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Vzdělání
1985 - 89 studium na HAMU v trombonové třídě doc. Miloslava Hejdy – vyjímečného člověka,
mimořádného pedagoga a legendy české trombonové školy.
1979 - 85 konzervatoř v Košicích ve třídě prof.P.Takáče
Své první kroky ve hře na trombon a první úspěchy v dětských interpretačních soutěžích jsem
absolvoval pod učitelským vedením svého otce, významného slovenského pedagoga Jiřího
Novotného.
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HAMU – komorní hra
Žesťové kurzy Vimperk
Czech Philharmonic Brasses
(žesťový sextet ČF)
Český národní symfonický orchestr
Bohemian Brass
(žesťový kvintet FOK)
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
Žesťové kurzy Strakonice
Národní divadlo Praha
Česká filharmonie
(roční studijní stáž)
Státní filharmonie Košice

Interpretační úspěchy - soutěžní
1989 - 1. cena na celostátní interpretační soutěži v Kraslicích

1987 - 1. cena Zlatá plaketa a titul Laureáta 39.ročníku
Mezinárodní hudební soutěže
PRAŽSKÉ JARO
1987 - 1. cena na interpretační soutěži ČR v Kraslicích
1985 - 1. cena na interpretační soutěži Slovenských konzervatoří
1983 - 3. cena na interpretační soutěži ČR v Kraslicích
1983 - 1. cena na interpretační soutěži Slovenských konzervatoří

Interpretační úspěchy - konkurzní
1994 1992 1991 1989 -

vítězství v konkurzu na 1. trombon do orchestru FOK
vítězství v konkurzu na 2. trombon do České filharmonie
vítězství v konkurzu na 1. trombon do Orquestra Simfonice de Castilla y Leon
vítězství v konkurzu na 1. trombon do orchestru Národního divadla

Koncertní činnost (sólová)
1984 - 2006 během trvání mé koncertní činnosti jsem vystoupil jako sólista s mnoha orchestry:
Komorní orchestr Graz

J. G. Albrechtsberger: Koncert pro trombon

Státní filharmonie Košice

K. Serocki: Koncert pro trombon
F.David: Koncert pro trombon

Vídeňská komorní filharmonie

G.Wagenseil: Koncert pro trombon

Sukův komorní orchestr

J. Dvořáček: Ivence pro pozoun

Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK

J. Matěj: Koncert č.1 pro trombon
V.Trojan: Zpěv žabího prince
Toru Takemitsu: Gemaux

Janáčkova filharmonie Ostrava

J. Matěj: Koncert č.1 pro trombon

Filharmonie Plovdiv

F.David: Koncert pro trombon

Český národní symfonický orchestr

D. Baker: Concert piece for trombone
V.Trojan: Zpěv žabího prince

Pražský komorní orchestr

J. Dvořáček: Invence pro pozoun

Koncertní činnost (komorní)
V letech 1996 – 2009 jsem se souborem Bohemian Brass absolvoval bezpočet samostatných
koncertů po celé České republice. Koncerty byly často propojené i s mluveným slovem, o které
se postarala řada naších předních činoherních herců - Vladimír Ráž, Bořivoj Navrátil, Milena
Dvorská, Ivana Andrlová a jiní.
2000 – mimořádný koncert žesťového kvinteta Bohemian Brass v koncertní sezoně FOK
společně se světoznámým trombonistou Christianem Lindbergem.
Od roku 1999 jsem jako člen komorního souboru Czech Philharmonic Brasses odehrál řadu
samostatných koncertů (v abonentní řadě České filharmonie, na festivalu K8 v Basileji, na
festivalu Janáčkův máj aj.) a také absolvoval několik prestižních zahraničních turné po
Evropě (2x) a Japonsku (5x).

Soubor Pražští žesťoví sólisté (založený r.1972) patří dlouhá léta k nejvýraznějším žesťovým
komorním uskupením u nás. Vždy ho tvořily výjimečné hráčské osobnosti. Za dobu svého trvání
prošel přirozenou generační výměnou, nicméně i pro současnou podobu ansámblu zůstávají jeho
typické znaky – výjimečné hráčské dispozice, sólistické schopnosti každého jednotlivce,
mimořádná tónová kultura a perfektní ansámblová souhra.
Unlimited Media Czech Republic

Koncertní činnost (orchestrální)
Během téměř třech desítek let působení v Symfonickém orchestru hl.m.Prahy FOK a Českém
národním symfonickém orchestru jsem jako solo trombonista těchto orchestrů měl tu čest
spolupracovat s mnoha slavnými dirigenty světového významu:
Sir.Georg Solti
Libor Pešek

Seiji Ozawa

Jiří Bělohlávek

Genadij Rožděstvenskij

Zubin Mehta Václav Neumann
Serge Baudo

Elijahu Inbal

Paul Freeman

Helmuth Rilling

Zdeněk Košler

Sir.Charles Mackerras

Lalo Schifrin

V červenci 2015 jsem ve studiu Gallery No.1 v Hostivaři natáčel s Českým národním
symfonickým orchestrem pod taktovkou legendárního skladatele E. Morriconeho jeho hudbu k
filmu Q.Tarantina: Osm hrozných, za kterou maestro obdržel o rok později prestižní ceny -

OSCAR a ZLATÝ GLÓBUS za filmovou hudbu.

