt pokud možno s každým hráčem  

a jednak pro hráče samotné - ti by měli vědět, že jsou sledováni, že vím, kam koho 

zařadit, a že je jako jednotlivce, jako kumštýře oceňuji. Správné pochopení hráčských 

individualit prospívá zdárnému rozvoji trvalé spolupráce, která je potom mnohem 

intenzivnější a mnohem osobnější. Považuji za žádoucí, abych znal jména pokud možno 

všech jednotlivců, což je při proměňujícím se obsazení orchestru docela obtížné. 

Nezvládám to úplně, ale je to i dobré cvičení paměti a snažím se o to. 

Vidíte nějaké slabiny ve způsobu konkursních řízení a obsazování volných pozic 

v orchestru? 

Sám pro sebe bych si přál mít možnost, v případě mimořádného talentu a mimořádné 

osobnosti, přeskočit tu byrokratickou mašinerii a mít institut okamžitého angažování  

na základě jasně prokázané kvality. Ale umím žít i s tím, že je na to potřeba určitá 

procedura. Ona ta konkursní přehrávka většinou přinese další zajímavý pohled  

na adepta. Každý umělec se při konkursu před všema těma kritickýma ušima lidí 

v komisi umělecky obnaží - a jasně se objeví veškeré kvality ale i třeba určité manko,  

o kterém bychom jinak nevěděli. Myslím si, že celý systém konkursních řízení je 

dostatečně objektivní a nepociťuji nutnost nějaké změny. 

I v otázce obsazování funkčních hráčů? Například v případě koncertních mistrů, 

kteří po definitivě zůstanou po dlouhý profesní život na své pozici bez možnosti 

jakékoliv výměny? 

Toto je obecná otázka trvalých smluv vůbec. Sám jsem si prošel v Pražské komorní 

filharmonii spolu s hráči i ostatními zaměstnanci tím, že jsme všichni měli jen roční 

smlouvy, které se pravidelně obnovovaly. Myslím si, že je to určitý prvek pobídky  

a chcete-li, určitého biče nad každým jednotlivcem. Vyvstává ale ihned otázka,  

zda je to vůbec potřebné a jestli je to nutné? Před nějakými dvaceti lety bych asi 

odpověděl zcela jednoznačně - ano. Že bič a tlak tohoto typu na hráče je velmi zdravý  

a bezpodmínečně nutný. Dnes jsem v tom názoru značně zdrženlivější, neboť jsem si 

mnohou zkušeností ověřil, že mnohdy menší tlak a spíše pozorné psychologické 

zacházení s problematikou přinese větší užitek. Domnívám se, že by v našem systému 
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mělo existovat určité exkluzivní právo šéfdirigenta - (nebo možná umělecké rady  

či jiného orgánu) - který by měl v případě nějaké katastrofy – např. že když někomu 

najednou úplně odejde nátisk a je třeba to naléhavě řešit nebo když někdo, kdo  

je ve vyšším služebním věku, už lehce opotřebován, není schopen situaci objektivně 

nahlédnout a nechce uvolnit cestu pro novou sílu, mladou krev - tak pro tyto 

katastrofické případy by měla existovat nějaká pružná a rychle pracující pojistka  

v možnosti razantního rozhodnutí ze strany šéfa tak, aby neměl svázané ruce. My zatím 

toto nemáme, ale naštěstí dosud jsme byli schopni všechny takovéto případy řešit 

nějakou elegantní cestou. Samozřejmě vnímám, že určitá sociální jistota, která  

ze současného systému pro hráče pramení, je důležitá a dává jim pocit ochrany  

a bezpečí, což pomáhá k udržení příznivého klimatu v celém orchestru. A to je základní 

poloha mého uvažování – při jakémkoliv rozhodnutí si vždy kladu otázku co to udělá 

v celkovém klimatu ansámblu a jeho práce. 

Považujete pracovní podmínky orchestrálních hráčů za uspokojivé,  

a kde případně vidíte prostor pro zlepšení? 

