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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

Rok 2019 postavil Národní divadlo Brno před řadu zásadních výzev. Nejdůležitějším faktem, 

který ovlivnil provoz i výsledky činnosti organizace byl postupný návrat do zrekonstruované budovy 

Janáčkova divadla. Přestože scéna byla otevřena již na podzim 2018, probíhala předposlední fáze 

rekonstrukce až do podzimu 2019. Během roku 2019 došlo k postupnému přestěhování operního 

souboru včetně managementu a dále archivu a fundusu. Podstatným aspektem byla obnova 

kompletního repertoáru, což znamenalo návrat inscenací často po dvouleté přestávce. To ovlivnilo 

vytíženost budovy technickými a generálními zkouškami a kladlo mimořádné nároky na umělecké 

soubory i pracovníky umělecko-technického provozu. Obnova repertoáru probíhala současně 

s premiérováním nových inscenací – NdB tak svým pravidelným divákům zajistilo v celém průběhu 

rekonstrukce i během návratu do JD standardní množství nových představení. To lze jednoznačně 

považovat za zásadní úspěch celého procesu! Zároveň se po návratu do Janáčkova divadla ukázalo, že 

poddimenzovaný stav jevištního personálu i pracovníků ve výrobě je vzhledem k narůstající složitosti 

jevištních výprav neudržitelný a hrozí zásadní redukce nabídky, což by šlo zcela proti smyslu nákladné 

rekonstrukce. Situaci se podařilo vyřešit zásadním navýšením počtu pracovníků ve jmenovaných 

úsecích díky výraznému nárůstu příspěvku ze státního Programu na podporu profesionálních divadel.  

 Od ledna 2019 se vedení činoherního souboru ujal nový šéf. MgA. Milan Šotek, Ph.D. 

přestoupil do Brna z činohry pražského Národního divadla a s maximální péčí připravil program 

sezóny 2019/20. Zásadní změna na šéfovské pozici proběhla příkladným způsobem - zejména 

s dostatečným časem na předání veškeré agendy. Díky tomu se mohlo pokračovat i v hluboké 

proměně celého souboru, který postupně občerství devět nových hereckých kolegů napříč 

generačním spektrem, došlo i k zásadní obměně dramaturgického týmu. Program realizovaný od 

podzimu 2019 znamená i výraznou změnu v uměleckém směřování souboru. Odbornou veřejností je 

kvalitativní růst činohry dlouhodobě pozitivně hodnocen, potěšitelná je i skutečnost, že nalézá 

i kladnou odezvu u divácké obce a souboru stoupá počet návštěvníků i tržby. 

 Navzdory provozně náročnému návratu do opravené budovy dokončil baletní soubor 

velkorysou obnovu klasického repertoáru, kterou umožnily mimořádné dotace zřizovatele 

z předchozích let. Nová podoba Labutího jezera a Bajadéry se okamžitě projevila ve zvýšeném zájmu 

diváků, kteří stejně vřele přivítali i novou verzi pro Brno ikonického titulu Romeo a Julie. Baletní 

soubor následoval operní kolegy a premiéru této inscenace streamoval zcela ve své produkci do 

celého světa. Po velkém úspěchu festivalu Dance Brno 100 z předchozího roku a navzdory omezeným 

prostředkům se vedení souboru pokusilo o etablování baletního festivalu, který by nasytil hlad 

domácího publika po tanečním umění. Přestože výsledky nenaplnily zcela naše očekávání, pokusíme 

se další edici festivalu připravit i pro rok 2021. 

 Operní soubor triumfoval na mezinárodní scéně, kde se poprvé podařilo přivézt z mimořádně 

silné konkurence prestižní International Opera Award v kategorii Best Festival. Mezinárodní festival 

Janáček Brno se tak zařadil do elitní rodiny festivalů s násobně delší tradicí i řádově většími rozpočty 

a naplnil tak priority vedení NdB. Inscenační výsledky operního souboru i v roce 2019 potvrdily jeho 

postavení na domácí scéně, kdy je odbornou veřejností dlouhodobě hodnocen jako nejlepší operní 

soubor v zemi.  

 Na konci sezóny 2018/19 se zároveň uzavřelo prvních pět sezón, které připravilo stávající 

vedení NdB. Lze hrdě konstatovat, že naprostá většina programové strategie byla naplněna. Došlo 

k nebývalému uměleckému růstu všech tří souborů a NdB se tak znovu vrátilo mezi divadelní elitu 
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České republiky. Potěšitelným faktem je, že se tak děje za rostoucího zájmu publika, což mimo jiné 

dokazují trvale rostoucí tržby ze vstupného, které poprvé prolomily hranici 70 milionů Kč. Rovněž 

počet návštěvníků našich představení se již první rok po znovuotevření Janáčkova divadla – a tedy po 

skokovém navýšení nabídnuté kapacity sedadel – vrátil k hodnotám odpovídajícím dlouhodobým 

průměrům. To je velký úspěch, protože zahraniční zkušenosti hovoří o dvou až tříletém čase nutném 

pro stabilizaci publika.  

