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ÚVOD

Tenorista Jiří Zahradníček patří  k našim nejvýznamnějším operním pěvcům druhé poloviny 
dvacátého století. Přestože během své pěvecké dráhy, trvající více než půl století, působil na našich 
operních  scénách  a  zvláště  pak  v  pražském Národním divadle  společně  s  mnoha  legendárními 
tenoristy této doby (za všechny jmenujme například Beno Blachuta a Ivo Žídka), vždy si bohatě 
vydobyl  svou důležitou  pozici  a  stal  se  tak  jednou z  nejvýraznějších  osobností  naší  poválečné 
operní interpretační historie. Za tuto skutečnost vděčil Zahradníček především svým schopnostem 
bez nejmenších potíží pojmout repertoár neuvěřitelné šíře od buffo rolí přes role lyrické až k vysoce 
náročným partům hrdinným a dále pak umění dokonale vystihnout styl interpretovaného díla, ať už 
se jednalo o vážnou či komickou operu, operetu, píseň apod. V neposlední řadě byl jeho velkou 
předností i nezdolný hlasový fond, který mu umožňoval zpívat mnoho náročných rolí v krátkém 
časovém období a se kterým podával téměř fantastické výkony ještě ve svém velmi pozdním věku a 
který z něho proto činil pro divadlo nepostradatelnou představitelskou osobnost. 

Třebaže si tato práce neklade za cíl sdělit všechny detaily o Zahradníčkově životě a o jeho 
pěvecké  dráze,  měla  by  být  nicméně  prvním  komplexnějším  pohledem  na  tohoto  našeho 
významného pěvce. Snažil jsem se v ní alespoň stručně zmapovat Zahradníčkův život a uměleckou 
dráhu a na základě faktů a dokumentace bych se chtěl pokusit nastínit jeho přínos české opeře a 
jeho význam v dějinách naší operní interpretace.

Sám jsem Jiřího Zahradníčka zažil na jevišti bohužel pouze jednou. Bylo to v červnu roku 1996 
na scéně Státní opery Praha v roli Misaila v Musorgského Borisi Godunovovi, tedy v roli, která 
svým malým rozsahem samozřejmě nedovoluje poznat do větší hloubky pěvcovo umění. Přesto i na 
této  malé  ploše  se  Zahradníček  dokázal  neuvěřitelným  způsobem  prosadit  a  vyniknout  mezi 
ostatními pěvci. I ve svých téměř třiasedmdesáti letech zde předvedl svůj stále svěží, dobře znějící 
krásný hlas a stejně tak i výborný herecký projev, což by mu oboje mohli závidět i jeho výrazně 
mladší kolegové.

Jiří Zahradníček zůstane pro své umění nesmazatelně zapsán v naší hudební historii a bude 
navždy jednou z nejvýznamnějších osobností našeho hudebního života. 

Autor



ŽIVOTNÍ OSUDY

Pěvecké začátky v Liberci

Jiří Zahradníček se narodil 22. listopadu 1923 v Novém Bydžově (okr. Hradec Králové). Už v 
patnácti letech působil ve zdejší kapele jako klavírista a akordeonista. Brzy poté se u něj začaly 
projevovat i vlohy pěvecké, které bohatě využíval k interpretaci tanečních písní. O něco později se 
rozhodl k dalšímu studiu zpěvu, a to od roku 1940 soukromě u Vojtěcha Bořivoje Aima (1886 - 
1972), známého skladatele, sbormistra a v neposlední řadě také vynikajícího pěveckého pedagoga. 
Hlasovému vzdělávání u profesora Aima se Zahradníček věnoval téměř až do konce války, do roku 
1944, i když byl během války místo stálého studia na konzervatoři totálně nasazen do chemických 
závodů v Záluží u Mostu.

Již  během  svých  studií  se  v  roce  1941  Zahradníček  dostal  díky  koncertní  ředitelce  Ince 
Hopjanové ke svému prvnímu angažmá - v německém divadle v Liberci. Zde působil několik let 
nejprve jako sborista a získal zde své první cenné jevištní zkušenosti. 

Po skončení války v květnu roku 1945 byla svolána porada, která oficiálně rozhodla o převzetí 
libereckého divadla  do českých rukou. V divadle  zůstalo jen osm Čechů, kteří  se zde rozhodli 
založit  české  divadlo  -  Severočeské  národní  divadlo  (později  Severočeské  divadlo  Liberec  a 
Divadlo  F.  X.  Šaldy).  Mezi  těmito  osmi  lidmi  byl  i  Zahradníček,  který  se  ihned po návratu  z 
vojenské prezenční služby dostal na této scéně, kterou vedl nejprve Milan Zuna a od roku 1946 
Jaromír  Žid,  k  prvním  malým  sólovým  rolím.  K  dalšímu  uměleckému  vývoji  mu  dopomohla 
náhoda - při záskoku za onemocnělého představitele Vaška ve Smetanově Prodané nevěstě prokázal 
vedle své pohotovosti i značnou míru talentu. Tato skutečnost vedla k tomu, že začal být obsazován 
i do náročnějších operních úloh. Nejprve to byl obor tenor - buffo, ale již brzy přišly na řadu i vážné 
role. Nastudoval např. Warnemana ze Smetanových Braniborů v Čechách, Jontka v Moniuszkově 
Halce,  Ernesta  v  Donizettiho  Donu  Pasqualovi,  Manrica  ve  Verdiho  Trubadúrovi,  Rudolfa  v 
Pucciniho  Bohémě  a  markýze  de  Chateuneuf  v  Lortzingově  Caru  a  tesaři,  tedy  role  z  mnoha 
různých  tenorových  oborů.  Tyto  úlohy  již  tehdy  poukazovaly  na  jeho  budoucí  pěveckou 
všestrannost.
 Už zde v Liberci se Zahradníček setkal s mnoha významnými pěveckými a dalšími kolegy. K nim 
patřili  např.  sopranistka  Anna  Richterová,  tenoristé  Jaroslav  Stříška  a  Jiří  Hrubeš,  barytonista 
František  Bartůněk,  basbarytonista  Josef  Šulista  a  dirigenti  Maxmilián  Hájek,  Josef  Staněk  a 
Oldřich Pipek.

Opava 1953 - 1959

Přestože v liberecké opeře ztvárnil  poměrně mnoho velkých rolí,  necítil  se zde Zahradníček 
plně využit a v roce 1953 odešel z Liberce do opavské opery.  Mimo to pokračoval v pěveckém 
studiu  nejprve u Karla  Sorgströma a poté  v  letech  1953 -  1956 v Liberci  u  známého  pěvce  a 
pěveckého pedagoga Josefa Schwarze - Vlasáka.

V Opavě svůj dosavadní repertoár během šesti let působení značně rozvinul. Nastudoval zde 
hned několik významných smetanovských postav. Poprvé zde vytvořil Jeníka v Prodané nevěstě, k 
němu později  přidal  Lukáše v Hubičce a k již dříve ztvárněnému Warnemanovi  z  Braniborů v 
Čechách přibyl nyní z této opery i hrdinný Jíra. Z postav dalších skladatelů zpíval Zahradníček dále 
Prince ve Dvořákově Rusalce, z Čajkovského tvorby to byl lyrický Lenskij v Evženu Oněginovi i 
naopak dramatický Heřman v Pikové dámě. Jedním ze zástupců italské opery byl Giuseppe Verdi a 
role Riccarda z Maškarního plesu a Vévody mantovského z Rigoletta;  během svého opavského 
angažmá hostoval Zahradníček také v Olomouci  dokonce v titulní  úloze Verdiho Otella,  tedy v 



jedné z pěvecky nejnáročnějších rolí italské opery.  Z Pucciniho díla to byl  Rudolf v Bohémě a 
Pinkerton v Madame Butterfly a dále sem patřil i Canio z Komediantů R. Leoncavalla. Z opery 
francouzské  zpíval  Zahradníček  Fausta  z  Gounodova Fausta  a  Markéty,  Dona José  z  Bizetovy 
Carmen a Hoffmanna v Offenbachových Hoffmannových povídkách. V německém repertoáru se 
objevil na scéně jako Florestan z Beethovenova Fidelia a jako Max z Weberova Čarostřelce. Na 
důkaz  svých  dalších  možností  se  zde  úspěšně  objevil  i  v  jiném hudebním žánru  –  v  několika 
operetách. 

Je třeba se zvláště zmínit ještě o dalších dvou rolích, kterých se Zahradníček v Opavě zhostil s 
velkým úspěchem. První z nich byla dramaticky i technicky velmi obtížná titulní úloha v Rossiniho 
opeře Hrabě Óry (čs. premiéra 1956). Druhou rolí byla postava naprosto stylově odlišná - hrdinný 
Pedro z málo hrané D´Albertovy Nížiny,  kterého Zahradníček ztvárnil se strhujícím pěveckým i 
hereckým výkonem v roce 1958 pod taktovkou dirigenta Miroslava Homolky. 

Během svého opavského působení dostal Zahradníček v roce 1954 také pro každého českého 
pěvce vzácnou příležitost poprvé vystoupit jako host na jevišti Národního divadla v Praze, a to v 
roli Warnemana ve Smetanových Braniborech v Čechách.

Z uměleckých kolegů, kteří v Opavě spolu se Zahradníčkem působili, je třeba z významných 
pěvců jmenovat např. tenoristy Oldřicha Spisara a Miroslava Frydlewicze, basistu Dalibora Jedličku 
a  dirigenty  Františka  Preislera  a  Miroslava  Homolku.  Šéfy  opery  zde  během  Zahradníčkova 
působení byli František Preisler, Ivo Jirásek, Emil Křepelka a Jiří Kareš. 