Myslím, že je možno pozorovat v různých orchestrech, v různých institucích, relativně 

výrazné rozdíly v pracovních podmínkách. Je jasné, že u nás v České filharmonii  

se pracovní nálož od počátku reformy výrazně zvýšila. To je naprosto zjevné. Má to 

podle mého názoru velice pozitivní vliv na kvalitu ansámblu. Může to mít dopad  

na jednotlivce v pocitu větší únavy nebo většího vytížení v orchestru,  

a tudíž i objektivně zmenšeného prostoru pro jiné aktivity, což nám z hlediska instituce 

tolik nevadí. Já ovšem jakoukoliv kvalitní aktivitu mimo rámec mateřského tělesa 

nepovažuji za nějakou herezi, za něco špatného. Naopak všechny aktivity na poli 

komorní hudby jsou velmi vítané a je dobře, že existují, protože hráči mají další 

hudební vyžití, otvírá se jim obzor, obohacují se v profesionální dovednosti, vnímání 

stylu a tak dále. Jistě existují ansámbly, které pracují méně intenzivně, pracují i méně 

z hlediska časového zatížení, mají prostě méně povinností. Ale zase na druhou stranu 

znám ve světě ansámbly, které jsou neskonale více zaměstnány než Česká filharmonie, 

a přesto nebo možná právě proto (?) jsou kvalitativně na neobyčejně vysoké úrovni. 

Mám na mysli třeba orchestr Metropolitní opery, který ve svém domě žije v podstatě 

pořád. Samozřejmě jsou hráči náležitě odměněni, protože dnes je to vůbec nejlépe 
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placený orchestr, ale nad to mají schopnost plného nasazení a mimořádné oddanosti 

věci a je to celkově velmi dobře fungující organismus. I všechny anglické orchestry jsou 

více zaměstnané, než naše orchestry. Ne úplně vždycky je to ku prospěchu věci  

a kvality, ale myslím si, že nastavení podmínek je v zásadě adekvátní tomu,  

co se od hráče očekává.   

Myslíte si, že je při tvorbě dramaturgického plánu koncertů vhodné zohledňovat, 

vzhledem k celkovému zatížení jednotlivých hráčů, interpretační obtížnost 

zařazovaných skladeb? 

Myslím, že ano. Jde o to, aby vypjaté programy, ve kterých je třeba velký nápor  

na žesťovou skupinu byly v dalším období, v dalším týdnu vylehčeny nějakým méně 

náročným programem. Ne vždy se to povede, neboť dramaturgie je často vázána  

na zahraniční turné nebo na nahrávací plány a někdy se to prostě tak nakupí, že opravdu 

přijde situace, kdy toho mají všichni dost. Rozhodně si myslím, že je dobré toto hlídat  

a osobně se o to snažím. 

Jaké byste z pozice uměleckého šéfa orchestru volil prostředky k nápravě 

v případě poklesu umělecké úrovně jednotlivých hráčů? 

Zde není jeden klíč na všechny situace. Pokud je pokles kvality způsoben nedostatkem 

přípravy nebo nedostatkem pozornosti k věci, pak je to celkem snadná situace,  

protože v takovém případě je nutné vejít s tím člověkem do přímého kontaktu, žádat 

nápravu a hlavně pak kontrolovat, jestli k ní dochází nebo ne. Pokud se jedná o pokles 

výkonnosti, který je způsobený například věkem nebo prostě jen celkovou únavou 

materiálu, tak to je již mnohem delikátnější situace, mnohem citlivější otázka. Nejprve 

je nutné se pokusit o nějakou formu rozmluvy a zjištění, zda tento člověk bude schopen 

eventuálně ještě svoji situaci vyrovnat a výkonnost zase zvýšit. Pokud toto selže,  

pak nezbývá než začít uvažovat o vhodné cestě, jak připravit postupný odchod takového 

hráče. To je velmi živá a bolestná otázka zejména v sólových dechových nástrojích, 

když první hráči po pětadvaceti letech hraní na tomto vypjatém postu mají na jedné 

straně báječnou výzbroj mnohaleté zkušenosti, na druhé straně už ale pociťují kus 

únavy, se kterou se prostě nedá nic dělat. To může být velmi obtížná situace, protože 

člověk pak jedná s lidmi, kteří dali svoje nejlepší léta a nejlepší síly svému ansámblu  
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a teď najednou už prostě nestačí. Není možné je škrtem pera jednoduše poslat pryč,  

to nejde. Zodpovědnost za individuální osudy těchto lidí tu jednoduše musí být.  

Ale současně je tu i zodpovědnost za kvalitu individuálního uměleckého výkonu  

i za výkon celého orchestru. Čili je to takový tanec na velmi ostré hraně a jedině 

skálopevně dobrá vůle všech zúčastněných může takovou situaci dovést k nějakému 

řešení, které nepoškodí ani jednu stranu. 

