
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dvořákovo trio, klavírní trio  
 
Dvořákovo trio spojuje tři hudebníky, kteří patří k interpretační špičce ve svých oborech - 
hous-listu Jana Fišera, violoncellistu Tomáše Jamníka a klavíristu Ivo Kahánka. Soubor 
vznikl v roce 2004 na HAMU v Praze pod vedením violoncellisty Josefa Chuchro a 
klavíristy Ivana Klánského a ještě témže roce přišel úspěch v podobě vítězství na 9. 
ročníku Interpretační soutěže Nadace Bo-huslava Martinů. V roce 2007 soubor obdržel 
Cenu Českého spolku pro komorní hudbu. 

Stěžejním repertoárem Dvořákova tria jsou skladby českých skladatelů, jeho debutové 
album u firmy Supraphon v roce 2013 obsahuje díla Antonína Dvořáka (Dumky, 
Slovanské tance) a Bedřicha Smetany (Trio g moll). Soubor se věnuje také skladbám, 
které zasluhují více pozornosti, jako jsou klavírní tria Antonína Rejchy nebo skladby 
českých současných skladatelů Luboše Sluky, Aleš Březiny a Jiřího Gemrota. V roce 
2018 trio provedlo na Hudebním maratonu Leoše Janáčka recitál složený z Janáčkových 
děl včetně zrekonstruované Kreutzerovy sonáty pro klavírní trio. 

Dvořákovo trio pravidelně vystupuje na pódiích v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo 
Lucem-bursku, mj. na festivalech Dresdner Musikfestpiele, Mainzer Musiksommer nebo  
v rámci popu-lární odpolední koncertní řady v Berlínské filharmonii. Opakovaně byl 
soubor pozván v letech 2011 a 2015 k účinkování na festivalu Styriarte Graz pod 
uměleckou patronací Nicolause Harnoncourta. Velkého uznání se dostalo Dvořákovu triu 
v roce 2018, kdy byl soubor pozván spo-lu s dalšími vynikajícími soubory Pavel Haas 
Quartet, Bennewitzovým kvartetem a dechovým kvintetem Belfiato k celovečernímu 
debutu v hamburské Elbphilharmonie. 

Vedle komorního repertoáru se Dvořákovo trio věnuje také tvorbě koncertantní,  
s orchestrem Ca-pella Istropolitana a dirigentem Kasparem Zehnderem soubor provedl  
v rámci festivalu Murten Classics Trojkoncert Op. 56 Alfredo Caselly. Beethovenův 
Trojkoncert C dur op. 56 trio opako-vaně předneslo např. s Pardubickou komorní 
filharmonií, Státní filharmonií Košice nebo s PKF - Prague Philharmonia na festivalu 
Smetanova Litomyšl. Uvedení obou trojkoncertů Bohuslava Martinů se Dvořákovo trio 
ujalo společně s PKF - Prague Philharmonia a dirigentem Jakubem Hrůšou. V roce 2018 
trio debutovalo v Berlínské filharmonii s Concertinem Bohuslava Martinů za doprovodu 
Slovenského komorního orchestru Bohdana Warchala. 