Ostrava 1959 - 1964

V roce 1959 přešel  Zahradníček do Ostravy,  kde působil  dalších pět  let.  Zde (za šéfovství 
Bohumila Gregora a Zdeňka Košlera) svůj repertoár opět obohatil o mnoho dalších významných 
rolí.  Ze Smetanova díla nastudoval Ladislava ve Dvou vdovách, Víta z Tajemství  a také titulní 
úlohu Dalibora, z Dvořákových oper ztvárnil  Jiřího z Jakobína a titulní  úlohu v Dimitriji.  Hned 
několika  postavami  zde  zavítal  také  nově  do  janáčkovského  repertoáru  a  odkryl  tak  své  další 
interpretační možnosti - na scéně se objevil jako Laca i Števa z Její pastorkyně, Boris i Tichon v 
Kátě Kabanové, Blankytný ve Výletech pana Broučka a Albert Gregor ve Věci Makropulos. Za 
zmínku  stojí  i  postavy,  které  pěvec  vytvořil  v  soudobých  českých  operách  -  Ing.  Prokop  v 
Kašlíkově Krakatitu a další role v Pauerových Manželských kontrapunktech. 

Ve  světovém  repertoáru  se  Zahradníček  v  ostravské  opeře  výtečně  uvedl  především  v 
repertoáru italsko - románském. Tehdejší kritiky psaly - zejména v souvislosti s jeho vystoupením v 
titulních úlohách ve Verdiho Donu Carlosovi, Wagnerově Lohengrinu a v roli Walthera Stolzinga v 
jeho  Mistrech  pěvcích  norimberských  -  o  „zvukově  okázalém  hlasovém  fondu  podmanivého  
tónového lesku, vzorné deklamaci, správném frázování i o plném pochopení autorova záměru“ 1). 
Vedle výše zmíněných rolí se Zahradníček představil  i jako Vakula v Čajkovského Střevíčkách, 
jako Lžidimitrij v Musorgského Borisi Godunovovi a v dalších operách. Velmi významné pro něj 
bylo výtečné ztvárnění obtížné postavy Arnolda v Rossiniho Vilému Tellovi a dále interpretace 
několika náročných úloh z děl Richarda Wagnera a Richarda Strausse. Z Wagnerových oper zpíval 
výše uvedeného Lohengrina a obtížného Walthera Stolzinga, z odkazu Straussova potom dvě velmi 
náročné  tenorové úlohy -  Bacchuse v Ariadně na Naxu a  Heroda v Salome,  tedy role   určené 
především pro  hlas  s  velmi  vysokou  odolností.  V  roce  1960  také  dostal  již  podruhé  možnost 
hostovat  v  Národním  divadle,  tentokrát  v  trojroli  Mazal  -  Blankytný  -  Petřík  v  Janáčkových 
Výletech pana Broučka.   

Opět  bychom  neměli  zapomenout  jmenovat  alespoň  některé  pěvcovy  významné  umělecké 
kolegy, kteří zde spolu s  ním v Ostravě působili. Byla to např. sopranistka Milada  Šafránková, 
mezzosopranistka Ludmila  Komancová,  tenoristé  František Janda a Jaroslav Kachel,  barytonista 
Čeněk  Mlčák,  basisté  Dalibor  Jedlička,  Richard  Novák  a  Karel  Průša  a  takoví  dirigenti  jako 
Bohumil Gregor, Zdeněk Košler a Josef Kuchinka.  



Bratislava a Oslo 1964 - 1970

Od 1. ledna 1964 Zahradníček opět změnil místo svého působení a z Ostravy přešel do dalšího 
velmi významného  operního domu – do Slovenského národního divadla v Bratislavě. Stal se zde 
jedním z hlavních tenoristů a zpíval zde kolem třiceti významných tenorových úloh. Kromě svého 
dosavadního  repertoáru  zde  nastudoval  několik  dalších  opět  velmi  různorodých  rolí.  Byly  to 
především některé  postavy  z  italského  repertoáru  -  sem patřil  Pollione  v  Belliniho  Normě,  ve 
kterém  dobře  prokázal  svou  schopnost  kantilénového  zpěvu,  z  Verdiho  díla  to  byl  Ismael  v 
Nabuccovi a zvláště Alvaro v Síle osudu. Dále to byly dvě Pucciniho úlohy - Rinuccio v málo hrané 
aktovce Gianni Schicchi a Kalaf v Turandot. Dále nastudoval i některé pro něho ne příliš typické 
Rossiniho  role  -  koloraturního  Lindora  v  Italce  v  Alžíru  a  Almavivu  z  Lazebníka  sevillského. 
Oproti  takovýmto  typům  rolí  zde  zpíval  i  hrdinného  Eleazara  z  Halévyho  Židovky,  Pelléa  z 
Debussyho  Pelléa  a  Mélisandy  a  také  další  svou  wagnerovskou  úlohu  -  náročnou  titulní  roli 
Tannhäusera ve stejnojmenné opeře. Všemi těmito úlohami opět poukázal na obrovskou šíři svých 
interpretačních možností.   

V Bratislavě se Zahradníčkem během jeho pětiletého angažmá působilo mnoho významných 
slovenských  umělců  -  z  pěvců  to  byli  např.  tenoristé  Janko  Blaho,  Imrich  Jakúbek  a  Andrej 
Kucharský,  sopranistky  Anna  Kajabová  -  Peňášková  a  Margita  Česányiová,  basista  Ondrej 
Malachovský, dále dirigent Tibor Frešo a mnozí další. 

Během bratislavského působení se Zahradníčkovi také dostalo prvního velkého ocenění, když 
mu byl roku 1968 za jeho mimořádné pěvecké výkony udělen titul zasloužilý umělec.    

Po angažmá v Bratislavě odešel pěvec v roce 1969 na rok do zahraničí - do Norska - a zde 
získal angažmá v Královské norské opeře v Oslu, když ještě během svého bratislavského působení 
zaujal  její  vedení  „znělým hlasem nevšední barevnosti“  2) a  také svým hereckým uměním.  Zde 
vytvořil  několik rolí  z děl skladatelů různých hudebních epoch v několika světových jazycích - 
Turiddu z Mascagniho Sedláka kavalíra, Florestana z Beethovenova Fidelia a Erika z Wagnerova 
Bludného Holanďana, dále zde zpíval i náročný part Žalářníka a Velkého Inkvizitora v opeře Il 
prigioniero (Vězeň) soudobého autora Luigiho Dallapiccoly.

V roce 1969 Zahradníček také již potřetí hostoval v Národním divadle - tentokrát jako Kalaf v 
Pucciniho Turandot.

Národní divadlo v Praze 1970 - 1990

Roku 1970 se Zahradníček  vrátil  z  Norska  zpět  do  vlasti  a  dosáhl  zde  pro  českého pěvce 
nejvyšší mety - 1. září 1970 začal jako už naprosto vyzrálý pěvec působit v pražském Národním 
divadle (jeho první rolí zde byl Lukáš ve Smetanově Hubičce). Jeho příchodem získala naše první 
scéna vyzrálého tenoristu s velmi širokým repertoárem, s výbornou technikou a výraznou barvou 
hlasu. Pěvec se zde stal na dlouhou dobu jednou z  nejvýraznějších osobností operního souboru. 
„Stal se vpravdě ozdobou i oporou naší první scény, tenoristou evropské třídy, pěvcem pro divadlo  
nadto naprosto spolehlivým, a tím i repertoárově nepostradatelným“ 3).  

I v Národním divadle vytvořil Zahradníček mnoho různých lyrických i hrdinných postav. Jeho 
doménou zde byla italská opera a úspěšně zde zastával také náročný hrdinný obor. Ze Smetanova 
díla zde zpíval např. Ladislava ve Dvou vdovách, Lukáše v Hubičce a Jarka v Čertově stěně, dále 
Prince ve Dvořákově Rusalce a Bendu v Jakobínovi téhož autora, Filku Morozova v Janáčkově Z 
mrtvého domu a Míťu v Jeremiášových Bratrech Karamazových. Z repertoáru světových autorů to 
byl zvláště Heřman z Čajkovského Pikové dámy, Manrico ve Verdiho Trubadúrovi a Riccardo v 
Maškarním plese téhož skladatele, z děl Pucciniho Rudolf v Bohémě, Cavaradossi v Tosce, Des 
Grieux v Manon Lescaut a zvláště Kalaf v Turandot, dále Don José v Bizetově Carmen, Hoffmann 
v  Offenbachových  Hoffmannových  povídkách,  Peter  Grimes  v  Brittenově  stejnojmenné  opeře, 
Monostatos v Mozartově Kouzelné flétně a Walther Stolzing ve Wagnerových Mistrech pěvcích 
norimberských. Za celou dobu svého působení v Národním divadle nastudoval pěvec víc než 40 rolí 



českého i světového repertoáru.      
V Národním divadle působil Zahradníček plných dvacet let - až do roku 1990, kdy už se blížil 

sedmdesátce. V této době už zde vytvářel většinou epizodní role - např. Skřivánka ve Smetanově 
Tajemství, Bendu ve Dvořákově Jakobínu a Monostata v Mozartově Kouzelné flétně, ale také např. 
ještě Prince ve Dvořákově Rusalce.

