
Karel Martínek - životopis

Narozen: 3. 4. 1979, Olomouc

Ženatý

Studia: Cyrilometodějské gymnázium Prostějov (1993 - 1997)
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta (1997 - 2000)
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta (2002 - 2003)
Janáčkova akademie múzických umění Brno, magisterský titul (2004 - 2009)
soukromé studium varhanní improvizece, P. Lefebvre, Paříž (2014 - dosud)

Účast na interpretačních kurzech:
G. Kaunzinger, S. Landale, R. Smits, J. Gembalski, O. Latry

Pracovní pozice:
Církevní konzervatoř Opava, pedagog varh. improvizace (2007 - 2009)
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, pedagog hry na klavír (2009 - 2013)
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc, pedagog varhanní hry (2015 - dosud)
Moravská Filharmonie Olomouc, dramaturg Mezinárodního varhanního festivalu (od 2011)
Katedrála sv. Václava Olomouc, varhaník (1994 - 2008)
Chrám sv. Mořice Olomouc, titulární varhaník a regenschori (od 2010)

Koncertní činnost: 
Česká republika (MVF Olomouc, Mezinárodní varhanní festival u sv. Jakuba, Praha, 
Brněnský varhanní festival, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov ad.), Rakousko 
(mj. katedrála sv. Štěpána, Vídeň), Francie (mj. katedrála Notre-Dame, Paříž), Německo, 
NIzozemí, Belgie, Švédsko, Finsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ukrajina.

Nahrávky:
CD Art Collection - Varhanní dílo Stanislava Vrbíka (Morfeus)
CD Olomoucké varhany a zvony (Karmelitánské nakladatelství)
CD Významné varhany a zvony Hané
CD Heavy Pedals (Navona Records, USA)
CD Winter´s Warmth (Navona Records, USA)



Karel Martínek se narodil a žije v Olomouci. Zde studoval nejprve matematiku a fyziku na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, později na Filozofické fakultě obor muzikologie. V 
letech 2004 - 2009 studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod 
vedením prof. Kamily Klugarové a varhanní improvizaci u prof. Karla Pokory.

Již během studií na akademii se aktivně účastnil řady interpretačních kurzů, vedených předními 
světovými varhaníky, jako např. Susan Landale, Martin Sander, Günther Kaunzinger, Julian 
Gembalski, Reitze Smits ad. Zároveň se zúčastnil několika interpretačních a improvizačních soutěží
(Pražské jaro, Schwäbisch Gmünd). V roce 2014 zahájil soukromě studium improvizace pod 
vedením Philippe Lefebvra, titulárního varhaníka katedrály Notre-Dame v Paříži.

Karel Martínek se vedle interpretace širokého spektra varhanní literatury věnuje také improvizaci. 
Ve svém rodném městě začal uvádět tematické večery, inspirované biblickými texty a kombinující 
varhanní improvizace s mluveným slovem. Pohnutkou k vytvoření tohoto projektu bylo dílo Petra 
Ebena Labyrint světa a ráj srdce s texty Jana Amose Komenského. Později zahájil monumentální 
projekt Varhanní Bible, kdy od adventu 2012 zveřejňuje na internetu improvizace na všechny 
kapitoly Bible. 

Varhanní improvizaci Martínek také vyučoval v letech 2007 - 2009 na Církevní konzervatoři 
Opava. V současnosti působí jako pedagog varhanní hry na Konzervatoři Evangelické akademie v 
Olomouci.

V letech 1994 - 2008 působil jako varhaník v olomoucké katedrále sv. Václava. V současnosti je 
varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci, kde má k dispozici slavný nástroj Michaela Englera. V 
tomto chrámu se také podílí na organizaci Mezinárodního varhanního festivalu jako jeho dramaturg.

Karel Martínek pravidelně spolupracuje s významnými moravskými hudebními tělesy jako jsou 
Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Akademický sbor Žerotín, 
pěvecký sbor Campanella ad. Natočil několik CD pro česká a americká vadavtelství a hudebně se 
podílel na tvorbě některých dokumentárních filmů pro Univerzitu Palackého.

Vedle varhanní interpretace a improvizace se věnuje také kompozici. Kromě skladeb pro sólové 
varhany vytvořil několik skladeb pro klavír a díla pro sbor a orchestr, z nichž některé byly oceněny 
na skladatelských soutěžích.

Karel Martínek koncertuje doma i v zahraničí (Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko, 
Německo, Nizozemí, Finsko, Švédsko, Ukrajina). V rámci svých koncertních cest vystoupil ve 
významných evropských chrámech, jako např. katedrála Notre-Dame v Paříži, katedrála v Turíně, 
katedrály v Antverpách a Gentu, dóm sv. Štěpána ve Vídni ad.


