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Anotace 

Antonín Dvořák je právem považován za jednoho z největších českých hudebních 

skladatelů. Po letmém nahlédnutí do jeho života si práce všímá jeho kontaktů s hudební 

Plzní, hlavním tématem je ale jeho opera Jakobín, a to především ve vztahu 

k plzeňskému divadlu. 

Dvořákův Jakobín patří k nejčastěji inscenovaným našim národním operám na českých 

operních jevištích. Také v Plzni se tato opera dočkala prozatím třinácti nastudování mezi 

lety 1907 až 2010, kdy proběhla zatím poslední plzeňská premiéra Jakobína. Realizaci 

jednotlivých nastudování na plzeňské scéně se chce věnovat tato práce, která si vytkla 

za cíl přinést maximální možné množství dochovaných informací, na jejichž základě lze 

sestavit nejen inscenátorské týmy a obsazení rolí, přinést i informace k výkonům umělců 

a orchestru, ale dovolí-li to podklady, i k scénickému provedení. Velké množství 

nalezených materiálů přináší příloha bakalářské práce, včetně objevených scénických  

a kostýmních návrhů a fotografií z představení. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

Antonín Dvořák is rightly considered to be one of the greatest Czech composers. After  

a glimpse into his life, the work notices his contacts with Pilsen and its musical 

background. The main theme is his opera called in Czech „Jakobín“ especially in relation 

to the Pilsen theater. 

Dvořák's Jakobín is one of our most staged national operas on Czech opera stages. In 

Pilsen as well – as this opera has so far received thirteen productions between the years 

of 1907 and 2010, its last Pilsen premiere. This bachelor work aims to bring the 

maximum possible amount of preserved information, on the basis of which it is possible 

to assemble not only production teams and cast roles, but also to provide information 

on the performances of artists and orchestra and, if historical documents allow, also for 
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the stage design. A large amount of found materials is provided in the appendix to this 

work, including discovered scenic and costume designs and photos from the show. 
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Antonín Dvořák, Jakobín, opera, music, J. K. Tyl Theatre in Pilsen 
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Úvod 

Opera Antonína Dvořáka Jakobín je často inscenována na českých operních jevištích a je 

divácky velmi oblíbená nejen pro svoji melodiku, ale i pro příběh plný komiky, lásky 

partnerské i lásky rodičovské a v neposlední řadě i pro svůj vlastenecký náboj. 

Vzhledem k tomu, že na plzeňském jevišti zazněla mezi lety 1907 až 2010 v premiéře již 

třináctkrát, ráda bych se ve své bakalářské práci zabývala okrajově osobností Antonína 

Dvořáka a jeho vztahem k Plzni, ale především touto jeho operou a jejími plzeňskými 

nastudováními. 

Záměrem je tedy shromáždit maximální možné množství dochovaných pramenů  

k inscenování této opery na plzeňském jevišti, a to především v Archivu města Plzně, kde 

je uložena Sbírka divadelních plakátů plzeňských (obsahující ale kromě plakátů také 

divadelní programy a v některých případech i fotografie), archivní fond Divadla J. K. Tyla 

v Plzni i osobní fondy některých umělců spjatých s plzeňským divadlem (např. Vendelín 

Budil, Blanka Vecková, Stanislav Kantor, Josef Beneš, Antonín Špelda). Velmi důležitým 

zdrojem informací je dobový tisk, který přinášel recenze většinou premiérových 

představení. Pro realizaci na plzeňském jevišti do roku 1941 je dobrou oporou i pasáž 

v knize A. Špeldy Antonín Dvořák a Plzeň. Své poznatky čerpám ale především 

z primárních pramenů. 

Cílem práce je přinést informace o obsazení rolí a realizačních týmech jednotlivých 

nastudování (především na základě divadelních cedulí/plakátů či divadelních programů), 

na základě recenzí (kritiky v dobovém tisku) osvětlit výkony umělců a orchestru, a pokud 

si toho kritika všímala, dotknout se i režijních a scénických otázek, a to i na základě 

dochovaných scénických či kostýmních návrhů a fotografií z představení.  

Plzeňským Jakobínem prošla velká řada umělců. Třináct nastudování s devíti hlavními 

rolemi a inscenátorským týmem přináší na 150 více či méně známých jmen. Není možné 

v rozsahu této práce se zmínit blíže o všech. Zaměřila jsem se tedy zejména na několik 

osobností z prvních nastudování, k nimž jsem zároveň v archivních materiálech našla 

nějakou další zajímavost. Drobné medailonky těchto umělců jsem zařadila do poznámek 

pod čarou, abych jejich uváděním nenarušovala text práce. Portrétní fotografie 

inscenátorů a představitelů všech úloh prvního provedení Jakobína (s výjimkou snímku 
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představitele hraběte Viléma O. Popelky, který se dohledat nepodařilo) jsou součástí 

přílohy 05 Fotografie z představení. U pozdějších nastudování jsem se blíže zaměřila na 

několik režisérů či výtvarníků.  

S operou Jakobín mne pojí i osobní pouto. Jako členka dětského sboru jsem měla 

v letech 2010–2012 možnost účinkovat v prozatím posledním jejím plzeňském 

nastudování a tato opera ve mně zanechala nesmazatelnou stopu. Některé informace 

k této realizaci tedy nejsou podloženy nalezenými materiály, ale opírají se o moji vlastní 

zkušenost. 
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1 Antonín Dvořák – krátce o osobnosti 

O životních osudech a díle Antonína Dvořáka byla napsána již celá řada odborných 

monografií i studií.1 Připomeňme si alespoň některé zásadní okamžiky z jeho života. 

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi jako prvorozený syn Františka  

a Anny Dvořákových. Otec, vyučený řezník, provozoval hostinec a do rodiny se postupně 

narodilo dalších osm dětí. Jeho otec byl dobrý citerista2, a tak od útlého dětství předával 

malému Antonínovi lásku k hudbě. Antonínovým prvním učitelem hudby se stal místní 

učitel v Nelahozevsi, houslista a varhaník Josef Spitz (1809–1866). Antonín tak od mala 

účinkoval v místní kapele i na kůru kostela. 

Od roku 1847 navštěvoval šest let místní jednotřídní triviální školu. V  roce 1853 byl 

poslán do městečka Zlonice u Slaného. Dlouho tradovaná verze, že se tam vyučil 

řezníkem, aby tak mohl pokračovat v otcově řemesle, však není podložena prameny.3 Ve 

Zlonicích Dvořák bydlel u svého strýce (bratra matky), který zde byl šafářem. Věnoval se 

především hudbě díky místním učitelům Josefu Tomanovi (1805–1879) a Antonínu 

Liehmannovi (1808–1879). Dvořák se přátelil i s Liehmannovou dcerou Terezií, zvanou 

Terinka4. I v pozdějších letech do Zlonic rád zajížděl, aby vypomohl při slavné mši na kůru 

                                                           
1 K nejvýznamnějším dvořákovským badatelům patří Otakar ŠOUREK, který mj. vydal čtyřsvazkový Život  
a dílo Antonína Dvořáka a jeho Souborné dílo, či Jarmil BURGHAUSER (mj. Antonín Dvořák – Tematický 
katalog, bibliografie, přehled života a díla, Praha 1960). 
Dvořákův vztah k Plzni osvětlil zejména Antonín ŠPELDA (Dr. Antonín Dvořák a Plzeň – studie. Plzeň, 
Grafické závody Pour a spol., 1941). 
2 Citera – strunný drnkací hudební nástroj s plochým trupem. 
3 S verzí, že se Antonín Dvořák vyučil řezníkem, pracuje všechna starší literatura, mj. i Otakar ŠOUREK ve 
své publikaci Antonín Dvořák a jeho "Jakobín“, s. 3, i Československý hudební slovník z roku 1963, s. 276. 
Tuto teorii vyvrátil Jarmil BURGHAUSER, K jedné z dvořákovských legend, in Časopis Národního muzea, 
řada historická, sv. 156, 1987. 
4 Terezie Liehmannová se narodila 22. 12. 1840 ve Zlonicích (https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9353/222) 
a z Liehmannových dětí byla Dvořákovi věkově nejblíže. Byla ostatně jeho spolužačkou ve zlonické škole, 
společně spolu zpívali na zlonickém kůru či při různých příležitostech, hráli společně pod dohledem 
kantora Liehmanna na klavír a housle či později čtyřručně na klavír. Dle dochované rodinné kroniky, jejíž 
starší části je autorem nejstarší syn Terezie Liehmannové, provdané Čapkové, Karel, vzájemná náklonnost 

Terezie a Antonína Dvořáka přerostla až v mladou lásku. Dvořák při svých pozdějších návštěvách Zlonic, 
kam zajížděl i za rodiči, kteří se sem přestěhovali, navštěvoval Liehmannovi a opět společně s Terinkou 
muzicírovali. Ještě v roce 1860 jí posílá k svátku blahopřání společně s hedvábným šátečkem. Dvořákovy 
existenční podmínky v té době však byly špatné a rodinu by finančně zajistit nedokázal. A tak se Terinka 
12. 1. 1864 ve zlonickém kostele provdala za hospodářského správce velkostatku ve Votrubech Gabriela 
Čapka (https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9363/3). Manželství, z něhož se narodilo několik dětí, však 
nebylo šťastné a rozpadlo se. Terezie Čapková zemřela 17. 3. 1917 ve Spáleném Poříčí u dcery Marie, 

provdané Seykorové (HORA, Miroslav, Po stopách Terinky z Jakobína, Vlastivědný kroužek Zlonicka, 1989). 
Pobytu Antonína Dvořáka ve Zlonicích je věnována část expozice Památníku Antonína Dvořáka ve 
Zlonicích, jež uchovává i některé památky rodiny Liehmannovi. 

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9353/222
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9363/3
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či v Liehmannově taneční kapele. Po kantorově smrti v té době již světoznámý skladatel 

Dvořák uspořádal ve Zlonicích 26. září 1880 koncert z vlastních děl, při němž sám působil 

jako klavírista. Z výtěžku tohoto koncertu byl financován pomník na Liehmannově 

hrobě.5 Zlonický pobyt se Dvořákovi vryl nesmazatelně do srdce, o čemž svědčí i jeho 

první symfonie (Symfonie č. 1 c moll „Zlonické zvony“). Stejně tak mu ve vzpomínkách 

zůstal učitel Liehmann s dcerou Terinkou, a je pravděpodobné, že se ona i její otec stali 

předlohou postav Terinky a učitele Bendy ve Dvořákově opeře Jakobín. 

Na podzim roku 1856 Dvořák Zlonice opustil a odjel do České Kamenice, aby se zde ve 

3. třídě měšťanské školy zdokonalil v němčině. Na podzim roku 1857 začal Dvořák 

studovat na varhanické škole v Praze v Konviktské ulici, a to hru na varhany i teoretické 

hudební předměty. Měšťanskou školu dokončil 4. třídou na měšťanské škole u Panny 

Marie Sněžné. Jeho studia na varhanické škole trvala dva roky.  

Po ukončení školy se stal violistou v kapele Karla Komzáka6, která provozovala především 

zábavnou a taneční hudbu, a s tímto uskupením v roce 1862 přešel do nově otevřeného 

Prozatímního divadla. Zde působil do roku 1871, od roku 1866 pod taktovkou Bedřicha 

Smetany. Po odchodu z Prozatímního divadla si vydělával poskytováním hodin klavíru. 

Zde se seznámil i se svojí budoucí manželkou, která byla původně jeho žačkou. 

Dne 17. listopadu 1873 se Dvořák oženil s Annou Čermákovou, z manželství se narodilo 

devět dětí, z nichž první tři bohužel zemřely v raném dětském věku. V letech 1874 až 

1877 působil jako varhaník v kostele sv. Vojtěcha v Praze, v dalším období se živil již 

výhradně skladatelskou činností. 

                                                           
5 ŠOUREK, Otakar, Antonín Dvořák a jeho "Jakobín", Praha, Orbis, 1953, s. 7–8. 
6 Karel Komzák (nar. 11. 1823 Netěchovice, zemř. 19. 3. 1893 tamtéž) – skladatel, kapelník, varhaník  
a hudební pedagog. Od dětství hrál na housle a varhany, v letech 1839–1840 absolvoval pražskou 

varhanickou školu a následně pedagogický kurz na akademii sv. Jindřicha v Praze. Stal se podučitelem 
v Kolodějích, nadále se však věnoval hudbě ve vesnických kapelách i na kůrech v okolních obcích. Od roku 
1847 působil v Zemském ústavu pro choromyslné, kde měl na starosti hudební dění a varhanní hru 
v tamním kostele. Roku 1854 získal oprávnění řídit své vlastní hudební těleso, které hrálo především 
taneční hudbu. Řídil také Sbor pražských ostrostřelců. Roku 1862 dostal nabídku se svým tělesem 
k hostování v Prozatímním divadle, roku 1865 se toto těleso stalo stálým orchestrem této scény. Téhož 
roku přijal místo kapelníka 11. pěšího píseckého pluku. Pluk se často stěhoval, v  roce 1877 pobýval  

i v Plzni. V roce 1888 odešel K. Komzák na odpočinek a věnoval se především komponování. Zemřel 
v nedožitých sedmdesáti letech ve svém rodišti. (Československý hudební slovník osob a institucí I, Praha, 
1963; https://ceskyhudebnislovnik.cz/ – Komzák Karel (19. 11. 2021) 

https://ceskyhudebnislovnik.cz/
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V letech 1892–1895 pobýval Dvořák v New Yorku, kde působil jak ředitel americké 

Národní hudební konzervatoře. Pro problémy s vyplácením honoráře se ale v roce 1895 

vrátil do Prahy. Většinu času však trávil ve Vysoké u Příbrami7, kde také zkomponoval 

své opery Rusalku a Armidu. Zároveň působil jako profesor na konzervatoři v Praze. 

Zemřel 1. května 1904 v Praze a byl pohřben na Vyšehradském hřbitově.8 

  

                                                           
7 Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami nechal postavit roku 1878 Dvořákův švagr hrabě Václav 
Kounic. Jeho romantické okolí, rozsáhlý park a jezírko se staly Dvořákovi zdrojem inspirace především pro 
jeho operu Rusalka. V současné době se zde nachází Památník Antonína Dvořáka s celoročně přístupnou 
expozicí. 
8 Československý hudební slovník osob a institucí, 1. sv. A-L, Státní hudební vydavatelství Praha, 1963,  

s. 276–285. 
https://ceskyhudebnislovnik.cz/ – Dvořák Antonín (8. 10. 2021). 
DÖGE, Klaus, Antonín Dvořák, Praha, Vyšehrad, 2013. 

https://ceskyhudebnislovnik.cz/
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2 Antonín Dvořák a Plzeň  

Antonína Dvořáka jako hudebního velikána znala uměnímilovná Plzeň velmi dobře. Jeho 

dílo je velmi rozsáhlé a už mnozí z jeho současníků si zamilovali nejednu jeho skladbu, 

operu či symfonii. 

Antonín Dvořák zkomponoval deset oper, devět symfonií (např. Symfonie č. 9 e moll  

„Z Nového světa“, op. 95), několik symfonických básní, velkých skladeb instrumentálních 

(k nejznámějším patří Slovanské tance, op. 46), vokálních (mj. Biblické písně, op. 99)  

a vokálně-instrumentálních (k nejvýznamnějším patří Stabat Mater, op. 58; Svatá 

Ludmila, op. 71; Requiem b moll, op. 89; Te Deum, op. 103), 5 koncertních ouvertur, 

množství komorních skladeb, koncertů, písní, sborů (často uváděné jsou např. Moravské 

dvojzpěvy, op. 20, 29, 32, 38) a klavírních skladeb. 

Plzeň měla to štěstí, že zde proběhla světová premiéra Dvořákovy kantáty Svatební 

košile, op. 69, prvně zde byla mimo církevní půdu provedena jeho Mše D dur – Lužanská, 

op. 86. Plzeňané se mohli těšit i z několika osobních návštěv světoznámého skladatele 

ve svém městě. 