 Během roku vedení NdB dále pokračovalo v elektronizaci vnitřních procesů. Jejich správné 

nastavení dokládají i výsledky vnějších kontrol – několikaměsíční kontrola NKÚ skončila bez nálezu 

jakéhokoliv pochybení, následující kontrola OK MMB nalezla dle našeho názoru jen marginální vady 

administrativního charakteru a banální lidská pochybení, kterým při rozsahu agendy NdB nelze nikdy 

zcela zabránit.  

 Celkově tedy lze rok 2019 bez obav hodnotit jako po všech stránkách mimořádně úspěšný, 

což je o to cennější, že kladl na všechny pracovníky zvýšené pracovní nároky stejně jako v letech 2017 

a 2018. Do roku 2020 tak NdB vstupuje jako zcela stabilizovaná a progresivně se rozvíjející kulturní 

instituce, která má své významné místo mezi elitními kulturními organizacemi naší země.  
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO 

Zřizovateli Národního divadla Brno statutárnímu městu Brnu  

Primátorce statutárního města Brna JUDr. Markétě Vaňkové 

Náměstkovi primátora města Brna pro oblast kulturní Bc. Tomáši Koláčnému 

Radnímu města Brna pro oblast kultury Ing. Marku Fišerovi 

Vedoucí odboru kultury MMB Mgr. Kateřině Vorlíčkové 

Předsedkyni kulturní komise RMB Mgr. Monice Lukášové Spilkové, Ph.D. 

Jihomoravskému kraji 

Hejtmanovi JUDr. Bohumilu Šimkovi 

Náměstkovi hejtmana Bc. Romanu Hanákovi 

Radnímu pro kulturu Ing. Tomáši Soukalovi 

Předsedkyni komise pro kulturu a památkovou péči Ing. arch. Petře Matouškové 

Ministerstvu kultury České republiky 

OHL ŽS, a.s. – generálnímu partnerovi NdB 

Partnerům festivalů DSB a Janáček Brno 

BOHEMIAN HERITAGE FUND 

VARS BRNO, a. s. 

ČESKÁ TELEVIZE 

AZ SERVIS, a. s. 

Český rozhlas Vltava 

Voice of Prague, s. r. o.  – Classic Praha 

České dráhy, a. s. 

 

Partnerům mimořádných projektů 

Opera Europe - OperaVision 

Evropská komise (EC) 

Nadace Leoše Janáčka 

 

Partnerům NdB 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Komerční banka, a. s. 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 

Cafe water service, s. r. o. 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z. s. p. o. 

Masarykova univerzita 

ParaCENTRUM Fenix, z. s. 

Radomír Havlík – Premiera sweet 

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

e-Finance, a. s. 
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e-Finance Makléři, s. r. o. 

Květiny M. Huszárová – BAMARMI, s. r. o. 

Brixton-gastro, s. r. o. 

Víno Zlomek & Vávra, s. r. o. 

Nová Mosilana, a. s. 

GOLDWELL COSMETIC (CZ), s. r. o. 

Foreigners.cz, s. r. o. 

RUDOLF JELÍNEK, a. s. 

Progio, a. s. – hotel Avanti 

Pegas - hotel, pivovar, pivnice s. r. o. 

Hotel Royal RISC, a. s. 

Hotel International Brno, a. s. 

Hotel Continental 

Hotel Slavia, s. r. o.  

Hotel Courtyard Marriott Brno 

Barceló Brno Palace Hotel 

Hotel Holiday Inn Brno 

Hotel U Tomana 

Faster CZ, s. r. o. 

Lesy města Brna, a. s. 

Technické sítě Brno, a. s. 

Michal Hrušecký – De Fleurs 

Kolovrat, ČM, s. r. o. 

CREAM Brno, a. s. 

RENGL, s. r. o. 

Nakladatelství JOTA, s. r. o. 

Generali Velký Špalíček, s. r. o. 

Zoo Brno 

VERTIGO.CZ, a. s – Rodinné pasy 

Sun Drive Communications, s. r. o.  – SeniorPas 

ELSA Brno, z. s. – studentský spolek na právnické fakultě MUNI 

SHERWOOD Digital, a. s. – Majáles Brno 

Fakulta podnikatelská, VUT  

Studenti Techniky, z. s.  

Studenti Masárny, z. s.   

Studenti Mendelky, z. s.  

KORDIS JMK, a. s.  

ČEBUS, cestovní kancelář, s. r. o. 

ADCALL systems, s. r. o. 

City Taxi Brno, s. r. o. 

Maltézská pomoc, o. p. s.  

