
Trio Českého rozhlasu  

Trio Českého rozhlasu bylo založeno členy Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Pravidelně nahrává pro Český 
rozhlas, vystupuje na jeho veřejných akcích a koncertech. 
Podporuje zachování české kultury doma i ve světě, což je 
i posláním veřejnoprávní instituce. V repertoáru tělesa jsou 
skladby od období baroka (Bach, Telemann) přes 
klasicismus (Mozart, Beethoven, Haydn, Kramář), až po 
hudbu 20. století (Martinů, Iša Krejčí, Schulhoff, Milhaud).
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        fagot

Lukáš Dittrich

      klarinet

Lukáš Pavlíček

        hoboj
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Lukáš Pavlíček je výraznou osobností 
nastupující generace českých hobojistů. 
Narodil se v roce 1986 v Rakovníku, 
vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě 
Bedřicha Vobořila a Vladislava Borovky. 
Pokračoval ve studiu na Hudební akademii 
múzických umění v Praze. V roce 2011 
studoval na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu 
u Stefana Schilliho. Od roku 2006 je 
hobojistou Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. V Ostravě roku 2007 získal absolutní 
vítězství a titul laureáta dechové soutěže. 
Pravidelně natáč í pro Český rozhlas, 
spolupracuje s Pražským dechovým oktetem, 
Pražákovým kvartetem, Bennewitzovým 
kvartetem, Sedláčkovým kvartetem a sólově 
se Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, Plzeňskou filharmonií a dirigenty 
Ondrejem Lenárdem, Tomášem Braunerem a 
Václavem Luksem. 

Lukáš Dittrich (*1992) patří k mladé 
generaci českých klarinetistů. Je držitelem 
řady ocenění – kromě titulu laureáta z 
národních i mezinárodních soutěží, zahrnující i 
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka nebo 
reprezentaci České republiky na Eurovision 
Young Mus i c i ans 2010 se s ta l t aké 
stipendistou nadace Leoše Janáčka a nadace 
ČHF. Vystudoval Konzervatoř v Brně a poté 
Janáčkovu akademii múzických umění . V 
letech 2012/2014 byl členem Orchestrální 
akademie České filharmonie. Od roku 2015 
působí jako sóloklarinetista Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Několikrát 
vystupoval a nahrával v České televizi a v 
Českém rozhlase. Jako sólista hrál s Českou 
filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, Filharmonií Brno, Moravskou 
filharmonií Olomouc a Czech Virtuosi.  

Libor Soukal se narodil v Kolíně, vystudoval 
Vojenskou Konzervatoř v Roudnici nad Labem, 
Pražskou konzervatoř u Jiřího Formáčka a 
Hudební akademii múzických umění v Praze u 
prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. 
Od roku 2000 je sólofagotistou orchestru 
Státní opery Praha a Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu od roku 2008. Pravidelně 
natáčí pro Český rozhlas a spolupracuje s 
Pražským dechovým oktetem. 


