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Jiří Fukač s rodiči ve Znojmě. Otec 
byl nadšeným amatérským hudeb-
níkem – multiinstrumentalistou 
(projevoval se však i malířsky, 
miloval literaturu), matka hrála na 
klavír a příležitostně na tento nástroj 
i vyučovala.

Školák Jiří Fukač v roce 1947.
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V průběhu gymnaziálních 
studií získal solidní zna-
losti hudební teorie (napsal 
v té době mnoho drobných 
skladbiček), byl i dobrým 
klavíristou, s úspěchy 
vystupoval veřejně, dokon-
ce i s doprovodem orches-
tru; zkusil si také řízení 
orchestru a sboru. 

S rodným městem se 
rozloučil provedením 
Beethovenova klavírního 
koncertu C dur (24. června 
1954) a recitálem, na němž 
provedl i vlastní skladbu 
na melodram Fráni Šrámka 
(2. června 1954).
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Od roku 1954 studoval Jiří Fukač 
v Brně hudební vědu, svou inteli-
gencí a rychlým zráním na sebe brzy 
upoutal pozornost.

Jiří Fukač maturoval ve svém rodišti 
na tehdejší 1. jedenáctileté škole 
v roce 1954.
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S ročníkovými kolegy 
Sylvií Obenrauchovou, 
Jitkou Kupčíkovou-
Fukačovou, Karlem 
Cikrlem a mladým 
asistentem Rudolfem 
Pečmanem na student-
ské exkurzi během 
Pražského jara v polo-
vině 50. let.

Po promoci čekala 
Jiřího Fukače povin-
ná vojenská služba, 
sloužil zejména v Brně 
(1960).
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Jiří Fukač spolu s Rudol-
fem Pečmanem, Jarmilem 
Burghauserem a Marií Svo-
bodovou na svém prvním 
velkém kongresu, a to v Salz-
burgu (1964).

Promotorem Fukačovy dok-
torské promoce v aule Filo-
zofické fakulty (1967) byl 
jeho učitel Bohumír Štědroň.
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Jiří Fukač často a rád uváděl kon-
certy (nejen vážné hudby)…
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Jiří Fukač byl brilantním řečníkem.
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Od vzniku brněnských kolokvií se stal Jiří Fukač jejich nepostradatelnou součástí. V popředí Evžen 
Valový a Rudolf Pečman.

Jiří Fukač během hudebně vědného kolovkia 1977. Zleva Jiří Vysloužil, Günter Mayer, Jürgen 
Mainka, Jaroslav Jiránek.
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Během kolokvií se pořádaly pracovní schůzky a výlety také mimo Brno: Peter Andraschke, Jiří 
Fukač, Rudolf Pečman, Jiří Vysloužil a Hans Heinrich Eggebrecht na chatě Jiřího Vysloužila na 
Vysočině začátkem 70. let.

Jiří Fukač s manželkou Jitkou a Gudrun Hillemann (Greifswald) na Mezinárodním hudebním fes-
tivalu Brno 1966.
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V letech 1998 až 2001 
vykonával Jiří Fukač funkci 
prorektora Masarykovy uni-
verzity.

30. listopadu 1998 obdržel Jiří Fukač Cenu česko-německého porozumění, kterou uděluje Spo-
lečnost Adalberta Stiftera, cena byla předána v Hamburku. Na fotografii spolu s druhou oceněnou 
– dr. Antje Vollmer, místopředsedkyní Německého spolkového sněmu.
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Často muzicíroval s dcerou Michaelou, dnes uznávanou umělkyní.

Krátké chvíle oddechu na milované 
chatě u Vranovské přehrady. Také 
sem vozil psací stroj a stohy papíru.
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Od jara do podzimu plaval a pěstoval vod-
ní kanoistiku, zůstal jí věrný po celý život.
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Silvestr 1967 s Jiřím Vysloužilem, doba plná plánů a očekávání…

… A opět plány a očekávání: Silvestr po 20 letech – 1989 – s rodinou a Tesařovými na výletě za 
otevřenou česko-rakouskou hranici.
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Jiří Fukač se svými blízkými přáteli – Theophilem Antonicekem a Widmarem Haderem (při před-
stavování Slovníku české hudební kultury).

Leden 1996 s přáteli při oslavě 60. narozenin. Zleva Miloš Štědroň a Rudolf Pečman.
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Jiří Fukač s Petrem Mackem 
(Brno: 14. květen 1998, po 
udělení ceny rektora Masa-
rykovy univerzity za Slov-
ník české hudební kultury).

Cenu Classic 1997 za Slov-
ník české hudební kultury 
převzal z rukou svého celo-
životního přítele a spolupra-
covníka Ivana Poledňáka 
(Český Krumlov: 6. května 
1998).


