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Dvořákova Praha 2021 dnes vrcholí ve zcela vyprodaném Rudolfinu 
P r a h a (24. září 2021) – Po téměř třech nabitých týdnech dnešním koncertem ve Dvořákově síni 
Rudolfina vyvrcholí 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který si 
připomněl 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Pod taktovkou rezidenčního umělce Sira Andráse 
Schiffa vystoupí orchestr České filharmonie, Sir András Schiff se zároveň ujme sólového partu v 
Mozartově Klavírním koncertu č. 20 d moll. Koncert je symbolicky zcela vyprodaný – pořadatelé se 
letos opět setkali s velkým zájmem veřejnosti a festival navštívilo bezmála 15 tisíc diváků.  

„Nesmírně nás těší, jaký zájem měli diváci o každý jednotlivý koncert, a máme radost, že v souladu s 
platnými nařízeními se podařilo uskutečnit program v celé jeho plánované šíři,“ uvedl ředitel Dvořákovy 
Prahy Jan Simon. Zároveň dodal: „Děkujeme všem, kdo za námi přišli na koncerty, a dali tak přednost 
krásné hudbě před trochou nepohodlí.“ 

Dvořákova Praha 2021 nabídla návštěvníkům celkem 28 akcí, z toho 25 koncertů. Šest programů bylo 
určených dětem a studentům, z toho tři byly mistrovské kurzy. Na festivalu vystoupilo dohromady 10 
orchestrů, pět z nich bylo zahraničních, čtyři české a jeden studentský. Příležitost na pódiu Dvořákovy 
Prahy dostalo přes 60 adeptů interpretačního umění z řad studentů vedle interpretační špičky a v 
přímém srovnání s ní, postupně se na pódiích vystřídalo více než 700 umělců (orchestry, sbor, komorní 
soubory a sólisté). 

Pořadatel festivalu, Akademie klasické hudby, je s Českým rozhlasem zároveň spolupořadatelem 
soutěže Concertino Praga. Na festivalu se tak 17. a 18. září uskutečnila veřejná finálová kola letošního 
ročníku této soutěže v kategorii komorní a sólová hra. V pondělí 20. září byla na festivalu předána Cena 
Antonína Dvořáka Siru Andrási Schiffovi a postupně zde byly pokřtěny dva nahrávací projekty – 8. září 
byl představen soubor 4 CD s kompletním klavírním dílem Antonína Dvořáka v interpretaci Iva Kahánka 
a 11. září bylo v rámci Rodinného dne pokřtěno CD Perníková chaloupka Jana Kučery a Dětské opery 
Praha.  

Festival Dvořákova Praha od jeho založení finančně podporuje podnikatel a filantrop Karel Komárek 
prostřednictvím své rodinné nadace. Důležitými partnery festivalu jsou Ministerstvo kultury České 
republiky a Hlavní město Praha i řada dalších soukromých mecenášů. Patnáctý ročník Dvořákovy Prahy 
se uskuteční v termínu 8.–25. září 2022. 
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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  

 
Více na www.dvorakovapraha.cz. 