Za celou  dobu Zahradníčkova angažmá v Národním divadle  zde působila  i  celá  řada  jeho 
vynikajících kolegů,  jejichž jména jsou dnes už pojmem naší operní interpretace - za všechny je 
možno jmenovat z pěvců např. sopranistky Gabrielu Beňačkovou, Libuši Domanínskou, Zdeňku 
Hrnčířovou, Štěpánku Jelínkovou, Naděždu Kniplovou, Alenu Míkovou, Miladu Musilovou, Marii 
Podvalovou,  Miladu  Šubrtovou,  Mariu  Tauberovou  a  Drahomíru  Tikalovou,  mezzosopranistku 
Ivanu  Mixovou  a  altistku  Štěpánku  Štěpánovou,  tenoristy  Beno  Blachuta,  Lubomíra  Havláka, 
Oldřicha  Spisara  a  Ivo  Žídka,  barytonisty  Václava  Bednáře,  Přemysla  Kočího,  Zdeňka  Otavu, 
Teodora Šrubaře,  Antonína Švorce a Václava Zítka,  basisty Karla Bermana,  Eduarda Hakena a 
Jaroslava Horáčka a dále  dirigenty Bohumila  Gregora,  Zdeňka Košlera,  Jiřího Kouta,  Jaroslava 
Krombholce, Bohumíra Lišku a Jana Husa Tichého a celou řadu dalších umělců.   

Závěr pěvecké dráhy

Ani po roce 1990 nezanechal Zahradníček aktivní pěvecké činnosti a působil jako stálý host ve 
Smetanově divadle, po rozdělení operních souborů Národního a Smetanova divadla v roce 1992 
přejmenovaném na Státní operu Praha. Zde působil prakticky až do posledních chvil svého života a 
zpíval  zde  ještě  úspěšně  několik  malých  rolí.  Ztvárnil  např.  Misaila  v  Musorgského  Borisi 
Godunovovi, Monostata v Mozartově Kouzelné flétně a Altouma v Pucciniho Turandot. 

Kromě častého účinkování na českých a slovenských jevištích vystupoval Zahradníček během 
celé své pěvecké kariéry často i na zahraničních scénách - v Polsku, bývalém Sovětském svazu, 
Bulharsku, Itálii a v Norsku, s úspěchem vytvořil roli Kalafa v Pucciniho Turandot v bukurešťské 
opeře v Rumunsku a v Drážďanech v Německu, kde ztvárnil i Rudolfa v Bohémě téhož autora. 
Kromě účinkování na operních scénách bylo neméně důležité i pěvcovo působení na domácích i 
zahraničních koncertních pódiích, stejně tak jako účast na významných hudebních festivalech (např. 
Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Janáčkův máj). 

Na  tomto  místě  můžeme  trochu  odbočit  a  pro  zajímavost  poznamenat  také  něco  málo  z 
pěvcova  rodinného života.  Zajímavé  je,  že  jeho  potomci  se  rozhodli  jít  alespoň  trochu  v  jeho 
stopách. Společně s manželkou, která dlouho působila jako tajemnice a pokladní v Divadle Spejbla 
a Hurvínka, vychoval pěvec tři děti, které se stejně jako rodiče všechny věnují umění, ať už v té či 
oné podobě: dcera Jana se stala maskérkou a vlásenkářkou, dcera Marcela krejčovskou mistrovou a 
syn Petr vystudoval operní a televizní režii.  

 Na sklonku života se Zahradníčkovi dostalo za jeho uměleckou tvorbu ještě dvou významných 
ocenění. Nejprve mu byla roku 1995 udělena cena Senior Prix 95 od nadace Život umělce jako 
poděkování a ocenění jeho celoživotní umělecké činnosti.

V roce 2000 pak získal Zahradníček Cenu Thálie za celoživotní divadelní mistrovství v oboru 
opera. Při této příležitosti pěvec na jevišti Národního divadla řekl:

„Velice  si  vážím vyznamenání,  které mi udělilo  prezidium Herecké  asociace.  Měl  
jsem  velké  štěstí,  že  jsem  hostoval  na  všech  českých,  moravských  a  slovenských 
operních  scénách,  kde  jsem  poznal  mnoho  vynikajících  kolegů  a  kolegyň.“

O rok později,  24.  března  2001,  předával  Zahradníček  v  Národním divadle  tutéž  cenu své 
pěvecké kolegyni  Ivaně Mixové. Shodou smutných okolností  se takto v Národním divadle  před 
televizními kamerami objevil jen několik dnů před svou nečekanou smrtí. Krátce předtím se také 
ještě aktivně účastnil hudebního dění jako člen poroty Festivalu hudebního divadla - Opera 2001. 
Jiří Zahradníček zemřel v Praze 8. dubna 2001 ve věku nedožitých sedmdesáti osmi let.



UMĚLECKÝ TYP

Jiří  Zahradníček  byl  v  první  řadě  příkladem  pěvce,  který  kromě  několika  rolí,  které 
bezpodmínečně  vyžadují  vysloveně  hrdinný  hlas  a  hrdinskou  postavu,  může  zpívat  téměř  vše. 
Zahradníček skutečně ztvárnil  nespočetné množství úloh od rolí  koloraturních přes lyrické až k 
rolím velmi dramatickým, v začátcích a poté i v závěru své pěvecké kariéry nastudoval také několik 
buffózních  rolí.  Stejně  tak  mimořádně  široká  byla  i  jeho  schopnost  interpretovat  díla  z  velmi 
odlišných hudebních epoch – od hudby barokní až k soudobým dílům. V rozhovoru v roce 1980 o 
svém repertoárovém rejstříku pěvec řekl:

 
„První životní roli si člověk pamatuje navždycky, ale pak už přicházejí další operní  
lásky, jedna za druhou... Hodně se psalo a píše, že mi nejvíce „sedí“ verdiovský žánr, 
italská romantická opera - všechno to, kde pěvec může ukázat dechovou techniku,  
šíři svého výrazového rejstříku, legátovou kantilénu, rozehrát co nejvíc barev svého 
hlasového fondu.  Ale  já  přesto  nedávám přednost  žádné operní  postavě  z  tohoto  
repertoáru před kteroukoliv jinou.
Každý  part  si  pěvec  musí  co  nejdokonaleji  připravit,  promyslet,  prostě  dělat  ho  
naplno. Přicházíte za lidmi s příběhem, s lidským osudem (v operách, pravda, někdy  
trochu  naivním,  poplatným  době  vzniku),  orámovaným  krásnou  hudbou,  která  
nedokáže zestárnout ... V ní je všechno a vy to „všechno“ musíte pochopit a ze všech 
sil se pokusit to vyjádřit a sdělit pub1iku. Vzrušit tou jedinečnou hudební krásou,  
která v okamžiku tvoření je vždycky neopakovatelná. Takovou příležitost hudba dává  
v každé roli.  Proto „nemiluji“ tu či onu úlohu více nebo méně (spíše mi některá  
vyhovuje  více,  jiná  méně!),  ale  všechny  jsem potřeboval  pro  svůj  pěvecký  vývoj,  
každá měla a má svůj význam, každá si zaslouží, abych ji měl rád. Přesvědčil jsem se  
o  tom nejen  v  Liberci,  ale  později  i  v  Opavě,  Ostravě,  Bratislavě  a  konečně i  v  
pražském Národním divadle, stejně jako na scénách zahraničních.
V každém z těch divadel jsem čerpal stále nové zkušenosti  při studiu jednotlivých  
postav. Ostrava mi navíc ukázala, jak důležitá je vskutku týmová, kolektivní práce,  
poznal jsem hojně také moderní operní tvorbu, zpíval snad ve všech Janáčkových  
operách. Domnívám se, že přirozený vývoj pěvce Národního divadla potřebuje tyto  
cenné zkušenosti z ostatních operních scén - a příklady mých kolegů v Národním 
divadle tuto skutečnost jen potvrzují. Vždyť i zpěvák se jako každý jiný musí stále učit  
a stále poznávat ...“ 4)

Jaké  jsou  hlavní  znaky  pěvcova  hlasového  typu  a  pěveckého  projevu?  Zahradníček  byl 
tenoristou velkého, poměrně světlého lahodného hlasu s výrazným kovovým zabarvením. Hlas byl 
ve všech polohách vyrovnaný a i přes svou mohutnost  a kovový zvuk se vyznačoval výbornou 
pěveckou technikou a byl schopen pěkné kantilény a měkkého nasazení tónu. Nejkrásněji zněl v 
širokých  výškách,  které  vzbuzovaly  dojem  naprosté  technické  jistoty.  „Pěvec  výrazně 
tembrovaného  hlasu,  ovládajícího  italskou vokální  metodu,  zpravidla  téměř  ve  všech  polohách  
vyrovnaného a technicky dokonale ovládaného. Jeho dobře nasazované a měkce znějící výšky jsou  
tvořeny  s  obdivuhodnou  samozřejmostí  a  jistotou,  mají  lesk  a  díky  dobré  technice  dechu  i  
dokonalou výdrž.“ 5) Důkazem Zahradníčkovy výtečné pěvecké techniky je i skutečnost, že za celou 
svou značně  dlouhou kariéru  u  pěvce  nedošlo  při  jeho  vystoupeních  v  podstatě  k  jediné  větší 
hlasové kolizi. 