Které vlastnosti by podle Vás neměl dirigent coby vedoucí pracovník postrádat? 

Asi nechcete, abych vypočítával všechny kvality, které se týkají přímo hudební profese, 

spíše jde o ty záležitosti organizační. Já myslím, že jeden z rozhodujících klíčů k tomu, 

jestli dirigent ve své vedoucí pozici bude chápán jako pozitivní síla, určující rozvoj celé 

instituce je míra jeho empatie a porozumění pro každodenní život každého jednotlivce, 

člena velké rodiny ansámblu. 

 

Samozřejmě že umělecké nároky nesmějí být kompromitovány jakýmikoliv 

záležitostmi organizačními nebo i vztahovými. Prostě ten imperativ nejvyšší kvality  

je pro mě naprosto rozhodující a vlastně tomu podřizuji úplně všechno. Všechna 

bolestná nebo potencionálně bolestná rozhodnutí se proto snažím dělat tak,  

aby to bolelo co nejméně, aby to bylo stravitelné, aby všichni věděli naprosto jasně,  

že v tom není žádný jiný úmysl, než hlídání té vysoké laťky a celkové kvality.  

Jak vnímáte společenské postavení českých orchestrů v naší zemi? 

Mám dojem, nemohu to samozřejmě dokázat nebo doložit nějakými průzkumy  

nebo nějakými čísly, že v generálním publiku, které je zainteresované, které se zajímá  

o hudbu, mají orchestrální hudebníci docela „respektábl“ pozici a jsou uznáváni jako 

důležití nositelé krásy. Z hlediska té velké organizace v rámci pracovního trhu to je jiná 

otázka, tam jednoduše hudebníci zatím spadají do určité tabulkové kategorie, která  

je vyjádřena finančním ohodnocením a nemají naprosto žádná privilegia.  
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Jak jsou dle Vašich mezinárodních zkušeností vnímány české orchestry ve světě? 

Z hlediska nejvyšší kvality je v mezinárodním měřítku jedině Česká filharmonie 

vnímána jako platný hráč, což samozřejmě nebrání tomu, aby hudební agentury 

nepoužívaly i méně renomované orchestry pro mezinárodní koncertní dění. Filharmonie 

Brno, Janáčkova filharmonie, Filharmonie B. Martinů, Karlovarský symfonický 

orchestr a další, ti všichni jezdí vesele do zahraničí a mají svoje odbytiště. Myslím,  

že zde je velká diskrepance mezi obecným povědomím té exkluzivní kvality, do které 

tedy opravdu jedině Česká filharmonie má šanci zasáhnout, a to ještě ne ve všech 

teritoriích a zdaleka ne ve všech médiích a názorech všech relevantních kritiků nebo lidí 

z manažerské branže. Ale ty další orchestry přinášejí zase vítanou možnost  

pro regionální koncertní podnikatele, neboť jejich finanční nároky jsou pro ně 

příznivější. To pak následně vytváří pozoruhodnou balanc mezi tím, že si třeba můžeme 

přečíst, jak Pražští symfonikové jedou do Japonska a mají tam šňůru osmnácti koncertů. 

Což vypadá úžasně a vlastně v tom dopadu na množství lidí, které osloví to je výrazný 

zásah, výrazný počin. Zatímco my když jedeme do Japonska a uděláme koncertů šest, 

z toho tři v Tokiu, tak vlastně pokryjeme mnohem menší rozsah posluchačstva. Ovšem 

zase je to právě v té první kategorii. Samozřejmě může klidně někdo přijít s názorem,  

že to větší pokrytí je cennější, že ten ansámbl vytvoří mnohem větší povědomí o sobě, 

což je docela možné. Ale myslím si, že náš záměr koncentrovat se jenom na ty nejlepší 

a nejprestižnější koncertní sály a koncertní pořadatele je prostě pro nás správný. Nyní 

usilujeme o to, aby naše zájezdy nebyly jenom šňůrou jednotlivých koncertů, ale častěji 

jako forma rezidence, abychom přijeli do města a setrvali tam na dva, tři koncerty. 