Časově lze kontakty Dvořáka s Plzní zařadit především do 80. let 19. století, tedy do 

doby, kdy byl sbormistrem plzeňského Hlaholu Matěj V. Slezák (1842–1915, 

sbormistrem Hlaholu v letech 1874–1893). O spolupráci těchto dvou osobností vypovídá 

i jejich vzájemná korespondence, uložená v Archivu města Plzně.9 

Hlahol byl v té době znám svou vynikající uměleckou úrovní, a tak není divu, že řada 

autorů svěřovala právě tomuto sboru k provedení svá díla. Mezi nejvýznamnější z nich 

patří právě Antonín Dvořák. Ten pobýval v Plzni několikrát, aby se zde podílel na 

provedení svých děl. K prvnímu vzájemnému kontaktu došlo zřejmě v roce 1878, kdy 

sbormistr Slezák žádal Dvořáka o povolení k provedení jeho Hymnu.10  

                                                           
9 Archiv města Plzně (dále AmP), fond Slezák Matěj, i. č. LP 2524–2545, sign. LP 28/16–37, z let 1878–
1889. 
10 AmP, fond Slezák Matěj, i. č. LP 2524, sign. LP 28/16. 
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V témže roce 12. prosince zazněla v Plzni v Městském divadle první Dvořákova opera 

Šelma sedlák, která zde byla provedena ve stejném roce, kdy proběhla její pražská 

premiéra.11 

V letech 1882 a 1883 byly Dvořákovy skladby v Plzni interpretovány díky 

Filharmonickému spolku plzeňskému pod taktovkou Hynka Pally.12 

V následujícím roce se po šestileté přestávce obnovila spolupráce A. Dvořáka 

s plzeňským Hlaholem. 

Ve dnech 6. a 7. dubna 1884 Hlahol se sólisty B. Schmid-Smetanovou, M. Houdkovou,  

A. Schmidtem a J. Brejcharem provedl pod taktovkou samotného autora jeho oratorium 

Stabat Mater, op. 58.13 Orchestrální složky se ujala vojenská kapela 35. pěšího pluku 

v Plzni. To byla Dvořákova první osobní návštěva Plzně (6. – 8. dubna 1884). Při svém 

druhém pobytu (6. – 8. prosince 1884) řídil 4. provedení své Stabat Mater v Plzni dne  

7. prosince 1884. 

Dvořák nešetřil na provedení chválou (sbor poctil i svým zápisem do Památné knihy 

Hlaholu14) a požádal Hlahol, aby provedl ve dnech 28. a 29. března 1885 poprvé (před 

vlastní premiérou v Birminghamu 27. srpna 1885) jeho kantátu Svatební košile, op. 69.15 

Dvořák přijel do Plzně již 23. března a během svého třetího plzeňského pobytu přijal 

nabídnuté ubytování u JUDr. Václava Petáka, pozdějšího purkmistra, s jehož rodinou se 

seznámil již předchozího roku při provedení jeho Stabat Mater. Sám vedl v posledním 

týdnu před premiérou zkoušky a sám také premiérové provedení dirigoval. Autor byl 

přítomen i následné repríze a dalšího dne (30. března) Plzeň opustil. Dvořák opět velmi 

ocenil výkon Hlaholu i orchestru a provedl další zápis do Památné knihy.16 

Na konci roku Hlahol provedl ve prospěch Ústřední matice školské v Měšťanské besedě 

dne 15. listopadu koncert, na němž byly mj. poprvé předneseny poslední dva z pětice 

                                                           
11 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 175, 208. 
12 ŠPELDA, Antonín, Dr. Antonín Dvořák a Plzeň – studie. Plzeň, Grafické závody Pour a spol., 1941, s. 19. 
13 AmP, fond Hlahol, sign. KB 395 (viz Příloha 08, č. 01). 
14 AmP, fond Hlahol, i. č. rkp. 6456, sign. 10d77 (viz Příloha 08, č. 02). 
15 Plakát se nachází v AmP ve fondu Hlahol, sign. KB 395 (viz Příloha 08, č. 03). 
16 AmP, fond Hlahol, i. č. rkp. 6456, sign. 10d77 (viz Příloha 08, č. 04). 
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smíšených Dvořákových sborů na texty Hálkovy sbírky V přírodě, a to Vyběhla bříza  

a Dnes do skoku a do písničky. 

Dalším Dvořákovým dílem, které Hlahol premiérově nastudoval, byla Hymna českého 

rolnictva. Dvořák skladbu dokončil 13. srpna 1885 a již 14. března 1886 ji Hlahol provedl 

na svém koncertu. 

Počátkem dubna 1886 zazněla na koncertu Filharmonického spolku plzeňského 

Dvořákova ouvertura Můj domov. Poprvé však byla skladba v Plzni provedena již hudbou 

35. pěšího pluku na koncertu Hlaholu 30. listopadu 1884. 

Poprvé mimo církevní půdu v Plzni byla dne 15. června 1888 v koncertní premiéře 

provedena Dvořákova Mše D dur – Lužanská, op. 86, opět pod taktovkou samotného 

mistra Dvořáka. Tato čtvrtá návštěva Dvořáka v Plzni proběhla ve dnech 14. – 16. dubna 

1888. 

Následně (popáté) navštívil Dvořák Plzeň 1. a 2. prosince 1901, kdy byl přítomen 

koncertu k jeho šedesátinám. Hlahol tentokrát pod taktovkou svého sbormistra 

Norberta Kubáta provedl Dvořákovo Te Deum, op. 103 a Žalm č. 149, op. 79. Sólového 

partu se ujala Dvořákova dcera Magda.17 

Dvořákova poslední (šestá) návštěva Plzně se uskutečnila 27. a 28. prosince roku 1903 

při příležitosti uvedení jeho opery Čert a Káča.18 Krátce na to následovalo 25. března 

1904 uvedení jeho opery Dimitrij19 a 30. března 1904 oratoria Svatá Ludmila.20 Těchto 

produkcí se již skladatel nezúčastnil a krátce na to 1. května 1904 zemřel. 

  

                                                           
17 ŠPELDA, Antonín, Dr. Antonín Dvořák a Plzeň – studie. Plzeň, Grafické závody Pour a spol., 1941,  
s. 1–110. 
   ŠPELDA, Antonín, Dr. Antonín Dvořák a plzeňský "Hlahol“, Český deník, nedělní příloha, 27. 4. a 4. 5. 
1941. 

   BOKŮVKOVÁ, Vlasta, Antonín Dvořák a Plzeň – vydáno k výstavě "Antonín Dvořák a Plzeň", Plzeň, Státní 
vědecká knihovna, 1991, 6 s. 
18 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 175, 217. 
AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 27. 12. 1903 (viz Příloha 08, č. 05). 
19 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 175, 218. 
AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 25. 3. 1904 (viz Příloha 08,  
č. 06). 
20 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 175, 218. 
AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 30. 3. 1904 (viz Příloha 08,  
č. 07). 
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3 Opera Jakobín 

První verzi své opery Dvořák dokončil v roce 1888. Toto dílo o třech jednáních vzniklo na 

libreto Marie Červinkové-Riegrové (9. srpna 1854 – 19. ledna 1895).  

Marie Červinková-Riegrová byla dcerou politika Františka Ladislava Riegra a vnučkou 

českého dějepisce Františka Palackého. Nebyla to její první spolupráce s Dvořákem. Na 

její text složil Dvořák již v roce 1882 svoji historickou operu Dimitrij.  

Libreto Jakobína okouzlilo Dvořáka především tím, že hlavním motivem a hybatelem 

celého příběhu je hudba. Do příběhu z českého venkova, jež je ovlivněn Velkou 

francouzskou revolucí, se skladateli promítly zážitky z jeho dětství a dospívání, kdy jej 

hudbě učili venkovští kantoři, zvláště zlonický učitel Liehmann, s jehož dcerou Terinkou 

se mladý Dvořák přátelil.21 V postavě učitele Bendy tak skladatel vzdal hold českým 

učitelům, kteří byli rovněž zapálenými hudebníky, a díky jejichž péči vyrostla z prostředí 

českého venkova řada vynikajících hudebníků.  

Při sledování dějových motivů opery vyvstává otázka, nakolik byl námět na operu vlastní 

invencí Marie Červinkové-Riegrové, a nakolik do něj s vlastními podněty zasahoval sám 

Dvořák. 

Jisté shody lze vypozorovat i s Jiráskovou povídkou Na dvoře vévodském. Jiráskův 

dobrácký učitel a regenschori Podhájský je stejně zapálen pro hudbu jako Červinkové 

Benda, oba mají hezkou mladou dceru, která dobře zpívá, a do níž je zamilován učitelský 

(v Jakobínu myslivecký) mládenec, který žárlí při pomyšlení, že by její otec dal přednost 

váženějšímu nápadníkovi – Podhájský u Jiráska domnělému italskému zpěvákovi, Benda 

v Jakobínovi staršímu panskému purkrabímu. 

Vlastní zápletka díla je ovšem již čistě dílem libretistky. Původně své dílko nazvala 

Matčina píseň a tento název později Dvořák vepsal jako podtitul do rukopisné partitury. 

Marie Červinková-Riegrová dokončila libreto již na sklonku roku 1881, ale ač se 

Dvořákovi velmi líbilo, byl v té době zaměstnán především komponováním děl 

kantátových (Svatební košile), oratorních (Svatá Ludmila) i symfonických. Po čase však 

                                                           
21 Na rozdíl od reálného života, kdy náklonnosti Terinky a Dvořáka nepřála především Dvořákova špatná 
finanční situace a Terinka se provdala za panského úředníka, v opeře vztah Terinky a Jiřího končí happy 
endem a vrchnostenský úředník – purkrabí – Terinku nezíská. 
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Dvořák začal pociťovat vyčerpání z psaní na objednávku a rozhodl se pracovat už jen „pro 

svou radost a své soukromé potěšení“ právě na opeře Jakobín. 

První dějství zkomponoval Dvořák od 10. listopadu 1887 do 18. června 1888 (tedy zhruba 

za sedm měsíců), druhé jednání už pokračovalo rychleji (25. června až 26. září 1888, tj. 

tři měsíce) a třetí dopsal v rekordním čase několika týdnů (27. září až 28. listopadu 1888, 

tedy během dvou měsíců). 

Premiéra v pražském Národním divadle se uskutečnila zhruba tři měsíce po dokončení 

partitury, a to 12. února 1889. Úspěch byl obrovský, ale Dvořák ve své kritičnosti se 

rozhodl, že operu přepracuje. Práci odsunul jeho americký pobyt v letech 1892–1895,  

a tak s vlastními úpravami započal až roku 1897, tedy dva roky po svém návratu do Čech, 

ale také po smrti libretistky. Dvořák se rozhodl pro úpravu libreta i hudby. 

Verše pro Terinčinu píseň do druhého jednání Na podzim v ořeší láska již netěší napsal 

sám Fr. L. Rieger. Úpravou opera získala na dějové logice a přehlednosti, dostalo se jí  

i nových vynikajících hudebních čísel.22  

Hlavními postavami jsou: 

hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě (bas)  

Bohuš z Harasova, jeho syn (baryton) 

Adolf z Harasova, jeho synovec (baryton) 

Julie, žena Bohušova (soprán) 

Filip, hraběcí purkrabí (bas) 

Jiří, myslivecký mládenec (tenor) 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel (tenor) 

Terinka, jeho dcera (soprán) 

Lotinka, zámecká klíčnice (alt) 

                                                           
22 Z druhého dějství byla vyjmuta scéna Bendy s hrabětem, která původně následovala po zkoušce na 
serenádu, a byla nahrazena písní Terinky Na podzim v ořeší. Z pátého výstupu druhého dějství byl 
vynechán kvintet před dvojzpěvem My cizinou jsme bloudili. Ve třetím jednání byl vypuštěn dlouhý duet 
Terinky a Bendy s částečným opakováním serenády z druhého dějství a alegorická hra se sborem 
s Terinkou jako Flórou. Jako nový výstup sem byla vložena nepatrně pozměněná scéna Bendy s hrabětem, 

která byla původně v druhém jednání. Následuje upravená scéna Julie s hrabětem (včetně Juliiny 
ukolébavky), na závěr opery byla přenesena scéna z druhého jednání Pusté síně obživněte. Ostatní části 
třetího jednání byly doplněny nově. 
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měšťané a měšťanky, mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované, průvod Flory 

a strážní duchové domácí v alegorické hře. 

Připomeňme si alespoň v krátkosti obsah opery: 

Děj se odehrává v českém městečku v roce 1793, tedy v době vrcholící (a zároveň končící) 

Velké francouzské revoluce. 

I. dějství 

Do městečka se z ciziny vracejí Bohuš a Julie. Zpěv v kostele v Bohušovi vyvolává 

vzpomínky. Jeho otec, hrabě Vilém z Harasova, majitel zdejšího panství, se s ním před 

lety rozkmotřil pro jeho svobodomyslné názory i pro volbu manželky. Bohuš byl nucen 

odejít, jeho matka zemřela a do přízně starého hraběte se vetřel intrikami synovec Adolf. 

Mezi vycházejícími lidmi z kostela je i učitel Benda s dcerou Terinkou, následováni jejím 

milým Jiřím. Terince se ale dvoří i nafoukaný purkrabí, kterému přeje i její otec, a odvádí 

ji k tanci; Jiří se zlobí, kamarádi se mu smějí. Jiří se pomstí a zazpívá posměšnou písničku 

o purkrabím. Purkrabí se jej marně snaží zastavit. Jiří s Terinkou si vyznávají lásku, 

purkrabí je ale přeruší a Jiřímu vyhrožuje vojnou. Roztržku přeruší Bohuš s Julií, kteří se 

ptají po hraběti. Dle slov purkrabího se hrabě uzavřel před světem, zdejší zámek 

nenavštěvuje a na syna zanevřel, protože je to prý buřič a ve Francii se přidal  

k jakobínům! Tu přijíždí nečekaně na panství hrabě i s Adolfem. Vítá se s lidem, slova 

učitele Bendy, který mylně pokládá Adolfa za jeho syna, jej však rozezlí. Svého syna 

proklíná a oznamuje, že jako svého nástupce přijel představit svého synovce. Zatímco lid 

oslavuje nového pána, Bohuš a Julie skryti v davu zoufají. 

II. dějství 

Ve škole Benda s dospělým a dětským sborem nacvičují kantátu a alegorickou hru  

k uvítání nového pána. Po zkoušce všichni odejdou až na Terinku, která si stěžuje na svého 

otce, který ji chce provdat za starého purkrabího. Vrací se Jiří a přesvědčuje ji, aby se otci 

přiznala s jejich láskou. Když se Benda vrací, oba milenci předstírají, že procvičují svůj 

duet. Benda je brzy prohlédne, jenže když chce Jiřího vykázat a Terinku přesvědčuje  

k sňatku s purkrabím, hrozí mu oba, že záměrně pokazí večerní produkci. Ta je ale 

Bendovi nade vše ostatní, takže prozatím nenaléhá. 
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Lidé varují Bendu před cizinci, kteří jsou prý jakobíni, a tak, když Bohuš a Julie žádají 

učitele o nocleh, nechce je nejprve přijmout. Příchozí však vyprávějí, jak v cizině dokázali 

přežít jen díky české písni, čímž si jej zcela získají. 

Když přijde purkrabí dvořit se Terince, dá se do hádky s  Jiřím a chce ho dát zatknout. 

Přichází Adolf a ptá se, zda již purkrabí dle nařízení zadržel ony cizince. Jiří a Terinka se 

snaží najít u nového pána podporu, ten je však odmítne. Zastane se jich však Bohuš, 

kterého dá ale Adolf odvést do vězení ve snaze zabránit tomu, aby se hrabě o Bohušově 

přítomnosti dozvěděl. 

III. dějství 

Jiří se snaží dostat na zámku k hraběti, aby mu sdělil zprávu o jeho synovi, ale Adolf  

a purkrabí dají i jej uvrhnout do vězení. Za pomoci klíčnice Lotinky se do hraběcích 

komnat dostávají Benda s Julií; Julie se zatím skryje do vedlejší místnosti a Benda se 

pokouší přimět hraběte k odpuštění Bohušovi. Hrabě sice dojatě vzpomíná na své dítě,  

ale znovu se rozčílí a zavrhuje syna i jeho ženu. Benda odchází s nepořízenou. Julie začne 

skryta hrát na harfu a zpívat ukolébavku, kterou kdysi jejímu choti zpívávala matka.  

V hraběti vyvolává tato melodie vzpomínky. Vychází Julie a dává se hraběti poznat. Navíc 

mu dokazuje, že Bohuš nebyl jakobínem: naopak byl spolu s girondisty odsouzen za 

jakobínské diktatury k smrti. Uprchl sice s Juliinou pomocí, ale nyní byl uvězněn Adolfem 

na zámku svého otce.  

