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Dvořákova Praha uctí památku svaté Ludmily Dvořákovým oratoriem 
P r a h a (15. září 2021) – Jedno z nejvýznamnějších letošních výročí, 1100 let, jež dnes uplynou od 
smrti svaté Ludmily, pramáti křesťanské víry v Čechách, si festival Dvořákova Praha připomene ve 
čtvrtek 16. září uvedením stejnojmenného oratoria Antonína Dvořáka v katedrále svatého Víta na 
Pražském hradě. Monumentální skladbu provede orchestr České filharmonie pod vedením Petra 
Altrichtera spolu s Pražským filharmonickým sborem, sbormistrem Lukášem Vasilkem a sólisty Evou 
Hornyákovou, Richardem Samkem, Janou Hrochovou a Gustávem Beláčkem. Koncert bude od 20:15 
hodin živě přenášet Česká televize na programu ČT art. 

„V den svátku svaté Ludmily, patronky českých zemí, budeme moci vyslechnout zhruba 75minutovou 
verzi koncertního provedení Dvořákova díla,“ upřesňuje ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon a 
dodává: „Oslavám této české světice bude týž den odpoledne věnována také mše celebrovaná 
Dominikem kardinálem Dukou v bazilice svatého Jiří.“ 

Oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila patří k nejzásadnějším vokálně instrumentálním 
ztvárněním tohoto tématu v kulturních dějinách. Jeho premiéru dirigoval sám skladatel v Anglii v roce 
1886. Zpívaný text k dílu vytvořil Jaroslav Vrchlický a dramaticky v něm vykreslil zničení pohanských 
model, sňatek Ludmily s prvním historicky doloženým Přemyslovcem Bořivojem a svátost křtu, který 
jim na Velehradě udělil biskup Metoděj. Celé dílo vrcholí fugou na historický text z přelomu 10. a 11. 
století Hospodine pomiluj ny. 
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O festivalu 
Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a 
filantrop Karel Komárek. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem 
dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety 
klasické hudby. 

 
hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  za podpory  Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha  hlavní 
partner  Sazka  partneři koncertů  KKCG Real Estate, MND  generální mediální partner  Česká televize  hlavní 
mediální partneři  PRÁVO, Český rozhlas  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Týdeník Rozhlas, Novinky.cz, Classic 
Praha  oficiální vůz  BMW Renocar, Mini Renocar  speciální poděkování  Česká filharmonie, Hudební a taneční fakulta 
Akademie múzických umění v Praze, Národní galerie v Praze, Arcibiskupství pražské, Správa Pražského hradu, OSA  

 
Dvořákova Praha se koná 6.–24. 9. 2021. Více na www.dvorakovapraha.cz. 


