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„Tati, já vím, že i kdybych 
se hodně snažil, tak nikdy se 
nenaučím řvát jako ty!“ 

Tak tohle řekl známému 
opernímu pěvci jeho devítiletý 
syn a pod bradu nasadil housle.
� Lenka Kopčáková

Řeč je o Jakubu Pustinovi. Před 
15 lety Žďárák založil Mezinárod-
ní pěveckou soutěž pro začínající 
operní pěvce, jako byl předtím i on 
sám. Dnes je otcem dvou ratolestí.

Původně vystudovaný chemik razí 
heslo, že nic není nemožné. Toužil 
zpívat operu - a zpívá. O pěveckých 
úspěších začínajícího pěvce až u 
protinožců jsme v našich novinách 
informovali už v roce 2006. Jakub 
Pustina je dnes ředitelem umělecké 
agentury Opera mladých. 

„Když jsme před patnácti lety spo
lečně s manželkou zakládali Meziná
rodní pěveckou soutěž, ani ve snu by 
nás nenapadlo, že bude jednou pat
řit mezi pětici nejprestižnějších sou
těží na světě,“ ohlíží je pěvec. Začí-
nal jako barytonista, nyní exceluje 
coby tenor wagnerovské opery.

Událost zrozená ve Žďáře se dnes 
jmenuje Mezinárodní pěvecká sou-
těž Gabriely Beňačkové. Každoroč-
ně hostí stovky pěvců z více než 60 
zemí světa. 

Prezidentka soutěže a předsed-
kyně odborné poroty Gabriela 
Beňačková je legendární pěvkyní, 
která přes 50 let reprezentuje svoji 
vlast na nejprestižnějších operních 
scénách světa, třeba v Metropolitní 
opeře v New Yorku, Vídeňské stát-
ní opeře či milánské La Scale. 

„Také upřímně věřím, že díky naší 
soutěži zůstane její jméno navždy v 
mysli operního světa,“ přeje si Jakub 
Pustina. „Gabriela Beňačková je 
opravdovou žijící legendou světové 
opery. I když v březnu oslaví 75. na
rozeniny, stále společně vystupujeme 
a je umělecky aktivní, což je obdivu
hodné,“ váží si Jakub Pustina. 

Letos v říjnu se v Jihlavě uskuteč-
nilo finále již 14. ročníku této mezi-
národní soutěže, kde se představili 
nejlepší mladí operní pěvci součas-
nosti. Krom okolních zemí přijeli 
soutěžící až z Japonska, USA, Kos-
tariky, Chorvatska, Dánska, Fran-
cie, Maďarska, Číny, Iránu, Iráku, 
Litvy, Ruska či Ukrajiny. 

Vyburcovala
jej hořkost zrady

Kdo by řekl, že impulzem pro 
vznik takové prestižní akce byla 
nespravedlnost. Jak dnes žďárský 
tenorista vzpomíná, jako mladý 
účastník nejmenované mezinárod-
ní soutěže vyslechl náhodně roz-
hovor, který jej šokoval. Porotci se 
domlouvali, kdo vyhraje. 

„Podle nich nezáleželo na kvalitě 
pěveckého výkonu, ale na známos
tech. To jsem vnímal jako obrovskou 
zradu na všech těch vynikajících pěv
cích, kteří neuspěli a byli objektivně 
lepší než domluvení vítězi,“ ohlíží se 
Jakub Pustina. 

Po návratu domů mladý muž 
odhodlaně založil vlastní soutěž. 
V ní vyhrávají objektivně ti, co jsou 
ve zpěvu nejlepší! 

„V té době byl starostou Jaromír 
Brychta, který nevynechal žádný z 
mých koncertů a fandil mi. Představil 
jsem mu svůj nápad a jemu se zalí
bil. Byl to právě on, který mi pomo
hl nastartovat tento projekt,“ říká 
pěvec. Jedním dechem však dodá-
vá, že uvést v život novou soutěž 
byl nelehký úkol. Ale za 15 let své 
existence má soutěž pevné místo 
na mezinárodním poli. 

„Ani jedenkrát za celou dobu 
jsem nezapochyboval o správnosti ji 
založit. Kdybych mohl se svými ny
nějšími zkušenostmi vrátit čas, určitě 
bych nic neudělal jinak. Jen už bych 
si tak nepřipouštěl hloupé poznámky 
nepřejících lidí,“ je dnes již nad věcí 
ryšavý sympaťák. 

Uspěch je velmi zavazující
V manželce našel Jakub Pustina 

velkou oporu. Věří, že jejich maxi-
mální nasazení pomohlo soutěži 
vyrůst do takovýchto rozměrů. 

Jak říká, každý ročník je jedineč-
ný a přináší mnoho krásných, ale i 
náročných okamžiků. „Jsem vždy 
rád, když se akce podaří a pěvci 
odjíždějí nadšeni se slovy, že podob
nou soutěž ještě ve svém životě neza
žili. Je to pro nás velice radostné  a 
především zavazující,“ vysvětluje 
ředitel Opery mladých. 

Otázku organizačního týmu prý 
již mnohokrát s manželkou otevře-
li, ale nakonec vždy došli k tomu, 
že to i nadále zvládnou ve dvou. 

Soutěž je jako „jejich dítě“. Za tu 
dobu dospěla. Na otázku, zda se 

jí Jakub Pustina snaží ještě nabíd-
nout nový náboj, se smíchem říká, 
že soutěž si žije opravdu vlastním 
životem. 