Vcházejí hosté k obřadu nastolení nového pána. Bendovi svěřenci odehrají slibovanou 

alegorickou hru, zpívají i vesničané. Hrabě se chystá předat vládu Adolfovi, ale podle 

starého zvyku chce propustit na svobodu vězně. Adolf a purkrabí se zdráhají, nakonec ale 

musí přiznat, že jeden vězeň je. Hrabě ho káže předvést. Přichází Bohuš a otec se s ním 

smiřuje. Adolf a purkrabí jsou poraženi, hrabě žehná synovi a snaše i Jiřímu a Terince  

a za všeobecného zpěvu a tance opera končí.23 

Premiéra druhé verze se uskutečnila v Národním divadle v Praze 19. června 1898. Opera 

se stala velice oblíbenou a velice často inscenovanou.24 

                                                           
23HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Státní hudební vydavatelství, Praha, 1962,  
s. 547–549. 
24 ŠOUREK, Otakar, Antonín Dvořák a jeho "Jakobín", Praha, Orbis, 1953. 
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Na svoji plzeňskou premiéru si ovšem musela počkat téměř deset dalších let.25 

  

                                                           
25 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 175, 219. 
AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 6, 1906/1907, 19. 1. 1907. 
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4 Realizace opery na plzeňském jevišti  

Opera Antonína Dvořáka Jakobín se své premiéry na plzeňském jevišti dočkala až v roce 

1907, tedy 19 let po dokončení její první verze a tři roky po smrti autora. Plzeň v  té době 

zejména díky Hlaholu i městskému divadlu znala dobře Dvořákovo dílo, jeho opery zde 

zněly již od roku 1878, kdy zde jako první byla v témže roce jako v Praze uvedena opera 

Šelma sedlák. Další Dvořákovy opery však na sebe v Plzni nechaly poměrně dlouho čekat, 

ač pak následovaly v rychlém sledu – 27. prosince 1903 Čert a Káča, 25. dubna 1904 

Dimitrij, 15. září 1904 Rusalka a konečně 19. ledna 1907 Jakobín. Tvrdé palice byly v Plzni 

uvedeny až v roce 1909, Král a uhlíř 1912 a až v roce 1925 zde zazněly opery Vanda  

a Armida.26 

Od té doby se Jakobín stal pravidelnou součástí plzeňského operního repertoáru. Byl 

nastudován celkem třináctkrát, v letech 1907 až 1943 zazněl z jeviště 123krát, od roku 

1952 do současnosti 255krát27 (viz Příloha 07). Zatím poslední plzeňské nastudování 

proběhlo v roce 2010, naposledy jej diváci mohli zhlédnout 14. června 2012. 

  

                                                           
26 100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 174–175. 
27 Pro období říjen 1943 až červen 1952 se nepodařilo data repríz dohledat. 
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4.1 Premiéra 19. ledna 1907 (derniéra 24. dubna 1907) 

Odehraná představení: 1028 

Realizační tým 

Dirigent: Rudolf Pavlata 

Režie: Miloš Nový 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Otokar Popelka 

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Bartl 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Karel Benýško 

Julie, žena Bohušova: Marie Angrová 

Filip, hraběcí purkrabí: Rudolf Langhaus 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Richard Menšík 

Terinka, jeho dcera: Ella Noemi (Wolfová-Koppová) 

Jiří, myslivecký mládenec: Antonín Harfner 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Marie Běhavá 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.29 

 

Ač návštěva premiéry nebyla příliš velká, dílo bylo přijato diváky i kritikou velmi příznivě. 

Kritika hodnotila kladně zejména výkon Elly Noemi (Wolfové-Koppové)30 jako Terinky či 

                                                           
28 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
29 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 6, 1906/1907, 19. 1. 1907. 
30 Ella Noemi (též Noëmi) Wolfová se narodila 1. 11. 1876 v německém Hamburku. Po vystudování obecné 
a měšťanské školy na Starém Městě pražském absolvovala dva roky vyšší dívčí školy. V roce 1892 vykonala 
zkoušky na dívčí učitelský ústav v Praze, ale nebyla přijata. Od roku 1893 se stala žačkou pěvecké školy  
F. Pivody v Praze, následně studovala u K. Kovařovice. V letech 1899–1902 působila jako sopranistka ve 

Slovinském národním divadle opery a baletu v Lublani, hostovala i v Národním divadle. V letech 1902–
1922 byla v angažmá v plzeňském divadle, kde ztvárnila řadu významných rolí. Dne 9. 2. 1907 se provdala 
v Plzni za Václava Koppa. Nastudovala 92 rolí v 72 operách, na scéně vystoupila 1266krát. Dne 8. 12. 1907 
ztvárnila titulní postavu Chio Chio San v české premiéře opery G. Pucciniho Madama Butterfly. Roli Terinky 
ztvárnila na plzeňském jevišti ve všech prvních pěti nastudováních Jakobína, naposledy v této roli 
vystoupila jako host při slavnostním představení na oslavu 75. narozenin prezidenta Masaryka 6. 3. 1925. 
Významná byla i její činnost koncertní. V roce 1922 ukončila divadelní kariéru a působila nadále jako 

profesorka v Městské hudební škole B. Smetany v Plzni (1922–1934). Zemřela dne 25. 3. 1940 v Plzni a je 
pohřbena na Ústředním hřbitově v Plzni. (Československý hudební slovník osob a institucí II., M-Ž, Praha, 
Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 181–182) 
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Františka Bartla31 v úloze Bohuše. Ocenila i svěže znějící soprán Marie Angrové32 jako 

Julie, ač vytkla tendenci ve výškách zpívat poněkud pod tónem. Dobře ztvárněná byla 

role Lotinky v podání Marie Běhavé i Jiří Antonína Harfnera. Richardu Menšímu v úloze 

Bendy bohužel chyběly některé komické tóny, ač pěvecky zněl velmi dobře. Kladného 

hodnocení se dočkal i Otokar Popelka jako hrabě Vilém, Rudolf Langhaus jako purkrabí 

či Karel Benýško (též uváděný jako Beníško či Beníšek) jako Adolf. 

Recenzent prorocky soudil, že Jakobín si své místo na plzeňském jevišti najde a udrží, což 

řada následných nastudování potvrdila.33 Dle poznámky V. Budila v jeho Historii 

plzeňského divadla operu nastudoval R. Pavlata s pílí nevšední a velikým porozuměním. 

Výborně hodnotil všechny pěvce, zejména vyzdvihl Ellu Noemi jako Terinku.34 

O návštěvu jednoho z představení Jakobína projevil zájem hudební skladatel Josef Suk 

(1874–1935), Dvořákův žák a manžel jeho dcery Otilie (zemř. 1905), společně se svojí 

švagrovou Magdalénou (1881–1952), dcerou Antonína Dvořáka a rovněž koncertní 

pěvkyní. Ve svém dopise žádal ředitele divadla V. Budila o zajištění dvou lístků na  

I. balkon. Dopis sice není datován35, ale V. Budil si ve své Historii poznamenal, že se 

jednalo o čtvrté provedení (tedy třetí reprízu) prvního nastudování, které se uskutečnilo 

7. února 1907. Oba hosté se o představení vyjádřili pochvalně.36 

  

                                                           
31 František Bartl (nar. 24. 4. 1879 Velvary) jako barytonista debutoval v plzeňském divadle 7. 6. 1904 ve 
Faustovi jako Valentin a působil zde až do roku 1914, kdy musel narukovat. Roli Bohuše zpíval ve všech 
čtyřech prvních nastudováních Jakobína v Plzni, na plzeňském jevišti vystoupil jako host právě v Jakobínu 
dne 17. 6. 1917 (AmP, fond Budil V., kartotéka herců). Po válce se vrátil do Plzně a v plzeňském divadle 
působil až do roku 1927. Zemřel v Plzni 16. 7. 1944. (AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence, 
domovský arch Bartl František) 
32 Marie Angrová se narodila 28. 1. 1879 ve Slaném (ač v přihláškách k pobytu v Archivu města Plzně je 
uveden rok 1882). V plzeňském divadle působila v letech 1906–1908 (poprvé vystoupila 22. 9. 1906), pak 
působila dva roky v Národním divadle v Praze a v letech 1910–1914 v brněnském divadle. Byla vynikající 
představitelkou především ve Smetanových a Dvořákových operách (Katuška v Čertově stěně, Jitka 

v Daliboru, Mařenka v Prodané nevěstě, Julie v Jakobínu). Během svého plzeňského angažmá účinkovala 
také v operetách, během svého pobytu v Brně vyučovala i soukromě zpěv. Zemřela 21. 3. 1917 ve Slaném. 
(AmP, fond Budil V., kartotéka herců; AmP, fond Archiv města Plzeň, pobytová evidence, přihláška 
k pobytu Angrová Marie; https://ceskyhudebnislovnik.cz/) 
33 St., Divadlo, Plzeňské listy, r. 43, č. 17, 21. 1. 1907, s. 5–6. 
34 AmP, fond Budil V., i. č. LP 9126, sign. LP 123, Budil V., Historie českého divadla v Plzni. Období III.,  
s. 324. 
35 AmP, fond Budil V., i. č. LP 7870, sign. LP 103/299, viz Příloha O8, č. 08). 
36 AmP, fond Budil V., i. č. LP 9126, sign. LP 123, Budil V., Historie českého divadla v Plzni. Období III.,  
s. 327. 

https://ceskyhudebnislovnik.cz/
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4.2 Premiéra 20. prosince 1908 (derniéra 22. června 1910) 

Odehraná představení: 737 

Realizační tým 

Dirigent: Emanuel Bastl 

Režie: Karel Stárka 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Antonín Balke 

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Bartl 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Josef Čermák 

Julie, žena Bohušova: Vlasta Nová 

Filip, hraběcí purkrabí: Jaroslav Čihák  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: František Šašek 

Terinka, jeho dcera: Ella Noemi (Wolfová-Koppová) 

Jiří, myslivecký mládenec: Antonín Harfner 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Marie Běhavá 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.38 

 

K nové premiéře opery tentokrát došlo po necelých dvou letech – na sklonku roku 1908. 

Příčinou nového nastudování byla pravděpodobně změna dirigenta opery v  plzeňském 

divadle, kdy Rudolfa Pavlatu nahradil Emanuel Bastl39. Opera byla nově režijně 

                                                           
37 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
38 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 8, 1908/1909, 20. 12. 1908. 
39 Emanuel Bastl (nar. 19. 5. 1874 Praha – zemř. 1. 1. 1950 Plzeň) v Plzni hudebně nastudoval Jakobína 
dvakrát – pro premiéru v roce 1908 a 1911. Od pěti let se učil hře na housle a již v jedenácti letech byl 
přijat na pražskou konzervatoř do houslové třídy profesora Antonína Bennewitze, kde byli jeho spolužáky 
například Karel Hoffmann, Josef Suk či Oskar Nedbal. Bastl vynikal bravurní paganiniovskou technikou  
a již od podzimu roku 1892 se stal koncertním mistrem plzeňského operního orchestru. 
V tomto období vystupoval také jako koncertní sólista a v době divadelních prázdnin v letech 1897–1902 

působil v lázeňském orchestru v Badenu, kde mimo jiné v případě potřeby zaskakoval s úspěchem  
i u dirigentského pultu. Stejně tak v případě potřeby zastupoval dirigenta plzeňské opery Antonína Kotta,  
a když Kott v roce 1904 náhle zemřel, Bastl převzal funkci prvního kapelníka opery v Plzni. Zásluhou  
E. Bastla se plzeňské divadlo stalo místem české premiéry Pucciniho opery Madame Butterfly dne 8. 12. 
1907. Sám Bastl byl velkým propagátorem českých a zejména Smetanovských děl, která s  velkým 
úspěchem prováděl na plzeňském jevišti. 
Plzeňské angažmá ukončil po dvacetileté činnosti se změnou ve vedení divadla, kdy dosavadní Družstvo 

českého divadla a ředitele Vendelína Budila v létě roku 1912 nahradila Společnost českého divadla  
a ředitel Karel Veverka. Bastl odešel do Ostravy, kde od roku 1916 působil jako vedoucí kapelník a od roku 
1918 jako šéf opery. V letech 1928–1932 byl šéfem opery v Olomouci. Poté se s manželkou (pěvkyní 
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nastudována, došlo i ke změně obsazení u větší části rolí. Kritika tentokrát příliš milostivá 

k provedení nebyla. Nejenže libretu vytýkala nejasnosti a povrchnosti, postavy viděla 

jako zkreslené, bezvýrazné, jako hlavní motiv ocenila sílu hudby, která obměkčuje srdce 

a léčí bolest.  

Roli hraběte po O. Popelkovi převzal Antonín Balke40, u nějž kritika ocenila pěvecký 

výkon, nikoli však herecký. Kladně hodnotila celistvý výkon Josefa Čermáka jako Adolfa, 

Jaroslavu Čihákovi jako purkrabímu však vytkla nedostatečné výšky. Pochvalně se 

zmínila o Františku Šaškovi jako učiteli Bendovi i Vlastě Nové jako Julii. Ocenila ji dokonce 

nejvíce ze všech účinkujících.41 Ostatní pěvci již vystupovali v přechozím nastudování  

a kritika si jich nevšímala. K nastudování opery pronesla několik výtek režijních (např. 

nesprávné inscenování posměšného popěvku na správce v I. jednání) a odsoudila  

i baletní číslo ve III. jednání jako nevkusné a do opery se nehodící.42  

                                                           
Lindou Šmídovou, s níž se seznámil během svého plzeňského angažmá) přestěhovali do Prahy  
a v roce 1933 se vrátili zpět do Plzně, kde žili až do Bastlovy smrti. V Plzni Bastl již jako penzista přijal místo 
dirigenta amatérské Plzeňské filharmonie (1934–1937), s hudební scénou se rozloučil definitivně 27. 9. 
1942, kdy dirigoval jako host slavnostní představení opery Prodaná nevěsta, uspořádané k 40. výročí 
otevření Nového divadla (ŠPELDA, Antonín, Slavní plzeňské opery, Plzeň, Západočeské nakladatelství, 
1986, s. 55–62; AmP, fond Budil V., kartotéka herců). 
40 Antonín Balke (nar. 4. 7. 1866 Praha – zemř. 17. 2. 1917 Moravská Ostrava), ač vyučen hodinářem, se 
zpěvu učil u Františka Hynka, basisty Národního divadla. V sezóně 1901/1902 byl angažován v  Národním 
divadle v operním sboru, zpíval zde i některé většinou menší role. V Plzni hostoval již v sezóně 1902/1903, 
kdy zpíval kardinála v Židovce, Jindřicha Ptáčníka v Lohengrinovi či Mefista ve Faustovi. V plzeňském 
angažmá byl v letech 1907–1911 a 1912–1915 (v sezóně 1911/1912 byl u Východočeské společnosti). Do 
role hraběte Viléma z Harasova byl v plzeňském divadle obsazen při nastudování v roce 1908 a v roce 
1913. V Archivu města Plzně se nacházejí dvě fotografie A. Balkeho, spojené s  Jakobínem. Snímek  

v kostýmu hraběte Viléma z Harasova sice není datován, pohlednice s tímto snímkem byla zaslána až po 
umělcově smrti, na snímku je však uvedeno, že byla pořízena v ateliéru Duras v Plzni, takže je vysoce 
pravděpodobné, že jde o kostým z plzeňského nastudování opery. Scénický snímek z třetího jednání 
bohužel žádný další identifikátor nemá. Kostým A. Balkeho se neshoduje s  předchozím snímkem, ale 
vzhledem k tomu, že A. Balke zpíval roli hraběte Viléma ve dvou plzeňských nastudováních, může se jednat 
o snímek z druhé realizace (viz Příloha 08, č. 09 a, b). Z Plzně odešel do Moravské Ostravy, kde zemřel 
(AmP, fond Budil V., kartotéka herců). 
41 Vlasta Nová (nar. 2. 7. 1881 Moravská Ostrava), rozená Boubelová, působila v plzeňském divadle 
v letech 1903–1906, kdy se odhlásila do Prahy. Dne 2. 7. 1908 se provdala za režiséra Miloše Nového  
a v divadelní sezóně 1908/1909 se vrátila na plzeňské jeviště z Vinohradského divadla. Její první rolí zde 

byla 19. 11. 1908 Veselá vdova. Ve svém dopise z 11. 11. 1908 oznamovala správnímu výboru Družstva 
českého divadla v Plzni, že se ujme na žádost kapelníka Bastla role Julie v Jakobínu, ovšem pod podmínkou, 
že jí bude na náklady divadla pořízen do této role kostým (AmP, fond Budil V., i. č. LP 8338, sign. LP 
104/238, viz Příloha 08, č. 10). V plzeňském divadle zůstala tři sezóny. Pro sezónu 1911/1912 již smlouvu 

neobnovila. Zemřela 10. 1. 1912 ve věku 30 let na Královských Vinohradech (AmP, fond Budil V., kartotéka 

herců; AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence, přihláška k pobytu Boubelová Vlasta, Nová Vlasta). 
42 A. V. A., Literatura, divadlo, umění. Jakobín. Nová doba r. XIII, č. 153–154, 23. 12. 1908, s. 7. 
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Naproti tomu V. Budil si ve své Historii poznamenal mimo jiné, že dílo mělo skvělý 

zasloužený úspěch. Dosavadní interpreti že se zdokonalili a nově obsazení interpreti role 

ztvárnili výborně. Zejména skvělá byla V. Nová v úloze Julie. Scénická výprava režiséra 

Stárky byla daleko účinnější než při prvním nastudování v roce 1907, velký pokrok byl 

zaznamenán i v hudebním nastudování. Dirigentu E. Bastlovi se podařilo proniknout 

hlouběji do Dvořákova díla než jeho předchůdci R. Pavlatovi. Bohužel návštěvnost 

premiéry byla nižší, než se očekávalo.43 

  

                                                           
43 AmP, fond Budil V., i. č. LP 9126, sign. LP 123, Budil V., Historie českého divadla v Plzni. Období III.,  
s. 464–465. 
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4.3 Premiéra 10. listopadu 1911 (derniéra 27. prosince 1911) 

Odehraná představení: 444 

Realizační tým 

Dirigent: Emanuel Bastl 

Režie: Karel Stárka 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Josef Peršl  

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Bartl 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Karel Beníško 

Julie, žena Bohušova: Linda Šmídová 

Filip, hraběcí purkrabí: Jaroslav Čihák  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Lev Geitler 

Terinka, jeho dcera: Ella Noemi (Wolfová-Koppová) 

Jiří, myslivecký mládenec: Antonín Harfner 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Luiza Provazníková 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.45 

 

O novém nastudování v roce 1911 přinesla kritika jen krátkou noticku v Nové době.46 

Stejný kritik jako při předchozím nastudování tentokrát pěje na dílo samou chválu. 