Modrá beruška 

Onka Brno 
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Mediálním partnerům NdB 

MAFRA, a. s. – Mladá fronta DNES, Lidové noviny, iDnes.cz 

Economia, a. s. – Hospodářské noviny, aktualne.cz, ihned.cz 

Asociace PCC, s. r. o.   – ŠALINA 

Společnost pro Divadelní noviny – Divadelní noviny 

Muzikus, s. r. o.  – Harmonie 

Svět a divadlo  – SAD 

Thaelia, o. s.  – i-divadlo.cz 

Pocket media, s. r. o.  – KAM 

Akropolis, s. r. o. – kino Scala 

Space 4U, s. r. o.  – Meridian 

Radioservis, a. s. – Týdeník Rozhlas 

Kult, z. s. – Kult 

Litmedia, a. s. – Literární noviny, literarky.cz 

Media4free, s. r. o.  – Artikl 

Jobspin International, s. r. o.  – brnodaily.cz 

Devoce, s. r. o. - LuxuryBRNO 

KlasikaPlus.cz, z. s. – klasikaplus.cz 

HUDBA PLUS, z. s. – operalus.cz 

C.E.M.A., s. r. o.  – mestohudby.cz 

TRIMA NEWS, s. r. o.  – brnenskadrbna.cz 

Magnus Regio, s. r. o.  – Moravské hospodářství 

INCORP, a. s. – eurozpravy.cz 

BBPress media, s. r. o.  – PROBRNĚSKO, PROVYSOČINU, VÁŠ REGION Olomouc 

SAMAB PRESS GROUP, a. s. – NOS 

Mikulovská rozvojová, s. r. o.  – Mikulovský zpravodaj 

Scena cz, z. ú  – scena.cz 

GASPRA SPV, a. s. – NEWexpress 

Český rozhlas Brno 

Český rozhlas Zlín 

RADIOHOUSE, s. r. o. – rádio Evropa2 

MEDIA CLUB, s. r. o.  – rádio Impuls, rádio Kiss, rádio Beat, Country rádio 

A-AGENT, s. r. o.  – rádio Krokodýl, Free rádio a rádio Jihlava 

Medial agency, s. r. o. – rádio Petrov 

Proglas, s. r. o.  – rádio Proglas 

Radio Čas s.r.o. 

Anopress IT, a. s. – monitoring medií 

Taneční aktuality 

 

Partnerům koncertů v NdB 

AUTO POKORNÝ, s. r. o. 

CDC Data, s. r. o. 

  



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

8 
 

1. ČINNOST A VÝSLEDKY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ NdB 

1.1 NOVÉ INSCENAČNÍ PROJEKTY 
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1.1.1 OPERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE VERDI 

DON CARLOS 

premiéra 2. 2. 2019 v Janáčkově divadle  

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink 

Dirigenti:  Jaroslav Kyzlink, Ondrej Olos 

Režie:   Martin Glaser 

Scéna:   Pavel Borák 

Kostýmy:  Markéta Sládečková 

Světelný design:   Martin Špetlík 

http://www.ndbrno.cz/opera/martin-spetlik
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Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. 

 

Politické intriky, náboženství a zakázaná láska – tak by se dalo ve stručnosti shrnout jedno 

z vrcholných děl italského mistra Giuseppe Verdiho Don Carlos. Tato opera byla pro Verdiho 

završením umělecké etapy směřování k uzavřenému dramatu nejvyšších divadelních kvalit a je dílem, 

které patří na jeviště každého velkého divadla. Jeho nasazením do repertoáru Janáčkovy opery NdB 

bylo tedy logickým rozšířením nabídky o další velký klasický titul z italské opery. Sám Verdi se k Donu 

Carlosovi během svého života několikrát vracel a dílo existuje v pěti různých verzích. Pro novou 

inscenaci byla vybrána verze poslední z roku 1887, která obsahuje všech pět dějství, včetně často 

opomíjeného prologu ve Fontainebleau. Janáčkova opera NdB je tak momentálně jediným souborem 

v ČR, který nabízí divákům možnost shlédnout tento titul v celém jeho rozsahu. Hudební nastudování 

bylo svěřeno dirigentu Jaroslavu Kyzlinkovi, který pojal Verdiho partituru nejen ve vší její velikosti, ale 

dal prostor i komorním a lyrickým místům. 