„Ale jak tomu bývá i v životě, neu
stále potřebuje své rodiče a obětavou 
péči. Každý rok se snažíme soutěž 
pozvednout o kousek výše,“ plánuje.

Např. v roce 2021 pořadatelé 
zavedli novou pěveckou kategorii 
„Gustav Mahler“, v níž mohou pěv-
ci představit skladbu G. Mahlera a 
mít šanci na získání speciální ceny. 

Mahlerovo jméno ve světě veli-
ce rezonuje a ve spojení s Jihlavou 
(jako regionu, kde se významný 
skladatel symfonické hudby naro-
dil) přináší soutěži další rozměr. 

„Stále také máme vizi udělat soutěž 
za doprovodu symfonického orchest
ru. Doufám, že se nám tuto myšlenku 
podaří jednou zorganizovat,“ očeká-
vá Jakub Pustina. 

Příznivci soutěže jistě zazname-
nali velkou účast asijských pěvců. 
Jak Jakub Pustina vysvětluje, větši-
na korejských i japonských pěvců 
studuje hudbu v Evropě. „Díky své 
houževnatosti a nesmírné pracovitosti 
velice často dosahují na přední příčky 
soutěže. Dle mého názoru je evropská 
hudba fascinující a strhující, a to cítí 
i oni,“ dodává.

Operu přináší do škol
V laické společnosti bývá někdy 

opera těžkým a nepochopeným 
tématem. Jakub Pustina se snaží 
tuto hudební disciplinu přivést 
mezi školáky.

„Dělat osvětu opernímu umění v 
mladé populaci mě velmi baví. Pra
videlně pořádám motivační besedy 
na základních školách,“ vysvětluje. 
Většinou se zaměřuje na vycházejí-
cí ročníky.

„Žáky nepřesvědčuji o tom či onom, 
ale snažím se jim představit moji 
životní dráhu od studenta chemie, 
přes učitele chemie na ZŠ až k oper

nímu zpěvu a velkým operním jeviš
tím,“ shrnuje Jakub. Děti během 
besedy naučí i jednu veselou ital-
skou píseň, kterou si pak všichni 
společně zazpívají. 

Při závěrečné autogramiádě pěvec 
naslouchá bezprostředním dojmům 
dětí. Některé tuto hudbu neznaly a 
velice pozitivně je oslovila. Před 
časem oslovil pěvce v supermar-
ketu dospělý mladík a svěřil se, že 
dodnes vzpomíná na školní besedu 
o opeře, která byla pro něho zážit-
kem.

„Práce s dětmi, kterou mám velice 
rád, dává smysl. Jsem pevně přesvěd
čen, že tato aktivita je společnosti 
nadmíru prospěšná a mě samotného 
naplňuje,“ uvádí Jakub Pustina. 

Ratolesti umí překvapit
Na otázku, zda poslal své ratolesti 

ve vlastních šlépějích, tedy v první 
fázi do pěveckého sboru Žďáráček, 
pěvec se smíchem dává zajímavou 
odpověď. 

„Můj syn již chodil do přípravného 
sboru, ale nějak ho to nenadchlo. Prý 
se ho všichni ptali, jestli bude jako 
tatínek a on se necítil dobře. Nakonec 
mi řekl krásnou větu:

,Tati já vím, že i kdybych se hodně 
snažil, tak se nikdy nenaučím řvát 
jako ty!´“, směje se chápající otec. 
„Velice si cením, že má svoji před
stavu, a tak raději hraje na housle,“ 
dodává. 

U čtyřleté dcery se prý ještě uvidí, 
ale hlas určitě zdědila a často doma 
otce paroduje. „Ještě že nebydlíme v 
panelovém domě – to by nám souse
di dali. Když se jí zeptám, jestli bude 
zpěvačka, tak sebejistě odpoví, že 
ne. Že bude zubařka. Tak se těším!“ 
dodává Jakub Pustina. 

Vánoce a šťastná rodina
Nyní v adventním čase je pěvec 

zahlcen prací a zpívá téměř každý 
den. Jak vysvětluje, během covidu 
se všechny koncerty a vystoupení 
neustále někam přesouvaly. A teď 
to chtějí všichni dohnat. 

„V listopadu jsem premiéroval Wag
nerova Tristana, v prosinci mě čeká 
nová inscenace G. Donizettiho opery 
Favoritka, kde zpívám hlavní tenoro
vou úlohu Fernanda. Do konce roku 
ještě v bratislavském Slovenském 
národním divadle obnovujeme opere
tu J. Srausse Netopýr,“ vyjmenovává. 
Na Vysočině bude Jakub Pustina 
vystupovat pouze 17. 12. v Novém 
Městě na Moravě. 

Pro pěvce jsou Vánoce vždy 
časem klidu, pohody a zastavení. 
Letos to platí dvojnásob, protože 
zpívá každý den až do 23. 12. a pak 
pokračuje hned 26. 12. 

„Moc se těším na radost dětí u stro
mečku a pohodu, která bude. Není nic 
krásnějšího na světě než šťastná rodi
na. A tu já mám. Rád bych popřál 
všem čtenářům krásné svátky plné 
pohody, štěstí klidu, lásky a doufám, 
že se v novém roce ve zdraví setká
me,“ vzkazuje pěvec Žďárákům. 

MEZINÁRODNÍ soutěž zrozená ve Žďáře nese jméno Gabriely Beňačkové. Na 
snímku legendární pěvkyně v duetu s Jakubem Pustinou.  Foto: archiv J. P.

Zakladatel soutěže po patnácti letech: 
Dnes bych neudělal nic jinak

Počiny Žďáráků


