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Jarmila Vlachová  
podle internetu zpracovaly Irena Vlachynská*, Eva Grausová**, Pedagogická fakulta 
ZČU Plzeň 

Jarmila Vlachová se narodila 3. 11. 1978 v Plzni. Absolvovala 
Konzervatoř v Plzni v oborech akordeon u prof. Ludmily Rotten-
bornové (1999) a klavír u prof. Věry Rezkové (2003), posléze 
Katedru hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, 
v oborech hudební výchova, akordeon, pod vedením svého otce, 
odborného asistenta Jaroslava Vlacha. 

Od roku 2001 získala pět I. cen z mezinárodních soutěží 
v České republice, titul Laureát mezinárodní akordeonové soutě-
že ve Francii v roce 2001, II. cenu na mezinárodní akordeonové 
soutěži CMA v Itálii a titul Laureát soutěže v roce 2002, na celo-
státních mezifakultních soutěžích I. cenu v Olomouci, II. cenu 
v Praze v letech 2001 a 2002. 

V roce 2002 vystoupila za doprovodu Plzeňské filharmonie na 
mimořádném koncertě, kde přednesla koncert pro akordeon Vác-
lava Trojana ,,Pohádky“. V Čs. rozhlase Plzeň natočila po dobu svých studií na Plzeňské kon-
zervatoři a Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU řadu originálních skladeb sou-
časných plzeňských i pražských skladatelů a v natáčení pokračuje. 

Soudobí komponisté Jaromír Bažant, Jiří Bezděk a Jiří La-
burda napsali pro J. Vlachovou několik skladeb, které rovněž 
natočila v Čs. rozhlase v Plzni. 

V roce 2004 natočila v Plzeňském rozhlase své první CD. 
V letech 2004 a 2005 absolvovala stáž na Královské hudební 
akademii v dánském Aarhusu, kam byla pozvána docentkou 
Jytte von Rüden, a posléze přijata do její mistrovské třídy. 

Koncertuje po celé republice i v zahraničí (Německo, Švý-
carsko, Rakousko, Itálie, Dánsko), absolvovala turné po Bra-
zílii v letech 2003 a 2005 pod záštitou Ministerstva zahranič-
ních věcí společně s předními českými výtvarníky a účastnila 
se tak projektu „České umění pro brazilské Lidice“. 

V oblasti komorní hudby spolupracuje s manželem, vio-
loncellistou Davidem Niederlem, zástupcem koncertního mis-
tra Plzeňské filharmonie, v oblasti populární hudby vystupuje 
se zpěvačkou Radkou Fišarovou. 

V Plzni dne 21. 2. 2006 vystoupí bez nároku na honorář na slavnostním zahájení 47. celo-
státního kola fyzikální olympiády. 
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