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ŘÁD PŘEHLÍDKY 
 
I. Průběh přehlídky 

 
1. Přehlídka je určena žákům oboru varhanní hry na základních uměleckých školách. 
2. Přehlídky se nemohou zúčastnit absolventi a studující profesionálních škol, např. konzervatoří, 

víceletých gymnázií s hudebním zaměřením, středních i vysokých uměleckých škol 
a pedagogických fakult, pro něž je hra na varhany jakoukoliv formou zahrnuta do studijního 
programu (např. obor sbormistrovství chrámové hudby apod.). 

3. Absolventi a studující profesionálních škol se zaměřením na hru na jiné klávesové nástroje, 
skladbu a dirigování se mohou zúčastnit přehlídky v kategorii Virtuosi. 

4. Kandidát je zařazen do přehlídky na základě přihlášky, ve které se zavazuje ke splnění podmínek 
přehlídky a respektování řádu přehlídky platného pro XIV. ročník. 
O přijetí jeho přihlášky a zařazení do kategorie rozhoduje organizační výbor a účastníka přehlídky 
vyrozumí prostřednictvím jeho pedagoga.  

5. Vylosování pořadí účastníků přehlídky se provádí na schůzi organizačního výboru po uzávěrce 
přihlášek. 
O vylosování je proveden písemný záznam. 
O vylosovaném pořadí budou účastníci přehlídky vyrozuměni e-mailem prostřednictvím vysílající 
ZUŠ. 

6. Registrační příprava u koncertního nástroje v Sukově síni v rozsahu 60 minut (kategorie Juniori) 
a 120 minut (kategorie Virtuosi) na účastníka je zajišťována organizátorem s předstihem mimo 
den přehlídky a je hrazena z rozpočtu přehlídky. Termín této přípravy zajišťuje výhradně 
organizační výbor a o čase přípravy bude účastník písemně vyrozuměn. Jakýkoli další přístup 
všech zainteresovaných osob k nástroji mimo termíny stanovené organizačním výborem je 
z důvodu zachování rovných podmínek pro všechny účastníky přehlídky nepřípustný.  

7. Registrační příprava a akustická zkouška vystoupení přehlídky 
- je určena pro účastníka přehlídky, pedagoga a registrační asistenci; přítomnost 

pedagogického dozoru je nezbytná 
- nesmí být narušována další osobou; naprosto nepřípustná je přítomnost porotce, který bude 

posléze výkon bodovat 
- může proběhnout za tiché přítomnosti jiných osob v prostoru přehlídky, ale pouze se 

souhlasem účastníka přehlídky, pedagoga a organizačního výboru. 
8. Pořadatel přehlídky nezajišťuje registrátora pro výkon kandidáta. 

Registrační asistence pedagoga je přípustná a to i v případě, že je zároveň členem poroty. 
9. Kandidát je povinen se dostavit na místo konání přehlídky 30 minut před stanovenou dobou svého 

vystoupení. 
10. Účastník přehlídky je povinen dodržet repertoár, který uvedl v závazné přihlášce. 

Změna pořadí skladeb oproti programu je možná. Tuto změnu oznámí účastník před vystoupením 
moderátorovi. 

11. Nedostaví-li se kandidát z vážného důvodu k vlastnímu vystoupení v určenou dobu, smí hrát 
pouze se souhlasem poroty a to na závěr přehlídky. 

12. Nedodržení podmínek přehlídky, změna programu oproti přihlášce a překročení časového limitu 
budou po jednání poroty a organizačního výboru sankcionovány odečtem bodů z bodového 
průměru. Tyto trestné body budou zaznamenány zvlášť v bodovací listině. 

13. Porušení řádu přehlídky posuzuje ve všech případech organizační výbor v součinnosti s porotou. 
Podle stupně závažnosti přestupku může být účastníkovi přehlídky udělena sankce, ve 
výjimečném případě i pozastavena účast na přehlídce. 

14. Účastníci přehlídky nemají právo vznášet námitky proti ustanovení poroty, ani odmítnout 
některého jejího člena. 

15. Ocenění účastníci přehlídky převezmou diplomy se jmény a věcné či symbolické ceny na konci 
každého soutěžní dne během vyhlášení výsledků, jehož místo a čas určuje pořadatel. 

 
 
 



II. Porota 
 

1. Výkony kandidátů bude posuzovat 5 členná porota složená z odborníků vzdělaných v oboru 
varhanní hry. 

2. Členy poroty a jejího předsedu jmenuje organizační výbor. Jejich jména budou 
oznámena účastníkům přehlídky při slavnostním zahájení. 

3. Předseda poroty 
- určuje program plenárního zasedání poroty, její pracovní pořad a řídí průběh přehlídky v rámci 

podmínek přehlídky a denního rozvrhu 
- dbá na dodržování povinností členů poroty a zajišťuje funkčnost všech jednání poroty 
- vyhlašuje jménem poroty všechna rozhodnutí 
- předává ceny a diplomy a činí veřejná oznámení o jednání poroty. 