Vyzdvihuje krásný a zvučný hlas Elly Noemi jako Terinky, Jaroslava Čiháka jako 

purkrabího, přednes Antonína Harfnera jako Jiřího, kladně hodnotí i výkony Františka 

Bartla jako Bohuše a Lindy Šmídové jako Julie, Karla Beníška jako Adolfa i Josefa Peršla 

jako Viléma či Lva Geitlera v roli Bendy. Ocenila i přístup dirigenta Emanuela Bastla, který 

použitím rychlejšího tempa dal některým místům větší spád.47 

                                                           
44 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
45 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 11, 1911/1912, 10. 11. 1911. 
46 A. V. A., Jakobín. Nová doba, r. 16, č. 136, 13. 11. 1911, s. 5. 
47 V tomto nastudování se Jakobín objevil na plzeňské scéně pouze 4x. Jeho třetí reprízu dne 27. 12. 1911 
(a zároveň derniéru), odzpíval představitel purkrabího Filipa Jaroslav Čihák v indispozici (silné nachlazení), 

jak sám píše ve svém dopise ředitele divadla V. Budilovi (AmP, fond Budil V., i. č. LP 9318, sign. LP 139/52, 
viz Příloha 08, č. 11). Do konce sezóny se již titul na program nedostal, stejně tak v následující divadelní 
sezóně. Znovu byl uveden až po novém nastudování v roce 1913. 
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Budil si do své Historie poznamenal, že obsazení bylo částečně nové, Julii poprvé zpívala 

Linda Šmídová, jejíž povaze role dobře odpovídala. Viléma dobře ztvárnil nový 

představitel J. Peršl, učitele Bendu podal slušně L. Geitler. Lotinku a Adolfa hráli Luiza 

Provazníková a Karel Beníško (který tuto roli nastudoval již při prvním uvedení Jakobína 

v Plzni v roce 1907), ostatní role zůstaly obsazené shodně s předchozím nastudováním, 

stejný zůstal i dirigent E. Bastl a režisér K. Stárka.48 

  

                                                           
48 AmP, fond Budil V., i. č. LP 9126, sign. LP 123, Budil V., Historie českého divadla v Plzni. Období III.,  
s. 673. 
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4.4 Premiéra 7. prosince 1913 (derniéra 14. dubna 1914) 

Odehraná představení: 949 

Realizační tým 

Dirigent: Jan Janota 

Režie: Richard Branald 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Antonín Balke 

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Bartl 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Karel Beníško 

Julie, žena Bohušova: Vlasta Kubíková 

Filip, hraběcí purkrabí: Jaroslav Čihák  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Adolf Krössing j. h. (člen opery a režisér 

Národního divadla v Praze)50 

Terinka, jeho dcera: Ella Noemi (Wolfová-Koppová) 

Jiří, myslivecký mládenec: Adolf Vrba 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Marie Kolecká 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.51 

 

                                                           
49 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
50 Adolf Krössing (nar. 5. 1. 1848 Praha – zemř. 28. 1. 1933 Praha) po studiu na gymnáziu v Praze studoval 
práva na Univerzitě Karlově, ale studia nedokončil. Oslovilo ho divadlo, a tak po dvouletém studiu  
u F. A. Vogela odešel k ochotnickému Švestkovu Divadlu u sv. Mikuláše na Starém Městě. Roku 1871 byl 
angažován do Prozatímního divadla, odkud přešel v roce 1881 do Národního divadla. Zde působil jako 
zpěvák a v letech 1886–1914 také jako režisér opery. Nastudoval na 200 operních, operetních  
a baletních rolí (některé opakovaně), jako režisér se podepsal pod cca 502 oper a operet. V Národním 
divadle byl Bendou již při prvním uvedení Jakobína v roce 1889 i v následném nastudování přepracované 
opery v roce 1897. Svoji postavu ztvárnil tak přesvědčivě, že se A. Dvořák rozhodl pro dodatečné úpravy 

v partituře, aby mu roli přizpůsobil. Bendou byl v Praze i v dalších nastudováních Jakobína až do roku 1914 
(Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha, Academia, 1988, s. 250–251). V plzeňském Jakobínu hostoval 
Adolf Krössing již 28. 5. 1910. Tehdy psal řediteli V. Budilovi o své účasti na zkoušce a v náčrtku mu zasílal 
režii II. jednání, jak byl zvyklý z Národního divadla (AmP, fond Budil V., i. č. LP 7290, sign. LP 102/234, viz 
Příloha 08, č. 12).  Budil si ve své Historii poznamenal, že Krössing úlohu vytvořil tak znamenitě, že „divák 
vidí před sebou opravdu typ starého českého muzikanta a kantora v jedné osobě. Každý detail, každá fráze 
byly na místě. Obecenstvo kvitovalo znamenitý výkon salvami potlesku.“ (AmP, fond Budil V., i. č. LP 9126, 

sign. LP 123, Budil V., Historie českého divadla v Plzni. Období III., s. 576–577). Díky velkému úspěchu si 
Krössing roli v Plzni zopakoval při novém nastudování opery v roce 1913. 
51 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 13, 1913/1914, 7. 12. 1913. 



24 
 

Premiéru tohoto představení hodnotil Jindřich Strnad v Českém deníku i kritik se šifrou 

A. V. A. v Nové době. Nová doba tentokrát nastudování opery odsoudila. Nezamlouvalo 

se jí ani hudební nastudování Jana Janoty ani režie Richarda Branalda. Recenzent i jim 

sice připsal nějaká pozitiva, ale celkový výsledek to nezachránilo. Jako nedostatečný 

hodnotil i výkon sboru. O výkonech pěvců, kteří byli obsazeni již v  předchozím 

nastudování, kritik nepíše. Za neuspokojivý pokládal výkon Adolfa Vrby. Naopak vysoce 

ocenil výkon Adolfa Krössinga, který vystoupil jako host v úloze učitele Bendy.52 Jindřich 

Strnad v Českém deníku kromě A. Krössinga vysoce ocenil i výkon Elly Noemi (Wolfové) 

jako Terinky i Vlasty Kubíkové jako Julie. Za velmi dobrý považoval výkon Františka Bartla 

jako Bohuše, Jaroslava Čiháka jako purkrabího, Antonína Balkeho jako hraběte Viléma  

i Karla Beníška jako Adolfa. Na rozdíl od kolegy z Nové doby považoval J. Strnad výkon 

Adolfa Vrby, byť jeho těžiště leží v operetě, za dobrý. I on ovšem upozornil na 

nedostatečný výkon sboru, který by potřeboval další zkoušky. Poznámku si neodpustil 

ani k výtvarné realizaci, kdy se mísí rokokové kostýmy šlechty a biedermeierovské odění 

lidu. Tuto nedokonalost však dle něj lze omluvit a vysvětlit konzervativností šlechty.53 

  

                                                           
52 A. V. A., Literatura, divadlo a umění. Dvořákův Jakobín. Nová doba, r. XVIII, č. 150, 15. 12. 1913, s. 6. 
53 St., Divadlo a umění. Z plzeňského divadla, Opera. Antonín Dvořák: Jakobín, Český deník, r. II, č. 338,  
10. 12. 1913, s. 7. 
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4.5 Premiéra 30. března 1917 (derniéra 2. července 1919) 

Odehraná představení: 2554 

Realizační tým 

Dirigent: Jan Janota 

Režie: Karel Veverka 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Josef Wild 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Čeněk Klaus 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Felix Piskáček 

Julie, žena Bohušova: Vlasta Kubíková 

Filip, hraběcí purkrabí: Robert Brož  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Karel Hruška 

Terinka, jeho dcera: Ella Noemi – Volfová 

Jiří, myslivecký mládenec: Otokar Mácha 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Vilma Flajšhansová-Hingstová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, lid, mušketýři, panští 

sluhové.55 

 

Recenzent Českého deníku Jindřich Strnad kladně hodnotí režii ředitele divadla Karla 

Veverky56 i hudební nastudování dirigenta Jana Janoty. Příznivé divácké přijetí ale 

zároveň vysvětluje národním nadšením a láskou ke všemu českému. Ze sólistů nejvíce 

vyzdvihl Čeňka Klause jako Bohuše i Vlastu Kubíkovou jako Julii. Již poněkolikáté roli 

                                                           
54 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
55 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 16, 1916/1917, 30. 3. 1917. 
56 Karel Veverka (nar. 7. 9. 1871 Praha) po studiu gymnázia v Praze se věnoval v letech 1894–1897 studiu 

zpěvu u J. L. Lukese. V srpnu 1898 pohostinsky vystoupil v Národním divadle a od listopadu byl angažován 
pro menší basové role. Po odchodu z Národního divadla působil od 1. 11. 1901 jako zpěvák  
a operní režisér pod manželčiným příjmením Kettner v Německu (1903–1905 Norimberk, 1905–1907 
Düsseldorf, 1907–1909 Brémy, 1909–1912 Elberfeld). V letech 1912–1919 a 1926–1931 byl ředitelem  
a režisérem v Městském divadle v Plzni. V mezidobí působil jako ředitel Lidové zpěvohry, ředitel 
Jihočeského a Východočeského divadla. V roce 1931 zanechal umělecké činnosti. Zemřel 25. 6. 1945 
v Plzni. Jeho manželkou byla operní pěvkyně Anna Kettnerová, členka opery Národního divadla, která  

v Plzni hostovala již v říjnu 1904 jako Carmen a od roku 1912 zde byla v angažmá do roku 1919 a později 
v letech 1926–1931. (Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha, Academia, 1988, s. 555; AmP, fond Budil 
V., kartotéka herců)  
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Terinky nastudovala Ella Noemi (Wolfová), která vždy v této úloze upoutala. Velmi 

kladně ocenil i výkony ostatních sólistů.57 

Recenzent Nové doby se šifrou --rn podává ve své kritice nejprve rozbor díla, až v závěru 

se dostává k samotnému hodnocení nového nastudování, které považuje za velice 

pečlivé a propracované. Nejvýše hodnotí výkon Karla Hrušky jako učitele Bendy i vyzrálý 

výkon Vlasty Kubíkové jako Julie. Za stabilní považuje výkon Elly Noemi jako Terinky, 

slibný se mu jeví výkon Otokara Máchy jako Jiřího. Za standardně dobré označil i výkony 

ostatních sólistů, včetně dětského sboru.58 

  

                                                           
57 St., Divadlo a umění. Z plzeňského divadla, Antonín Dvořák: Jakobín, Český deník, r. VI, č. 89, 1. 4. 1917, 
s. 8. 
58--rn, Divadlo. – Umění., Jakobín, Nová doba, r. XXII, č. 78, 2. 4. 1917, s. 3. 
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4.6 Premiéra 14. září 1923 (derniéra 6. března 1925) 

Odehraná představení: 1259 

Realizační tým 

Dirigent: Jaromír Žid 

Režie: Vladimír Marek 

Výprava: Josef Skupa 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Josef Wild 

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Bartl 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Stanislav Muž 

Julie, žena Bohušova: Hana Kramperová 

Filip, hraběcí purkrabí: Rudolf Langhaus  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Karel Kosina 

Terinka, jeho dcera: Ada Nordenová 

Jiří, městský synek: Josef Kejř 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Viktuše Janošová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, lid, mušketýři, panští 

sluhové.60 

 

Po otevření Nového (Velkého) divadla v Plzni v roce 1902 se ze starého divadla 

v Riegrově ulici dal použít jen malý počet existujících velkých dekorací pro jejich 

nevyhovující rozměry. Již v roce 1901 proto byla oslovena vídeňská firma bratří 

Kautských a Rottonara k vytvoření nabídky na nové divadelní dekorace. V roce 1901 byla 

zadána objednávka na dekorace do prvních pěti her (Smetanovy opery Libuše, Dalibor, 

Tajemství, Prodaná nevěsta a Hubička). V listopadu 1901 následovala objednávka výprav 

pro další hry, mj. řady universálních dekorací. Tím byl v roce 1902 položen základ 

k dekoračnímu fundusu. Postupně přibývaly dekorace dalších her, od otevření Nového 

divadla až do konce divadelní sezóny 1918/1919 byly dodávány firmou br. Kautských  

a Rottonara ve Vídni dle jejich vlastních návrhů. Takovýmto způsobem byla tedy zřejmě 

                                                           
59 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
60 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 22, 1923/1924, 14. 9. 1923. 
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zajištěna výprava u nastudování Jakobína z roku 1907, 1908, 1911, 1913 a 1917. Ve 

spisech městské registratury je uložena žádost Družstva českého divadla v  Plzni  

z 10. června 1906 městské radě o objednání dekorací u firmy Kautský a Rottonaro pro  

V. sezónu nového divadla do několika chystaných her, mj. do Jakobína. U seznamu 

objednávaných dekorací není uvedeno, která je míněna pro jakou hru, každopádně lze 

předpokládat, že pro inscenování Jakobína byla objednána dekorace „portál kostela  

a část kostelní zdi (po obou stranách portálu)“, „jednoduchý barokní pokoj“ či „dva 

ovocné stromy (hruška a jabloň)“61. Požár divadelního skladiště dne 17. srpna 1922 však 

zničil téměř všechny divadelní dekorace a kostýmní fundus, a tak bylo třeba inscenace 

urychleně znova vypravit. Nový dekorační fundus byl většinou opět ob jednán  

u osvědčené firmy Kautský a Rottonaro podle návrhů místních výtvarníků, zčásti byl 

pořizován v plzeňské divadelní dílně. Mezi výtvarníky se objevují kromě J. Skupy (který 

byl v té době šéfem výpravy a prvním stálým výtvarníkem divadla) akademičtí malíři 

Wenig, Jindřich, Květ, Moravec, Štapfer, arch. dr. Neckař, Vl. Hofmann aj.62   

Vraťme se k samotné premiéře v roce 1923. Recenzent Nové doby (A. J. P.) sice kladně 

hodnotí režijní záměr Vladimíra Marka o zachycení dějového rytmu a charakterové 

vykreslení prostředí, za nešťastné považuje vyčlenění árií na pódium před oponou (po 

vzoru berlínského inscenování Händlovy opery). Takto jsou árie vytrženy z děje, jehož 

jsou neoddělitelnou součástí. Jako velmi zdařilou hodnotí hudební stránku díla, mezi 

sólisty nejvíce vyzdvihuje Karla Kosinu jako učitele Bendu a Adu Nordenovou jako 

Terinku. Výkonu Josefa Kejře jako Jiřího uškodil pokus o naivitu. Projev purkrabího 

Rudolfa Langhause považoval za přehnaný. Ostatní sólisté předvedli uspokojivé 

výsledky.63  

Český deník hodnotí pozitivně režii Vladimíra Marka (vytýká pouze náhlé změny 

v osvětlení – což je asi poprvé, co si kritika všímá u Jakobína tohoto jevištního prvku)  

i výpravu Josefa Skupy, ač používání zvláštní opony považuje sice za dekorativní, ale 

                                                           
61 AmP, fond Archiv města Plzeň, Městská registratura, karton 1199. 
62 AmP, fond Archiv města Plzeň, Městská registratura, zejména kartony 1198–1200, které se převážně 
týkají divadelních dekorací. Obsahují mj. četné doklady právě o spolupráci plzeňského divadla a vídeňské 
firmy br. Koutský a Rottonara.  

