
Fondy hudebních spolků, sdružení, škol, podniků a veřejně zřizovaných 

hudebních institucí (abecedně) 

 

Akademické pěvecké sdružení Moravan (Brno, zal. 1931) 

 

Barvič, Joža (Barvič & Novotný), fa. (Brno, zal. 1883) 

nakladatel, knihkupec, pořadatel koncertů 

 

Benediktinská knihtiskárna (Rajhrad u Brna) 

 

Brněnské klavírní trio (Brno) – nezpracováno 

 

Brněnský dětský sbor (Brno, 1945–1977) – nezpracováno 

 

Brněnský mužský sbor Foerster (Brno) – zpracováno částečně 

 

Brněnský soubor Julia Fučíka (Brno, 1948–1956) – nezpracováno 

 

Brünner Musikverein (Brno, 1862–1939) – zpracováno částečně 

 

Brünner Schubertbund (Brno) 

 

Brünner Typographen Sängerbund (Brno, zal. 1867) 

 

Česká katolická charita – hudební vydavatelství 

 

Československý hudební slovník osob a institucí (Brno) 

 

DISKANT, hudební vydavatelství (Brno) – nezpracováno 

 

Filharmonický spolek Beseda brněnská (Brno, zal. 1861) 

 

Hudební archiv Moravského zemského muzea (Brno, zal. 1919) 

 

Hudební komise pro jednotný kancionál 

 

Hudební matice Umělecké besedy, hudební nakladatelství (Praha, 1871–1949) 

 

International E. W. Korngold Society (Londýn, Velká Británie) – nezpracováno 

 

Janáčkovo kvarteto (Brno, zal. 1947) – zpracováno částečně 

 

Jazzklub Brno – nezpracováno 

 

Jistebničtí zpěváčci (Jistebník, 1929–1938) 

 

Jubilejní nadace Bedřicha Smetany (Brno, 1927–1953) 



 

Klub moravských skladatelů I. (Brno, 1918–1949) 

 

Klub moravských skladatelů II. (Brno, zal. 1990) – nezpracováno 

 

Kvarteto Richarda Ziky (Brno, 1945–1957) – nezpracováno 

 

Moravské kvarteto (Brno, 1923–1959) 

 

Moravské vokální kvarteto (Brno, 1928–1949) – nezpracováno 

 

Musik- und Gesangverein der Stadt Wischau (Vyškov) 

 

Musikverein in Prossnitz (Prostějov) 

 

Mužský zpěvácký spolek Čestmír (Polná u Jihlavy) 

 

Národní divadlo v Brně 

 

Národní listy, novinová redakce (Praha) 

 

OPUS /Obec přátel umění sborového/ (Brno, 1926–1944) – nezpracováno 

 

Orchestrální sdružení v Brně / Helfertovo orchestrální sdružení (Brno, zal. 1903) – zpracováno 

částečně 

 

Orchestrální sdružení ve Vyškově (Vyškov) 

 

Park kultury a oddechu /PKO/ Brno 

 

Pazdírek Ludevít, Oldřich a Dušan, hudební nakladatelství (Brno) 

 

Pěvecká a hudební jednota Jaromír (Jaroměř, zal. 1856) 

 

Pěvecké sdružení moravských učitelů (Kroměříž, Brno, zal. 1903) 

 

Pěvecký sbor Janáček v Třebíči (zal. 1933) 

 

Prigovič, nakladatel dechové hudby (Hostim) 

 

Radiojournal (Brno) 

 

Řemeslnická beseda Svatopluk (Brno, 1868–1951) 

 

Slovácká filharmonie (Uherské Hradiště, 1924–1939) 

 

Svaz československých skladatelů (odbočka Brno) – nezpracováno 

 



Symfonický orchestr kraje brněnského (Brno, 1951–1955) – nezpracováno 

 

Typografická beseda Veleslavín (Brno, 1885 – cca 1912) 

 

Umělecká beseda (Praha) 

 

Unie českých hudebníků (odbočka Brno) 

 

Vachův sbor moravských učitelek (Brno, zal. 1917) – depozitum VSMU 

 

Varhanická škola v Brně / Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě (Brno, 1882–1919) 

 

Vereinigte deutsche Theater in Brünn (Brno) 

 

Volné sdružení přátel moderní hudby (Olomouc) 