Velkou pozornost by si měla zasloužit i další obrovská pěvcova přednost - jeho neuvěřitelná 
hlasová vytrvalost, která mu společně s vynikající technikou umožňovala prakticky bez nebezpečí 
jakýchkoliv hlasových problémů zpívat v jednom týdnu i čtyři vypjaté tenorové partie a k tomu 
případně  ještě  absolvovat  koncerty.  Všechny tyto  skutečnosti  byly  také  základem jeho  značné 



nepostradatelnosti pro operní divadla. Proto byl Zahradníček velkou oporou všech operních scén, na 
kterých účinkoval, a tento primát si udržel ještě v poměrně vysokém věku i v pražském Národním 
divadle. Uvědomme si, že na této scéně vytvořil v osmdesátých letech - tedy i ve věku značně nad 
šedesát  let  -  s  úspěchem  kromě  několika  buffo  -  rolí  ještě  také  např.  Jíru  ve  Smetanových 
Braniborech  v  Čechách,  Cavaradossiho  v  Pucciniho  Tosce,  Manrica  ve  Verdiho  Trubadúru  a 
zvláště Walthera Stolzinga ve Wagnerových Mistrech pěvcích norimberských. Současnou výbornou 
interpretací  buffo i  velkých dramatických rolí  také Zahradníček znovu poukázal  na svůj  široký 
pěvecký výraz. 

Bohužel  je  dnes  již  problematické  zjistit,  jak  zněl  pěvcův  hlas  v  úplných  začátcích  jeho 
pěvecké dráhy a sledovat jeho vývoj od samého počátku. Nicméně i po své šedesátce i sedmdesátce 
zněl jeho hlas stále svěže a lahodně, se schopností kantilény i mnoha výrazových odstínů zpěvu; 
snad kromě dokonalé schopnosti belcanta a poněkud tvrdšího nasazování tónů. O Zahradníčkových 
výborných  pěveckých  výkonech  v  pozdním  věku  svědčí  např.  i  příhoda,  když  v  jednom  z 
představení  Pucciniho  Bohémy  v  Národním  divadle  odřekli  všichni  představitelé  Rudolfa  a 
Zahradníček  se  ochotně rozhodl  roli  i  přes  pokročilý  věk odzpívat  a zachránit  tak  představení. 
Sopranistka  Natalia  Melnik  na  to  vzpomíná:  „Naštěstí  nás  svým  pohotovým  záskokem  tehdy 
zachránil téměř sedmdesátiletý pan Jiří Zahradníček, který tuto roli perfektně odvedl, nicméně v  
češtině. Všichni jsme mu upřímně drželi palce před obávaným vysokým c, se kterým často zápasí i  
mnohem mladší tenoři, a nikdy nezapomenu, jak vše skvěle zvládl.“ 6)

Pěvec měl štěstí, že už od přírody disponoval velkým a dobře posazeným tenorem s tendencí k 
lehce  tvořeným  výškám.  Jeho  první  učitel,  známý  sbormistr  a  jeden  z  nejlepších  pěveckých 
pedagogů Vojtěch Bořivoj Aim dal svému žáku výborné základy - vedl ho ke zcela uvolněnému 
pěveckému projevu, pomohl k ozvučení jeho krásného fondu a vštípil mu dokonalou artikulaci a 
perfektní  srozumitelnost  slova,  která  se stala  jednou z jeho velkých předností.  Další  studium u 
Josefa Schwarze  -  Vlasáka  pak tyto  schopnosti  ještě  více  prohloubilo.  Dále  je  nutno zdůraznit 
správný pěvcův  vývoj  podle  scén,  na  nichž  účinkoval:  pomalu  a  poctivě  postupoval  od  svého 
prvního angažmá v liberecké opeře přes další menší scény až po velká divadla v Bratislavě a v 
Praze, kam už přišel jako vyzrálý umělec s mnoha cennými zkušenostmi. 

K samotné pěvecké pedagogice však potom dále přistupuje i další důležitý faktor - osobnost 
dirigenta, který pěvce doslova vede, má jasnou představu o frázování, dynamice, dále přesně ví, co 
od kterého pěvce může chtít a očekávat, a je tak vlastně spolutvůrcem pěvcova výkonu. Z dirigentů, 
kteří se podíleli na vytváření pěvcova uměleckého profilu, je možno za všechny jmenovat např. 
Bohumila Gregora, který je svou vynikající prací s pěvci velmi známý. Sám Zahradníček o této 
problematice pěveckých pedagogů a spolupráci dirigentů s pěvci řekl: 

„Vrozená  dispozice  lahodně  se  poslouchajícího  hlasu  je  pro  mne  předpokladem 
nejzákladnějším.  A pedagogové? Snad stačí,  aby první  učitel,  s  nímž mladý talent  
přijde  do  styku,  mu  alespoň  hlas  nenarušil,  nezničil.  A  pak  přijde  škola  života  
operního pěvce, menší scény, kde si vytvoří repertoár, mnohému se naučí, jevištně se  
ostřílí. Tady je důležité, aby ho dostal do ruky dirigent precizní, ale i s fantazií, prostě  
muzikant. A pak snad ho čeká velká scéna - i to vytoužené Národní divadlo.“  7)    

Za pěvcovu doménu byla obyčejně považována italská a francouzská opera (Verdi, Puccini, 
Gounod aj.) a obor lyrického tenoru, což naznačovala především jeho světlá barva hlasu, schopnost 
kantilénového zpěvu a především výše zmíněné vynikající výšky. Zahradníček se však s úspěchem 
zhostil  i  rolí  z  repertoáru  českého,  ruského,  německého  a  dalších.  Jen  namátkou  připomeňme 
několik jeho velmi obtížných vypjatých rolí v německé opeře - např. Wagnerova Tannhäusera a 
Walthera Stolzinga v Mistrech pěvcích norimberských nebo Straussova Heroda v Salome - v těchto 
rolích  mohl  zase  plně  využít  především  mimořádnou  odolnost  a  nosnost  svého  hlasu.  Oproti 
takovýmto typům rolí nastudoval i úlohy zcela opačného charakteru, kterých se ovšem Zahradníček 
zhostil rovněž s vynikajícími výsledky. Do této skupiny postav se řadila např. již dříve zmíněná 
titulní role v Rossiniho opeře Hrabě Óry, kterou pěvec vytvořil v padesátých letech během svého 



působení v opavské opeře.  Pro tuto roli  je zapotřebí  dramatického pěvce,  ale zároveň je velice 
technicky náročná, má osmnáct dvoučárkovaných C. 

Toto vše poukazuje na oprávněnost pěvcova velmi širokého repertoáru - za celý svůj život 
nastudoval  přes 140 různorodých rolí.  Na celém tomto repertoáru můžeme také dobře sledovat 
pěvcův smysl pro styl díla - jeho velkou schopnost výrazového ztvárnění a odlišení postav z děl 
skladatelů  různých tvůrčích  období.  „Málokdy jsme měli  umělce tak pěvecky  všestranného, tak 
dokonale vystihujícího témbrem i výrazem specifický svět skladatele určité epochy.“ 8) Je pravda, že 
na mnoha místech by sice přišlo vhod lepší dynamické propracování pěveckého projevu a tím i 
ještě výraznější sepětí s charakteristikou role, některé úlohy zase vyžadují lehčí a pohyblivější hlas, 
ale na druhé straně výše zmíněná Zahradníčkova pěvecká všestrannost dokázala tyto nedostatky 
dobře překlenout. Kromě toho je nutno zdůraznit, že mohutné hlasy s kovovým zvukem, jako byl 
hlas  Zahradníčkův,  bývá  většinou  téměř  nemožné  zvládnout  do  nejmenších  dynamických  a 
výrazových detailů. Samozřejmě že jako každému pěvci i Zahradníčkovi některé role vyhovovaly 
méně, některé více, ale je nutno říci, že i pro něj méně vhodné úlohy pěvec odvedl se ctí. Celkově 
tedy lze prohlásit, „že jeho doménou byly dramaticky vypjaté úlohy, nikoliv role s velkými lyrickými  
plochami, vyžadujícími jemnější dynamické a výrazové propracování“ 9). Pěvec sám za své nejlepší 
operní  role  považoval  z  českého  repertoáru  Míťu  v  Jeremiášových  Bratrech  Karamazových,  z 
repertoáru světového potom Heřmana v Čajkovského Pikové dámě, Hoffmanna v Offenbachových 
Hoffmannových  povídkách,  Cavaradossiho  v  Pucciniho  Tosce  a   Petera  Grimese  v  Brittenově 
stejnojmenné opeře.  