   Divadlo města Plzně v letech 1902–1927, Plzeň, 1927, s. 142–146. 
   100 let českého divadla v Plzni, 1865–1965, Plzeň, 1965, s. 90–94. 
63 A. J. P., Besedy. Jakobín, Nová doba, r. XXIX, č. 258, 20. 10. 1923, s. 1–2. 
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tlumící zvuk. Z pěvců nejvíce recenzent vyzdvihuje oproti kolegovi z Nové doby výkon 

Rudolfa Langhause. U Karla Kosiny jako Bendy oceňuje umírněnost a přesvědčivost, jako 

klad hodnotí, že se vyhnul karikatuře. Za slibný považuje tenor Josefa Kejře, za velmi 

dobré a přesvědčivé považuje i výkony ostatních sólistů. Jen orchestru vytýká místy 

přílišné forte.64   

                                                           
64 cis., Divadlo, literatura a umění. Dr. Antonín Dvořák: Jakobín, Český deník, r. XII, č. 256, 18. 9. 1923,  
    s. 5. 
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4.7 Premiéra 13. června 1925 (derniéra 10. července 1941) 

Odehraná představení: 4665 

Realizační tým 

Dirigent: Jaromír Žid 

Režie: Vladimír Marek 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Josef Wild 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Josef Křikava    

Adolf z Harasova, jeho synovec: František Bartl 

Julie, žena Bohušova: Julie Waldeková, j. h. 

Filip, hraběcí purkrabí: Rudolf Langhaus  

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Karel Kosina 

Terinka, jeho dcera: Ludmila Zitová 

Jiří, městský synek: Josef Kejř 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Viktuše Janošová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, lid, mušketýři, panští 

sluhové.66 

 

Nové nastudování Jakobína proběhlo v rámci Dvořákova cyklu. Oproti předchozímu 

nastudování Bohuše zpíval Josef Křikava a Terinku Ludmila Zitová, jejíž pozice po 

předchozí výborné A. Nordenové byla velmi obtížná, ale zhostila se jí velmi zdařile. 

Obsazení ostatních rolí se nelišilo od předchozího nastudování. Stejný zůstal i dirigent  

a režisér, jemuž kritika vytýkala přílišné pološero v prvním jednání.67 

Stejně pozitivně hodnotil představení i Josef Bartovský v Nové době.68 

 

                                                           
65 AmP, fond Beran J., sign. LP 340, Jakobín. 
66 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 21, 1923/1926, 13. 6. 1925. 
67 cis., Divadlo, umění a literatura. Dvořáků cyklus: Jakobín, Český deník, r. XIV, č. 166, 17. 6. 1925, s. 4. 
68 BARTOVSKÝ, Josef, Divadlo a umění. Cyklus Dvořákových oper: Jakobín, Nová doba, r. XXXI, č. 168,  
19. 6. 1925, s. 4. 
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Jakobín se objevoval na repertoáru městského divadla de facto nepřetržitě (kromě 

divadelní sezóny 1931/1932), a tak není divu, že se postupně obměňovalo i obsazení 

jednotlivých rolí. 

Jako Terinka se objevila Zdeňka Jurová a Blanka Vecková, po odchodu Antonína Jeřábka 

se role Jiřího ujal Jaroslav Jaroš, po odchodu Rudolfa Langhause se purkrabím stal 

Ferdinand Krčmář. V roli Bohuše nově vystupoval Josef Jiránek, v postavě Julie Babeta 

Dostalová-Jiránková, později Valerie Kvapilová. V roli Adolfa se objevil František Zavřel  

a později Bohuš Šimsa. Jako učitel Benda se představil Jaroslav Kouba a postavu Lotinky 

ztvárnila Růžena Švejnarová. Po Vladimíru Markovi převzal režii Viktor Severin. Po 

dirigentu Jaromíru Židovi se taktovky ujal kapelník Ferdinand Ledvina, po jeho odchodu 

z divadla řídil Jakobína sám šéf opery Antonín Barták. 

V roce 1940 byl Jakobín opět zařazen do cyklu Májových her. V přestavení dne  

25. května se představilo šest vynikajících sólistů, vesměs členů Národního divadla – dva 

původem Plzeňané (Ota Horáková a Karel Hruška) a čtyři vynikající hosté (Marie 

Podvalová, Jaroslav Gleich, Vilém Zítek a Jan Konstantin). Z domácích vystoupili 

Ferdinand Krčmář, František Zavřel a Anna Kasalová.  

Z hostů recenzent nejvíce ocenil výkon O. Horákové jako Terinky. Obdivoval nejen skvělý 

výkon pěvecký, bezchybnou intonaci a krásnou barvu hlasu, ale také půvab a dívčí 

koketnost. Jejím partnerem jako Jiří byl J. Gleich. Velmi vydařený byl i výkon  

M. Podvalové jako Julie, zejména ve druhém jednání (My cizinou jsme bloudili) a při 

Ukolébavce v jednání třetím. Jako Bohuš zazářil J. Konstantin se sytým, znělým hlasem  

a skvělou intonací. Vilém Zítek jako hrabě Vilém potvrdil, že jeho pěvecké kvality jsou 

stejné jako při jeho návratu z milánské La Scaly. Karel Hruška, známý plzeňskému publiku 

především jako Vašek ve Smetanově Prodané nevěstě, se skvěle převtělil do starého, pro 

hudbu zaníceného kantora. Pražským hostům byly vyrovnanými partnery i tři plzeňští 

sólisté – F. Krčmář jako purkrabí, A. Zavřel jako Adolf a A. Kasalová, byť v  malé roli 

klíčnice. Nadprůměrný byl i výkon orchestru pod taktovkou R. Vašaty, ač bylo znát, že 

pod svým dirigentem V. Talichem jsou hráči zvyklí na mírnější tempa a s hostujícím 

dirigentem měli možnost se sehrát pouze na jediné zkoušce. Režijně představení vedl  

V. Severin, který ovšem plzeňské pojetí musel přizpůsobit pražským hostům a jejich 

pražské režii.  
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Zcela vyprodané představení národního charakteru bylo v době druhé světové války 

velkou národní manifestací a publikem bylo přijato s bouřlivým nadšením.69 

  

                                                           
69 ŠPELDA, Antonín, Dr. Antonín Dvořák a Plzeň – studie. Plzeň, Grafické závody Pour a spol., 1941,  
s. 151–152. 
Český deník, r. XXVIII., č. 144, 28. 5. 1940, s. 4.  
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4.8 Premiéra 15. listopadu 1941  

 

Realizační tým 

Dirigent: Antonín Barták 

Režie: Ota Zítek 

Výtvarník: Zdeněk Tůma 

Kostýmy: Zdeněk Tůma 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: František Zavřel 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Josef Jiránek 

Rudolf70 z Harasova, jeho synovec: J. Štekl 

Julie, žena Bohušova: Jarmila Kristenová 

Filip, hraběcí purkrabí: Ferdinand Krčmář 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Jaroslav Kouba 

Terinka, jeho dcera: Věra Placherová 

Jiří, městský synek: Jaroslav Jaroš 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Anna Kasalová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, lid, mušketýři, panští 

sluhové.71 

 

Po dlouhých letech byl konečně Jakobín v Plzni nově nastudován v rámci Dvořákova 

jubilejního cyklu pod režijním vedením Oty Zítka72 a dirigentskou taktovkou Antonína 

                                                           
70 Sic na plakátu i v divadelní recenzi, ač postava je běžně uváděna jako Adolf. Vzhledem k tomu, že toto 
nastudování je z roku 1941, tedy z období 2. světové války, lze považovat za vysoce pravděpodobné, že 
realizátoři jméno postavy záměrně upravili, aby neevokovala postavu Adolfa Hitlera. 
71 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 39, 1941/1942, 15. 11. 1941. 
    AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1941/1942, sign. KB 6775, 

plakátek Jakobín. 
72 Otakar (Otto, Ota) Zítek (nar. 5. 11. 1892 Praha – zemř. 28. 4. 1955 Bratislava) působil jako divadelní 
teoretik, skladatel, dirigent, režisér, ale i choreograf a scénograf a v neposlední řadě divadelní ředitel. Po 
studiu na Akademickém gymnáziu v Praze pokračoval ve vzdělání na vídeňské akademii, kde studoval 
hudební teorii a skladbu, v níž se dále zdokonaloval u Vítězslava Nováka. V letech 1921–1931 působil 
v brněnském divadle (1921–1926 jako operní režisér, 1926–1929 dramaturg, 1929–1931 ředitel). V letech 
1931–1939 a 1941–1943 byl ředitelem Městského divadla v Plzni. Jeho plzeňskou činnost přerušilo 

dvouleté vězení v Buchenwaldu. Po osvobození působil pohostinsky v Komorním divadle a v Opeře  
5. května v Praze, v letech 1946–1949 byl znovu ředitelem divadla v Brně. Působil také na hudební fakultě 
JAMU, kde vedl operní studio, a na hudební fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde náhle 
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Bartáka. Protektorát převzal sám president dr. Emil Hácha. Český deník73 přinesl kritiku 

Antonína Špeldy, který pěje na představení samou chválu. Antonín Barták upravil zdárně 

partituru a pod jeho vedením orchestr hrál plně a vyladěně. Stejně tak vokální složka 

byla vzorně připravená. Špelda oceňuje Zítkovu do detailu promyšlenou režii vycházející 

z partitury a využívající i světelných efektů. Stejně tak kladně hodnotí scénu hostujícího 

Z. Tůmy74, byť mu vytýká některé drobnosti (např. ztemnělý kruhový horizont v prvním 

a druhém obrazu nedovoluje plně vyjádřit radost a jas svátečního dopoledne či kašna se 

svatojanskou sochou zabírá příliš mnoho plochy z nevelkého jevištního prostoru). Kladně 

hodnotil F. Krčmáře jako purkrabího, Josefa Jiránka jako Bohuše i Bendu J. Kouby. Roli 

Julie vedle osvědčené V. Kvapilové nastudovala i nová členka souboru J. Kristenová,  

o jejímž výkonu se Špelda vyjadřuje velmi pochvalně, stejně tak jako o V. Placherové 

v úloze Terinky, která roli nastudovala vedle osvědčené B. Veckové. Vzhledem k tomu, 

že J. Štekl (v kritice mylně uvedeno F. Štekl) nestačil svým barytonem na basovou partii 

hraběte, byla role na poslední chvíli přeobsazena – hraběte Viléma ztvárnil F. Zavřel  

a Rudolfa J. Štekl, díky čemuž byly škrtnuty některé výstupy Rudolfa ve II. jednání. 

Problém vidí recenzent v nedostatečně obsazeném basovém oboru v plzeňské opeře.  

Velmi kladně hodnotí představení i Nová doba75, kde se recenzent obšírněji rozepisuje  

i o Tůmově výtvarném řešení. První dějství rozdělil na obraz v šerosvitu chrámového 

prostředí s tvarovou i světelnou dominantou kostelního okna se světelným pruhem, 

následuje obraz s barokní kašnou se sv. Janem Nepomuckým jako symbolem doby. Ve 

třetím jednání je pocit stísněnosti umocněn výškou závěsů v hraběcí komnatě, důmyslně 

                                                           
zemřel. (Československý hudební slovník osob a institucí II., M-Ž, Praha, Státní hudební vydavatelství, 1965, 
s. 996–997). 
73 Český deník, r. XXIX, č. 319, 19. 11. 1941, s. 4. 
74 Hostujícímu Zdeňku Tůmovi se na základě narážek v kritice v A. Špeldy v Českém deníku podařilo přiřadit 
dosud nedatovaný a nesignovaný návrh scény I. jednání opery, který se nachází v Archivu města Plzně (viz 
příloha O3). Zdeněk Tůma se narodil 21. 9. 1907 v Praze. V letech 1921–1923 vystudoval Soukromou školu 
Ferdinanda Engelmüllera v Praze a v letech 1923–1930 Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením 

Vojtěcha Hynaise a Jakuba Obrovského. Stal se členem Jednoty výtvarných umělců, další studia absolvoval 
soukromě v Paříži. Působil jako malíř krajin, zátiší i figuralista, živil se také kreslením do humoristických 
časopisů. Svoji první soubornou výstavu měl v březnu 1939 v Topičově salonu v Praze (37 olejů a kreseb), 
další v prosince 1942 v galerii J. R. Vilímka (32 olejů a kreseb). Působil rovněž jako scénický a kostýmní 
výtvarník. Od roku 1939 působil v Divadle na Vinohradech. V sezóně 1941/1942 inscenoval mj. pro 
Národní divadlo hru G. Forzana Průvan. Ve svých dílech rád pracoval s imaginárním světlem. Stal se prvním 
manželem herečky Adiny Mandlové, půl roku po sňatku (14. 12. 1943) ale spáchal v jejich pražském bytě 

sebevraždu. (TOMAN, Prokop, Nový slovník československých výtvarných umělců II., L-Ž, Praha, 1950,  
s. 612; http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/3931) 
75 Nová doba, r. XLVII, č. 296, 21. 11. 1941, s. 5. 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/3931
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Tůma vyřešil průhled do komnaty zemřelé hraběnky. Díky spolupráci výtvarníka Tůmy, 

ředitele O. Zítka jako režiséra a dirigenta A. Bartáka vzniklo představení vysoké úrovně. 

 

První svobodné poválečné uvedení Jakobína na plzeňské scéně se uskutečnilo již  

2. června 1945. V představení, které řídil dirigent A. Barták, se v roli Jiřího představil 

někdejší plzeňský pěvec Antonín Jeřábek, druhým hostem byl K. Žižka v  roli Bendy. 

Hraběte Viléma ztvárnil J. Celerin. Z domácích umělců se jako Bohuš představil R. Kasl, 

jako Julie V. Kvapilová, v úloze purkrabího L. Mráz, jako Adolf Fr. Zavřel, jako Terinka  

B. Vecková. Výtvarník scény a kostýmů Z. Tůma zemřel 14. prosince 1943, jeho scéna 

však zůstala beze změny. Původní výbornou Zítkovu režii ponechal V. Severin jako 

plzeňský operní a operetní režisér taktéž téměř beze změny.76 

Západočeské Právo lidu uvádí jako nové nastudování představení ze 14. září 1946. Dle 

všeho jde ale o stále stejné nastudování, byť pod tímto je jako režisér podepsán  

V. Severin (ovšem stejně jako v prvním poválečném provedení) namísto O. Zítka, který 

v roce 1943 z Plzně odešel. Nově byly zřejmě nastudovány pouze některé role. V roli 

purkrabího opět vystoupil bývalý člen plzeňské opery L. Mráz, roli  Bohuše podal 

spolehlivě R. Kasl. Jako jeho žena Julie se představila Valerie Kvapilová, roli hraběte 

Viléma nově nastudoval S. Ulrich. Jako slabší hodnotil kritik výkon J. Jakše jako Adolfa  

i pěvecký výkon J. Kouby jako učitele Bendy, kteří se zřejmě v roli představili také poprvé. 

