
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jana Boušková, harfa  
 
Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik 
výsadního postavení, a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v 
zahraničí, jako harfistka Jana Boušková.  

Jana Boušková se díky výrazným uměleckým úspěchům rychle stala velmi žádanou 
harfistkou vystupující na renomovaných světových pódiích nejen sólově, ale i komorně s 
interprety, jako např. Maxim Vengerov, Jurij Bashmet, Patrick Gallois, Josef Špaček, Jiří 
Bárta, Christian Tetzlaff, Sharon Kam, či již zmíněný Mstislav Rostropovič. 

Získala přední ocenění na nejvýznamnějších harfových soutěží (Zlatá medaile na 
Mezinárodní harfové soutěži v USA v roce 1992 a 2. cena na Mezinárodní harfové 
soutěži v Israeli v tomtéž roce). Mezi další četná ocenění patří i vítězství v Concours 
International de Musique de Chambre v Paříži a v Torneo Internazionale di Musica v Itálii. 
Za mimořádné koncertní úspěchy a přínos v rozvoji hry na harfu získala ocenění ve 
Švýcarsku. V Čechách jí bylo uděleno jako první interpretce klasické hudby vůbec 
ocenění nejvýznamnějších žen České republiky. 

Od roku 2005 je Jana sóloharfistkou České filharmonie. Pravidelně vystupuje sólově i v 
komorních sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a 
festivalech. Mezi nejvýznamnější patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln 
Center (New York), v Theatre Châtelet v Paříži, ve vídeňském Musikvereinu, na 
festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Berliner Festtage.  

Společně s houslistou Maximem Vengerovem absolvovala velké turné po Izraeli a 
Evropě; na komorních programech vystupuje společně s flétnisty Emmanuelem 
Pahudem, Mathieu Defourem, Patrickem Gallois a harfistkou Marie-Pierre Langlamet, 
houslistou Josefem Špačkem, hornistou Radkem Baborákem, violoncellisty Jiřím Bártou, 
Tomášem Jamníkem, nebo Václavem Petrem, varhanicí Barbarou Willi.  

Je častým hostem komorních koncertů festivalu Spannungen v Německu, Mezinárodního 
festivalu v Parnu (Estonsko). Parry Sound v Ontariu, Festival des Lauréats Juventus 
Cambrai nebo Elba Isola Musicale d´Europa, v Théâtre de la Ville.  



  

 

  

Jako sólistka orchestrů (např. České filharmonie, PKF - Prague Philharmonia, 
Budapešťské filharmonie, Stuttgartské filharmonie, Lucernského symfonického orchestru, 
Kolínské komorní filharmonie, Chicago Sinfonietty, Amsterdam Sinfonietty, Israel 
Philharmonic Orchestra, MDR Symphonieorchester Leipzig či Tokyo Chamber Orchestra) 
vystoupila v sálech Carnegie Hall v New Yorku, Berlínské a Kolínské filharmonie, Suntory 
Hall v Tokiu, v Gewandhausu v Lipsku, v Symphony Center v Chicagu, Concertgebouw v 
Amsterdamu, pražském Rudolfinu a mnohých dalších.  

Široký repertoár Jany Bouškové obsahuje díla všech období, mnoho současných 
českých i zahraničních autorů zkomponovalo skladby přímo pro ni. Je autorkou úprav 
některých symfonických básní Mé vlasti pro harfu.  

Jana Boušková nahrála přes dvě desítky CD pro domácí i zahraniční firmy, na svém 
nejnovějším, unikátním albu s názvem Má vlast prezentuje vlastní úpravy nejznámějších 
českých orchestrálních skladeb pro sólovou harfu (Smetana, Dvořák, Suk – Supraphon 
2021).  
Hraje na nástroj americké firmy Lyon & Healy, který získala za vítězství v USA 
International Harp Competition v roce 1992 a je rovněž oficiální tváří této prestižní 
společnosti.  

Vedle koncertování se Jana Boušková věnuje pedagogické činnosti a současně vyučuje 
na Královské konzervatoři v Bruselu a je docentkou na Hudební fakultě Akademie 
múzických umění v Praze. Je pravidelně zvána k účinkování na světových harfových 
kongresech a sympoziích.  

Jana Boušková absolvovala konzervatoř v Praze a Ostravskou univerzitu ve třídě 
profesorky Libuše Váchalové. Ve studiu posléze pokračovala na renomované Indiana 
University u profesorky Susann McDonald. 


