
SOUTĚŽ
FAGOT
KLARINET

72. mezinárodní hudební soutěž

7. 5. – 15. 5. 2020

75. mezinárodní hudební festival

competition.festival.cz

PRAŽSKÉ JARO
PRAGUE SPRING



1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBORY A TERMÍN

72. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové 
federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se  
uskuteční v době od 7. do 15. května 2020 v Praze v oborech 
FAGOT a KLARINET.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:
a) splňují věkový limit – 30 let  

(tj. jsou narozeni po 7. 5. 1990 včetně)
b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud  

nezískali v příslušném oboru 1. cenu.

PŘIHLÁŠKA

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí na internetové adrese 
http://competition.festival.cz/cz/prihlaska (přihlašování 
zde bude možné od září 2019), kde vyplní a potvrdí webovou 
přihlášku, připojí portrétní fotografii vhodnou k reprodukci, 
nahrávku skladeb pro předkolo a případně další přílohy.

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:
a) Nesestřihanou VIDEO nahrávku ve formátu avi, mov,  

mpg, wmv, mp4, mkv, případně DVD s technicky kvalitní 
nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutěžní 
repertoár“ těchto podmínek.

 – Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry 
(nahrávky z mobilních zařízení nebudou zařazeny 
do předkola soutěže).

 – Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže 
v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude 
anonymní v náhodném pořadí.

 – Jednotlivé části skladeb musí být nahrány do samostat-
ných souborů. Nahrávky uploadujte na YouTube nebo 
jemu podobný server (Dropbox, iCloud atd.) a link vložte 
do přihlášky.

 – V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky 
budete diskvalifikován(a).

 – Nahrávku nemusí posílat ti zájemci, kteří získali 1. cenu 
na vybraných soutěžích – viz část „Soutěžní repertoár“.
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mediální partner jako pořizovatel materiálu. Pokud účastník 
soutěže obdrží zaznamenaný audio-vizuální materiál, zava-
zuje se tento použít pouze pro své osobní, studijní, nekomerční 
a neveřejné účely.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních 
vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propa-
gaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto 
předmětem dalšího jednání.

UBYTOVÁNÍ

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání 
I. kola si kandidáti hradí sami. Od II. kola bude kandidátům, 
kteří nemají dlouhodobý pobyt v Praze nebo v jejím okolí  
do vzdálenosti 100 km, poskytnut příspěvek na ubytování  
ve výši 60 EUR/den. Nositelům cen bude poskytnut příspěvek 
na ubytování až do dne slavnostního předání cen 15. května 
2020. 

ČASOVÝ ROZVRH

FAGOT
akustické zkoušky 7. května HAMU 
zahájení a losování 7. května HAMU
I. kolo 8. a 9. května HAMU
II. kolo 11. května HAMU
Finále (v rámci festivalu) 13. května Rudolfinum

KLARINET
akustické zkoušky 8. května Národní dům na Vinohradech
zahájení a losování 8. května Národní dům na Vinohradech
I. kolo 9. a 10. května Národní dům na Vinohradech
II. kolo 12. května HAMU
Finále (v rámci festivalu) 14. května Rudolfinum

Slavnostní předání cen se uskuteční 15. května v prostorách 
Staroměstské radnice.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v uvedeném 
časovém rozvrhu.

b)  Potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvu-
kového režiséra), kterým ručíte za autentičnost a kvalitu 
nahrávky.

c) Kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti.
d) Portrétní fotografii vhodnou k reprodukci (min 1 MB 

a 300 dpi). Fotografii nahrajte online spolu s přihláškou. 
Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým 
jménem.

e) Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku 
(náklady spojené s registrací a předkolem) ve výši 30 EUR 
na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, 
IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX 
(zájemci o platbu v Kč najdou informaci o platbě na inter-
netových stránkách v části Kontakt). Administrativní 
poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky 
prostřednictvím služby PayPal (platbaPP@festival.cz).

Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit 
kandidát. Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných 
případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
 
Všechny povinné přílohy lze poslat elektronicky přes online 
formulář. V případě, že je chcete poslat poštou, zašlete je  
na adresu: Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, 
Hellichova 18, 118 00 Praha 1

Uzávěrka přihlášek – 3. prosinec 2019
(Rozhodující je datum odeslání elektronické přihlášky.)