Pedagogická činnost
Od roku 2011 působím jako pedagog na Katedře dechových nástrojů HAMU VÝUKA KOMORNÍ HRY .
Za léta mého působení na HAMU jsem se kromě řady mimořádných koncertů a vystoupení také
podílel na přípravě 17 veřejných koncertů komorní hudby, na kterých vystoupilo pod mým
vedením celkem 47 různých souborů, ve kterých účinkovalo (samozřejmě i opakovaně)
přes 270 posluchačů naší katedry.
V roce 2019 vyhrálo pod mým vedením žesťové kvinteto HAMU – BRASStet
mezinárodní soutěž: Jeju International Wind Ensemble Festival 2019 v Jižní Korei.

V letech 2011 – 16 jsem působil jako lektor Letních žesťových kurzů ve Vimperku, kterých se
zúčastnilo mnoho trombonistů z různých konzervatoří a vysokých škol celé České republiky.

2010 - člen přípravné komise 63.ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara
2005 - člen poroty interpretační soutěže žesťových nástrojů v Brně
2004 - člen poroty 56. ročníku Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara
1994 - 97 lektor Letních žesťových kurzů ve Strakonicích

Diskografie sólových nahrávek

(LP a CD )

7/ 2009 - CD s Philharmonic Wind Orchestra - Trombonissimo od J. G. Mortimera
pro švýcarskou vydavatelskou firmu MarcPhon.

6/ 2006 - CD s Českým národním symfonickým orchestrem – dir.P.Freeman:
Koncert pro trombon a smyčcový orchestr Davida Bakera pro vydavatelství Albany records U. S.

5/ 2002 - CD s Czech Philharmonic Brasses - Chamber serie
4/ 1997 - CD se Symfonickým orchestrem hl.m.Prahy FOK - dir.L. Pešek:
Žabák ze svity Císařův slavík od Václava Trojana pro vydavatelství Supraphon.

3/ 1994 - CD s Pražskými muzikanty Milana Bašty – Jan Hlaváček: Staccato polka
2/ 1988 - LP profilová deska (Panton) s Janáčkovou filharmonii Ostrava – dir.T.Koutník:
Rudolf Kubín: Koncert pro pozoun s doprovodem orchestru
Jožka Matěj: Koncert pro pozoun a orchestr č.1.

1/ 1986 - LP gramofonový snímek - J. Dvořáček: Téma s Variacemi pro vydavatelství Panton.

Publikační činnost
Za léta strávená učením a předávaním svých zkušeností mladým trombonistům jsem často
litoval, že na trhu není k dispozici žádná příručka denního cvičení, kde by bylo jednoduchou
formou vysvětleno co, proč a jak denně cvičit. Pokoušel jsem se ji nahradit různými na papírky
psanými poznámkami, které by si studenti mohli sebou odnést domů a které by jim byly
nápomocné při orientaci v jejích samostatné každodenní práci.
V roce 2016 jsem pak v hudebním nakladatelství Thomas Music Publishing Prague vydal
publikaci s názvem PRACOVNÍ SEŠIT DENNÍHO CVIČENÍ pro trombon .
Jedná se o publikaci určenou studentům konzervatoří a vysokých škol v oboru hry na trombon.
V textové části se snažím poskytnout studentům odpovědi na jejch nejčastější otázky týkající se
hry, studia a řešení případných specifikých problémů našeho nástroje.
Ve druhé části jim představuji svůj systém denního cvičení tak, jak jsem ho sám používal v době
svých studií a koncertní činnosti.
Sešit je koncipován tak, aby ponechával studentům prostor i pro jejich poznámky, vlastní úvahy
a zkušenosti. Tímto způsobem jsem se pokusil podnítit jejich schopnost k vytváření vlastních
koncepcí denní přípravy.
V nedávné době se na mne obrátil vydavatel s tím, že původní náklad se pomalu doprodává a že
by bylo dobré uvažovat o druhém – rozšířeném vydání. Příkádám proto i přípravné texty pro
toto druhé vydání, ve kterém bych chtěl (kromě jiného) přístupnou formou zdůraznit studentům
důležitost jejich studia, i to, jakou vyjímečnou příležitost pro jejich další profesní život může toto
studium představovat.
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