Přineslo by to velmi intenzivní dotek na daném teritoriu a pro nás mnohem 

koncentrovanější práci, zbavenou přehnaného cestování.  
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Resumé 

Tato diplomová práce pojednává o specifikách pracovněprávních vztahů hráčů 

symfonických orchestrů v České republice. V jednotlivých kapitolách nastiňuje mnoho 

aspektů této činnosti od historického pohledu orchestrální tradice na našem území  

až k jednotlivým vnitřním mechanismům fungování symfonických orchestrů, jako 

například vznik pracovního vztahu konkursním řízením, postavení funkčních hráčů 

v rámci systému orchestrální práce, rozvržení pracovní doby a náplň práce 

orchestrálního hráče, péče o zaměstnance, zdravotní rizika tohoto povolání a další.  

Základní činností symfonických orchestrů je činnost koncertní, která probíhá jak 

na domovském pódiu každého orchestru, tak velmi často i v rámci pracovních cest, 

neboli zájezdů za účelem ekonomickým, edukativním a komparativním. V této práci  

je též přiblížena role dirigenta jako klíčového vedoucího pracovníka odpovědného  

za umělecký výsledek celého orchestru doplněná exkluzivním rozhovorem s hudebním 

ředitelem a šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem. Dále se autor zabývá 

rolí umělecké rady, coby stěžejního poradního orgánu managementu orchestru  

ve věcech uměleckých. Zmínka je též o dalších volených orgánech v rámci orchestru.  

Novela autorského zákona z roku 2006 měla přímý dopad na výkon 

majetkových práv výkonných umělců, mezi které hráči symfonických orchestrů patří. 

V novém režimu je tak nutné odlišit, který výkon práce je možné považovat  

za zaměstnanecké dílo a jak legálně ošetřit postup při výkonu majetkových práv a který 

již spadá do samostatné kategorie mimoslužební činnosti. 

Nezastupitelné místo v dohledu a ochraně pracovněprávních vztahů hráčů 

symfonických orchestrů zastávají domovské odborové organizace jednotlivých 

orchestrů sdružené v rámci České republiky do Unie orchestrálních hudebníků.  

Ta vystupuje navenek jako opora orchestrálních hráčů v pracovněprávních sporech se 

zaměstnavateli, o nichž se v této diplomové práci též dočteme v samostatné kapitole.  

Záměrem této práce je tedy co nejširší nastínění problematiky zaměstnanosti 

v symfonických orchestrech a prvotní uvedení čtenáře do tohoto tématu, které z pohledu 

práva doposud nebylo zpracováno. 
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Abstract 

The present diploma thesis deals with the specifics of employment relationships  

of symphonic orchestra players in the Czech Republic. Individual chapters outline many 

aspects of this activity from historical view of orchestral tradition on the territory of the 

present Czech Republic, up to individual internal mechanisms of the functioning  

of symphonic orchestras, like the establishing of employment relationship  

on the competitive basis, the position of functional players within the system  

of orchestra work, the schedule of working hours and job description of an orchestra 

player, care for employees, health hazards of that profession etc. 

The basic activity of symphonic orchestras is their concert activity, where concerts  

take place on a domestic stage of each orchestra, but very often also as concert tours  

for economic, educative and comparative purposes.  

The author of this thesis elucidates the role of a conductor as the main manager, who is 

responsible for the artistic result of the whole orchestra. This part of the thesis is 

complemented by an exclusive interview with maestro Jiří Bělohlávek, the Music 

Director and Chief Conductor of the Czech Philharmonic Orchestra. The author also 

deals with the role of the artistic board, the main advisory body of the orchestra 

management on artistic issues. Other elected bodies operating within the orchestra are 

also mentioned.  

The amendment to the Copyright Act of the year 2006 had a direct impact on the 

execution of proprietary rights of performing artists, including players of symphonic 

orchestras. Therefore in the new regime it is necessary to distinguish which 

performance may be considered the work of an employee, and how to legally deal with 

the procedure at the execution of proprietary rights, and which work comes under  

a separate category of out-of-work activity. 

The unique position in the supervision and protection of employment relationships  

of the symphonic orchestra players is held by domestic trade union organizations  

of individual orchestras, which in the Czech Republic are associated in the Union  
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of Orchestra Players. This union outwardly acts as support for orchestra players in labor 

disputes with employers. The present thesis tackles this problem in a separate chapter. 

The aim of this thesis is a broadest possible outline of the problems of the employment 

in symphonic orchestras, and primordially introducing the reader in this topic, which 

from the point of view of the law has not yet been dealt with. 
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