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26. března 2018 v Českých Budějovicích 

 

Svatopluk Sem držitelem Ceny Thálie za Traviatu v Jihočeském 
divadle 
 
Barytonista Svatopluk Sem dosáhl historického úspěchu a stal se držitelem celostátní Thálie v 
oboru opera za roli otce Germonta v naší inscenaci Verdiho opery La traviata. Jubilejní 25. Ceny 
Thálie se udělovaly v rámci slavnostního večera v sobotu 24. března 2018 v Národním divadle. 
 
Pro Svatopluka Sema bylo Jihočeské divadlo prvním angažmá a začínal zde svou bohatou kariéru. 
Odtud odešel do Národního divadla v Praze, hostuje i na dalších operních scénách napříč celou 
republikou.  
 
Odborná porota sólistu ocenila: "Svatopluk Sem disponuje pružným, technicky skvěle vybaveným, 
sametově zabarveným barytonem, který vemlouvavě dokáže přesvědčovat a ukonejšit rozjitřené 
city. To ho přímo předurčuje k ztvárnění verdiovských otců, kteří pozorně vnímají problémy svých 
dětí. Tato vzácná vlastnost a herecká empatie mu umožnily mistrovsky ztvárnit nesnadnou 
rodičovskou roli Jiřího Germonta, který pečuje nejen o životní osudy svých dětí, ale dokáže se vcítit i 
do osobní tragédie zamilované pařížské kurtizány." 
 
Premiéru inscenace Verdiho skvostu - opery La Traviata v hudebním nastudování Maria De Rose a 
v režii Veroniky Poldauf Riedlbauchové uvedl soubor opery Jihočeského divadla 20. října 2017 v 
DK Metropol a sbírá jak pochvalné odborné kritiky, tak i nadšené divácké ohlasy.  
 
Nejbližší a poslední reprízu opery La traviata v této divadelní sezóně můžete vidět 18. dubna 2018 
od 19:00 hodin na Divadelní scéně DK Metropol. 
 
 
Svatopluk Sem  
studoval na Konzervatoři České Budějovice pod vedením prof. Dagmar Volfové. Po absolutoriu 
nastoupil do stálého angažmá v Jihočeském divadle jako sólista opery, kde ztvárnil řadu hlavních 
rolí, jako např. Figaro (Lazebník sevillský), Germonte (La Traviata), Valentin (Faust a Markétka), 
Papageno (Kouzelná flétna), Guglielmo (Cosí fan tutte), nebo Belcore (Nápoj lásky).  
Pravidelně hostuje téměř na všech operních scénách České republiky, zejména však v Národním 
divadle v Praze, Národním divadle v Brně nebo v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.  
Jeho repertoár tvoří několik desítek rolí různého charakteru. Na českých scénách spolupracoval s 
režiséry M. Formanem, O. Havelkou, J. Heřmanem, Jiřím Menzelem, režisérskou dvojicí SKUTR 
(Martin Kukučka & Lukáš Trpišovský), Davidem Radokem a mnoha dalšími. Vystupuje pod 
taktovkou významných dirigentů jako jsou J. Bělohlávek, E. Dovico, E. Fiore, T. Hanus, J. Hrůša, Jan 
Latham-Koenig, O. Lenárd, T. Netopil, L. Pešek aj. Hostuje na koncertních a operních jevištích nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí - v Japonsku, Dánsku, Jižní Koreji, Rakousku, Španělsku, Německu, 

https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2154-la-traviata
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Všem našim partnerům a sponzorům za podporu.

 

Rusku, Itálii či Velké Británii za doprovodu orchestrů jako je např. Česká filharmonie, PKF – Prague 
Philharmonia či BBC Symphony Orchestra, kde je již několik let stálým hostem. V sezóně 
2015/2016 absolvoval měsíční turné po Japonsku se Státní operou Praha a to s operou La Traviata, 
role Germonta. V dubnu 2016 vystoupil po boku Karity Matilly na prestižním festivalu BBC Proms v 
Londýně v provedení Janáčkovy opery Věc Makropulos s BBC Symphony Orchestra. V italském 
divadle Teatro Regio di Torino ztvárnil roli Revírníka v inscenaci opery Liška Bystrouška v režii R. 
Carsena pod vedením dirigenta Jana Lathama-Koeniga.  
V minulosti se podílel na realizaci nahrávky Smetanovy Prodané nevěsty s BBC Symphony 
Orchestra pod taktovkou J. Bělohlávka pro nahrávací společnost Harmonia Mundi. V roce 2014 
natočil dokument společnosti BBC "Rolando meets Don Giovanni", kde ztvárnil titulní roli Dona 
Giovanniho.  
Je častým hostem prestižních mezinárodních hudebních a operních festivalů – BBC Proms, MHF 
Český Krumlov, MHF Dvořákova Praha, Opern Air Gars am Kampf v Rakousku, MHF Pražské jaro 
nebo MOF Smetanova Litomyšl.  
Třikrát získal cenu Jihočeská Thálie.  
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