Po úspěšných inscenacích Janáčkovy Její pastorkyně a Čajkovského Pikové dámy byl k režii opět 

přizván Martin Glaser, který Verdiho drama vnímá jako stále velmi aktuální příběh o tom, kde končí 

hranice osobní svobody a začíná odpovědnost vůči společnosti. Verdiho Don Carlos mu nabídl řadu 

možností na detailní režijní vykreslení v podstatě velmi komorního dramatu postav ocitnuvších se 

uprostřed hry, kterou ovládá vyšší moc. Zároveň zde nechyběly ani velkoryse pojaté velké sborové 

scény. Režie Martina Glasera působivě pracovala se scénou vytvořenou Pavlem Borákem, který se 

mimo jiné inspiroval sloupořadími královského paláce v Alhambře. Čistě bílá scéna ve své 

jednoduchosti nabídla řadu prostředí, dokreslujících psychologický stav jednotlivých postav díky 

bohatému využití jevištních technologií. Ty umožnily proměny přímo během představení a podtrhly 

tak dění na jevišti, ať to bylo otáčející se bludiště sloupů-lesa v tercetu Eboli, Carlos, Rodrigo, nebo 

árie krále Filipa, odehrávající se v nejvyšší možné poloze jevištních stolů, znázorňující nejen osamělost 

královského majestátu, ale i jedince, jehož život se ocitl na okraji propasti. Kostýmy Markéty 

Sládečkové-Oslzlé svou stylizací renesančních siluet evokovaly historické pozadí Verdiho dramatu 

a zároveň výrazně odlišily prostředí francouzského a španělského dvora barevností i volbou 

materiálu. 

Pěvecké party hlavních postav Verdiho Dona Carlose patří k prubířským kamenům interpretů italské 

opery. V nové brněnské inscenaci dostala prostor především mladá generace pěvců. Ti se bez výjimky 

zhostili svých rolí na výbornou. Slovenská sopranistka Linda Ballová ztvárnila Alžbětu více lyricky, ale 

nechyběla jí ani potřebná dramatičnost pro závěrečnou árii. Vynikajícím představitelem role Carlose, 

která patří v tomto oboru k nejobtížnějším, byl Luciano Mastro, italský tenorista pravidelně 

spolupracující s brněnským operním souborem. V roli Filipa II. se představil italský basista Federico 

Sacchi, který dokázal zachytit všechny jemné odstíny králových emočních stavů, a rovněž výborný Jiří 

Sulženko, člen brněnského souboru. Barytonové role markýze Posy se zhostili skvělým způsobem 

Svatopluk Sem a Jiří Brückler, oba pravidelní hosté na brněnské scéně. 

Jako ve většině Verdiho oper, i v Donu Carlosovi má nepostradatelnou roli sbor. Sborové těleso 

Janáčkovy opery NdB patří mezi české špičky a to potvrdilo pod vedením sbormistra Pavla Koňárka 

i v této inscenaci. 
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BOHUSLAV MARTINŮ / FRANCIS POULENC 

TŘI FRAGMENTY Z JULIETTE / LIDSKÝ HLAS 

premiéra 14. 6. 2019 v Janáčkově divadle 

Hudební nastudování: Marko Ivanović 

Dirigent:    Marko Ivanović 

Režie:    David Radok 

Scéna:    David Radok 

Kostýmy:   Zuzana Ježková 

Světelný design:  Přemysl Janda 

V koprodukci s GöteborgsOperan 
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Sny přichází před úsvitem. 

 

Poslední inscenace sezony 2018/19 byla pokračováním úspěšné spolupráce se souborem švédské 

GöteborgOperan (Věc Makropulos 2014, Modrovousův hrad/Očekávání 2016) a již třetí inscenací 

jednoho z nejlepších českých režisérů Davida Radoka na jevišti Janáčkova divadla. Spolupráce 

s Davidem Radokem je zárukou nejen vynikající inscenace ve všech aspektech, ale přináší 

i dramaturgicky zajímavé projekty. Tentokrát šlo o navázání na koncept již započatý v dvouvečeru 

Modrovousův hrad / Očekávání, kde byly obě jednoaktovky dějově propojeny, i na koncept zkoumání 

vztahů může a ženy. Vybrané dílo první části večera Tři fragmenty z Juliette Bohuslava Martinů, 

původně autorem zamýšlené jako výběr ze surrealistické opery Juliette pro francouzský rozhlas, se 

stalo ideálním základem pro vytvoření snového světa, kde je současnost konfrontována s reálnou 

i fiktivní minulostí a postavy se pohybují ve světě představ a snů. To pak David Radok propojil 

především prostřednictvím vizuálních symbolů s dějem druhé jednoaktové opery – Poulencovým 

monodramatem Lidský hlas, který je vlastně ztvárněním absurdní až surrealistické situace, kdy divák 

sleduje jen jednu stranu z hovoru ženy, s níž se rozešel milenec. Žena pomýšlí na sebevraždu a nikdy 

není úplně jisté, zda se skutečně jedná o dialog nebo zda je hovor již výplodem jen její rozjitřené 

fantazie. Režisér David Radok pojal inscenaci velmi poeticky a snově, naplnil ji minimalistickým 

herectvím a řadou drobných symbolů – míč, šál Juliette ad., které spolu s videoprojekcí v zadním 

okně pokoje tvořícího scénu, vytváří pocit nereálností a pohybu v čase. David Radok se tentokrát stal 

i autorem scénografie a jeho výtvarný koncept inspirovalo dílo dánského malíře Vilhelma 

Hammershøie, jehož obrazy pohrávající si se světlem a stínem v tlumených odstínech tmavých barev 

jsou naplněny tušením napjaté atmosféry a tajemstvím. Scénografii výborně doplnily kostýmy 

Radokovy stálé spolupracovnice Zuzany Ježkové, které na jednu stranu ctí dobové zasazení do 30. let 

a na druhou jsou divadelním kostýmem v pravém slova smyslu, kdy skrze drobné detaily ve výběru 

látek, potisky vytvářející z jednoho materiálu zdánlivě jiný a další detaily dotváří celkovou atmosféru 

inscenace. 

