
Komorní smyčcový orches-
tr Virtuosi Trebicenses si razí 
cestu za příznivci nejen klasic-
ké hudby. 
� Antonín Zvěřina

Jakub Lojda ( J. L.), třebíčský 
rodák, je spoluzakladatel hudební-
ho spolku Cordial Musica a smyčco-
vého kvarteta Cordial String Quar-
tet, které na třebíčské hudební scéně 
existuje již devět let. V roce 2017 ini-
cioval vznik komorního smyčcového 
orchestru Virtuosi Trebicenses. Na 
otázky Třebíčských novin odpoví-
dal společně s hudební manažerkou 
Johanou Obršlíkovou ( J. O.).

Můžete přiblížit začátky komor-
ního orchestru?

J.L.: Před devíti lety jsme v Třebí-
či založili kvarteto, které se zabývá 
klasickou hudbou. Měli jsme radost, 
že si našlo v Třebíči svoje příznivce a 
široké publikum. Těší nás, že necho-
dí jen stálí návštěvníci, ale poslu-
chačská základna se rozšiřuje. A lidé 
se vrací. 

Jak tedy došlo k založení komor-
ního orchestru?

J. L.: Začala v nás zrát myšlenka, 
že bychom publiku chtěli nabídnout 
něco víc. Přece jen - smyčcové kvar-
teto nemá tolik možností, a někomu 
se může zdát, že zní neustále stejně. 
Čímž nechci tato tělesa, ani to naše, 
zatracovat.

To nás přivedlo na myšlenku 
založit smyčcový orchestr. Považuje-
me to pro Třebíč za přínos. Od myš-
lenky k realizaci uplynuly asi tři roky. 
Samozřejmě, na kostře kvarteta jsme 
si vybírali další muzikanty. Nechtě-
li jsme ale jen dobré hráče, ale také 
lidi, kteří by k sobě sedli lidsky. I 
z tohoto důvodu probíhal výběr del-
ší čas. Chtěli jsme, aby nás to všech-
ny bavilo, jinak by naše práce nemě-
la smysl.

Kdy jste začali zkoušet?
J. L.: V září minulého roku. Na 

konci října jsme měli v Třebíči prv-
ní vystoupení v kostele Proměně-
ní Páně na Jejkově. Byl to závěrečný 
koncert Svatováclavského festivalu 
hudby a umění. Velice nás potěšilo, 
že na ni přišlo zhruba 180 poslucha-
čů. To nás velice povzbudilo, že naše 
úsilí má smysl.  

Takže - jaký je váš záměr?
J. L.: Otevřít lidem cestu ke kva-

litní klasické hudbě. Rozhodně 
nechceme působit škrobeně, upjatě. 

Jaké je věkové rozpětí orchestru, 
a odkud muzikanti pocházejí?

J. L.: Většina z nás je z Třebíče, 
ostatní mají silnou vazbu na toto 
město. To je pro nás velice důležité. 
Máme mezi sebou spoustu mla-
dých lidí, a ti starší jsou určitě mladí 
duchem. 

Přesto - jak se daří všechny uko-
čírovat?

J. L.: Ti starší přinášejí rozvahu. A 
ti mladí nadšení, a třeba i nové pří-
stupy. To spojení zaručuje kvalitu.  A 
všichni dohromady chceme nabízet 
dobrou muziku. 

Jak začala vaše spolupráce 
s Johanou Obršlíkovou, která je 
vaše manažerka?

J. L.: Dozvěděl jsem se, že se pře-
stěhovala do Třebíče. Má vystudova-
ný hudební management. Když jsem 
se dozvěděl, že bydlí v Třebíči, zná-
me se už z dřívějška, okamžitě jsem 
jí nabídl spolupráci. Aby nám pomá-
hala s produkční činností. Její zkuše-
nosti pro mě znamenají významnou 
pomoc. 

J. O.: Když vzpomenu na říjnový 
koncert, na který přišlo i hodně mla-
dých lidí... To nám naznačilo, že mají 
o tuto hudbu zájem. To my chceme, 
aby si na naše vystoupení našlo cestu 
i mladé publikum. Potěšila nás účast 
celých rodin s dětmi. To nás povzbu-
dilo. Pro mnohé to bylo překvapení 
a povzbuzení, že spolupráce s Jaku-
bem bude smysluplná.

