
 

 

        TISKOVÁ ZPRÁVA 2016 

 

25 LET VE SLUŽBÁCH ČESKÉ HUDBY 

Hudební nakladatelství Bärenreiter Praha slaví jubileum. 
 

Notová vydání děl českých skladatelů již čtvrt století vycházejí pod mezinárodně proslulou 

značkou Bärenreiter, která je synonymem odborné muzikologické, redakční i uživatelské 

kvality té nejvyšší úrovně, a interpreti kdekoliv na světě vědí, že se o notový materiál tohoto 

nakladatele mohou s důvěrou opřít.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pokračovatel tradice velkých pražských nakladatelských domů 

Po fundamentálním počinu prvního českého hudebního nakladatele F. A. Urbánka, jenž se 

soustavně zasazoval o šíření významných představitelů Smetanovy a Dvořákovy doby, a na 

něj navazující mnohočetné aktivity dalších českých vydavatelů v průběhu celého 20. století, 

přišel zásadní zlom po sametové revoluci. Před 25 lety se noty s českou klasickou hudbou 

začaly připravovat a vydávat v Praze pod novou značkou poté, co se v prosinci 1991 stala 

Praha nejmladším členem nakladatelské skupiny Bärenreiter (Kassel – Basilej – Londýn – 

New York – Praha). Tento krok byl vyústěním předchozích dlouhodobých kontaktů 

prestižního německého nakladatele s tehdejším státním podnikem Suprahon a dalšími 

československými vydavatelskými subjekty, jimž byla kasselská centrála nakladatelství 

důležitým exportním partnerem. Před čtvrt stoletím tak česká dceřiná firma společnosti 

Bärenreiter zahájila vlastní ediční politiku zaměřenou na českou hudbu. Nejdříve jako 

akcionář Editio Supraphon, na přelomu nového tisíciletí pak již pod vlastním jménem. 

Definitivně se tak díla českých autorů dostala do široké mezinárodní distribuční sítě s 

hudebninami, což zásadně ovlivnilo a ovlivňuje jejich celosvětovou dostupnost a známost. 

Stejně tak díky napojení nakladatele na významné koncertní a divadelní provozovatele se 

česká hudba výrazně prosazuje na zahraniční hudební scéně. V roce 2016 je Bärenreiter Praha 

s více než 3000 aktivními tituly ve svém katalogu vnímán celosvětově jako největší dodavatel 

notových materiálů české hudby. 



Priority edičního programu 

Vědecko-kritická vydání odpovídající vysokému standardu značky „Bärenreiter Urtext“ tvoří 

páteř nakladatelské produkce i v Praze. V urtextových edicích vycházejí díla nejen 

„exportních“ a nejhranějších českých skladatelů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín 

Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk a Bohuslav Martinů, ale celé řady dalších českých autorů od 

baroka po současnost. Z vydaných novinek poslední doby to jsou především Jan Dismas 

Zelenka, Leopold Koželuh, František Xaver Dušek nebo Erwin Schulhoff či Miloslav 

Kabeláč. Kromě jednotlivých děl se v Praze vydávají také ediční řady, nejnověji započatou je 

Souborné kritické vydání díla Bohuslava Martinů s doposud třemi svazky, z nichž první, Epos 

o Gilgamešovi, získal v letošním roce 2016 prestižní ocenění “Best Edition 2016” Německého 

svazu hudebních nakladatelů. Souborná kritická vydání představují nejprestižnější činnost 

v oblasti vydávání hudebnin vůbec. Dodnes pokračuje Bärenreiter Praha v Souborném 

kritickém vydání děl Leoše Janáčka, započatém již v roce 1977 jako společný projekt 

nakladatelství Bärenreiter a státního vydavatelství Supraphon. Na českém a slovenském trhu 

má dominantní postavení také pedagogická a instruktivní literatura pro téměř všechny tradiční 

nástroje, která tvoří významnou součást edičního programu pražského nakladatelského domu. 