Zahradníčkovy pěvecké výkony na našich i cizích jevištích je možno dokreslit alespoň několika 
málo kritikami. Např. o Alvarovi ve Verdiho Síle osudu, kterého Zahradníček ztvárnil během svého 
působení  ve  Slovenském národním divadle  v  Bratislavě  v  šedesátých  letech,  napsal  slovenský 
přední kritik Zdenko Nováček: 

„Nejenže má krásný, nosný tón, ale je nadmíru intonačně spolehlivý a navíc silný  
dramatik.  Svůj  osud nám vyjádří  tak  zřetelně,  jak  jsem dosud neslyšel  v  žádném 
československém nastudování této opery.“ 10) 

O obtížné roli Petera Grimese ve stejnojmenné opeře Benjamina Brittena, kterou pěvec ztělesnil 
na  konci  sedmdesátých  let  v  pražském  Národním  divadle  a  kterou  zde  alternoval  s  dalším 
vynikajícím tenoristou Ivo Žídkem, napsal operní kritik Vilém Pospíšil:

„V jedné z repríz vystřídal Ivo Žídka Jiří Zahradníček. Je to v hereckém uchopení  
jiná postava, ale neméně účinná, pěvecky snad vůbec nejšťastnější Zahradníčkova  
kreace. Pěvec, který nemá nejmenší vokální problémy, se zřejmě vlivem imperativně  
se prosazujícího stylu Brittenovy melodiky dokonale oprostil od všech návyků na své 
„italianismy“ a dosáhl tu po všech stránkách úrovně skladatelovy partitury, vytvořiv  
tak  s  udivující  konečnou  jistotou  postavu  hrdiny,  jehož  profil  je  tak  složitý  
představitelsky i svou ryze pěveckou náročností.“ 11) 

O Zahradníčkově  ztvárnění  postavy Dona José  v  Bizetově  Carmen  v  Národním divadle  v 
inscenaci z roku 1977 se psalo:

„Márová  má  pro  Carmen  půvab,  ohebnost  i  tvárný  hlas,  Zahradníček  nezůstal  
Josému pěvecky nic dlužen...“ 12)

Svobodné slovo 7. 10. 1977

Ze Zahradníčkova umění nelze samozřejmě vynechat ani hereckou složku jeho projevu. Např. 
ve svém působišti v Opavě podal na konci padesátých let vynikající herecký výkon v postavě Pedra 
z D´Albertovy Nížiny, v Národním divadle v Praze předvedl na začátku osmdesátých let pěvecky i 



herecky mimořádný výkon v roli Blázna - clowna v Kašlíkově Silnici. U Zahradníčka byla herecká 
složka projevu vždy neoddělitelná od složky hlasové, a i když u jakéhokoli hudebnědramatického - 
např. operního nebo operetního - díla je nejdůležitější částí vždy hudební stránka, herecké ztvárnění 
zde tvoří taktéž svou nedílnou součást. „Dostáváme obraz všestranně zaměřeného pěvce, synteticky  
spojujícího zcela mimořádnou složku hlasovou s moderně koncipovanou akcí výrazově hereckou.“ 
13)  Dále je nutno poznamenat, že i když pěvec mohl být vzhledem ke svému mohutnému kovovému 
a také vytrvalému hlasovému fondu obsazován častěji do dramatických a hrdinných úloh, kvůli 
jeho fyzickým předpokladům (menší postava) se tak nestalo; na druhou stranu ovšem (vzhledem k 
jeho všestrannosti a širokému repertoáru) pro mnoho interpretovaných rolí byl tento fakt naopak i 
předností.      

Operními úlohami však Zahradníčkova interpretační činnost zdaleka nekončí. Byl rovněž velmi 
ceněným a vyhledávaným pěvcem operetním, písňovým, oratorním a kantátovým, přičemž vždy 
dokázal  výborně  vystihnout  styl  interpretovaného  díla.  Byl  například  výrazným  interpretem 
tenorového partu v Janáčkově Zápisníku zmizelého,  jehož závěrečné obtížné výšky mu nečinily 
nejmenší potíže, v Ostravě zase účinkoval ve Stravinského opeře - oratoriu Oedipus rex s velkým 
úspěchem  u  odborné  kritiky,  dále  úspěšně  vystupoval  jako  sólista  v  kantátových  dílech  na 
Pražském jaru apod. 

Dále je nutno připomenout i Zahradníčkovu velmi významnou spolupráci s gramofonovými 
firmami,  rozhlasem  a  v  neposlední  řadě  také  s  televizí.  Jeho  hlas  je  zachycen  na  mnoha 
gramofonových a rozhlasových nahrávkách (v Los Angeles byl  v roce 1982 spolu s dirigentem 
Charlesem Mackerrasem a  pěveckými  kolegy Ivo  Žídkem a  Václavem Zítkem oceněn  Zlatým 
gramofonem  za  nejlepší  nahrávku  roku  1981  -  za  roli  Filky  Morozova  v  Janáčkově  opeře  Z 
mrtvého domu, kterou vytvořil s Vídeňskou filharmonií a právě dirigentem Mackerrasem pro firmu 
DECCA). 

Na  tomto  místě  je  vhodné  uvést  postřehy  alespoň  k  několika  záznamům  pěvcova  hlasu. 
Například z jeho kompletních gramofonových nahrávek je třeba vyzdvihnout jeho Ladislava ve 
Smetanových Dvou vdovách v nahrávce z roku 1975 pod taktovkou Františka Jílka a s pěveckými 
kolegy Naďou Šormovou, Marcelou Machotkovou a Jaroslavem Horáčkem. Zahradníček podává 
Ladislava krásným vroucím zpěvem v lyrických pasážích a naproti tomu je schopen i zcela jiného 
výrazu, např. ve svém prvním výstupu, v duetu s Mumlalem. Zcela  jiná je naproti  tomu úloha 
trestance Filky Morozova ve výše zmíněném Mackerrasově záznamu Janáčkovy opery Z mrtvého 
domu a kterou pěvec opět podává se správným výrazem odpovídajícím tomuto hudebnímu stylu. Z 
dalších  pěvcových  gramofonových  nahrávek  je  zajímavé  např.  jeho  pěkné  podání  Smetanova 
Dalibora a Fibichova Ctirada v operních duetech se sopranistkou Evou Děpoltovou natočených v 
roce 1975. Na pěvcově profilové desce Supraphonu z roku 1981 zaujme zvláště výborně zazpívaný 
Princ z Dvořákovy Rusalky a naproti tomu např. zcela jiná postava – Rinuccio z Pucciniho opery 
Gianni Schicchi; naprosto výborná je zde dle mého soudu náročná krásná árie titulní  postavy z 
Dvořákova  Dimitrije  s  nádhernou  kantilénou  v  pěvcových  téměř  šedesáti  letech.  Malým 
problémem jsou zde pouze v originálním jazyce zpívané party – hlavně výslovnost, je však pravda, 
že  pěvec  většinou  na  jevišti  interpretoval  své  velké  role  v  cizích  dílech  hlavně  v  češtině  a  v 
originálním jazyce studoval úlohy až v pozdějším věku. Zajímavé jsou i Zahradníčkovy výkony v 
nahrávkách  mimooperních  děl  –  např.  výborně  ztvárněná  tenorová  role  v  Janáčkově  Amarovi 
(1974) a v Eposu o Gilgamešovi B. Martinů (1976).  

Velmi zajímavé jsou také Zahradníčkovy rozhlasové nahrávky; najdeme zde i postavy, které 
pěvec  nevytvořil  na  operním  jevišti.  Například  ve  Foerstrově  Evě  s  Marcelou  Machotkovou 
můžeme  obdivovat  krásné  vroucně  zpívané  lyrické  části,  podobný  je  např.  Gounodův  Faust  s 
Helenou  Tattermuschovou  jako  Markétou.  Zcela  jiného  rázu  je  naopak  rozkošně  přednášený 
Auberův Fra Diavolo. K dalším dobrým ukázkám kantabilního zpěvu se správným frázováním, byť 
s poněkud kovovějším hlasem patří slavná Godardova ukolébavka z opery Jocelyn. Velmi cenným 
záznamem  je  duet  z  Wagnerova  Siegfrieda  s  Ludmilou  Dvořákovou  jako  Brünnhildou  pod 
taktovkou Rudolfa Vašaty. Tuto roli pěvec samozřejmě nikdy nevytvořil na jevišti, nicméně zde 
tvoří k Dvořákové jakožto wagnerovské heroině důstojný protějšek, především mohutností svého 



hlasu. K nejzajímavějším ukázkám patří Enzo z Ponchielliho Giocondy, jehož slavná árie je pro ne 
zrovna  typicky  italsky  školeného  pěvce  velice  náročná  a  kterou  Zahradníček  podává  velice 
muzikálně s krásnými melodickými oblouky.             

Pěvec  ztvárnil  také  řadu rolí  v  televizních  operních  inscenacích  a  ve  filmu.  O své  hojné 
spolupráci s televizí v jednom rozhovoru pěvec řekl:

„Práce pro televizi pro mne znamená významnou součást mé činnosti. Poprvé jsem 
na obrazovce  účinkoval  v  živě natáčeném přenosu představení  Pucciniho aktovky 
Gianni Schicchi. Následovaly desítky větších i menších postav, mezi nimiž nechyběly  
ani dvě velké role - Canio v Leoncavallových Komediantech (v režii Ladislava Štrose)  
a  Smělkov  v  Cikkerově  Vzkříšení  (režíroval  Petr  Weigl).  Domnívám se,  že  právě 
Vzkříšení řeklo své významné slovo v pojetí televizních inscenací oper vůbec - byla to  
jedinečná  práce.  Hovořilo  se  o  ní  jako  o  inscenaci,  která  dílo  znovu  objevila  -  
myslím, že právem.
Oko televizní kamery je neobyčejně citlivé na každou 'faleš'. Jsem pro to, aby bylo  
zvýrazněno  všechno  přirozené,  co  může  umocnit  zážitek  před  obrazovkou,  a  
potlačeno  všechno  nepřirozené.  Hudbě  neublíží,  bude-li  herec  hrát  pěvecký  part,  
jestliže  to  dokáže  dokonale,  jestliže  hudebně cítí  -  a  inscenaci  v  jejím  konečném 
výsledku stejně tak nepoškodí, vytvoří-li pěvec i hereckou složku role, pokud k tomu 
má patřičné dispozice. Někdy mi tyto spory o obsazování operních postav zpívajícími  
pěvci  a hrajícími herci  připadají  trochu jako pře o to,  je-li  krása černobílá  nebo  
barevná. Krása je krásná, jestliže tak dokáže na posluchače a diváka působit. A snad  
všichni se shodneme na tom, že hudba je krásná - a všechno, co její krásu objevuje, k  
ní neoddělitelně patří.“ 14)

Ze zajímavých pěvcových televizních záznamů zmiňme jen namátkou např. pěvecky i herecky 
zdařilého  Cania  ve  Štrosově  televizní  inscenaci  Leoncavallových  Komediantů  z  roku  1976  s 
Martou Boháčovou jako Neddou a pod taktovkou Jana Štycha,  ze  záznamů živých představení 
naopak jednu z jeho buffo – rolí – opět krásně po pěvecké i herecké stránce ztvárněného Michálka 
ze Smetanovy Čertovy stěny z pražského Národního divadla z roku 1986 mj. s Václavem Zítkem, 
Miroslavem  Koppem,  Libuší  Macháčkovou  –  Hrubou,  Pavlem  a  Jaroslavem  Horáčkovými  v 
nastudování dirigenta Zdeňka Košlera. Výborné jsou i jeho výkony v operetních inscenacích.   