Velmi kladně je hodnocena postava Terinky v podání B. Veckové. Postavu Jiřího (kritikem 

uváděnou ovšem jako Toník) ztvárnil bývalý člen plzeňské opery A. Jeřábek. Slabinou 

představení byly nepřesné sbory. Operu úspěšně opět řídil A. Barták a u diváků našla 

velkou odezvu.77 

Změn v obsazení se dočkala repríza Jakobína 21. 11. 1946. Díky onemocnění R. Kasla 

úlohu Bohuše převzal Josef Jakš, jehož v roli Adolfa vystřídal mladý Vladimír Bauer. V roli 

Bendy se poprvé představil Oldřich Černoch. Ostatní role zůstaly beze změn. Julii 

ztvárnila V. Kvapilová, Terinku B. Vecková, Jiřího A. Šoun. Purkrabím byl St. Ulrich, starým 

                                                           
76 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/2, sign. LP 595. 
77 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/5, sign. LP 595. 
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hrabětem B. Šimsa, klíčnicí M. Švejnarová. Po režijní stránce představení  vedl opět  

V. Severin.78 

  

                                                           
78 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/5, sign. LP 595. 
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4.9 Premiéra 21. června 1952 (derniéra 2. března 1958) 

Odehraná představení: 6379 

Realizační tým 

Dirigent: dr. Karel Vašata 

Režie: Václav Lohniský 

Choreograf: Jiří Němeček 

Výtvarník: Vladimír Heller80 

Kostýmy: Oldřich Oplt 

Sbormistr: Jaroslav Soukup 

Korepetitor: Alois Jakeš 

Inspice: Josef Bláha 

Nápověda: Marie Lukešová 

Scénické provedení: Jaroslav Císař a Josef Šantora 

Kostýmy zhotoveny v dílnách Krajského oblastního divadla za vedení Jaroslava Sýkory  

a Milady Červenkové 

Vlásenky: Slavoj Urban 

Jevištní technika: Jan Trobl 

Osvětlení: Václav Bauer 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Jaroslav Honzík / Zdeněk 

Šnaiberg 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Josef Hořický / Bedřich Kramosil 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Václav Eremiáš 

Julie, žena Bohušova: Blanka Vecková / Věra Vlčková 

Filip, hraběcí purkrabí: Karel Berman 

                                                           
79 Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
80 Vladimír Heller (nar. 2. 6. 1922 Bratislava – zemř. 19. 6. 1971 Plzeň) po dvouletém studiu architektury 
v Bratislavě působil v letech 1945–1950 jako šéf výpravy v divadle v Ústí nad Labem, v Mostě  
a v Teplicích. Od roku 1950 až do své smrti pracoval pro plzeňské divadlo, kde vytvořil řadu výprav (kromě 
scény v řadě případů i kostýmy). V období 1956–1970 spolupracoval pohostinsky i s Národním divadlem. 
(http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/1995). Pro představení z roku 1952 v Plzni vytvořil návrhy 

scény, při následném nastudování v roce 1961 byl již autorem scénických i kostýmních návrhů. Z této 
kolekce je v Archivu města Plzně dochován návrh scény pro II. jednání a kostýmy všech postav, vyjma 
hraběte Viléma. 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/1995
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Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Oldřich Černoch 

Terinka, jeho dcera: Libuše Bláhová / Hana Böhmová 

Jiří, městský synek: Viktor Kočí / Jiří Novotný 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Valerie Kvapilová / Libuše Neubarthová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované. 

Operní orchestr KOD (Krajského oblastního divadla), baletní sbor KOD, Dětský pěvecký 

sbor čs. rozhlasu v Plzni, sbormistr Robert Císař81 

 

Opera byla nastudována jako šestá operní premiéra jubilejní sezóny 1951/1952 a tímto 

titulem plzeňské divadlo uzavřelo operní sezónu. Dle noticky v Pravdě se jednalo o velmi 

dobré nastudování za řízení K. Vašaty82 s výbornou režií V. Lohniského, která znamenitě 

oživila scénu. Na jevišti vynikali zejména O. Černoch jako učitel Benda, B. Kramosil jako 

Bohuš, B. Vecková a V. Vlčková jako Julie a K. Berman jako purkrabí.83 

Opera byla uvedena mj. i v rámci Májového cyklu české hudby 16. května 1954. 

  

                                                           
81 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 48, 1951/1952, 21. 6. 1952. 
    AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1951/1952, sign. KB 6776a, 

divadelní program Jakobín. 
82 JUDr. Karel Vašata (nar. 26. 9. 1915 Kladno – zemř. 22. 2. 1989 Plzeň) byl synem hudebního skladatele 
a kapelníka Josefa Vašaty. Po studiu právnické fakulty Karlovy Univerzity vystudoval hru na harfu na 
konzervatoři u V. Kličky a soukromě dirigování u P. Dědečka. Od 14 let byl baletním korepetitorem  
a později byl operetním dirigentem v kladenském divadle. Po válce byl dva roky šéfem symfonického 
orchestru Armádního uměleckého souboru V. Nejedlého, pohostinsky působil jako dirigent na různých 
scénách. V Plzni byl angažován v letech 1948–1979 jako dirigent, v letech 1967–1978 byl zároveň šéfem 

opery. (Československý hudební slovník osob a institucí II., M-Ž, Praha, Státní hudební vydavatelství, 1965, 
s. 851) 
83 -ed-, Z plzeňského hudebního života, Pravda, r. 27, č. 56, s. 4. 
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4.10 Premiéra 16. září 1961 (derniéra 9. dubna 1977) 

Odehraná představení: 8684 

Realizační tým 

Dirigent: dr. Karel Vašata 

Režie: Karel Jernek, režisér opery Národního divadla j. h. 

Scéna a kostýmy: Vladimír Heller 

Sbormistr: Bedřich Macenauer 

Korepetitor: Alois Jakeš, Jaroslav Soukup 

Inspice: Josef Bláha 

Nápověda: Marie Lukešová 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Jiří Berdych / Jaroslav 

Honzík 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Josef Hořický / Karel Křemenák 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Josef Beneš / Jaroslav Kantor 

Julie, žena Bohušova: Blanka Vecková / Věra Vlčková 

Filip, hraběcí purkrabí: Karel Harvánek / Jaroslav Honzík 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Oldřich Černoch / Jiří Novotný 

Terinka, jeho dcera: Libuše Bláhová / Eva Csapková / Miloslava Šeflová 

Jiří, městský synek: Miroslav Frydlewicz / Jaroslav Hlubek / Zdeněk Jankovský 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Libuše Neubarthová / Anna Stodolová 

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.85 

 

Představení bylo nově nastudováno na počest 120. výročí narození A. Dvořáka. Ve fondu 

DJKT jsou uloženy zprávy z repríz představení v roce 1961, kde jsou uváděny drobné 

nedostatky během představení (pozdní příchody, nepřipravené rekvizity apod.). Zároveň 

                                                           
84 Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
85 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. PD 92, 1961/1962, 16. 9. 1961. 
    AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1961/1962, sign. KB 6778, 
divadelní program Jakobín. 
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je zde požadavek z představení 17. září 1961, aby divadelní malírna splnila svůj slib  

a namalovala na tabuli do II. jednání karikaturu purkrabího.86 

Ve své recenzi v deníku Pravda M. Šmíd vyzvedá především velmi nápaditě a originálně 

řešenou scénu Vladimíra Hellera i osobitou režii hostujícího Karla Jerneka, která 

vyzdvihuje především mezilidské vztahy a vlastenecké cítění. Hudební složka 

v nastudování Karla Vašaty byla dominantní, nastudování pečlivé, orchestr dobře 

disponovaný, zejména dřevěné dechové nástroje. Velmi pečlivě byl připraven i sbor 

včetně externího dětského sboru. Ze sólistů nejvíce recenzent vyzdvihl Libuši Bláhovou 

jako Terinku a Věru Vlčkovou jako Julii. Za velmi zdařilé považoval výkony Karla Harvánka 

jako purkrabího, Oldřicha Černocha jako učitele Bendu, Miroslava Frydlewicze jako 

hraběte Viléma a Jiřího Berdycha jako Jiřího. Josef Hořický ztvárnil postavu Bohuše 

velkolepě, ve druhém a třetím jednání však působil dojmem hlasové indispozice. 

Nevýraznou zůstala postava Adolfa Josefa Beneše.87 

  

                                                           
86 AmP, fond DJKT, sign. K 31, zprávy z představení 1961 – Jakobín. 
87 ŠMÍD, Miroslav, Hold české hudbě. K premiéře Dvořákova Jakobína na scéně Velkého divadla v Plzni, 
Pravda, r. 42, č. 225, 20. 9. 1961, s. 3. 
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4.11 Premiéra 19. dubna 1986 (derniéra 31. srpna 1991) 

Odehraná představení: 4688 

Realizační tým 

Dirigent: Jiří Malát 

Režie: Inge Švandová-Koutecká 

Dirigent repríz: František Drs 

Scéna: akad. arch. Vlastimil Koutecký 

Kostýmy: Bedřich Barták 

Sbormistr: Bedřich Macenauer 

Asistent režie: Karel Křemenák ml. 

Hudební příprava: Jan Bouchner, Ivana Janečková, Jiří Novotný 

Inspicient: František Švejda 

Světelná inspice: Danuta Knížetová 

Nápověda: Hana Urbanová 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Václav Florián / Oldřich 

Wieser 

Bohuš z Harasova, jeho syn: František Havelka / Jiří Kusý / Vilém Míšek 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Erik Bezdíček / Jiří Kusý  

Julie, žena Bohušova: Helena Buldrová / Iva Malinová / Zuzana Pavlová 

Filip, hraběcí purkrabí: Zdeněk Harvánek / Aleš Hendrych / Karel Křemenák 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Jiří Novotný / Jiří Pavlíček 

Terinka, jeho dcera: Karolina Hromádková / Lenka Kolářová / Lilka Ročáková 

Jiří, městský synek: Petr Strnad / Břetislav Vojkůvka 

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Libuše Neubarthová / Jaroslava Zamrazilová 

Sbor a orchestr opery DJKT, Plzeňský dětský sbor – sbormistr Hana Friedrichová89 

 

                                                           
88 Divadlo J. K. Tyla v Plzni 1965–2015.  Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2015, s. 243. 

    Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
89 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1985/1986, sign. KB 6785, 
divadelní program Jakobín. 
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Opera byla třetí premiérou v nově zrekonstruovaném Velkém divadle. Nastudoval ji 

dirigent Jiří Malát v režii Inge Švandové-Koutecké. Opera byla inscenována ve scéně 

Vlastimila Kouteckého a v kostýmech Bedřicha Bartáka. Sbor připravil Bedřich 

Macenauer.90 

Režie Inge Švandové-Koutecké91 se vždy vyznačovaly klasický pojetím, odpovídajícím 

době a místu, kde se daná opera odehrává. Stejně tak tomu bylo i v tomto nastudování 

Jakobína.  

Klasická a dobově odpovídající byla scéna jejího životního partnera Vlastimila 

Kouteckého a kostýmy Bedřicha Bartáka. Scéna byla tvořena základní kulisou 

v klasicistním pojetí, jíž dominovala rozměrná nad ní zavěšená veduta v  barokizujícím 

orámování. Ta v prvním a druhém jednání evokovala náměstí městečka a na okraji 

umístěná kresba hudebních nástrojů připomínala školní scénu ve druhém jednání. 

Ve třetím dějství již veduta představovala honosnou zámeckou architekturu. Ostatní 

změny prostředí se dály pomocí drobných detailů a doplňků. Hudební motivy zdobily  

i obě kulisy před předními portály. 

V tomto představení Divadlo J. K. Tyla poprvé spolupracovalo s Plzeňským dětským 

sborem, který byl založen v roce 1980 z podnětu sbormistryně Hany Friedrichové  

a klavíristy Aleny Tupé. Výborně připravené děti, ač bez předchozích jevištních 

zkušeností, si na jevišti nezadaly s ostřílenými herci. Těžiště jejich výkonu leželo hlavně 

ve školní scéně ve druhém jednání a v závěrečném třetím jednání při slavnostním uvítání 

na zámku. Děti z Plzeňského dětského sboru pak divadlo využívalo ve všech 

                                                           
90 BRABEC, Zbyněk, Před premiérou Jakobína, Pravda, r. 67, č. 90, s. 5. 
91 Inge Švandová-Koutecká (nar. 16. 3. 1936 Praha – zemř. 6. 2. 2022 České Budějovice) po studiu na 
gymnáziu absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor divadelní režie pod vedení prof. 

Ferdinanda Pujmana. Vedle toho studovala i zpěv u Marie Budíkové, což jistě prospělo jejím pozdějším 
režiím, protože dokázala dobře odhadnout potřeby a herecké možnosti pěvců. V letech 1960–1971 byla 
režisérkou Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, následných dvacet let působila v plzeňské opeře. 
V letech 1991–1995 vedla operu v Opavě, poté se s manželem (výtvarníkem Vlastimilem Kouteckým) 
odstěhovali do Českého Krumlova. Inge Švandová-Koutecká nadále vyučovala na Konzervatoři v Českých 
Budějovicích (jako vedoucí operního studia, pěvecká pedagožka, obor operní herectví) i na 
Uměleckoprůmyslové škole v Českém Krumlově (jevištní kostýmy a dějiny odívání). Jako host působila na 

mnoha scénách u nás i v zahraničí, je podepsána pod 185 operními, operetními i muzikálovými režiemi, 
do některých inscenací navrhla i kostýmy. (https://www.divadelni-noviny.cz/zemrela-inge-svandova-
koutecka)  

https://www.divadelni-noviny.cz/zemrela-inge-svandova-koutecka
https://www.divadelni-noviny.cz/zemrela-inge-svandova-koutecka
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představeních, kde bylo zapotřebí dětského sboru až do roku 2014, kdy byl založen 

dětský sbor při opeře divadla (dnes pracující pod názvem Kajetán).  

V osmi reprízách představení vystoupili jako hosté renomovaní umělci, především 

z Národního divadla: 

18. 5. 1986 – Karel Berman, Národní divadlo (purkrabí) 

19. 12. 1986 a 13. 6. 1990 – Jan Markvart, Národní divadlo (Jiří) 

26. 5. 1990 – Michal Böhm, divadlo Brno (Benda) 

9. 6. 1990 – Petr Strnad (Jiří) 

9. 12. 1990 – Alfréd Hampel, Národní divadlo (Benda); René Tuček, Národní divadlo  

                       (Bohuš); Milan Bürger, divadlo F. X. Šaldy Liberec (hrabě Vilém) 

16. 3. 1990 – Jaroslav Souček, Národní divadlo (Bohuš) 

1. 6. 1990 – Jiří Zahradníček, Národní divadlo (Benda)92 

  

                                                           
92 Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení Jakobín (premiéra 1986). 
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4.12 Premiéra 21. října 1995 (derniéra 25. prosince 1997) 

Odehraná představení: 30 (1965/1996 – 26; 1996/1997 – 2; 1997/1998 – 2) 93 

Realizační tým 

Dirigent: Josef Chaloupka, František Drs 

Režie: Mojmír Weimann 

Scéna a kostýmy: Josef Vališ j. h. 

Kostýmy: Tomáš Kypta j. h. 

Sbormistr: Bedřich Macenauer 

Asistent režie: Petr Klotz 

Pohybová spolupráce: Jiří Hoščálek 

Hudební příprava: Natalija Bulaševičová, Marcela Drofová, Ivana Janečková  

Inspicient: František Švejda 

Světelná inspice: Danuta Knížetová 

Nápověda: Hana Urbanová 

Vedoucí výroby: Jaroslav Möller 

Hlavní mistr: Vladimír Kašpar 

Jevištní mistr: Ctibor Nejedlý 

Mistr zvuku: Josef Schinábek 

Světla: František Koubek 

Korepetice: Marcela Drofová, Ivana Janečková 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě: Milan Bürger / Rafael 

Kubita 

Bohuš z Harasova, jeho syn: Zdeněk Hlávka / Dalibor Tolaš 

Adolf z Harasova, jeho synovec: Erik Bezdíček / Zdeněk Hlávka 

Julie, žena Bohušova: Iva Malinová / Lilka Ročáková 

Filip, hraběcí purkrabí: Filip Bartůněk / Karel Křemenák 

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel: Alfréd Hampl j. h. / Miloš Ježil 

                                                           
93 Divadlo J. K. Tyla v Plzni 2065–2015.  Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2015, s. 243. 
   Divadlo J. K. Tyla 1995–2000, Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2000, s. 54. 
   Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
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Terinka, jeho dcera: Marcela Hrdinová / Karolina Hromádková / Lenka Martanová 

Jiří, městský synek: Zbyněk Brabec / Petr Strnad  

Lotinka, stará klíčnice v zámku: Eva Klečková / Jaroslava Zamrazilová 

Sbor DJKT, orchestr opery DJKT – koncertní mistři Jiří Pánek, Miloslava Krausová,  

Plzeňský dětský sbor – sbormistr Hana Friedrichová94 

 

Ve fondu DJKT95 jsou uloženy provozní smlouvy, inscenační list, obsazení i záznamy 

z provozní porady u ředitele. Je zde dochován i harmonogram realizace představení: 

 dodání hudebních a literárních materiálů a zadání výtvarníkovi – termín 15. 5. 