Hudební nastudování inscenace bylo svěřeno šéfdirigentovi souboru Janáčkovy opery NdB Marko 

Ivanovićovi, který byl členem týmu i u předešlých dvou inscenací Davida Radoka. Znovu prokázal, že 

je dirigentem, kterému jsou blízká díla 20. století. Vytvořil s orchestrem jak snový svět Martinů 

Juliette v jeho drobnokresbách s mnohdy úsporným využitím nástrojů – jednu scénu hraje např. jen 

klavír, tak výborně pojal mnohovrstevnatý Poulencův Lidský hlas, kde se stal oporou pro náročný 

výkon představitelky role Ženy Jany Šrejmy Kačírkové. Martinů Tři fragmenty z Juliette přesně splňují 

heslo, že není malých rolí, a to také prokázali sólisté ve všech postavách, ať to byl vynikající Josef 

Škarka jako Dědeček, Roman Hoza v rolích Obchodník se vzpomínkami / Stařec mládí / Noční hlídač či 

Eva Novotná jako Babička. Výborně roli Michela ztvárnil dánský tenorista Magnus Vigilius, největší 

uznání však patří naší sólistce Janě Šrejmě Kačírkové, která excelovala jako Juliette, ale především 

v roli Ženy v Lidském hlasu, který je monodramatem a sopranistka na scéně během padesáti minut 

projde řadou emocionálních stavů, které musí naplnit pěvecky a herecky. To Jana Šrejma Kačírková 

zvládla na výbornou a skutečně ovládla jeviště v obou částech inscenace.   

Inscenace byla českou premiérou scénického zpracováním Tří fragmentů z Juliette.  
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JACQUES OFFENBACH 

HOFFMANNOVY POVÍDKY 

premiéra 20. 9. 2019 v Janáčkově divadle 

Hudební nastudování: Ondrej Olos 

Dirigenti:   Ondrej Olos, Robert Kružík 

Režie:    SKUTR 

Scéna:    Jakub Kopecký 

Kostýmy:   Simona Rybáková 

Choreografie:  Jan Kodet 

  

http://www.ndbrno.cz/opera/jan-kodet
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Láska je plamen, který v očích žhne, láska je moře vyplakaných slz… 

 

Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha patří k základnímu repertoáru, 

který by měly velké operní domy nabízet. Na jeviště Janáčkova divadla se tato vynikající opera vrátila 

po osmnácti letech ve fantaskní, rozehrané a po hudební a pěvecké stránce výborně provedené 

inscenaci, která úspěšně zahájila sezonu 2019/20. Režijní duo SKUTR (Lukáš Trpišovský a Martin 

Kukučka) patří k oceňovaným inscenátorům na scénách činoherních i operních divadel v České 

a Slovenské republice. Hoffmannovy povídky byly jejich první spoluprací se souborem Janáčkovy 

opery NdB a stejně jako ve svých dalších projektech i zde přinesli osobité vidění divadelního prostoru, 

specifickou poetiku a rozehranou režii naplněnou hravými i tragickými momenty, které přesně 

rezonovaly s fantaskním světem Offenbachovy opery. Hoffmannovy povídky jako dílo svým autorem 

nikdy nedokončené se mohou stát dramaturgickým i režijním oříškem, vzhledem k tomu, že existuje 

řada verzí opery a žádná není finální. Brněnská inscenace vycházela z kritického vydání M. Kaye, které 

v sobě shromažďuje všechny existující verze a inscenační tým se rozhodl vytvořit podobu, co nejvíce 

vycházející z původní představy skladatele. Režijní koncept vycházel z toho, že se opera odehrává na 

pozadí probíhajícího představení Dona Giovanniho a umístil její děj do divadelního zákulisí, kde se 

pak jednotlivé postavy běžného divadelního života – od sólisty, přes hráče orchestru, tanečníky 

i techniky stávají hráči Hoffmannových životních příběhů, které shromážděné společnosti vypráví. 

