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Sólistou Dvořákova Houslového koncertu bude Josef Špaček 

P r a h a (5. září 2021) – Pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který 

začíná v pondělí 6. září, oznámili změnu sólisty koncertu ve čtvrtek 9. září. Původně avizovaný 

americký houslista Joshua Bell zrušil svou účast na evropském turné orchestru Academy of St Martin 

in the Fields z důvodu vážného zdravotního stavu blízkého člena rodiny. Po dohodě s vedením 

tohoto špičkového komorního tělesa se sólového partu v Koncertu pro housle a orchestr a moll 

Antonína Dvořáka ujme český houslista Josef Špaček. 

„Tato situace nás samozřejmě neobyčejně mrzí, ale naší prioritou bylo zachovat program beze změn. 

To se podařilo, orchestr na náš návrh, aby s ním vystoupil právě Josef Špaček, okamžitě nadšeně 

reagoval,“ uvedl ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Jak dodal, festival tím pokračuje 

v propojování vynikajících českých sólistů se zahraničními orchestry, jako je tomu v případě 

Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Jakubem Hrůšou a sopranistky Kateřiny Kněžíkové 

(koncert 19. září) nebo houslisty Jana Mráčka (koncert 21. září). 

Bývalý dlouholetý koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček je publiku velmi dobře známý jako 

sólista i jako člen komorních uskupení – na Dvořákově Praze jej v roce 2018 ke spolupráci přizvala 

kurátorka Komorní řady klarinetistka Sharon Kam, v roce 2019 vystupoval společně s houslistou Gilem 

Shahamem, Kianem Soltanim, Gerhardem Oppitzem a Pavlem Niklem, loni diváky nadchl jako jeden 

z interpretů klavírních kvartetů Antonína Dvořáka spolu s Lukášem Vondráčkem, Tomášem Jamníkem, 

Pavlem Niklem a Jakubem Fišerem. 

Koncert 9. září zahájí Mendelssohnova předehra ke Snu noci svatojánské, po Dvořákově Houslovém 

koncertu bude ve druhé půli večera následovat Symfonie č. 1 C dur Georgese Bizeta. Pořadatel festivalu 

již kontaktoval všechny diváky, kteří si zakoupili vstupenky přes online rezervační systém, aby je 

o změně informoval, a to včetně možnosti vrácení vstupného. 
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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 uskuteční 6.–24. 9. 2021. Více na www.dvorakovapraha.cz. 

http://www.dvorakovapraha.cz/

