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Výroční zpráva projektu hudebny SH 

 
Název projektu:    Hudebny SH 

 

Vedoucí projektu:    Josef Donoval 

     Tel.: 774 582 505 

 

Osoby podílející se na projektu: Tomáš Kačur (správce hudebny blok 10) 

     Martin Šramka (správce hudebny blok 3) 

     Michal Zaremba (specialista na bicí) 

     Josef Donoval (správce hudebny blok 9) 

 

Popis projektu:  Projekt Hudebny má za cíl vytvořit stabilní zázemí pro 

hudebníky studující na ČVUT zřízením a správou hudeben. Tím 

dává možnost rozvíjet mimoškolní aktivity studentů a uplatnit své, 

nejen "technické", nadání. V době, kdy tento projekt začínal, byly 

na kolejích Strahov pouze dvě “funkční“ hudebny (blok 3 a 9) a 

jejich vybavení bylo v katastrofálním stavu. Přístup k nim byl 

nejistý, protože nikdo nikdy přesně nevěděl, kdo má klíče. 

Možnost zapsat se na nějaký pravidelný termín byla značně 

omezená. Proto bylo rozhodnuto tuto situaci řešit a byl vytvořen 

projekt Hudebny SH. V období 2005 - 2006 se podařilo ve 

spolupráci s rektorátem ČVUT a tehdejší Studentskou 

Samosprávou Strahov vybudovat dvě profesionálně odhlučněné 

hudební místnosti a vybavit je základním hudebním aparátem. V 

roce 2006 byla k tomuto projektu přičleněna hudebna bloku 3 a v 

současné době tedy projekt čítá dohromady 3 hudební místnosti. 

Hudebna bloku 3 byla také vybavena hudebním aparátem.  

Hudebny jsou vybaveny základní sestavou bicích, kytarovými a 

basovými komby, PA zesilovačem s reprobednami, mikrofony a 

stojany na mikrofony. V hudebnách bloku 9 a 10 jsou navíc 

pianina. Přístup do hudeben má každý student ČVUT, který zaplatí 

členský příspěvek za hudebny. Registrací na webu 

hudebna.silliconhill.cz je mu pak umožněna rezervace hodin v 

rozvrhu.  Vybavení hudeben je půjčováno organizátorům různých 

společenských akcí (které jsou pořádány studentskými 

organizacemi) a začínajícím kapelám.  Pro tyto potřeby má projekt 

k dispozici také dva barevné reflektory. Hudebny jsou v provozu 

každý den od 9 – 21 (pro akustické nástroje kromě bicích do 22) 

hod vyjma zkouškového období, kdy je v provozu pouze hudebna 

na bloku 3. 

 

Realizované cíle za rok akademický rok 2008/2009: 

   
Během letního semestru 2009 byla hudebnami zakoupena 

přenosná ozvučovací technika, která je k dispozici pro akce 

studentské unie a koncerty studentských kapel. Díky členovi týmu 

Martinu Šramkovi byla uspořádána akce Hudebna Fest, která byla 

zaměřená na začínající strahovské kapely a proběhla velice 

úspěšně.  
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Cíle projektu:  V současné době jsou cíle projektu zaměřeny na 

udržování služeb hudeben na stávající úrovni, tzn. opravy 

vybavení a dokupování dílů rychlého opotřebení. Také se 

projekt zaměřuje na zkvalitňování služeb, které poskytuje, tzn. 

čipové vstupy, kamerový systém, dovybavení hudeben např. 

ladičkami, metronomy, atp. V plánu je také nákup záložní 

sestavy bicích. Půjčování věcí přímo z hudeben je na úkor 

muzikantů, kteří mají v daný čas rezervované hodiny a 

způsobuje velké komplikace. Do delší budoucnosti je v plánu 

spoluúčast a pořádání různých společenských akcích a 

organizace hudebních soutěží pro kapely z řad studentů ČVUT 

Praha. 

 

Odkaz na stránku na wiki:   Více informací o projektu a jeho časovém harmonogamu 

naleznete na http://wiki.siliconhill.cz/Hudebny_SH. 

 

 

Čerpání financí v za LS 2008/2009:  
 

Již zrealizováno:  

 

Položka Cena 

Pronájem pianina 3 000 Kč 

Servis pianin v hudebnách 9 a 10 700 Kč 

SUMA 3700 Kč 

 

Zrealizuje se do konce semestru:  Oprava reprobeden,  oprava PA mixu, nákup drobného 

vybavení, nákup soupravy bicích určených na akce 

studentských kapel. Uspořádání společenské akce na 

propagaci hřeben. 

 

Do konce semestru se předpokládá vyčerpat celých 41.300 Kč. 

 

Požadavky na čerpání na další semestr: 

 
Bylo zavedeno placení 300 Kč/semestr. Tím hudebny přispívají do rozpočtu klubu částkou 

přibližně 13000.  

 

Odhad financí nutných ke správě hudeben (opravy) je 10 000. Dále se pak uvažuje s nákupem 

záložní základního vybavení pro DJ’s a jednoduššího nahrávacího systému pro snadné pořízení 

orientačních nahrávek (20 000).  Také se počítá s účastí a pořádáním kulturních akcí  (10 000).  
 
Za projekt Hudebny SH chci do dalšího období požádat o 40 000 Kč (snížení o 5000 z minulého 

stavu). 

 

V minulém semestru neměl projekt žádné příjmy a nebylo žádáno z grantu SGS. 

 

Zároveň žádám o odpuštění IT členství pro všecny osoby podílejících se na projektu, stejně 

tak, jak tomu bylo doposud. 

 

http://wiki.siliconhill.cz/Hudebny_SH