Scénografie Jakuba Kopeckého je postavená na iluzi divadelního zákulisí – pohledu z jeviště do 

hlediště, který dobře znají účinkující, ale diváci nemají běžně jej možnost vidět – a na scéně vytvořil 

přesvědčivou repliku technického zázemí Janáčkova divadla. Ta se pak propojila díky průhledům na 

boční jeviště se skutečným zákulisím a životem v něm během představení. Tento scénický základ 

doplňovaly kulisy jednotlivých příběhů, které jednak svým nepokrytě divadelním vzezřením a mnohdy 

i obrácené rubovou stranou směrem k divákům dále podporovaly pocit pohledu na jeviště z druhé 

strany, a na druhou stranu dotvářely fantastičnost a bizarnost prostřední, např. domeček pro Antonii, 

který je vlastně domečkem pro panenky či siluety holubů evokující Benátky, kde se odehrává 

3. jednání opery. Výpravné kostýmy, které jsou dílem Simony Rybákové, dokreslují výborným 

způsobem koncept divadelního zákulisí a zároveň prostřednictvím drobných doplňků mění účinkující 

v postavy jednotlivých příběhů. Duo SKUTR vytvořilo do detailu rozehranou, vtipnou a vypointovanou 

režii o hledání ideální lásky básníka, která vyvrcholila závěrečnou apoteózou se sborem a částí sólistů 

umístěných v hledišti, aby tak propojila divadelní prostor skutečně v jeden celek.  

Hudební nastudování je dílem Ondreje Olose, který již ve své předešlé inscenaci Bizetovy Carmen, 

prokázal, že si s francouzskou hudbou dobře rozumí. Orchestr vedl s jistotou, ve svižných tempech 

a dal vyniknout Offenbachově espritu a lehkosti stejně jako lyrickým plochám. Titulní tenorový part 

Hoffmanna ztvárnil vynikajícím způsobem italský tenorista Luciano Mastro, který je našim 

pravidelným hostem, nejen po pěvecké stránce, ale rozehrál s vervou roli básníka od vážných po 

komické polohy včetně tanečního čísla. Čtyřrole Lindorf/Miracle, Dappertuto/Coppelius byla 

koncipována skladatelem pro jednoho představitele a tento nelehký úkol po pěvecké i herecké 

stránce naplnili oba alternující se představitelé Ondrej Mráz a Jiří Sulženko výborně. V hlavních 

ženských rolích se představila vynikající čtveřice – koloraturní sopranistka Martina Masaryková 

ztvárnila roli Olympie s jedinečnou pěveckou virtuozitou, Pavla Vykopalová v roli Antonie výborně 

vystihla lyrickou stránku postavy, Daniela Straková-Šedrlová ztvárnila roli kurtizány Giuliette 

s nadhledem a pěveckou virtuozitou, Markéta Cukrová byla vynikající představitelkou dvojrole 

Nicklausse/Múza a její výstup v apoteóze patří k vrcholům inscenace. Hoffmannovy povídky se 

bezpochyby staly velkým přínosem do repertoáru Janáčkovy opery NdB, o čemž svědčí i velmi 

pozitivní ohlasy ze strany publika a odborné veřejnosti. 
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RICHARD STRAUSS 

RŮŽOVÝ KAVALÍR 

Premiéra 29. 11. 2019 v Janáčkově divadle 

Hudební nastudování: Robert Kružík 

Dirigent:    Robert Kružík 

Režie:   Jiří Heřman 

Scéna:   Tomáš Rusín 

Kostýmy:   Zuzana Štefunková Rusínová 

Světelný design:  Daniel Tesař   
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Čas to je zvláštní věc, ten přece nemění věci. 

 

Růžový kavalír německého skladatele Richarda Strausse patří k nejlepším operám 20. století, ale je 

také dílem, na nějž si troufne málokterý operní soubor, protože nároky, které klade na interprety jak 

obtížností, tak rozsahem partů, jsou mimořádné. Na repertoár brněnské opery se tato opera vrátila 

téměř po třiceti letech v hudebním nastudování Roberta Kružíka a režii Jiřího Heřmana. Dirigent 

Robert Kružík je nejmladším dirigentem souboru, patří však již k uznávaným umělcům a pravidelně 

spolupracuje nejen s ostatními operními domy, ale je také stálým hostujícím dirigentem Filharmonie 

Brno. Svůj mimořádný cit pro operu prokázal již při nastudování Čajkovského Pikové dámy 

a především Smetanovy Libuše na podzim 2018. I v případě Straussova Růžového kavalíra uchopil 

rozsáhlou partituru s citem a pochopením pro styl, které toto dílo skrývající za půvabnými 

valčíkovými rytmy zcela moderní harmonické výboje, požaduje. Pro orchestr Janáčkovy opery NdB 

byla tato inscenace skutečnou výzvou neboť většina nástrojových partů je technickou náročností na 

úrovni sólových partů. Hráči orchestru se pod Kružíkovým vedením se svým úkolem vyrovnali 

skutečně se ctí a dali Straussově hudbě potřebnou barevnost a lehkost. Najít pro hlavní postavy 

v Růžovém kavalírovi vhodné obsazení je náročný úkol i pro přední světové domy, o to je větší 