4. Místopředseda poroty 
- je volen členy poroty na ustavujícím zasedání, které se koná před zahájením přehlídky 
- zástupně vykonává úkoly předsedy poroty v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění, 

pokud je tímto předsedou pověřen. 
5. Tajemník poroty 

- je jmenován organizačním výborem 
- provádí zápis veškerých jednání poroty 
- měří čistý čas skladeb programů vystoupení jednotlivých kandidátů 
- informuje předsedu poroty o překročení časového limitu programu účastníka přehlídky 
- zodpovídá za výběr bodovacích lístků od všech porotců, sčítání bodů a stanovení bodových 

průměrů 
- zodpovídá za výsledné seřazení výkonů kandidátů na základě vypočtených bodových průměrů 

a seznamuje s nimi porotu 
- koordinuje práci poroty a sekretariátu přehlídky 

6. Porotce je povinen 
- zúčastnit se zahajovací schůzky poroty s organizačním výborem před začátkem přehlídky 
- zúčastnit se vystoupení přehlídky v celém průběhu  
- vyjádřit bodováním svůj soud o každém jednotlivém výkonu, a to podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí a nikým neovlivňován 
- zúčastnit se porady o vyhodnocení výsledků a rozdělení cen 
- zúčastnit se diskuze s účastníky a pedagogy o výkonu na přehlídce 
- zúčastnit se závěrečné schůzky s organizačním výborem 
Krátkodobou nepřítomnost   lze omluvit  u  předsedy  poroty, a  to pouze udáním závažných 
důvodů. Takto omluvená nepřítomnost porotce je i s odůvodněním písemně 
zaznamenána tajemníkem. 

7. Porota 
- vyslechne výkony všech účastníků přehlídky 
- posuzuje a bodově ohodnotí výkony všech účastníků přehlídky podle bodu III  

řádu přehlídky 
- stanoví konečné pořadí kandidátů po projednání vypočtených bodových průměrů, vyřešení 

problémů bodových shod u více kandidátů a jiných sporných případů 
- rozhoduje o udělení sankcí soutěžícím při nedodržení podmínek přehlídky nebo 

řádu přehlídky podle bodu IV 
- rozhoduje o případném sloučení, dělení a neudělení cen 

8. Všechna jednání poroty jsou neveřejná a jsou písemně zaznamenávána. 
9. Všechna usnesení poroty se provádějí výhradně na plenární schůzi, které se zúčastní všichni 

porotci. 
10. O všech otázkách rozhoduje porota hlasováním, a to prostou většinou. Ve sporných případech má 

předseda právo rozhodujícího hlasu. 
11. Zasedání poroty mohou být přítomni zástupci vyhlašovatelů a členové organizačního výboru bez 

práva hlasovacího. 
12. Mimo uzavřené jednání poroty se její členové nevyjadřují k výkonům kandidátů přehlídky ani 

nekomentují interní jednání poroty, a to do doby zveřejnění výsledků přehlídky. 
13. Zprávy o činnosti poroty vydává veřejnosti a sdělovacím prostředkům tiskový mluvčí přehlídky 

určený organizačním výborem přehlídky. 
 



 
III. Ocenění výkonu kandidátů 
 

1. Hodnocení má být projevem kolektivního názoru poroty a probíhá na základě bodování, diskuse 
a hlasování o sporných případech. 

2. Člen poroty nesmí hodnotit v případě 
- že účastník je zároveň jeho žákem  
- pokud se z pověření pedagoga podílel na přípravě programu a výkonu 

kandidáta 
- že výkon účastníka nevyslechl v celém rozsahu. 
V těchto případech odevzdává tajemníkovi podepsaný bodovací lístek s udáním důvodu, proč 
neboduje.  

3. Každý kandidát je hodnocen od 0–25 bodů, přičemž 25 je klasifikace nejlepší. 
Pro ocenění celkové je charakterizující hodnocení slovní. 

       0–5     bodů nedostatečný výkon 
       6–10 dostatečný výkon 
     11–15 dobrý výkon 
     16–20 velmi dobrý výkon 
     21–25  vynikající výkon 

V bodování se hodnotí následující kritéria: 
     1. Věrnost notovému zápisu 
     2. Technická úroveň hry 
     3. Přednesová stránka výkonu 
     4. Smysl pro styl a výstavbu skladby 
     5. Přizpůsobení se nástroji a prostoru 

Není přípustné dělení bodů na poloviny ani desetiny.  
4. Není dovoleno vymazávání bodového hodnocení. Porotce může na svém bodovacím lístku počet 

bodů škrtnout a nové bodování připsat zároveň s poznámkou „oprava“. Tuto opravu lze však 
provést pouze před odevzdáním bodovacích lístků. 

5. Porotci odevzdají bodovací lístky tajemníkovi poroty před přestávkou a při skončení přehlídky. 
6. Na základě výsledného bodového pořadí výkonů přehlídky proběhne jednání poroty podle bodu 

II/7. 
7. Výsledkové a bodovací listiny budou zveřejněny při vyhlášení výsledků každé kategorie. 
8. Oceněným účastníkům přehlídky budou předány diplomy se jmény a věcné či symbolické ceny. 

 
 

IV. Závěrečné ustanovení 
 

1. Porota a organizační výbor na svém závěrečném zasedání vyhodnotí průběh a kvalitu celé akce. 
Na tomto základě bude rozhodnuto o uspořádání přehlídky v příštím roce, jakož i o jejím 
případném rozšíření. Zároveň budou předneseny návrhy podmínek nadcházejícího ročníku. 

2. Vzniklé spory o výklad jednacího řádu přehlídky řeší organizační výbor. 
3. Tento jednací a organizační řád byl vypracován organizačním výborem a je závazný pro čtrnáctý 

ročník přehlídky. 
 