Kolik má váš orchestr členů?
J. L.: Chceme dobrý zvuk, a samo-

zřejmě nás limitují peněžní náležitos-
ti. Dobrý zvuk začíná na jedenácti 
lidech. To není symfonický orches-
tr. Ale přivítal bych o čtyři, pět čle-
nů víc. I když jsem spokojený se 
současným stavem. A do budoucna 
bych chtěl, aby se muzikanti nemě-
nili, zůstávali. I když se alternacím 
nevyhneme. Zdůrazním, že chceme 
být reprezentativním tělesem města 
i regionu. 

Při sestavování orchestru jste 
pořádali na muzikanty nějaká 
výběrová řízení?

J. L.: Nic takového neprobíhalo. 
Vše se uskutečnilo na základě rozho-
vorů a dobrých vztahů. Opakuji, vel-
kou roli hráli dobré osobní vztahy. 

Vrátíme se na chvíli ke kvartetu.
J. L.: Všichni jsme se sešli na jedné 

konzervatoři, z jednoho města, což 
je, myslím, ojedinělé. Tehdy jsme si 
řekli, pojďme se spojit a hrát v kvar-
tetu. Jednalo se o Adama Cahu, moji 
sestru Aničku Lojdovou, nyní Bob-
kovou, Evu Tučkovou, dnes Kotrbo-
vou a mě. K založení mě inspirovali 
oni, byl jsem ve vyšším ročníku. 

Kdo vám při zakládání orchestru 
pomohl?

J. L.: Musím zmínit Víta Coufala, 
který je můj první učitel houslí. Moc 
si užívám, že nyní mohu pracovat se 
svým učitelem. To je člověk s neuvě-
řitelně mladým duchem. Jeho zkuše-
nosti jsou velice cenné, a jedná se o 
mimořádnou osobnost. 

Jak si vybíráte repertoár?
J. L.: Chceme mít rozmanitý 

repertoár, širokou nabídku skla-
deb. Repertoár musíme uzpůsobit 
i prostředí, ve kterém budeme hrát. 
Pokud hrajeme v kostele, je to něco 
jiného, než v profánním prostsoru.

Máte nějaké plány?
J. L.: Ano, uspořádat open koncert, 

ale to je zatím jen přání. K tomu vede 
delší cesta, nyní hlavně potřebujeme 
dostat se do povědomí veřejnosti. 

Kde orchestr zkouší?
J. L.: Někteří kolegové pochází 

z Třebíče, mají k ní vztah, ale bydlí 
v Brně. Takže se nám vyplatí zkou-
šet v Náměšti nad Oslavou. Možnos-
ti jsou i v Brně, což nevylučuje náš 
vztah k Třebíči. 

Máme v plánu i víkendové soustře-
dění s rodinami, abychom je dokáza-
li vtáhnout do naší činnosti. Věno-
vali bychom se tam hudbě i jiným 
aktivitám, aby se pobavili všichni. 

Co spolupráce s městem, s měst-
ským kulturním střediskem?

J. L.: Myslím si, že s ředitelkou kul-
turního střediska Jaromírou Hanáč-
kovou už jsme určitou spolupráci 
navázali. Byla na našem říjnovém 
koncertu, a byla nadšená. Nyní hle-
dáme možnosti spolupráce.

J. O.: Na 25. března plánujeme 
koncert v prostorách městského kul-
turního střediska, patrně ve foyer 
divadla Pasáž. Nabízejí se i jiné vari-
anty. S kulturním střediskem roz-
hodně chceme spolupracovat, věří-
me, že to bude ke prospěchu nás 
všech. Nyní hledáme optimální ces-
tu spolupráce.

    
Máte ambici si zahrát s třebíč-

ským rodákem, profesionálním 
houslistou Josefem Špačkem?

J. L.: On je můj vzdálený bratra-
nec. O orchestru jsem mu referoval, 
když jsem ho dával do kupy. Věřím, 
že až se sehrajeme, za rok, za dva, 
nebude problém si společně v Tře-
bíči zahrát. On říkal, že v tom nevi-
dí žádný problém, ale rozhodně chci 
koncert uskutečnit, až budu vědět, 
že na to máme.

Znáte třebíčskou rockovou či 
jinou muzikantskou scénu?

J. L.: Nebráníme se žádné spolu-
práci. Jakákoli má svoje místo, pokud 
se dělá zodpovědně. Hledání nových 
cest má v muzikantském životě svo-
je místo. 

J. O. Myslím, že je to podmín-
ka, aby se posluchač, a nakonec ani 
interpret nenudili. Třebíč má obrov-
ský kulturní - nejen hudební - poten-
ciál. Ten bychom rádi rozvíjeli dál.
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KOMORNÍ SMYČCOVÝ orchestr rozšíří kulturní nabídku v Třebíči. Foto: archiv souboru 

Třebíč má další hudební soubor
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