Jiří Zahradníček veškerým svým uměním, které rozdával více než půl století na mnoha našich i 
zahraničních scénách, patřil a bude vždy patřit k nejvýznamnějším českým operním pěvcům. 



Soupis hlavních jevištních rolí

Autor Opera Postava
Beethoven Fidelio Florestan
Bellini Norma Pollione
Bizet Carmen Don José
Britten Peter Grimes Peter Grimes
Čajkovskij Evžen Oněgin Lenskij

Předzpěvák
Piková dáma Heřman
Střevíčky Vakula

D´Albert Nížina Pedro
Dallapiccola Il prigoniero Inkvizitor

Žalářník
Debussy Pelléas a Mélisanda Pelléas
Donizetti Don Pasquale Ernesto
Dvořák Dimitrij Dimitrij

Jakobín Benda
Jiří

Rusalka Princ
Gounod Faust a Markéta Faust
Halévy Židovka Eleazar
Janáček Její pastorkyňa Laca

Števa
Káťa Kabanová Boris

Tichon
Věc Makropulos Albert Gregor
Výlety pana Broučka Mazal/ Blankytný/ Petřík

Skladatel/ Harfoboj/ 
Miroslav Zlatník

Z mrtvého domu Filka Morozov
Jeremiáš Bratři Karamazovi Míťa
Kašlík Krakatit Ing. Prokop

Silnice Blázen - clown
Zbojnická balada Vrchní správce

Leoncavallo Komedianti Canio
Lortzing Car a tesař De Chateuneuf
Martinů Řecké pašije Ianakos
Mascagni Sedlák kavalír Turiddu
Moniuszko Halka Jontek
Mozart Kouzelná flétna Monostatos 
Musorgskij Boris Godunov Lžidimitrij

Misail
Offenbach Hoffmannovy povídky Hoffmann
Pauer Manželské kontrapunkty ?
Puccini Bohéma Rudolf

Gianni Schicchi Rinuccio
Madame Butterfly Pinkerton



Manon Lescaut Des Grieux
Tosca Cavaradossi
Turandot Altoum

Kalaf
Rossini Hrabě Óry Óry

Italka v Alžíru Lindoro
Lazebník sevillský Almaviva
Vilém Tell Arnold

Smetana Braniboři v Čechách Jíra
Warneman

Čertova stěna Jarek
Michálek

Dalibor Dalibor
Dvě vdovy Ladislav
Hubička Lukáš
Prodaná nevěsta Jeník

Vašek
Tajemství Skřivánek

Vít
Strauss Ariadna na Naxu Bacchus

Salome Herodes
Stravinskij Oedipus rex (oratorium) Oedipus
Verdi Aida Radames

Don Carlos Don Carlos
Falstaff Cajus
Maškarní ples Riccardo
Nabucco Ismael
Otello Otello
Rigoletto Vévoda
Síla osudu Alvaro
Trubadúr Manrico

Wagner Bludný Holanďan Erik
Lohengrin Lohengrin
Mistři pěvci norimberští Walther Stolzing
Tannhäuser Tannhäuser

Weber Čarostřelec Max
Euryanta Adolar



            

Chronologický přehled rolí v Národním divadle v Praze 1970 - 1990 

Inscenace Premiéra v sezóně Role
Braniboři v Čechách 1951/1952 Warnemann
Výlety pana Broučka 1959/1960 Mazal/ Blankytný/ Petřík
Rusalka 1959/1960 Princ
Hubička 1959/1960 Lukáš
Carmen 1965/1966 Don José
Madame Butterfly 1966/1967 Pinkerton
Turandot 1966/1967 Kalaf
Bohéma 1967/1968 Rudolf
Eugen Oněgin 1969/1970 Předzpěvák
Hubička 1969/1970 Lukáš
Hoffmannovy povídky 1970/1971 Hoffmann
Dvě vdovy 1971/1972 Ladislav
Hubička 1972/1973 Lukáš
Špalíček 1972/1973 -
Piková dáma 1972/1973 Heřman
Rigoletto 1973/1974 Vévoda
Bratři Karamazovi 1973/1974 Míťa
Čertova stěna 1973/1974 Jarek
Boris Godunov 1974/1975 Lžidimitrij
Jakobín 1974/1975 Benda
Euryanta 1975/1976 Adolar
Boris Godunov 1975/1976 Lžidimitrij
Bohéma 1976/1977 Rudolf
Piková dáma 1976/1977 Heřman
Ariadna na Naxu 1976/1977 Bacchus
Z mrtvého domu 1976/1977 Filka Morozov
Carmen 1977/1978 Don José
Mistři pěvci norimberští 1978/1979 Walther Stolzing
Peter Grimes 1978/1979 Peter Grimes
Manon Lescaut 1979/1980 Des Grieux
Tosca 1980/1981 Cavaradossi
Tajemství 1980/1981 Skřivánek
Silnice 1981/1982 Blázen - clown
Mistři pěvci norimberští 1981/1982 Walther Stolzing
Čertova stěna 1982/1983 Michálek
Špalíček 1983/1984 -
Řecké pašije 1983/1984 Ianakos
Braniboři v Čechách 1983/1984 Jíra
Falstaff 1985/1986 Cajus
Trubadúr 1985/1986 Manrico
Zbojnická balada 1986/1987 Vrchní správce
Kouzelná flétna 1986/1987 Monostatos
Rigoletto 1987/1988 Vévoda
Výlety pana Broučka 1987/1988 Skladatel/ Harfoboj/ 



Miroslav Zlatník



Koncertní repertoár (výběr)

M. de Falla: La vida breve (Krátký život)
A. Dvořák: Stabat mater
A. Dvořák: Svatební košile
J. Haydn: Roční doby
J. Haydn: Stvoření
L. Janáček: Amarus
L. Janáček: Glagolská mše 
L. Janáček: Zápisník zmizelého
J. I. Linka: Pastorella iucunda
B. Martinů: Špalíček
J. Michalička: Pastorella in G
O. Ostrčil: Cizí host
J. Pauer: Volám vás, lidé
E. Schulhoff: Komunistický manifest
I. Stravinskij: Oedipus rex

Jiří Zahradníček dále účinkoval v mnoha dalších oratoriích, kantátách, písních, operetách atd. Další 
úlohy viz také následující část.



Snímky Jiřího Zahradníčka na gramofonových deskách a CD discích

Kompletní opery

L. Janáček: Z mrtvého domu
J. Zahradníček (Filka Morozov), Žídek, Zítek, D. Jedlička, Švorc, Janská, Krejčík, Novák, Blachut, 
Švehla, Zikmundová, Soušek, Souček, Sbor Státní opery ve Vídni, Vídenští filharmonikové, dir. 
Mackerras; nahr. 1981

V. Maixner: Penthesilea
J. Zahradníček (Achilles), Míková, Vymazalová, Mixová, Frydlewicz, Mrázová, Novák, Tomášová, 
Kühnův smíš. sbor, sbm. P. Kühn, Symf. orch. hl. m. Prahy FOK, dir. Fischer; nahr. 1968

B. Smetana: Dvě vdovy
J. Zahradníček (Ladislav), Šormová, Machotková, J. Horáček, Švehla, Šounová, Sbor Národního 
divadla v Praze, sbm. Malý, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Jílek; nahr. 1975

Výňatky z oper

J. B. Kittl: Bianca a Giuseppe aneb Francouzové u Nizzy (finále 2. děj.)
J.  Zahradníček  (Giuseppe),  spoluúč.  Švorc,  Mužský  sbor,  Orchestr  Smetanova  divadla,  dir. 
Chaloupka

Hudba na zámku v Jaroměřicích - F. V. Míča: O původu Jaroměřic (scény)
J. Zahradníček, spoluúč. Děpoltová, Pražští komorní sólisté, dir. Hlaváček

M. P. Musorgskij: Boris Godunov (scéna pod Kromami)
J. Zahradníček (Misail), spoluúč. Blachut, Průša, Votava, Kurz, Schiller, Heriban, Český pěvecký 
sbor, sbm. Veselka, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Gregor

Slavná milostná dueta z oper
Ch.  Gounod:  Faust  a  Markéta  (Je  pozdě  již  -  Markéta,  Faust,  3.  děj.),  J.  Zahradníček  (Faust), 
spoluúč. Boháčová, Symf. orchestr, dir. Vašata

