
Soubor starého tance REGII CAROLI REGIS 

Regii Caroli regis je tanečním a divadelním souborem usilujícím o věrnou interpretaci dobových 

tanců. Počátky vzniku uměleckého souboru spadají do roku 1997, kdy nás inspiroval mezinárodní 

výstavní projekt ČR na Pražském hradě a ve Valdštejnském paláci v Praze "Rudolf II. a Praha – 

Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy." Náš repertoir 

sleduje vývoj tance od nejstarších památek instrumentální taneční hudby francouzské gotiky na 

přelomu 12. a 13. století až po italskou renesanci, baroko nebo společenské tance doby vídeňského 

biedermeieru a romantismu 19. století. Středem naší pozornosti je pozdní zaalpská renesance – tzv. 

manýrismus – v době kolem roku 1600, kdy Českým zemím vládl římský císař Rudolf II. Habsburský. Z 

tohoto období jsme nastudovali rekonstrukce choreografických zápisů podle traktátů věhlasných 

tanečních mistrů z Itálie, Fabritia Carosa da Sermoneta a Cesare Negriho Milanese, který byl učitelem 

tance mladého rakouského prince, budoucího císaře Rudolfa. V tanečním a divadelním programu 

vycházíme ze studia písemných a obrazových dokumentů o životě i slavnostech na panovnických a 

šlechtických dvorech, které nám pomáhá vytvořit autentickou atmosféru každého představení. 

Návrhy kostýmů jsou zpracovány podle dochovaných nástěnných maleb, deskových obrazů, 

iluminovaných rukopisů, grafických listů nebo vyobrazení renesančních malířů. Rekonstrukce 

každého oděvu odpovídá vzhledu dobových materiálů a respektuje technologii výroby, včetně 

aplikací a ručních výšivek. Regii Caroli regis je pořadatelem mnoha kulturních akcí – koncertů, 

vzdělávacích pořadů, seminářů a kurzů, historických slavností, průvodů i divadelních inscenací. 

Největším autorským projektem jsou KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI V PRAZE 2016 – rekonstrukce 

korunovačního řádu v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, který nechal sestavit římský 

císař a český král Karel IV. pro svou vlastní korunovaci roku 1347.  Uměleckým vedoucím souboru od 

roku 1997 je Mgr. Miroslav Smaha, historik umění, profesionální tanečník a choreograf.  
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