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Bronislava Tomanová   

 

Bronislava Smržová (Tomanová) se narodila v roce 1981 v Praze. Hudbě se věnuje již od 

dětství. V šesti letech začala hrát na housle u prof. Miroslava Sekáče a ve hře pokračovala v 

HŠ Hl. m. Prahy. Zpěvu se věnuje také od dětství, nejprve studovala u prof. Zdeny Trojanové, 

poté ve třídě prof. Magdy Bělohlávkové na Gymnáziu Jana Nerudy. Tuto školu úspěšně 

absolvovala v roce 2000. V témže roce začala studovat Pedagogickou Fakultu UK v Praze, 

jejíž studium ukončila s vyznamenáním v roce 2006. Během této doby také nastoupila na 

Pražskou konzervatoř do pěvecké třídy prof. Jarmily Krásové. Studium ukončila v roce 2008. 

Získala řadu ocenění na pěveckých soutěžích, např. 3. cena v Duškově pěvecké soutěži 2006, 

2. cenu na Pěvecké soutěži Olomouc 2005 a 2008, čestné uznání a cenu publika na 

Mozartovské soutěži při festivalu Ad Honorem Mozart v Praze 2009 a stala se finalistkou téže 

soutěže v roce 2010.  

Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy v Německu 2003 (Haruhito Kobayashi), v Praze 2003, 

2004 (Gery Grice, Marta Scheffel, Alan Nonat) a v Brně 2007, 2008 (Marta Beňačková), 

Mistrovské pěvecké kurzy při Letní hudební akademii Praha 2009, 2010 (Brigitte Lindner), 1. 

Mastreclass Newyorské pěvecké školy v Praze 2010 (Dona D. Vaughn) a pěvecké kurzy 

v rámci festivalu Ad Honorem Mozart 2009, 2010 (Zdena Kloubová a Tom Krause). 

  

Věnuje se také koncertní  činnosti, vystoupila např. na festivalu Pražské premiéry 2009 

s orchestrem PKF v Rudolfinu (skladba Slavomíra Hořínky Pour mon Berger), v Národním 

divadle v Praze zpívala sólový part v Otvírání studánek Bohuslava Martinů v rámci 

představení Pražského jara 2009 Bubeníček and friends. V roce 2010 vystoupila s orchestrem 

Berg v komorní úpravě Mahlerovy 4. symfonie.  

Umělecky spolupracuje s klavíristkami Veronikou Ptáčkovou a Anetou Majerovou. Věnuje se 

písňovému repertoiru a především písňové tvorbě Bohuslava Martinů.  

Patří mezi interpretky písní Gideona Kleina a spolu s Anetou Majerovou se věnuje hudbě 

současných izraelských autorů. 

 

Velmi podstatná je také její pedagogická činnost. Bronislava Smržová (Tomanová) učí na 

ZUŠ Olešská v Praze 10 a se svými žáky vystupuje na koncertech věnovaných jak klasické 

hudbě tak hudbě populární. V roce 2010 např. vystoupili na festivalu Kouřimské poDIVování.  

http://www.bronislavatomanova.cz/

