Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším a
nejvyhledávanějším českým houslistům. Už v dětství na sebe upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích
– zejména v Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana, Prague Junior Note a Čírenie talentov
(Slovensko). V roce 2002 získal první cenu na mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a v
témže roce i cenu pro nejlepšího účastníka houslových kurzů Václava Hudečka, se kterým následně
absolvoval desítky koncertů po celé České republice. V roce 2004 si titul absolutního vítěze odnesl
také z prestižní mezinárodní houslové soutěže Louise Spohra konané v německém Výmaru. V roce
2008 si přivezl první a druhou cenu ze světově proslulé soutěže Young concert Artist, která probíhala v
Lipsku a v New Yorku.
Ve svých 14 letech byl Jiří Vodička mimořádně přijat na vysokou školu - Institut pro umělecká studia v
Ostravě, a to do třídy renomovaného pedagoga prof. Zdeňka Goly. V roce 2007 zde uzavřel studium
magisterským titulem.
Jiří Vodička pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha význačnými českými i zahraničními orchestry, a
to např. s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK,
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a jinými. Z těch zahraničních jsou to např. Qatar
Philharmonic Orchestra, Neue Westfalen Philharmonie. Je dlouholetým sólistou předního čínského
orchestru Wuhan Philharmonic Orchestra. Spolupracuje také s významnými dirigenty Jiřím
Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Tomášem Netopilem a jinými.
V roce 2014 natočil pro Supraphon své debutové sólové album „Violino Solo“, které obsahuje jedny z
nejtěžších skladeb pro sólové housle a které bylo pozitivně přijato kritiky u nás i v zahraničí. Mnohé z
jeho koncertů byly natočeny Českou televizí, Českým rozhlasem nebo německým ARD.
Jako komorní hráč vystupuje s vynikajícími českými pianisty Martinem Kasíkem, Ivošem Kahánkem,
Ivanem Klánským a Miroslavem Sekerou. V roce 2011 byl pozván slavným houslistou Gidonem
Kremerem a společně s mnoha světovými umělci vystoupil na jeho festivalu Kammermusikfest v
rakouském Lockenhausu. Bývá pravidelně zván na významné festivaly – například Pražské jaro,
Janáčkův Máj, Hohenloher Kultursommer, Choriner Musiksommer a jiné. Od roku 2012 je členem
Smetanova tria, se kterým natočil dvě CD pro Supraphon.
V roce 2015 se stal koncertním mistrem České filharmonie. Je pedagogem na Pražské konzervatoři a
Ostravské univerzitě.
Hraje na italský nástroj Joseph Gagliano 1767.

