


let na hudební scéně83

velkých koncertůodehrál na 5000

divadelních představenípřes 16 000

kilometrů, což znamená, že objeli zeměkouli po rovníku více jakna zájezdech najeto přes 250 000 6x

písní v archivudalší stovky

v repertoáru více než orchestrálníchzpívaných skladeb a přes280 140



Orchestr Karla Vlacha založený svým dirigentem v roce 

1939 je nejstarším big-bandem v Evropě. Je bezpochyby 

jedním z nejvýznamnějších představitelů swingové, 

jazzové, taneční a populární hudby. Na naší hudební 

scéně působí nepřetržitě přes 80 let. S tímto orchestrem 

se nejčastěji setkáte na reprezentačních plesech 

v nejznámějších pražských sálech (Žofín, Obecní dům, 

Španělský sál Pražského hradu), ale i na koncertech, 

festivalech a různých společenských akcích po celé 

České republice, kde doprovází hvězdy naší populární 

hudby a představuje instrumentální mistrovství svých 

sólistů. Program je vždy sestavován tak, aby splnil Vaše 

požadavky a odpovídal konkrétním příležitostem, tedy 

plesům, tanečním soutěžím, koncertům, firemním akcím, 

recepcím atd. Orchestr Karla Vlacha je zárukou vysoké 

umělecké úrovně a všem společenským událostem 

rozhodně přidá na atraktivnosti a lesku.

Orchestr Karla Vlacha



HISTORIE

Snad tisíce gramofonových a rozhlasových 

nahrávek, televizních pořadů a koncertů 

se navždy vryly do paměti dnes již střední a starší 

generace. Osobnost samotného dirigenta Karla 

Vlacha a dlouhá řada vynikajících muzikantů 

a nejznámějších zpěváků, např. Rudolf Cortés, 

Yvetta Simonová, Milan Chladil, Karel Štědrý, 

Pavlína Filipovská, Eva Pilarová, Jitka Zelenková, 

Karel Černoch, Marta Kubišová, ti všichni měli 

a stále mají velkou řadu svých obdivovatelů 

a vyznavačů tohoto hudebního žánru. Byl to právě 

Orchestr Karla Vlacha, který u nás převzal jako 

první většinu skladeb z repertoáru hvězdného 

orchestru Glenna Millera. Vlachův orchestr je hrál 

s takovou bravurou, že v jeho podání byly 

prakticky k nerozeznání od amerického vzoru. 

Když jeho zakladatel Karel Vlach v roce 1986 

zemřel, dirigentskou taktovku převzal jeho 

mnoholetý a nejbližší spolupracovník a vynikající 

aranžér Jaroslav Dřevikovský, který se za 

dirigentským pultem od 90. let střídal 

s dlouholetým trumpetistou orchestru Daliborem 

Kaprasem, který jeho taktovku převzal napevno 

v roce 2004. Rytmická sekce a část dechové 

sekce doprovázela a doprovází v posledních 

letech řadu velice úspěšných muzikálů jako třeba 

ve studiu DVA Hello Dolly, Vánoční koleda, 

Funny Girl, Šíleně smutná princezna. 

V Kongresovém centru Praha to byly muzikály 

Mamma Mia, Ať žijí duchové a Rocky.

V divadle Hybernia muzikál Tarzan.

Historie



David Fárek 

Tomáš Remek 

Robert Mitrega

Petr Valášek 

Jiří Šindelář 

Vratislav Bartoš  

Lubomír Jurníček 

Petr Hrstka

Petr Beránek

Stanislav Zeman 

Luboš Harazin 

Josef Pospíšil 

Bohumil Bydžovský 

Miroslav Kopta 

Petr Čihák

Jakub Urban 

Radim Linhart 

Ondřej Fišer

Omar Khaouaj

Vladimír Kliment  

Jan Kabát 

Dalibor Kapras 

1.altsaxofon/klarinet

2.altsaxofon/klarinet

1.tenorsaxofon, flétna

2.tenorsaxofon, basklarinet, zpěv

barytonsaxofon, klarinet

1.trumpeta

2.trumpeta

3.trumpeta

3.trumpeta

4.trumpeta

1.trombon

2.trombon, zpěv

3.trombon

4.trombon

4.trombon

klávesy

klávesy

kytara

kytara

baskytara

bicí

dirigent

Členové orchestru

Bára Červinková

Nikol Držmíšková

Josef Fečo

Alena Průchová

Lada Soukupová

Barbora Šampalíková

Magdaléna Urbanová

Sólisté



Václav Noid Bárta

Tereza Mašková

Monika Absolonová 

Bára Basiková

Hana Holišová

Roman Vojtek 

Dasha 

Ondřej Ruml 

Jan Smigmator

Matěj Ruppert

Marie Rottrová

Tereza Černochová

Marta Jandová

David Gránský

Olga Lounová

Kamila Nývltová

Martin Chodúr

EXCELLENT VIP HOSTÉ

Kateřina Brožová

Leona Machálková 

Pavel Vítek

Jitka Zelenková 

Hana Křížková

Naďa Wepperová

Dušan Kollár

Bohuš Matuš 

Radka Fišarová

Tomáš Savka 

Ilona Csáková

Vladimír Hron 

Michaela Nosková 

Ivana Korolová 

Dagmar Zázvůrková

Petra Černocká

Jitka Molavcová

Heidi Janků 

Jiří Korn

VIP HOSTÉ

Aleš Háma

Adéla Gondíková

Dalibor Gondík

Mahulena Bočanová

Iva Kubelková

Daniela Písařovicová

Jaroslav Brousil

Kristina Kloubková

Jan Kovařík 

Jiří Mádl

Jitka Čvančarová

Miloš Skalka

Václav Kopta

Klára Doležalová

Vlasta Korec

Daniel Stach

Jan Čenský

Marie Retková

Martin Hrdinka

Saša Hemala

Petr Salava

Roman Vojtek

Jiří Vejvoda

MODERACE



V současné době orchestr nabízí několik programů vhodných 

pro plesy, oslavy, firemní akce, samostatné koncerty 

anebo městské slavnosti. Kromě vynikajících instrumentálních 

sólistů orchestru a vokálního kvartetu Aleny Průchové, 

spolupracuje s pěveckými VIP hosty, 

kterými může být koncert obohacen dle výběru pořadatele.



Legendární orchestr stále žije a je bezpochyby jedním 

z nejvýznamnějších představitelů swingové, jazzové, taneční 

a populární hudby v Evropě. Během koncertu zazní nejznámější 

světové i české hity.

80 let orchestru Karla Vlacha 
Koncert plný historie

TRAILER K PŘEDSTAVENÍ

Komponovaný písničkový pořad sestavený z nejznámějších 

Československých hitů největších pěveckých hvězd 

(Karel Gott, Helena Vondráčková, Eva Pilarová, Marie Rottrová, 

Karel Černoch, Waldemar Matuška, Jiří Korn, Marta Kubišová, 

Věra Špinarová atd.) v podání sólistů orchestru a jako VIP 

hosté se představí Tereza Mašková a Václav Noid Bárta. Anebo 

dalších VIP hostů dle výběru pořadatele.

Československé retro

TRAILER K PŘEDSTAVENÍ

Pořad sestavený především z největších a nejznámějších hitů 

skupiny ABBA. Všechny písně jsou interpretovány v angličtině. 

Délka pořadu je adaptabilní dle požadavku organizátora. 

Pro umocnění atmosféry je součástí i vystoupení 

profesionálních tanečníků v originálně zpracovaných 

choreografiích. V případě zájmu je možno 

na místě zorganizovat i krátký (cca 15 min.) taneční workshop 

a zapojit diváky do pohybu – velmi žádané.

Voulez Vous Party

Melodie, které nestárnou

Komponovaný písničkový pořad sestavený z největších hitů 

vysílaných rozhlasem a televizí, nejúspěšnějších písní divadel 

malých forem (Semafor), největších šlágrů z filmů a písničky 

nejprodávanějších zvukových nosičů v podání sólových 

zpěváků a dalších VIP hostů dle výběru pořadatele.

TRAILER K PŘEDSTAVENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=AMyyOQN7CuI
https://www.youtube.com/watch?v=7DWVVaH1RN0
https://www.youtube.com/watch?v=hia1GHIb25g


Zde zazní nejznámější jak české, tak i světové vánoční písně, 

včetně slavných „swingovek“ z repertoáru legendárního 

orchestru Glenna Millera. Kromě sólistů anebo VIP hostů 

je možné přizvat dětský sbor Coro Piccolo (cca 15-20 dětí 

od 8 do 15 let v krojích), který koncertu zpěvem českých 

koled vdechne úžasnou vánoční atmosféru.

Vánoční koncert

Koncert sestavený z nejznámějších světových orchestrálních i 

zpívaných skladeb z repertoáru Franka Sinatry, Elly Fitzgerald, 

Tonyho Bennetta, Barbry Streisand, Michaela Jacksona, Glorie 

Estefan, Michaela Bublého, ale i Karla Hály a Milana Chladila 

v podání sólových zpěváků orchestru.

V zajetí swingu

TRAILER K PŘEDSTAVENÍ

Koncert sestavený z největších hitů legendární pěvecké 

dvojice Yvetty Simonové a Milana Chladila 

v podání zpěváků Rozálie Havelkové a Jana Komínka 

za doprovodu Orchestru Karla Vlacha.

„Mít dva a čas“

Swingový tematický koncert převážně z repertoáru 

legendárního Orchestru Glenna Millera.

Glenn Miller - story

https://www.youtube.com/watch?v=et2JvgF96GI


Koncert sestavený dle zadání objednatele. Může hrát velký 

orchestr (18 hráčů) anebo Septet Plus (9 hráčů). Repertoár 

českých i světových hitů a podání sólových zpěváků 

orchestru anebo exklusive a VIP hosta dle výběru.

Koncerty na klíč

TRAILER K PŘEDSTAVENÍ

Unikátní orchestrální pojetí koncertu Septet Plus v čele s 

Martinem Chodúrem. Slavnostní punc koncertu dodává 

nejen pečlivý výběr písní z různých etap především 

minulého století od zpěváků a autorů, kteří Chodúra na 

jeho hudební cestě v nějaké podobě ovlivnili, ale třeba i 

umělcův na první pohled nepřehlédnutelný a pro tuto 

příležitost na míru ušitý luxusní oblek s červeným sakem..

Pocta velkým hlasům

https://www.youtube.com/watch?v=Tmow8lHoVkk


Septet Plus Dalibora Kaprase je středně velký taneční orchestr, který zahraje stejně dobře hity populární hudby, latinskoamerické rytmy, jazz, 

swing jako i světové evergreeny. Sešli se v něm sólisté Orchestru Karla Vlacha, Hudby hradní stráže a policie ČR a Ústřední hudby Armády ČR. 

Orchestr je založen na instrumentálním mistrovství hráčů a nejen proto s ním spolupracuje vedle sólových zpěváků i mnoho stálic naší hudební 

scény. Septet Plus je doprovodným orchestrem zpěvačky Marie Rottrové. Orchestr je díky velmi obsáhlému  a rozmanitému repertoáru zván na 

velké množství společenských akcí různého druhu. Tato kapela hraje na reprezentačních plesech, koncertech, prezentačních a firemních akcích, 

ale také i na společenských událostech komornějšího charakteru. Vysoká umělecká úroveň hudební produkce garantuje úspěšnost celé akce.



www.orchestrkarlavlacha.cz

Facebook

Instagram

YouTube

Orchestr Karla Vlacha exkluzivně zastupuje:

MozART Praha, s.r.o.

Krátká 13

100 00 Praha 10

IČ: 29046947

DIČ: CZ29046947

Tom Robin

Management & Booking

+420 603 455 397

tom.robin@mozart-praha.cz

Kontakty

https://www.facebook.com/search/top?q=orchestr%20karla%20vlacha
https://www.instagram.com/orchestrkarlavlacha/
https://www.youtube.com/channel/UCVYoKro8KE0DIFKqDQICRSA

