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Nominace na Cenu Antonína Dvořáka 2022 jsou otevřeny 
 
P r a h a (30. května 2022) – Od dnešního dne přijímá Akademie klasické hudby nominace na 
kandidáty Ceny Antonína Dvořáka za rok 2022. Svůj tip na osobnost, umělecký kolektiv, 
instituci nebo organizaci, jež svou činností výrazně přispívají k popularizaci české klasické 
hudby u nás i v zahraničí, mohou pořadateli zasílat právnické osoby nebo jednotlivci starší 
18 let až do 31. srpna 2022. 
 
Z došlých nominací bude laureáta Ceny Antonína Dvořáka 2022 vybírat na svém zasedání Rada 
akademiků, která k rozhodování zasedne během konání letošního festivalu Dvořákova Praha 
(8.–25. září 2022). Poté bude zároveň rozhodnuto o termínu a způsobu slavnostního předání 
ceny. 
 
„Dílo Antonína Dvořáka je součástí nejen českého, ale světového kulturního dědictví. Každý, 
kdo usiluje o šíření Dvořákova tvůrčího odkazu a povědomí o české hudební kultuře ve světě, si 
zaslouží uznání. Napomáhá tím každému z nás posilovat hrdost vyplývající z příslušnosti 
k národu, z něhož pocházejí tvůrci, kteří ovlivnili a ovlivňují světové kulturní dění. A obecná úcta 
k estetickým a etickým hodnotám jsou tím elementem, který i v zrcadle současných událostí 
poukazuje na mentální vyspělost společnosti. Deklaratorní ocenění těch, kteří o takové 
hodnoty se vší vervou bojují, je zákonitým vyústěním snahy Akademie klasické hudby 
o prosazování nejen tvůrčího, ale i lidského odkazu Dvořákova génia,“ říká Jan Simon, 
intendant Akademie a ředitel festivalu Dvořákova Praha. 
 
Za dobu existence Ceny Antonína Dvořáka je přehled jejích laureátů skutečně impozantní. 
Počínaje historicky prvním držitelem tohoto ocenění, jímž se v roce 2009 stal pravnuk 
Antonína Dvořáka, houslista a skladatel Josef Suk, a konče loňským laureátem, kterým je 
britsko-maďarský klavírista Sir András Schiff. Ten si cenu převzal bezprostředně po svém 
vystoupení na festivalu Dvořákova Praha 2021. 
 
Cenu Antonína Dvořáka uděluje od roku 2009 Akademie klasické hudby, jejím cílem je 
vyzdvihnout osobnosti, umělecké kolektivy či instituce za mimořádné umělecké počiny nebo 
významné zásluhy na propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v 
zahraničí. O jejím nositeli rozhoduje od roku 2012 Rada akademiků složená z významných 
osobností českého kulturního života i klasické hudby. Laureáti Ceny Antonína Dvořáka získávají 
skleněnou plastiku violoncella vyrobenou skláři společnosti Moser podle návrhu 
akademického architekta Jiřího Pelcla. 
 
Nominace je možné zasílat na adresu info@akademieklasickehudby.cz. 
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Kontakt pro média: 
Markéta Voráčová, PR a tiskový servis 
tel.: 724 542 784, e-mail: press@dvorakovapraha.cz 
 
 
Cena Antonína Dvořáka 
Prestižní ocenění v oblasti klasické hudby. Jejím smyslem je vyzdvihnout osobnosti, umělecké kolektivy či 
instituce za mimořádné umělecké počiny nebo významné zásluhy na propagaci a popularizaci české klasické 
hudby v České republice i v zahraničí. Akademií klasické hudby je vyhlašována od roku 2009. 
 
hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  partner  Moser 
 
Více informací na akademieklasickehudby.cz/cena-antonina-dvoraka 