úspěch, že brněnský soubor s výjimkou dvou hostů, obsadil sólové role z vlastních pěvců. Přestože si 

autoři Strauss i Hofmannsthal přáli v rolích Maršálky a Ochse pěvce ve věku pětatřiceti let, tradice 

minulých desetiletí určovala tyto role spíše zralým zpěvákům. Brněnská inscenace vsadila na obsazení 

podle přání autorů a hlavní čtveřice Alžběta Poláčková (Maršálka), Václava Krejčí Housková 

(Octavián), Jan Šťáva (Ochs) a Jana Šrejma Kačírková (Sophie) se ukázali být tou nejlepší možnou 

volbou. Své rozsáhlé party ztvárnili jedinečným způsobem po pěvecké i herecké stránce a vtiskli 

jednotlivým postavám nezaměnitelný a živoucí charakter. Interpreti menších rolí rozhodně nezůstali 

kvalitou svých výkonů ve stínu hlavních představitelů – za všechny jmenujme alespoň dvojici italských 

intrikánů Jitku Zerhauovou (Annina) a Petra Levíčka (Valzacchi) a Ondřeje Koplíka (Italský zpěvák). 

Přestože Růžový kavalír není sborovou operou i sbor zde má své důležité místo, a o to obtížnější, že je 

rozdělen do mnoha malých skupin a vyžaduje umění spíše precizního zpěvu v malých ansámblech. 

Členové sboru Janáčkovy opery NdB tak zvládli pěvecky i herecky na výbornou nejen dvě velké 

sborové scény opery, ale i řadu menších, téměř sólistických výstupů.  

Růžový kavalír bývá označován jako komická opera, to však může být zavádějící, protože v díle pánů 

Hofmannsthala a Strausse je sice řada humorných situací, ale zároveň se v něm skrývá mnoho dalších 

témat - touha po mládí a strach ze stárnutí, nevěra, nezištnost v lásce. Nová inscenace v režii Jiřího 

Heřmana tak není prvoplánovou komedií, ale citlivým hledáním odpovědí právě na tato témata. 

Heřmanova detailní režie mistrně balancuje na hranici humoru, sentimentu a hlubšího sdělení 

o věcech veskrze lidských se vší jeho osobitou poetikou. Tu podpořila i čistá scénografie Tomáše 

Rusína, která evokuje prostředí rokokových paláců, ale zároveň není popisnou. Snově bílý pokoj-

ložnice Maršálky se prostým otočením panelů mění v rezidenci zbohatlíka Faninala a  otevřením 

jednotlivých segmentů pak v hostinský pokoj, kde všichni špehují Ochse při jeho záletech. Jako ve 

všech inscenacích Jiřího Heřmana, i zde velkou roli hraje světlo - lightdesign Daniela Tesaře – které 

promyšleně dokresluje jednotlivá prostředí a situace.  

O tom, že se inscenace Růžového kavalíra skutečně vydařila, svědčí nejen ocenění ze strany odborné 

veřejnosti, ale i velký ohlas od diváků a zcela zaplněné hlediště Janáčkova divadla při všech reprízách. 
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RECITÁL ŠTĚPÁN FILÍPEK A MARK PINZOW 

19. 1. 2019, foyer Janáčkova divadla 

To, že se členové souboru Janáčkovy opery NdB mimo operu věnují i komorní hudbě, patří ke stále se 

rozvíjející krásné tradici našeho ansámblu. Jsou členy komorních uskupení, ať to je Miloslav Ištván 

Quartett, NdBrass, ParnassQuintett a další, věnují se písňové tvorbě i sólové hře. Někdy vzniknou 

nečekaná umělecká setkání a z nich vzejde projekt, jako je toto matiné. Na jeho počátku byly Bachovy 

suity, které cvičil v našem náhradním domově na Staré radnici violoncellista a člen orchestru 

Janáčkovy opery NdB Štěpán Filípek, kde ho slyšel hrát hlasový poradce a klavírista Marek Pinzow, 

a nápad, že si zkusí zahrát spolu. Výsledkem setkání bylo matiné s programem violoncellových sonát 

Clauda Debussyho, Ludwiga van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče.  

 
 

PÍSNĚ RUSKÉHO ROMANTISMU - RECITÁL VERONIKY HAJNOVÉ-FIALOVÉ 

7. 3. 2019, Janáčkovo divadlo  

Sólisté souboru Janáčkovy opery NdB se pravidelně mimo operní jeviště také věnují písňové tvorbě 

a pravidelná matiné jsou krásným doplněním programu, který nabízíme našim divákům. Jméno P. I. 

Čajkovského si všichni nejspíše hned spojí s jeho operním dílem či slavným klavírním koncertem  

b- moll, ale tento představitel pozdního romantismu, je také autorem řady krásných písních 

s typickou ruskou zádumčivostí a rozmáchlými melodiemi. Stejně tak je tomu i se slavným klavíristou 

a skladatelem Sergejem Rachmaninovem. Další z řady písňových recitálů tak patřil právě jejich 

písňové tvorbě v podání mezzosopranistky Veroniky Hajnové-Fialové a klavíristky Galiny Aleshkevich. 