Eva Děpoltová, Jiří Zahradníček - operní dueta
Dalibor (Dalibore, odpusť, prosím - Milada, Dalibor, 2. děj.)
Šárka (Jsem v moci tvé - Šárka, Ctirad, 2. děj.)
Eva (Přitul se blíž - Eva, Mánek, 3. děj.)
Její pastorkyňa (Odešli, jdi také - Jenůfa, Laca, 3. děj.)
Madame Butterfly (Bimba dagli occhi - Butterfly, Pinkerton, 1. děj.)
Aida (Pur ti riveggo - Aida, Radames, 3. děj.)
Norma (In mia man - Norma, Pollione, 2. děj.)
St. filharmonie Brno, dir. Štych

Alena Míková (recitál)
G. Puccini: Turandot (Zde v těchto síních - Turandot, 2. děj.)
J. Zahradníček (Kalaf), Symf. orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir.  Košler
(nahrávka Čs. rozhlasu)



Antonín Dvořák - scény z oper
Rusalka (Vím, že jsi kouzlo - Princ, 1. děj.)
J. Zahradníček, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka
(nahrávka Čs. rozhlasu)

Recitály

Jiří Zahradníček - tenor
Dvořák: Dimitrij (Viděl jsem ji - Dimitrij, 3. děj.)
Smetana: Dalibor (Toť třetí noc - Dalibor, 3. děj.)
Wagner: Bludný Holanďan (Willst jenes Tags du nicht dich mehr entsinnen - Erik, 3. děj.)
Dvořák: Rusalka (Vidino divná, přesladká - Princ, 1. děj.)
Puccini: Manon Lescaut (Donna non vidi mai - Des Grieux, 1. děj)
Puccini: Gianni Schicchi (Firenze é come albero fiorito - Rinuccio)
Puccini: Turandot (Nessun dorma - Kalaf, 3. děj.)
Verdi: Síla osudu (La vita é inferno - Alvaro, 3. děj.)
Mascagni: Sedlák kavalír (Mamma, quel vino - Turiddu)
Leoncavallo: Komedianti (Recitar - Canio, 1. děj.)
Spoluúč.  K.  Průša (Vodník),  Sbor  Národního divadla  v  Praze,  sbm.  Malý,  Orchestr  Národního 
divadla v Praze, dir. Hus-Tichý

Ostatní nahrávky

J. Dvořáček: Žiji a zpívám
Soukupová,  Zahradníček,  Brousek,  Sbor pražského rozhlasu,  Dismanův rozhlasový dětský sbor, 
Symf. orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Bělohlávek

L. Janáček: Amarus
Gebauerová, Zahradníček, Tuček, Pražský filh. sbor, sbm. Veselka, Janáčkova filh. Ostrava, dir. 
Trhlík

B. Martinů: České madrigaly - Britten: Cantata Academica
Boháčová, Mrázová, Zahradníček, Střítezský, Pardubice University Ensemble, sbm. Novák, Symf. 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pešek

B. Martinů: Epos o Gilgamešovi
Machotková, Zahradníček, Zítek, Průša, Brousek, Český filh. sbor, sbm. Veselka,  Symf. orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Bělohlávek

L. Podéšť: Láska pěknější
Děpoltová, Soukupová, Zahradníček, Mlčák, Kühnův komorní ženský sbor, sbm. P.Kühn, Pražský 
komorní orchestr, dir. Vajnar

P. Roškovský: Vesperae Bacchanales
Kajabová-Peňašková,  Baricová,  Zahradníček,  Raninec,  Madrigal  Ensemble  Slovenského  filh. 
orchestru, Komorní orchestr, dir. Holásek

Věčný voják - Hudba bojující; B. Vomáčka: Cyklus pěti písní pro tenor a orchestr, op.11
Zahradníček, tenor; Pokorný, klavír



Věčný voják - Hudba bojující; B. Vomáčka: Cesta z bojiště - Cyklus pěti písní pro tenor a 
orchestr, op. 13
Zahradníček, tenor; Pokorný, klavír

Z operety do operety - F. Lehár: Země úsměvů, Paganini
J.  Zahradníček  (Sou-Chong,  Paganini),  Slovenský  filh.  sbor;  sbm.  Dobrodinský,  Symfonický 
orchestr, orchestr; dir. Macháček a Slezák

Perličky české operety - O. Nedbal: Polská krev
J. Zahradníček (Bolo), spoluúč. Břínková, Kühnův smíšený sbor, sbm. P.Kühn, Dvořákův komorní 
orchestr, dir. Válek



Snímky Jiřího Zahradníčka v archivu Čs. rozhlasu 

Kompletní opery

O. Ferenczy: Nevšedná humoreska
J. Zahradníček (Farář), Hazuchová, Martvoňová, Tuček, Papp, Martvoň, Dětský sbor, Symfonický 
orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě, dir. Trhlík; nahr. 1968

T. N. Chrennikov: Matka
J. Zahradníček (Předseda soudu), Mixová, Tuček, Šubrtová, D. Jedlička, Hanuš, Blachut, Spisar, 
Zítek,  Žídek,  Berman,  Procházková,  Jindrák,  Vonásek,  Frydlewicz,  Kadlec,  Haderer,  Veselý, 
Prokop, Heriban, Havlák, Picka, Bartoš, Šormová, Veselá, Salabová, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v 
Praze, sbm. Malý, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vajnar; nahr. 1973

O. Jeremiáš: Bratři Karamazovi
J. Zahradníček (Dimitrij Karamazov), Neshyba, Žídek, Tuček, Berman, Tattermuschová, Vítková, 
Joran,  Havránek,  Jedenáctík,  Blachut,  Karpíšek,  D. Jedlička,  Vonásek,  Hlavica,  Kalaš,  Heriban, 
Šrubař, Sbor opery Národního divadla v Praze, sbm. Malý, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. 
Chaloupka; nahr. 1973

I. Jirásek: I byl večer a bylo jitro
J. Zahradníček (herec), Brousek st., Tuček, Wysoczanská, Žídek, Šormová, D. Jedlička, Boháčová, 
Mixová, Blachut, Berman, Hanuš, V. Kočí, Boublíková, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. 
Malý, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vajnar; nahr. 1973

R. Leoncavallo: Cikáni
J. Zahradníček (Radu), J. Krásová, Zítek, Berman, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Černý, 
Orchestr rozhlasového operního studia Praha, dir. Vajnar; nahr. 1969

G. Verdi: Don Carlos
J.  Zahradníček  (Don Carlos),  Berman,  Zítek,  Průša,  Šounová,  Hanuš,  Soukupová,  J.  Jonášová, 
Klíčníková,  Kocián,  Pěvecký  sbor  Čs.  rozhlasu  v  Praze,  sbm.  Malý,  Symfonický  orchestr  Čs. 
rozhlasu v Praze, dir. Štych; nahr. 1978

Výňatky z oper

D. F. E. Auber: Fra Diavolo
Árie ze 3. dějství
J. Zahradníček (Fra Diavolo), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vašata; nahr. 1972

F. A. Boieldieu: Bílá paní
Árie z 2. dějství
J. Zahradníček (Jiří Brown), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vašata; nahr. 1972

P. I. Čajkovskij: Piková dáma
Zkratka opery
J. Zahradníček (Heřman), Doležal, Štěpánová, Zikmundová, Márová, Mrázová, Zítek, Šrubař, V. 
Kočí, D. Jedlička, Lindauer, Bajer, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Malý, Symfonický 



orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Slovák; nahr. 1970

A. Dvořák: Dimitrij
Árie z 2. dějství
J. Zahradníček (Dimitrij), Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vašata; nahr. 1971

Árie ze 3. dějství
J. Zahradníček (Dimitrij), Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vašata; nahr. 1972

Duet ze 4. dějství
J.  Zahradníček  (Dimitrij),  Vymazalová,  Symfonický orchestr  Čs.  rozhlasu v Praze,  dir.  Vašata; 
nahr. 1971

Finále 1. dějství
J. Zahradníček (Dimitrij), Márová, D. Jedlička, Švorc, Hanuš, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, 
sbm. Malý, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vašata; nahr. 1971

Scéna z 1. dějství
J. Zahradníček (Dimitrij), Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Malý, Symfonický orchestr Čs. 
rozhlasu v Praze, dir. Vašata; nahr. 1971

Závěr opery
J. Zahradníček (Dimitrij), Vymazalová, Hanuš, Míková, Švorc, Márová, D. Jedlička, Pěvecký sbor 
Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Malý, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vašata; nahr. 1971

A. Dvořák: Rusalka
Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Princ), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

Závěr opery
J. Zahradníček (Princ), Šubrtová, Berman, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vajnar; 
nahr. 1975

J. B. Foerster: Eva
Duet a árie z 3. dějství
J. Zahradníček (Mánek), Machotková, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 
1974

Duet z 2. dějství
J. Zahradníček (Mánek), Machotková, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 
1974

U. Giordano: Andrea Chénier
Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Chénier), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

B. Godard: Jocelyn
Ukolébavka
J. Zahradníček (Jocelyn), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

Ch. Gounod: Faust a Markéta
Kavatina ze 3. dějství



J. Zahradníček (Faust), Orchestr rozhlasového operního studia Praha, dir. Vašata; nahr. 1970

Duet ze 3. dějství
J. Zahradníček (Faust), Tattermuschová, J. Horáček, Orchestr rozhlasového operního studia Praha, 
dir. Vašata; nahr. 1970

Duet z 1. dějství
J. Zahradníček (Faust), J. Horáček, Orchestr rozhlasového operního studia Praha, dir. Vašata; nahr. 
1970

Úvod
J. Zahradníček (Faust),  Pražský filh. sbor, sbm. Veselka, Orchestr rozhlasového operního studia 
Praha, dir. Vašata; nahr. 1970