1995 

 předání koncepce inscenace u šéfa – termín 7. 6. 1995 

 předání v dílnách – termín 12. 6. 1955 

 předání inscenace u ředitele – 27. 6. 1995 

 zahájení zkoušek – 20. 6. 1995 

 technická a osvětlovací zkouška – 2. 10. 1995 

 premiéra – 21. 10. 1995. 

Zároveň jsou zde rozepsány i finanční náklady (kromě honorářů umělců a technických 

pracovníků ve stálém angažmá): 

 schválené výrobní a materiální náklady: dekorace 80 000,- Kč 

                                                                                      kostýmy  30 000,- Kč  

 výtvarník scény: honorář 20 000,- Kč 

 výtvarník kostýmů: honorář 20 000,- Kč 

 sbormistr dětského sboru: honorář za nastudování 1 500,- Kč 

 pohybová spolupráce: honorář 1 000,- Kč 

 návrh programu: honorář 1 600,- Kč 

 Alfréd Hampel: honorář 3 000,- Kč/představení + 3 000,- Kč za 1 generální 

zkoušku 

 Karel Křemenák: honorář 1 200,- Kč/představení 

                                                           
94 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1995/1996, sign. KB 6790, 

divadelní program Jakobín. 
95 AmP, fond DJKT, sign. KB 6583, provozní smlouva, inscenační list, obsazení, záznam z provozní porady  
u ředitele – Jakobín (premiéra 21. 10. 1995). 
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 externisté sboru (10x): honorář 300,- Kč/představení 

 dětský sbor (16x): honorář 100,- Kč/představení 

 pedagogický dozor dětského sboru: honorář 100,- Kč/představení 

 statisté (6x): honorář 70,- Kč/představení 

 děti (2x): honorář 50,- Kč/představení 

 světelná inspice: honorář 150,- Kč/ představení 

 

Recenzentem tohoto nastudování v Plzeňském deníku byl Jiří Bezděk, který v samotném 

námětu opery spatřoval mnohé paralely se současným děním – neoprávněné nároky na 

majetek, provincionalismus i postavu bázlivého chudého učitele.  

Režie M. Weimanna na scéně hostujícího J. Vališe je tradiční. 

Za nejdůležitější považuje postavu učitele Bendy, jemuž M. Ježil dává rozměr nesmělosti 

a krotkosti, naopak hostující A. Hampel je energičtější. Po stránce pěvecké oba 

představitelé obstáli se ctí. Postavu Jiřího ztvárnil v první premiéře Z. Brabec, byť 

v hlasové indispozici, při druhé premiéře P. Strnad předvedl skvělý výkon zejména 

v druhé polovině opery. Vysoce hodnotil Bohuše Z. Hlávky i D. Tolaše i Julii I. Malinové  

a L. Ročákové. Stejně tak ocenil svěží výkon L. Martanové či K. Hromádkové jako Terinky. 

Největší rozdíly alternanti projevili v postavě purkrabího. T. Bartůněk podává postavu 

spíše jako karikaturu, K. Křemenák je přirozený. Dobře vyzněl hrabě v podání M. Bürgera 

či R. Kubity i Adolf v alternaci E. Bezdíčka či Z. Hlávky (který je zároveň obsazen v roli 

Bohuše). Kladně ohodnotil recenzent i výkon dětí z Plzeňského dětského sboru pod 

vedením sbormistryně H. Friedrichové. Naopak slabinou byl výkon sboru opery, zvláště 

jeho mužské části. Obě premiéry se uskutečnily pod taktovkou Františka Drse.96 

  

                                                           
96 BEZDĚK, Jiří, Jakobín opět přiláká publikum. K novému nastudování slavné a oblíbené opery Antonína 
Dvořáka v plzeňském Divadle J. K. Tyla, Plzeňský deník, r. 4, č. 252, 27. 10. 1995, s. 13. 
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4.13 Premiéra 30. října 2010 (derniéra 14. června 2012) 

Odehraná představení: 32 (2010/2011 – 24; 2011/2012 – 8)97 

Realizační tým 

Dirigent: Ivan Pařík 

Režie: Magdalena Švecová 

Scéna: Zuzana Přidalová 

Kostýmy: Zuzana Přidalová 

Dramaturgie: Zbyněk Brabec 

Sbormistr: Zdeněk Vimr 

Pohybová spolupráce: Zbyněk Šporc 

II. dirigent: Tomáš Brauner 

Asistent režie: Dominik Beneš 

Hudební příprava: Hana Zemenová, Jiří Pešek, Martin Marek, Ivana Janečková 

Inspicient: Milena Růžičková 

Nápověda: Josef Ulrych 

Světelná inspice: Ivana Janečková, Martin Marek 

Sbormistryně dětského sboru: Lucie Hofmanová, Alena Tupá 

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém: Pavel Horáček / Pavel Vančura 

Adolf: Martin Matoušek / Dalibor Tolaš 

Bohuš: Jiří Hájek / Martin Bárta 

Julie: Ivana Šaková / Ivana Veberová 

Filip, purkrabí: Aleš Hendrych / Jevhen Šokalo 

Benda: Miroslav Kopp / Jan Ježek 

Terinka: Barbora Perná / Radka Sehnoutková 

Jiří: Juraj Nociar, Miloslav Pelikán / Aleš Voráček 

Lotinka: Ivana Klimentová / Valentina Čavdarová 

                                                           
97 Divadlo J. K. Tyla v Plzni 2010–2015.  Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2015, s. 108. 
    Divadlo J. K. Tyla v Plzni 1965–2015.  Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2015, s. 244. 
    Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
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dětský sbor, statisté, sbor opery DJKT, orchestr opery DJKT 98 

 

Opera v režii Magdalény Švecové byla realizována v klasickém pojetí, které odpovídalo 

duchu Dvořákovy opery i doby, kdy se děj odehrává. V podstatě klasickou byla i scéna  

a kostýmy Zuzany Přidalové, která s režisérkou spolupracovala již několik let v Národním 

divadle v Praze i v Národním divadle v Brně.99 Netradičním bylo pojetí dětského sboru. 

V tomto nastudování učitel Benda nemá pouze dceru Terinku, ale kromě ní ještě dalších 

deset dětí, společným rodinným znakem jsou brýle (které ovšem v použitém tvaru 

vznikly mnohem později než v době francouzské revoluce…). Na rozdíl od klasických 

kostýmů všech zúčastněných byl dětský sbor oblečen jednotně do jakési uniformy – 

košilové halenky, manšestrové sukně/kalhot a kotníčkových šněrovacích bot se silnými 

ponožkami, takže celek vzbuzoval spíše dojem jakéhosi skauty inspirovaného 

stejnokroje. 

Dětský sbor, který se na opeře podílel, byl co do počtu dětí na jevišti největší za 

posledních 40 let. Na jevišti vystupovalo vždy 20 dětí ve dvou alternacích. Děti 

procházely celým dějem opery, a kromě partů pěveckých jim byly určeny i role 

herecké.100 Dlužno říci, že se děti pohybovaly na jevišti s naprostou samozřejmostí 

zkušených herců, byť pro některé z nich to byla jevištní premiéra. Hrály naprosto 

přirozeně, jejich zpěv byl intonačně i rytmicky přesný. 

Na výbornou se rolí zhostili i všichni sólisté, precizní byla i příprava operního sboru 

sbormistrem Zdeňkem Vimrem a hudební nastudování orchestrem pod taktovkou Ivana 

Paříka. 

Za poněkud netradiční lze považovat samotný počátek opery, kdy na spuštěné bílé 

revuální oponě jako na filmovém plátně probíhal navracejícímu se Bohušovi před očima 

černobílý film šťastných chvil jeho dětství s matkou a otcem, který ho učil jezdit na koni 

(filmová role: hraběnka Karolína Berková, hrabě Jan Kořínek, malý Bohuš Matouš 

                                                           
98 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 2010, sign. KB 6803, divadelní 
program Jakobín. 
99 PD (DVOŘÁK, Petr), Jakobín je dojímavý i vtipný, Plzeňský deník, r. 19, č. 253, 1. 11. 2010, s. 8. 
100 ŠPALKOVÁ, Gabriela, Přichází Jakobín. A přivádí na jeviště nebývale mnoho dětí. Mladá fronda dnes,  
r. XXI, č. 243, 19. 10. 2010, s. 4. 
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Capko).101 Samotná scéna je ve všech jednáních pojata velmi střídmě. V prvním dějství ji 

tvoří pouze kašna s třemi rozkvetlými třešněmi na točně a dvě lavičky, školu ve druhém 

jednání tvoří dvě stěny místnosti pokreslené dětskými kresbami, stupně, sloužící jako 

místo, kde spí četné Bendovy děti i praktikábly pro zkoušku sboru, skříň a Bendova 

katedra. Scéna ve třetím jednání je zaplněna nejvíce. Zámecký sál evokují tři ustupující 

vysoké portály s prázdnými rámy obrazů a velkým středovým obrazem zemřelé matky.  

I na počátku třetího dějství se vrací projekce, kdy jsou promítány obrazy matky i ve 

vzpomínkách hraběte probíhající šťastné chvíle se ženou a synem. 

Za nápaditý lze považovat režijní záměr, kdy v závěru prvního jednání kyne přijíždějící 

hrabě lidu z proscéniové lóže na prvním balkoně, a stejně tak na samém počátku  

III. jednání, kdy se Jiří snaží dostat do zámku ke starému hraběti, představitel Adolfa svůj 

výstup odzpíval ze stejné lóže, tedy jakoby z balkonu zámku. 

Plzeňské divadlo s tímto představením navštívilo počátkem prosince roku 2010 

švýcarský Wintherthur, kde dvě představení pod taktovkou šéfdirigenta plzeňské opery 

Ivana Paříka shlédlo na 1600 diváků. Roli Jiřího zde premiérově s plzeňským souborem 

zpíval Miloslav Pelikán. Ostatní obsazení bylo následující: Terinka Radka 

Sehnoutková/Barbora Perná; Bohuš Jiří Hájek; Julie Ivana Veberová/Ivana Šaková; učitel 

Benda Jan Ježek; purkrabí Jevhen Šokalo, Adolf Dalibor Tolaš; hrabě Vilém Pavel 

Horáček. Opera zde byla přijata s velkým nadšením.102  

Velký úspěch sklidilo představení i ve vyprodaném Stavovském divadle v  Praze 

počátkem roku 2011. Jakobín zde byl uveden v rámci prestižního festivalu Opera 2011. 

V roli Bohuše se zde představil Jiří Hájek, jako hrabě Vilém Pavel Horáček, jako Terinka 

Radka Sehnoutková, jako Julie Ivana Šaková, jako učitel Benda Jan Ježek, Adolfa ztvárnil 

Dalibor Tolaš, Jiřího Miloslav Pelikán. Skvělý výkon předvedl Jevhen Šokalo jako purkrabí. 

Dobře byly opět připravené i sbory – dospělý operní i dětský.103 

Derniérou 14. června 2012 se prozatím plzeňské divadlo s tímto titulem rozloučilo.  

                                                           
101 Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010. 
102 ŠPALKOVÁ, Gabriela, Plzeňský Jakobín slavil úspěch ve Švýcarsku, Mladá fronta dnes, r. XXI, č. 285,  

9. 12. 2010, s. B5. 
103 gal, Jakobín vyprodal Stavovské divadlo a sklidil úspěch, Mladá fronta dnes, r. XXII, č. 52, 3. 3. 2011,  
s. B5. 
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Závěr 

Realizace opery Jakobín na plzeňském jevišti prošla za uplynulých více jak sto let velkým 

posunem, který je ovšem v  souladu s vývojem inscenátorských trendů v českém 

divadelnictví. Každopádně na základě dochovaných materiálů lze konstatovat, že kromě 

drobných pokusů o inovátorský přístup (např. vyčlenění některých árií před oponu 

v nastudování z roku 1923) byla tato opera inscenována vždy v klasických kulisách,  

v klasické režii a vyjma oblečení dětského sboru v posledním nastudování v roce 2010  

i v dobově více méně odpovídajících kostýmech. V režii Magdalény Švecové se sice 

objevil pokus o průnik některých inovativnějších režijních prvků (použití filmových 

projekcí), celek však působil klasicky a scénický minimalismus nevzbuzoval pocit 

neadekvátnosti. Oč klasičtěji působí toto nastudování M. Švecové se scénickými  

a kostýmními návrhy Zuzany Přidalové oproti nastudování téže opery v  roce 2011 na 

prknech Národního divadla v Praze (režie Jiří Heřman, scéna Pavel Svoboda, kostýmy 

Alexandra Grusková), kde je scéna doplňovaná projekcemi po většinu představení 

přeplněna obřími židlemi i některými dalšími nadrozměrnými kulisami, na nichž se 

pohybují sólisté i balet. Kostýmy zde pokulhávají podobně jako v plzeňské inscenaci 

zejména u dětského sboru (a v pražské inscenaci i u baletní složky), kdy vytváří také 

jakousi jednotnou školní uniformu, což ovšem naprosto neodpovídá době děje. 

Vraťme se ale k plzeňské inscenaci a dochovaným podkladům. 

Nedatovaný scénický návrh v Archivu města Plzně se díky zmínkám v dobové recenzi 

podařilo identifikovat jako práci Z. Tůmy pro premiéru v roce 1941. K premiéře z roku 

1961 se vzácně dochovala kolekce Hellerových kostýmních návrhů (vyjma postavy 

hraběte Viléma) a návrh scény pro II. jednání, ale také fotografie, dokládající skutečnou 

realizaci výtvarníkova záměru. Fotografie z představení Jakobína byly nalezeny z let 

1940–2010 a přinášejí nezanedbatelné informace o scénické a kostýmní výpravě 

nastudování z tohoto časového rozmezí. Na fotografii z roku 1940 jsou však hostující 

pražští umělci, takže je možné, že jejich kostým je z pražského nastudování opery. Jako 

raritu je možné uvést nalezenou fotografii A. Balkeho v kostýmu z Jakobína (z roku 1908 

či 1913) i ve scéně z III. jednání. Jak ale bylo zmíněno v textu práce, nedá se stoprocentně 

prokázat, že u fotografie z představení se jedná o plzeňské divadlo. Přesto je snímek 

cenným dokladem scénického zpracování této Dvořákovy opery na počátku 20. století. 
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Zajímavé doklady o pořizování divadelního fundusu jsou uloženy ve fondu Archiv města 

Plzeň, Městská registratura. Je zde dochována korespondence, objednávky i účty pro 

řadu pořizovaných dekorací (zvláště po požáru divadelního skladiště v  roce 1922). 

O opeře Jakobín je zde zmínka ale pouze v jediném případě a objednávané dekorace 

nejsou přesně konkretizovány. Při otevírání Nového (Velkého) divadla v roce 1902 ale 

byla objednávána celá řada typových dekorací, které se pak evidentně používaly do 

různých her. Například zde najdeme různé šlechtické síně (v různých historických slozích) 

i kulisy s kostelem, selské světnice i měšťanské pokoje, kašny se sochou apod. 

Pro úplnost jsem se seznámila s inventáři fondů Družstvo českého městského divadla 

Plzeň, Společnost českého divadla Plzeň a Archiv města Plzeň, Městský úřad – oddělení 

14 divadlo, zde jsem však žádné souvztažné dokumenty k tématu práce neobjevila. 

K nastudování z roku 1995 se ve fondu Divadla J. K. Tyla nacházejí některé dokumenty, 

osvětlující vlastní „výrobní“ proces opery. Jedná se mj. o časový harmonogram realizace 

představení (od získání notového materiálu až po premiéru) a také o některé finanční 

aspekty představení. 

Výkony umělců i jednotlivé realizace jsou díky rozsahu této práce hodnoceny z pohledu 

dobových kritiků v textu ve zkrácené podobě. Pro úplnost plné znění recenzí uvádí 

příloha 06 Ohlasy v tisku. 

Práce je doplněna obsáhlou přílohou, která přináší většinu nalezených podkladů. Jde  

o divadelní cedule/plakáty, programy, návrhy scény a kostýmů, fotografie z představení, 

dobové ohlasy v tisku a v neposlední řadě i přehled odehraných představení v Plzni 

v letech 1907–1943 a 1952–2012. Z období od sklonku roku 1943 do premiéry v roce 

1952 se bohužel nepodařilo reprízy dohledat. Záznamy o reprízách v Archivu města 

Plzně končí právě rokem 1943 a karty představení v archivu Divadla J. K. Tyla v Plzni 

začínají premiérou v roce 1952. Dochovány v městském archivu nejsou asi divadelní 

plakáty pro toto období, které by mohly chybějící záznamy nahradit. 

