
 

 

 
 

   

        
      

         
        

 

 

 
   

     

         
     

        
   

 

            

       

            

          

        

   

           

           

            

 

       

             

      

 

    
    

     
 

 

     

 

 

    

Letošní Cenu Jiřího Bělohlávka získal dirigent Robert Kružík 

Praha (24. 6. 2020) – Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do třiceti let, která byla dnes podruhé 
vyhlášena na počest bývalého šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, získal 
dirigent Robert Kružík. V průběhu open air koncertu na zámku Sychrov, který živě vysílala 
Česká televize na programu ČT art a na Facebooku, mu ji předala manželka Jiřího Bělohlávka 
Anna Fejérová. 

„Robert Kružík je jedním z nejvýraznějších českých dirigentů mladé generace. Své kvality dokázal čerstvým 
jmenováním na post šéfdirigenta Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně i vynikající uměleckou prací 
v brněnské filharmonii i opeře. Jako asistent připravoval Českou filharmonii na koncerty Pražského jara a 
Českou studentskou filharmonii na vystoupení se Simonem Rattlem,“ vysvětluje generální ředitel České 
filharmonie David Mareček a uzavírá: „Komise se na jeho volbě shodla jednomyslně.“ 

V komisi, která rozhodovala o udělení Ceny Jiřího Bělohlávka, zasedli vedle Anny Fejérové a šéfredaktora 
časopisu Harmonie Luboše Stehlíka zástupci institucí, s nimiž Jiří Bělohlávek v posledních letech svého 
života nejintenzivněji spolupracoval – za Pražské jaro Roman Bělor, za PKF – Prague Philharmonia Jan 
Fišer, za Hudební akademii múzických umění Irvin Venyš a za Českou filharmonii Jiří Vodička a David 
Mareček. 

„Stát se laureátem Ceny Jiřího Bělohlávka je pro mě obrovská pocta,“ říká Robert Kružík. „Velká osobnost, 
preciznost, charisma, vitalita, jedinečnost… To jsou první slova, která mi vyvstanou na mysli při vyslovení 
jeho jména. Jako student Akademie múzických umění v Praze, kde jsem studoval dva obory v letech 2010 až 
2016, jsem se bohužel s panem dirigentem neměl možnost potkat. Nejprve kvůli jeho angažmá v Londýně a 
poté kvůli jeho pracovnímu vytížení, když se ujal postu šéfdirigenta České filharmonie. To mu nedovolovalo 

navázat na svá předchozí pedagogická léta na HAMU. Velmi mne mrzí, že se nemohu počítat mezi jeho přímé 
žáky, ale snažil jsem se alespoň navštěvovat maximum koncertů, které pan dirigent řídil ať už v Praze, Brně 
nebo kdekoli, kde jsem mohl být přítomen jako posluchač v publiku. Jiří Bělohlávek ze začátku své kariéry 
působil v letech 1972 až 1978 při Státní filharmonii Brno, což jsem samozřejmě vzhledem k svému věku nemohl 
zažít. Ale má rodina, jejíž členové byli a jsou brněnskými filharmoniky, mi jako mladému adeptovi dirigování 
vyprávěla mnoho příhod a zážitků, které s panem dirigentem v jeho prvním profesionálním angažmá zažila. 
Takže jeho jméno mě provázelo už od dětství. Společně s dalšími velikány českého dirigentství, jako byli Václav 
Talich, Rafael Kubelík, František Jílek či Karel Ančerl, je pro mě odkaz Jiřího Bělohlávka velkou inspirací do 
budoucna.“ 

Cena Jiřího Bělohlávka, jejíž první laureátkou se v minulém roce stala hornistka Kateřina Javůrková, je 
spojena s peněžitou odměnou 30 tisíc korun. Robert Kružík dále získal diplom v podobě grafického listu, jehož 
autorem je malíř Jiří Voves, blízký přítel Jiřího Bělohlávka, který navrhl i jeho náhrobek na Vyšehradském 
hřbitově. 

Životopis Roberta Kružíka naleznete zde, jeho fotografie pak zde. 

Kontakt 

Luděk Březina, tel.: 736 605 620, e-mail: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz 

http://www.robertkruzik.cz/biography
http://www.robertkruzik.cz/gallery
mailto:ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz

