
Kutnou Horou zněly struny klasických kytar soutěžících z 19 

zemí… 

V sobotu 4. července 2015 dozněly poslední kytarové tóny účastníků prestižní mezinárodní soutěže 
ve hře na klasickou kytaru v Kutné Hoře. 18. ročníku, který se konal pod záštitou Ministerstva kultury 
ČR, se zúčastnilo 58 soutěžících z celkem 19 zemí světa. Čtyři dny tu předváděli své hráčské umění 
mezinárodní porotě v čele s předsedou Štěpánem Rakem, která po třicetihodinovém soutěžním 
maratonu vybrala ty nejlepší. V porotě dále zasedli: Anna Hronová (Česká republika), Gerhard 
Reichenbach (Německo), Michal Nagy (Polsko), Thomas Offermann (Německo), Petr Saidl (Česká 
republika), Johannes Monno (Německo), Jorgos Panetsos (Řecko), Franciszek Wieczorek (Polsko), 
Gabriel Bianco (Francie), Lorenzo Micheli (Itálie), Hedvika Švendová (Česká republika). 
 

V první kategorii do 20 let se nejlepším interpretem a laureátem soutěže stal Antonín Pevala (Česká 

republika), druhé místo získala Paulina Monno (Německo) a na třetím místě skončil Niels Pfeffer 

(Německo). 

Vítězem druhé kategorie a laureátem kutnohorské mezinárodní kytarové soutěže se pro rok 2015 stal 

Ital Andrea de Vitis, druhé místo obsadil kytarista Antoine Moriniere (Francie) a třetím nejlepším byl 

Chiawei Lin (Taiwan). 

Cenu pro nejlepšího českého účastníka v I. kategorii získal Antonín Pevala. 

„Úroveň soutěže ročník od ročníku stoupá. Je daleko více mladých umělců, kteří mají výbornou 

techniku a styl a celkově tak zvyšují úroveň soutěže. A mnohdy jde o účastníky ze zemí, které na 

evropskou kytarovou školu pohlížely jako na nedostižitelnou. Síly se vyrovnávají a počty kvalitních 

mladých kytaristů se zvyšují. A to je dobře nejen pro kutnohorskou mezinárodní soutěž, ale pro 

kytarovou scénu jako celek.“ uvedl ředitel soutěže Petr Saidl. 

Kromě soutěžních kol, a večerních koncertních recitálů, kterých se v historickém sále Vlašského dvora 

odehrálo celkem sedm (Gabriel Bianco, Guitar4mation, Lorenzo Micheli, Gerhard Reichenbach, 

Damien Lancelle, Hedvika Švendová, Andrea de Vitis ), nabídli lektoři - kytaroví mistři své umění svým 

mladším nebo začínajícím kolegům na asi 136 hodinách mistrovských kurzů, které v průběhu soutěže 

odučili v příjemném prostředí kutnohorské Základní umělecké školy.  

Mezinárodní bienále se v tomto roce podruhé konalo v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě. 

Stejně jako v roce 2013 byly reakce velmi spokojené, prostorové možnosti a charakter objektu plně 

vyhovují podmínkám organizace této prestižní akce. 

Slavnosti klasické kytary se v Kutné Hoře znovu odehrají v roce 2017. Organizátoři děkují všem 

sponzorům a za podporu městu Kutná Hora, díky jemuž se mohou pustit již několik měsíců po 

skončení letošního ročníku do přípravy dalšího bienále. 

 

 

 



Výsledky mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2015: 

II. kategorie (věkově neomezena) 

1. místo - Andrea de Vitis (Itálie) 
2. místo - Antoine Moriniere (Francie) 
3. místo - Chiawei Lin (Taiwan) 
 
 
I. kategorie do 20 let 

1. místo - Antonín Pevala (Česká republika) 
2. místo - Paulina Monno (Německo) 
3. místo - Pfeffer Niels (Německo) 
 

Nejlepší český účastník soutěže v I. kategorii 

Antonín Pevala 

Zvláštní cena předsedy poroty za nejlepší interpretaci skladby Alberta Ginastery Sonata op. 47  

Antoine Moriniere (Francie) 

 

Přihlášku do soutěže poslalo celkem 75 aktivních účastníků z těchto zemí: 

Argentina, Austrálie, Bulharsko, Česká republika,  Francie, Finsko, Itálie, Kosovo, Maďarsko, 
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Taiwan, Chile 

Vzhledem k omezené kapacitě soutěže byl konečný seznam soutěžících následující: 

Počet soutěžících v I. kategorii do 20 let 

24 

Počet soutěžících ve II. kategorii 

34 

Zúčastněné země 
Česká republika, Slovensko, Německo, Polsko, Austrálie, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Rusko, 
Finsko, Čína, Slovinsko,  Argentina, Vietnam, Taiwan, Francie, Ukrajina, Venezuela, Itálie. 
 

 
Pořadatel soutěže 
Město Kutná Hora 
 
Záštita 
Ministerstvo kultury ČR 
 
Partneři 
Ministerstvo kultury  



Petr Matoušek 

CCcases  

Guitarissimo 

D´Addario 

Savarez 

Guitar Centre Pavel Vitáček 

Česko-německý fond budoucnosti 

Nadace Život umělce 

TPCA 

Planet Waves 

Kantare classical guitars 

IKA 

Instituto Italiano di Cultura Praga 

U kata 

Rakouské kulturní fórum 

RBtechnik 

Průvodcovská služba 

 