Valčíková scéna
J. Zahradníček (Faust), Tattermuschová, J. Horáček, Zikmundová, Pražský filh. sbor, sbm. Veselka, 
Orchestr rozhlasového operního studia Praha, dir. Vašata; nahr. 1970

Závěrečná scéna
J.  Zahradníček  (Faust),  Tattermuschová,  J.  Horáček,  Pražský filh.  sbor,  sbm. Veselka,  Orchestr 
rozhlasového operního studia Praha, dir. Vašata; nahr. 1970

K. Kovařovic: Psohlavci
Árie ze 3. dějství
J. Zahradníček (Kozina), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vajnar; nahr. 1974

G. A. Lortzing: Casanova
Árie
J. Zahradníček (Casanova), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vašata; nahr. 1972

P. Mascagni: Sedlák kavalír
Duet
J. Zahradníček (Turiddu), Kniplová, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vajnar; nahr. 1984

G. Meyerbeer: Afričanka
Árie z 3. dějství
J. Zahradníček (Vasco da Gama), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vašata; nahr. 1972

J. Pauer: Manželské kontrapunkty
část Řízek
J. Zahradníček, Procházková

A. Ponchielli: Gioconda
Árie z 2. dějství
J. Zahradníček (Enzo), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

G. Puccini: Bohéma
Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Rudolf), Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě, dir. Trhlík; nahr. 1970

Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Rudolf), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973



G. Puccini: Turandot
Árie ze 3. dějství
J. Zahradníček (Kalaf), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

Scéna ze 2. dějství
J. Zahradníček (Kalaf), Míková, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Košler; nahr. 1977

B. Smetana: Braniboři v Čechách
Scéna z 1. dějství
J. Zahradníček (Jíra), Skořepa, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Malý, Symfonický orchestr 
Čs. rozhlasu v Praze, dir. Vajnar; nahr. 1985
 
R. Strauss: Ariadna na Naxu
Závěrečná scéna
J.  Zahradníček  (Bacchus),  Machotková,  J.  Jonášová,  Orchestr  Národního  divadla  v  Praze,  dir. 
Vajnar; nahr. 1978

G. Verdi: Aida
Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Radames), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

G. Verdi: Rigoletto
Árie z 1. dějství
J. Zahradníček (Vévoda), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

Árie ze 3. dějství
J. Zahradníček (Vévoda), Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

R. Wagner: Siegfried
Duet ze 3. dějství
J. Zahradníček (Siegfried), L. Dvořáková, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Vašata; nahr. 
1972

Ostatní nahrávky

Operety:

E. Kálmán: Čardášová princezna
Duet, č. 12
J. Zahradníček (Edwin), J. Slavíčková, Operetní studiový orchestr, dir. Homolka; nahr. 1975

Duet, č. 3
J. Zahradníček (Edwin), J. Slavíčková, Operetní studiový orchestr, dir. Homolka; nahr. 1975

Duet, č. 9
J. Zahradníček (Edwin), J. Slavíčková, Operetní studiový orchestr, dir. Homolka; nahr. 1975

Kvartet z 2. dějství (č. 10)
J.  Zahradníček  (Edwin),  J.  Slavíčková,  Soběhartová,  Matouš,  Operetní  studiový  orchestr,  dir. 
Homolka; nahr. 1975



Písně:

J. Malát: Mám tě rád
J. Zahradníček, Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Chaloupka; nahr. 1973

Ostatní:

J. Dvořáček: Žiji a zpívám
kantáta pro sóla, smíšený sbor, recitátora, dětský dramatický sbor a symfonický orchestr
J.  Zahradníček,  Soukupová,  Brousek st.,  Sbor pražského rozhlasu,  Dismanův rozhlasový dětský 
sbor, sbm. Dobrodinský, Symf. orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Bělohlávek; nahr. 1980

G. Mahler: Píseň o zemi
symfonie - kantáta pro tenor, alt a orchestr na text ze sbírky Čínská flétna
J. Zahradníček, Márová, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Krombholc; nahr. 1977

A. Očenáš: Miloval som ťa, op. 46
laudatorium na básně Andreje Plávky pro sóla, sbor, varhany a orchestr
J. Zahradníček, Šulcová, Márová, Hanuš, Mach, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbm. Černý, 
Orchestr Národního divadla v Praze, dir. Pinkas st.; nahr. 1974

J. Pauer: Volám vás, lidé
kantáta na slova Josefa Nováka a Vítězslava Nezvala
J.  Zahradníček,  Míková,  Jindrák,  Pěvecký  sbor  Čs.  rozhlasu  v  Praze,  sbm.  Malý,  Symfonický 
orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dir. Hrnčíř; nahr. 1971

P. Roškovský: Vesperae Bacchanales
skladba pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr
J.  Zahradníček,  Kajabová-Peňašková,  Baricová,  Raninec,  Madrigal  Ensemble  Slovenského  filh. 
orchestru, Komorní orchestr, dir. Holásek; nahr. 1972



Televizní a filmové záznamy 

Televizní inscenace - opery (hraje a zpívá)

Cikker: Vzkříšení (Smělkov) 
Leoncavallo: Komedianti (Canio)

Televizní inscenace - opery (zpívá) 

Cikker: Mister Scrooge (Bob)
Čajkovskij : Piková dáma (Heřman)  
Gounod: Faust a Markéta (Faust)
Verdi: Trubadúr (Manrico) 
Weber: Čarostřelec (Max)

Televizní inscenace - operety a scény z operet

Lecocq: Giroflé-Giroflá 
Nedbal: Polská krev 
Offenbach: Orfeus v podsvětí 
J. Strauss ml.: Krajkový šátek 
J. Strauss ml.: Netopýr 
J. Strauss ml.: Tisíc a jedna noc 
J. Strauss ml.: Vídeňská krev
Suppé: Krásná Galathea 
a další operetní pořady (Melodie bílého klavíru, Velká neznámá, Karneval v operetě aj.)

Záznamy představení

Kašlík: Zbojnická balada (Vrchní správce); 1987
Smetana: Braniboři v Čechách (Jíra); 1985 
Smetana: Čertova stěna (Michálek); 1986

Filmy (zpívá) 

Božská Ema 
Lev s bílou hřívou



Ceny

zasloužilý umělec, 1968

cena Grammy Award, 1981

cena Senior Prix 95, 1995

Cena Thálie, 2000



POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA (výběr)

Knižní publikace:

Janota D., Kučera J. P.: Malá encyklopedie české opery; Praha a Litomyšl 1999
Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983
Procházka V. a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci; Praha 1988
Smolka J. a kol.: Malá encyklopedie hudby; Praha 1983
Šíp L.: Česká opera a její tvůrci; Praha 1983
Zbavitel M.: Kalendárium dějin divadla v Opavě; Matice slezská  1995
Český biografický slovník XX. století, 3. díl, Q - Ž; Praha 1999

Noviny a časopisy:

Hudební rozhledy 31/1978, s.5; 6/2001, s. 33
Hudobný život 5/2001, s. 6
Národní divadlo 11/1998, s. 36; 5/2000, s. 8; 6/2001, s. 27; 2/2003, s. 11; 2/2005, s. 8
Almanach Národního divadla 1983 
Státní opera Praha 3 (1995/1996), s. 27
Divadelní noviny 10/2001, č. 9
Scéna 77, 2, 1977, č. 7 - 8
Pochodeň 1984, č. 7, 8, č. 185, s. 4
Mladá fronta 14. 2. 1969, 29. 12. 1973
Špindlerovské noviny 1996 ?
Kulturní měsíčník, kulturně – politický časopis Severomoravského kraje 1983, Roč. I., č. 11, s. 36

Ostatní:

Pávek J.: Textová studie na obalu desky Eva Děpoltová, Jiří Zahradníček - operní dueta, 1976  
Pávek J.: Textová studie na obalu desky Jiří Zahradníček - tenor, 1981
Katalog vážné hudby a mluveného slova; Praha 1966
Numerical Listing of Panton LP Records; 1988
Catalogue Classical Music Opus 1971 - 1992
Program k inscenaci Carmen (Národní divadlo 1999) 

Dále byly použity informace na internetových stránkách divadel, hudebních vydavatelství apod.



Poznámky

1)  Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983
2)  Hudební rozhledy 6/2001, s. 33
3)  Pávek J.: Textová studie na obalu desky Jiří Zahradníček -   tenor, 1981
4)  převzato z: Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha  1983
5)  Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983
6)  Národní divadlo 2/2005, s. 8
7)  převzato z: Pávek J.: Textová studie na obalu desky Jiří Zahradníček - tenor, 1981
8)  Pávek J.: Textová studie na obalu desky Jiří Zahradníček - tenor, 1981
9)  Procházka V. a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci; Praha 1988
10) převzato z: Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983
11) převzato z: Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983
12) převzato z programu k inscenaci Carmen (Národní divadlo 1999)
13) Pávek J.: Textová studie na obalu desky Jiří Zahradníček - tenor, 1981
14) převzato z: Kopecký E.: Pěvci Národního divadla; Praha 1983



OBSAH

Úvod 2
Životní osudy 3
Umělecký typ 6
Soupis nejvýznamnějších operních rolí 12
Chronologický přehled rolí v ND v Praze 1970 – 1990 14
Koncertní repertoár (výběr) 16
Snímky Jiřího Zahradníčka na gramofonových deskách a CD discích 17
Snímky Jiřího Zahradníčka v archivu Čs. rozhlasu (opery a výňatky z oper – výběr) 20
Televizní a filmové záznamy (výběr) 25
Ceny 26
Použité prameny a literatura (výběr) 27
Poznámky 28