Do 20. ledna 2020 bude kandidátům přijatým do soutěže  
(tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou 
poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, 
zašlou nejpozději do 15. února 2020 účastnický poplatek 
80 EUR na účet soutěže. Poté budou přijatým kandidátům 
zaslány všechny informace týkající se průběhu soutěže  
a notový materiál nově zkomponované povinné skladby.

Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

AUDIO-VIZUÁLNÍ MATERIÁLY

Účastník soutěže okamžikem podání přihlášky vyslovuje svůj 
souhlas s pořízením libovolného audio-vizuálního materiálu  
ze své účasti v soutěži a jeho zveřejněním, typicky prostřed nic-
tvím zpravodajství o soutěži nebo mediálními partnery sou-
těže. Vlastníkem takového materiálu je vyhlašovatel nebo jeho 
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odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem pro ceny téhož 
stupně. Při tom je povinna dbát, aby výše odměn nebyla 
v rozporu s výsledným pořadím a nepřesáhla u jednotlivých 
cen vypsanou částku pro tyto ceny.

1. cena může být udělena pouze jedna.

Nositelé těchto hlavních cen získávají současně titul  
Laureát soutěže.

DALŠÍ CENY PRO KAŽDÝ OBOR
 
Čestné uznání poroty 1. stupně mohou získat finalisté,  
kteří nezískali jednu z hlavních cen – 10 000 Kč
Čestné uznání poroty mohou získat někteří vynikající  
kandidáti II. kola, kteří nepostoupili do finále
Cena Českého rozhlasu bezplatná studiová nahrávka  
a prezentace nejúspěšnějšího laureáta ve vysílání ČRo
Cena Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení 
skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2020 – 20 000 Kč 
Cena hl. města Prahy pro nejúspěšnějšího laureáta
Křišťálové ceny vyrobené ve studiu Moser pro nositele  
hlavních cen
Cena nakladatelství Bärenreiter dárkový poukaz na výběr 
notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha  
a Bärenreiter-Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta

CENA PRO OBOR KLARINET
 
Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení  
skladby Bohuslava Martinů – 25 000 Kč

CENY SPOLEČNÉ PRO OBA OBORY

Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího 
českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí alespoň  
ve II. kole) – 25 000 Kč uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE.
Pražské jaro věnuje dílo vynikajícího českého grafika
Cena Českých center týdenní rezidenční pobyt v jednom  
z Českých center v Evropě pro nejúspěšnějšího českého  
účastníka celé soutěže
Cena Nadace Gideona Kleina pro nejúspěšnějšího českého 
účastníka celé soutěže – 15 000 Kč

POROTA

Účast v porotě přislíbili tito umělci:

FAGOT
 
Předseda
Carlo Colombo – Itálie
Členové
Bence Bogányi – Maďarsko, Ole Kristian Dahl – Norsko,
Richard Galler – Rakousko, Jaroslav Kubita – Česká republika,
Laurent Lefèvre – Francie, Matthias Rácz – Německo

KLARINET
 
Předseda 
Harri Mäki – Finsko
Členové
Nicholas Cox – Velká Británie, Igor Františák – Česká republika,
Johannes Gmeinder – Německo, Michel Lethiec – Francie,
Vlastimil Mareš – Česká republika, Masatoshi Tanaka – Japonsko 

CENY

Pro každý obor 72. mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 
jsou vypsány tyto ceny: 

HLAVNÍ CENY 

1. cena 200 000 Kč
2. cena 100 000 Kč
3. cena 50 000 Kč

Tyto finanční částky se rozumějí brutto, tzn., že podléhají  
zdanění a dalším poplatkům podle zákonů a předpisů  
platných v České republice.

Nedosáhnou-li výkony kandidátů požadované úrovně,  
porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně 
nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že výkony 
kandidátů nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže 
pro udělování cen. Je-li úroveň kandidátů rovnocenná, 
může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční 
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Cena Společnosti Mercedes Benz pro nejúspěšnějšího českého 
účastníka celé soutěže (podmíněno účastí ve finále nebo čest-
ným uznáním) – společnost poskytne automobil na společně 
určené akce v rámci koncertní sezóny 2020

Tyto ceny se rozumějí také brutto.