 

V průsečíku hudebního světa 

Maximální propojení s potřebami současné hudební praxe patří k prioritám nakladatelské 

politiky pražského Bärenreiteru. A to se netýká jen vydavatelské činnosti. Bärenreiter Praha 

funguje také jako zprostředkovatel provozovacích materiálů pro koncertní účely a divadelní 

představení. Každou sezonu koluje v orchestrálním a operním, operetním a baletním provozu 

obrovské množství notového materiálu, který orchestry a divadla ve svých archivech nemají a 

v plném rozsahu prováděných děl ani mít nemohou. K tomu slouží na celém světě půjčovny 

provozovacích materiálů. Pražský Bärenreiter jako jeden z nejvýznamnějších pronajímatelů 

provozovacích materiálů v České republice, jehož klienty jsou především orchestry, sborová 

tělesa, divadla a pořadatelé hudebních a operních festivalů, zastupuje nejen produkci 

nakladatelské skupiny Bärenreiter, ale i dalších zahraničních nakladatelů, mezi nimi 

kupříkladu Boosey & Hawkes, Schott Music, Universal Edition, Casa Musicale Sonzogno, 

Faber Music, DSCH Publishers, Breitkopf & Härtel, Hans Sikorski, C. F. Peters. 

 

 

 



Výběr významných provedení a nahrávek z notových edic Bärenreiter Praha z poslední 

doby 

 

JOSEF SUK: SYMFONIE „ASRAEL“ op. 27 

premiéra nové kritické edice: Essener Philharmoniker, Tomáš Netopil / Essen 17. 11. 2016  

 

BOHUSLAV MARTINŮ: POLNÍ MŠE H 279 

Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek, Svatopluk 

Sem – baryton / festival Dvořákova Praha 23. 9. 2016 

 

ANTONÍN DVOŘÁK: CYPŘIŠE, písňový cyklus (první kritické vydání) 

Pavel Černoch – tenor, Ivo Kahánek – klavír / festival Dvořákova Praha 11. 9. 2016 

premiérová nahrávka: Hänssler Classic, 2012, Marcus Ullmann – tenor, Martin Bruns – 

baryton, Andreas Frese – klavír  

 

MILOSLAV KABELÁČ: SYMFONIE č. 4 in A op. 36 „CAMERATA“ 

PKF – Prague Philharmonia, Jiří Rožeň / festival Pražské jaro 24. 5. 2016 

 

MILOSLAV KABELÁČ: SYMFONIE č. 1 – 8 (komplet) 

nahrávka: Supraphon (SU 4202-2), 2016, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Marko 

Ivanović  

 

JAN DISMAS ZELENKA: MISSA DIVI XAVERII  

premiéra nové kritické edice: Collegium 1704, Václav Luks / Festival Oude Muziek, Utrecht 

29. 8. 2014 první pražské provedení z nové edice: totéž obsazení / Rudolfinum, 15. 12. 2014  

premiérová nahrávka: Accent (ACC 24301), 2015, Collegium 1704, Václav Luks  

 

LEOŠ JANÁČEK: VĚC MAKROPULOS (původní verze) 

premiéra nové kritické edice: Bayerische Staatsoper, Tomáš Hanus / Mnichov 19. 10. 2014 

koncertní provedení opery z nové edice: BBC Symphony Orchestra, Jiří Bělohlávek / BBC 

Proms, Londýn 19. 8. 2016 

 

BOHUSLAV MARTINŮ: RANÁ ORCHESTRÁLNÍ DÍLA I 

premiérová nahrávka: Toccata Classics (TOCC 0156), 2013, Sinfonia Varsovia, Ian Hobson  

 

LEOŠ JANÁČEK: OSUD  

premiéra nové kritické edice: Staatstheater Stuttgart, Sylvain Cambreling / Opernhaus 

Stuttgart 11. 3. 2012 další inscenace: Národní divadlo Brno, Jakub Klecker / premiéra na 

festivalu Janáček Brno 16. 11. 2012 

 

LEOŠ JANÁČEK: GLAGOLSKÁ MŠE (verze „září 1927“)  

premiéra nové kritické edice: ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Cornelius Meister / 

Musikverein Wien 4. 4. 2011 další provedení z nové edice: BBC Symphony Orchestra, Jiří 

Bělohlávek / BBC Proms, Londýn 15. 7. 2011; nahrávka: Supraphon (SU 4150-2), 2014, 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Tomáš Netopil 
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www.baerenreiter.cz  www.baerenreiter.com 

 

www.facebook.com/BaerenreiterPraha 

 

 

Kontakt: 

Yvetta Koláčková 

Bärenreiter Praha s. r. o. | hudební nakladatelství 

námĕstí Jiřího z Podĕbrad 19, 130 00 Praha 3 

Tel.: +420 274 001 914 / +420 731 578 903 

email: kolackova@baerenreiter.cz 
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