Závěrem lze shrnout, že Dvořákův Jakobín byl na plzeňském jevišti vždy inscenačním 

týmem respektovaný, pro pěvce byl vždy možností předvést nejen své kvality pěvecké, 

ale i příležitostí k vykreslení charakterů postav, a diváky oblíbený, o čemž svědčí i na 400 

jeho repríz ve Velkém divadle. 



52 
 

Dvořák sám uváděl, že Jakobína zkomponoval „ke své radosti a k vlastnímu potěšení“  

a svému příteli Aloisi Göblovi napsal, že je přesvědčen o tom, že Jakobín bude první mezi 

jeho operami. Z pohledu dnešních inscenátorů rozhodně patří mezi trojici nejčastěji 

inscenovaných Dvořákových oper (společně s Rusalkou a operou Čert a Káča) a zůstává 

velmi oblíbený i divácky. 

Vzhledem k tomu, že od jeho poslední derniéry v Plzni uplynulo již 10 let, dá se očekávat, 

že se v dohledné době tato opera opět objeví v dramaturgickém plánu Divadla J. K. Tyla. 

A lze jí jen přát tvůrce, kteří k dílu přistoupí s pochopením, objeví jeho vnitřní kvality,  

a jejich inscenátorské i režijní snahy budou toto dílo respektovat. 
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Resumé 

The realization of the opera Jakobín on the Pilsen stage has undergone a major shift in 

the last more than a hundred years, which, however, is in line with the development of 

staging trends within Czech theater arts. In any case and on the basis of preserved 

materials, it can be stated that apart from small attempts at an innovative approach (for 

example the separation of some arias before the curtain in the 1923 production), this 

opera was always staged in the classical setting, in the classical direction and, with the 

exception of children's choir clothing in the last production in 2010, also in 

corresponding costumes. 

Thanks to notes in a contemporary review, the undated stage design in the Pilsen City 

Archive was identified as the work of Z. Tůma for the premiere in 1941. For the premiere 

in 1961, a collection of Heller's costume designs (excluding the figure of Count Vilém) 

and a stage design for act II, as well as photographs, proving the actual implementation 

of the artist's intention. Photographs from the performance of Jakobín were found from 

the years 1940–2010 and they provide considerable information about the stage and 

costume set of studies from such a time period. 

Interesting documents on the acquisition of a theater fundus are stored in the Archive 

of the City of Pilsen, Municipal Registry. Letters, orders and bills for a number of acquired 

decorations are preserved here (especially after the fire of the theater repository in 

1922). The opera Jakobín is mentioned here, but only in one case and the ordered 

decorations are not specified. However, when the New (Great) Theater opened in 1902, 

a number of standard decorations were ordered, which were then evidently used in 

different plays. For example, we can find there various aristocratic halls (in various 

historical styles), a scenery with a church, peasant rooms and burgher rooms, fountains 

with a statue, etc. 

For the production in 1995, J. K. Tyl Theater collection can provide some documents 

showing the opera's own "production" process. Among other things, it is a time schedule 

for the realization of the performance (from obtaining the music material to the 

premiere) and also some financial aspects of the performance. 
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Due to limited capacity of this work, performances of  artists and individual realizations 

are evaluated from the point of view of contemporary critics in the text in an 

abbreviated form. For the full text of the review, see Appendix 06 Press Releases.  

The work is supplemented by an extensive appendix, which brings most of the found 

documents. It contains theatrical signs / posters, programs, stage and costume designs, 

photographs from performances, contemporary reactions in the press and, last but not 

least, an overview of performances in Pilsen within 1907–1943 and 1952–2012. 

Unfortunately, it was not possible to trace reprises from the period from the end of 1943 

to the premiere in 1952. Records of reprises in the Pilsen City Archive conclude by the 

year 1943, and performance cards in the archives of the J. K. Tyl Theater in Pilsen begin 

in 1952. There are probably no theater posters for this period preserved in the city 

archives that could replace the missing records. 

In conclusion, Dvořák´s Jakobín has always been respected by the production team on 

Pilsen stages, it has always been an opportunity for the singer to show not only his 

singing qualities, but also an opportunity to portray the characters, and it has always 

been popular with the audience, as over 400 of his reprises at the Big Theater can prove 

it. 

Dvorák himself stated that he composed Jakobín "to his own joy and to his own 

pleasure." He wrote to his friend Alois Göbel that he was convinced that Jakobín would 

be the first of his operas. From the point of view of today's directors, it definitely belongs 

among the three most frequently staged Dvořák operas (together with Rusalka and Čert 

a Káča) and it remains very popular with spectators. 

Given that 10 years have passed since his last finale in Pilsen, it can be expected that in 

the foreseeable future this opera will reappear in the dramaturgical plan of the J. K. Tyl 

Theater. And one can only wish that this opera may get producers who will approach it 

with understanding and will discover its inner qualities.  Hopefully, their new staging and 

directing efforts will respect this work. 
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AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6803, 30. 10. 2010, ch, i  
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03 Návrhy scény 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 37, sign. K 103, návrh 

scény Jakobín, s. d. (pravděpodobně scénický návrh Z. Tůmy pro premiéru v roce 1941) 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, návrh scény 

Jakobín, II. jednání, výtvarník V. Heller, 1961 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 Návrhy kostýmů 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Adolf 1 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Adolf 2 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, purkrabí 



92 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Bohuš 

 



93 
 

 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Julie 



94 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Benda 

 



95 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Terinka 



96 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Jiří 



97 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, Lotinka 

 



98 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, mušketýři  

 



99 
 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – měšťané 

 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – šlechtici 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – měšťanky 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – šlechtičny 
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AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – venkované 

 

 

AmP, fond DJKT, Sbírka scénických a kostýmních návrhů, i. č. 36, sign. K 19, Návrh 

kostýmů, 1961, sbor – děti 
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05 Fotografie z představení 
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Představitelé prvního nastudování v roce 1907 

Realizační tým 

Dirigent: Rudolf Pavlata                                       Režie: Miloš Nový 

                                          

AmP, fond RA Kreuzmannů, i. č. rkp. 31897,   AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 1675,  

 sign. rkp. 8e75                                                      sign. LP 269a/56 

                                                                           

Osoby a obsazení 

Hrabě Vilém z Harasova: Otokar Popelka     Adolf z Harasova: Karel Benýško 

   nedohledáno                                                       

                                                                                  AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 1684,                       

                                                                                  sign. LP 269a/65 
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Bohuš z Harasova: František Bartl                     Julie, žena Bohušova: Marie Angrová 

                                      

AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 10429                  AmP, RA Kreuzmannů, i. č. rkp. 31897,  

                                                                                  sign. rkp. 8e75 

 

Filip, purkrabí: Rudolf Langhaus                         Benda, učitel: Richard Menšík 

                                        

AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 1744 b,            AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 10960 

sign. LP 269a/124                                                  (v operetě Veselá vdova) 
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Terinka: Ella Noemi (Wolfová-Koppová)       Jiří: Antonín Harfner 

                                             

AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 1751, AmP, Sbírka fotografií, i. č. O 10458 

sign. LP 269a/131                    

 

Lotinka: Marie Běhavá 

 

AmP, RA Kreuzmannů, i. č. rkp. 31897,  

sign. rkp. 8e75 
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1940 

 

AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211, Ota Horáková jako Terinka a Ferdinand Krčmář  

jako purkrabí v Jakobínu, 25. 5. 1940 

 

Karel Hruška byl představitelem Bendy již v nastudování z roku 1917.  

Tento snímek pravděpodobně pochází z představení 25. 5. 1940 

AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211 
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1946 

 

AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211, Oldřich Černoch  

v kostýmu z nastudování v roce 1946 
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1952 

 

AmP, fond Vecková B., i. č. 383, sign. LP 597, 1952 

 

AmP, fond Vecková B., i. č. 370/5, sign. LP 595, 1952 
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AmP, fond Vecková B., i. č. 370/5, sign. LP 595, 1952 
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AmP, fond Vecková B., i. č. 370/5, sign. LP 595, 1952 
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AmP, fond Kantor S., i. č. rkp. 36452, sign. 36a100, Jakobín 1952  
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AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211, Hana Böhmová – Terinka, Karel Berman – purkrabí, 

Oldřich Černoch – Benda, Viktor Kočí – Jiří, Jakobín 1952 

 

 

AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211, Hana Böhmová – Terinka, Jakobín 1952 
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AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211,                  AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211,                   

Jiří Novotný jako Jiří, Jakobín 1952                    Karel Berman jako purkrabí, Jakobín 1952 

 

AmP, fond Špelda A., sign. LP 1211,  

Zdeněk Šnaiberg – hrabě Vilém, Jakobín 1952 
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1961 

           

AmP, fond Vecková B., i. č. 384/2,                       AmP, fond Vecková B., i. č. 384/6,  

sign. LP 597                                                             sign. LP 597 

   

AmP, fond Vecková B., i. č. 384/8, sign. LP 597 
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AmP, fond Vecková B., i. č. 384/9, sign. LP 597 

 

 

AmP, fond Vecková B., i. č. 384/10, sign. LP 597 
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AmP, fond Vecková B., i. č. 384/1, sign. LP 597 

 

AmP, fond Kantor S., i. č. rkp. 36452, sign. 36a100, Jakobín 1961 
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AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40268, sign. LP 2854, 1961 

 

AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40269, sign. LP 2854, 1961 



118 
 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1961/1962, sign. 

KB 6778, Divadlo J. K. Tyla v Plzni (brožura), 1  
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AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, Dokumenty divadla, 1961/1962, sign. 

KB 6778, Divadlo J. K. Tyla v Plzni (brožura), 2  
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1986 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 
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AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40277, sign. LP 2854, 1986 

 

AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40278, sign. LP 2854, 1986 
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AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 
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AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40279, sign. LP 2854, 1986 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 
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AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6785, 19. 4. 1986 
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AmP, fond Beneš J., i. č. 56, O 40274, sign. LP 2854, 1986 
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1995 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6790, 21. 10. 1995 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6790, 21. 10. 1995 
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AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6790, 21. 10. 1995 

 

AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, KB 6790, 21. 10. 1995 
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2010 

  

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

Archiv autora 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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AmP, fond DJKT, KB 6803, 30. 10. 2010 

 

 

Archiv autora 



136 
 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

Archiv autora 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

AmP, fond DJKT, KB 6803, 30. 10. 2010 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

AmP, fond DJKT, KB 6803, 30. 10. 2010 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010


144 
 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

 

 

https://www.djkt.eu/Jakobín-antonin-Dvořák-2010  (15. 11. 2021) 

https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
https://www.djkt.eu/jakobin-antonin-dvorak-2010
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06 Ohlasy v tisku 
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1907-01-19 Plzeňské listy, r. 43, č. 17, 21. 1. 1907, s. 5–6 



147 
 

 

1908-12-20 Nová doba, r. XIII, č. 153–4, 23. 12. 1908, s. 7 



148 
 

 

 

1911-11-10 Nová doba, r. 16, č. 136, 13. 11. 1911, s. 5 

 



149 
 

 

1913-12-07 Český deník, r. II., č. 338, 10. 12. 1913, s. 7 



150 
 

 

1913-12-07 Nová doba, r. XVIII, č. 150, 15. 12. 1913, s. 6 

 



151 
 

 

1917-03-30 Český deník, r. VI, č. 89, 1. 4. 1917, s. 8 

 



152 
 

 

1917-03-30 Nová doba, r. XXII, č. 78, 2. 4. 1917, s. 3 



153 
 

 

1923-09-14 Český deník, r. XII, č. 256, 18. 9. 1923, s. 5 a  
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1923-09-14 Český deník, r. XII, č. 256, 18. 9. 1923, s. 5 b  
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1923-09-14 Nová doba, r. XXIX, č. 258, 20. 10. 1923, s. 1 

 

1923-09-14 Nová doba, r. XXIX, č. 258, 20. 10. 1923, s. 2 
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1925-06-13 Český deník, r. XIV, č. 166, 17. 6. 1925, s. 4 a 

 

1925-06-13 Český deník, r. XIV, č. 166, 17. 6. 1925, s. 4 b 
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1925-06-13 Nová doba, r. XXXI, č. 168, 19. 6. 1925, s. 4 

  

1925-06-13 Nová doba, r. XXXI, č. 168, 19. 6. 1925, s. 5 



158 
 

 

1940-05-25 Český deník, r. XXVIII., č. 144, 28. 5. 1940, s. 4 



159 
 

 

 1941-03-27 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/1, sign. LP 595 



160 
 

 

1941-11-15 Český deník, r. XXIX, č. 319, 19. 11. 1941, s. 4 



161 
 

    

1941-11-15 Nová doba, r. XLVII, č. 296, 21. 11. 1941, s. 5 



162 
 

 

1945-06-02 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/2, sign. LP 595 



163 
 

 

1946-09-14 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/5, sign. LP 595 



164 
 

 

1946-09-16 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/3, sign. LP 595 



165 
 

 

1946-11-21 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/4, sign. LP 595 

 



166 
 

 

1947 AmP, fond Vecková B., i. č. 323/6, sign. LP 595 

 

1952-06-21 Pravda, r. 27, č. 56, 11. 7. 1952, s. 4 



167 
 

 

1961-09-16 Pravda, r. 42, č. 225, 20. 9. 1961, s. 3 



168 
 

,  

1986-04-19 Pravda, r. 67, č. 90, 17. 4. 1986, s. 5 



169 
 

 

1986-04-19 Pravda, r. 67, č. 101, 30. 4. 1986, s. 5 



170 
 

 

1986-04-19 Pravda, r. 67, č. 106, 7. 5. 1986, s. 5 

 



171 
 

 

1995-10-21 Plzeňský deník, r. 4, č. 252, 27. 10. 1995, s. 13 

 



172 
 

 

2010-10-30 Mladá fronta dnes, r. XXI, č. 243, 19. 10. 2010, s. 4 



173 
 

 

2010-10-30 Mladá fronta dnes, r. XXI, č. 285, 9. 12. 2010, s. B5 



174 
 

 

2010-10-30 Mladá fronta dnes, r. XXII, č. 52, 3. 3. 2011, s. B5 



175 
 

 

2010-10-30 Plzeňský deník, r. 19, č. 253, 1. 11. 2010, s. 8 



176 
 

 

Divadlo J. K. Tyla, ročník 8, 4/2010, a 

 



177 
 

 

Divadlo J. K. Tyla, ročník 8, 4/2010, b 
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07 Přehled odehraných představení  

v plzeňském divadle  

v letech  

1907–1943, 1952–2012 
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AmP, fond Beran J., sign. LP 340 a 



180 
 

 

AmP, fond Beran J., sign. LP 340 b 



181 
 

 

Divadlo J. K. Tyla 1995–2000, Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2000, s. 54 



182 
 

 

 

Divadlo J. K. Tyla v Plzni 2010–2015, Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, 2015, s. 108 
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Přehled odehraných představení v letech 1907–1943 a 1952–2012104 

 

 

                                                           
104 AmP, fond Beran J., sign. LP 340 
   Divadlo J. K. Tyla, archiv – karty představení 1952–2010 
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08 Přílohy ke kapitole 2, 4.2, 4.4 

 

 

 

 



186 
 

 

01 AmP, fond Hlahol, sign. KB 395 – Stabat Mater 



187 
 

 

02 AmP, fond Hlahol, i. č. rkp. 6456, sign. 10d77, Památná kniha Hlaholu 1881–1947 



188 
 

 

03 AmP, fond Hlahol, sign. KB 395 – Svatební košile 



189 
 

04 AmP, fond Hlahol, i. č. rkp. 6456, sign. 10d77, Památná kniha Hlaholu 1881–1947 



190 
 

05 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 27. 12. 

1903 



191 
 

 

06 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 25. 3. 1904 

 



192 
 

 

07 AmP, fond Sbírka divadelních plakátů plzeňských, sign. Pl 3, 1903/1904, 30. 3. 1904 



193 
 

 

08 AmP, fond Budil V., i. č. LP 7870, sign. LP 103/299 



194 
 

  

09a AmP, fond Balke A., i. č. LP 34003, sign. LP 433/87

 

O9b AmP, fond Balke A., i. č. LP 34004, sign. LP 433/88 



195 
 

 

10 AmP, fond Budil V., i. č. LP 8338, sign. LP 104/238 



196 
 

 

11 AmP, fond Budil V., i. č. LP 9318, sign. LP 139/52 



197 
 

 

12 AmP, fond Budil V., i. č. LP 7290, sign. LP 102/234 