Nositelé těchto dalších cen nemají nárok na užívání titulu 
Laureát soutěže.
 

HONOROVANÁ  
KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ

PRO KAŽDÝ Z OBORŮ
Vystoupení na 76. mezinárodním hudebním festivalu  
Pražské jaro 2021 pro nositele 1. ceny

Další ceny a koncertní angažmá jsou v jednání a budou  
zveřejněny na internetových stránkách competition.festival.cz   
a v soutěžním katalogu.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

PRO OBA OBORY
Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limito-
ván. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, 
do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, 
event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební 
soutěž Pražské jaro 2020 bude kandidátům zaslána současně 
s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce,  
je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodr-
žení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. 
Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požá-
dání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného noto-
vého materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem 

a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá 
veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

FAGOT

VÝBĚROVÉ PŘEDKOLO

Videonahrávka s tímto repertoárem:
1. Camille Saint-Saëns Sonáta pro fagot a klavír op. 168

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu  
na těchto soutěžích: 
2018 Aeolus International Competition for Wind Instruments
2018 Markneukirchen International Instrumental Competition
2019 ARD International Music Competition
2019 Muri Competition

I. KOLO

1.  Zdeněk Šesták Pět virtuózních invencí pro fagot  
– 1., 2. a 4. část

2.  Wolfgang Amadeus Mozart Sonáta B dur KV 292/196c 
(verze s klavírem) Henle Verlag (zpaměti)

II. KOLO

1.  Camille Saint-Saëns Sonáta pro fagot a klavír op. 168 
(zpaměti)

2.  Skladba dle výběru kandidáta
 a) Marcel Bitsch Concertino pro fagot a klavír
 b) Otmar Nusio Variace na Pergolesiho Ariettu pro fagot  

a klavír
 c) Alexandre Tansman Sonatina pro fagot a klavír
 d) Zdeněk Lukáš Rondo pro fagot a klavír op. 168

3.  Petr Wajsar Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské  
jaro 2020
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II. KOLO

1.  Johannes Brahms Jedna z následujících sonát
 a) Sonáta pro klarinet a klavír f moll op. 120/1
 b) Sonáta pro klarinet a klavír Es dur op. 120/2

2.  Skladba dle výběru kandidáta (zpaměti) 
 a) Leonard Bernstein Sonáta pro klarinet a klavír
 b) Paul Hindemith Sonáta pro klarinet a klavír B dur
 c) Bohuslav Martinů Sonatina pro klarinet a klavír H 356
 d) Josef Páleníček Malá suita pro klarinet a klavír
 e) Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír FP 184
 f) Camille Saint-Saëns Sonáta pro klarinet a klavír  

Es dur op. 167

3. Jan Dušek Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské  
jaro 2020

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k  dispozici oficiální 
doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci 
si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního 
doprovazeče.

FINÁLE 
 
ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia,  
dirigent Chuhei Iwasaki

1. Claude Debussy Première rhapsodie (zpaměti)

2. Rudolf Kubín Koncert pro klarinet a orchestr

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální 
doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci 
si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního 
doprovazeče.

FINÁLE 
 
ve spolupráci s Haydn Ensemble,  
dirigent Martin Petrák

1. Antonio Vivaldi Koncert pro fagot a orchestr g moll RV 496 
„per Marchese de Morzin“ – finalisté nastudují a provedou 
bez dirigenta

2. Jean Françaix Koncert pro fagot a 11 smyčců

KLARINET

VÝBĚROVÉ PŘEDKOLO

Videonahrávka s tímto repertoárem:
1.  Igor Stravinskij Tři kusy pro klarinet sólo – 2. a 3. část

2.  Carl Maria von Weber Koncert č. 1 f moll op. 73 – 3. věta

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu  
na těchto soutěžích:  
2018 Geneva International Music Competition
2019 ARD International Music Competition 
2019 Carl Nielsen International Competition

I. KOLO (zpaměti)

1.  Igor Stravinskij Tři kusy pro klarinet sólo

2.  Carl Maria von Weber Koncert č. 1 f moll – 2. a 3. věta



Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem 
Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro ze dne 19. března 2018. 
Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém, anglickém,  
francouzském a německém. V případě sporu platí jako autentický  
text český.
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