Jejich hostem byl dirigent Robert Kružík, tentokrát jako violoncellista. 
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OTEVŘENÝ DŮM S JANÁČKEM – preview akce festivalu Janáček Brno 2020 

27. 11. 2019, Janáčkovo divadlo 

Janáčkovo divadlo je, jako každý správný divadelní dům, pro návštěvníky plný nečekaných míst 

a tajemných zákoutí, ale hlavně, kamkoliv vstoupíte, uslyšíte znít hudbu. Tak tomu bylo i na jedné 

z preview akcí k festivalu Janáček Brno 2020. 27. 11. 2019 se od 17 do 22 hodin otevřelo divadlo 

a operní soubor nabídl svým divákům možnost si nejen prohlédnout zrekonstruované prostory, do 

kterých běžně nemají přístup. Na trase prohlídky na ně čekaly ukázky spojené s dílem Leoše Janáčka, 

připravovaným festivalem a ukázky toho, jak vzniká operní představení a funguje život v operním 

zákulisí. Spolu se souborem Janáčkovy operou NdB účinkovali studenti JAMU a Konzervatoře, Dětský 

sbor Brno a Brněnský akademický sbor. 
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1.1.2 BALET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ 

LABUTÍ JEZERO 

Obnovená premiéra 19. 2. 2019 v Janáčkově divadle 

Choreografie:   Robert Strajner podle Mariuse Petipy a Lva Ivanova 

Dirigent:    Robert Kružík 

Scéna:   Peter Horne 

Kostýmy:  Roman Šolc  
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První premiéra roku 2019 byla v několika ohledech výjimečná. Byla totiž naplánována na den přesně 

od historicky prvního uvedení v NdB v roce 1919. Titul Labutí jezero, který je zván baletem baletů a je 

vlajkovou lodí repertoáru baletních souborů velkých divadel, byl po rekonstrukci Janáčkova divadla 

slavnostně uveden na mateřské jeviště, navíc ve zcela nové výpravě. Díky mimořádné dotaci našeho 

zřizovatele na obnovu klasických inscenací se Labutí jezero dočkalo nové reprezentativní kostýmní 

i scénické výpravy. Jejími autory jsou renomovaní divadelní výtvarníci. Kostýmy vytvořil uznávaný 

Roman Šolc, který spolupracuje s Baletem NdB již dvě desetiletí. Autorem bohaté scény je Peter 

Horne, anglický výtvarník, který je rovněž podepsán pod scénou k našemu kouzelnému vánočnímu 

bestselleru Louskáček. Výtvarníkům se podařilo společnými silami vytvořit bohatou a vkusnou 

výpravu reprezentující inscenaci v klasickém tradičním duchu bez náznaku kýče. Choreografie 

Roberta Strajnera získala několika drobnými úpravami na lesku a podtrhla tradici Máriuse Petipy 

a Lva Ivanova ve stylové intepretaci baletního souboru a sólistů. V rámci 100letého výročí premiéry 

titulu kromě domácích sólistů vystoupili v hlavních rolích baletu v premiérových představeních 

i mimořádní hosté. V hlavní roli Odetty Odílie se představila mladá primabalerína a hvězda baletního 

souboru La Scala v Miláně Martina Arduino. Její technicky suverénní výkon a mimořádně stylová, 

citlivá a oduševnělá intepretace byly ozdobou s nadšením přijaté premiéry. Jejím partnerem byl stálý 

host Bavorského státního baletu v Mnichově Maxim Chashchegorov, jehož výjimečný Princ Siegfried 

vytvořil s Odettou-Odílií Martiny Arduino dokonalý klasický pár. Je potřeba i podtrhnout práci celého 

souboru Baletu NdB, který byl v nelehkém období příprav na premiéru baletu Romeo a Julie schopen 

naplnit vysoký interpretační standard evropské úrovně a nenechat nikoho na pochybách o svých 

kvalitách. Je třeba i vyzdvihnout bezchybný a přesný výkon orchestru Janáčkovy opery pod vedením 

dirigenta Roberta Kružíka. Labutí jezero jako nejdůležitější titul repertoáru Baletu NdB získal 

obnovenou premiérou na vizuální kvalitě a má v nové historizující výpravě potenciál oslovovat další 

generace diváků NdB minimálně tak, jako předchozí inscenace.  
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SERGEJ PROKOFJEV 

ROMEO A JULIE 

Premiéra 8. 3. 2019 v Janáčkově divadle 

Choreografie:   Mário Radačovský 

Režie:   Martin Glaser 

Dirigent:    Pavel Šnajdr 

Scéna:   Marek Hollý 

Kostýmy:  Alexandra Grusková 

Světelný design:   Daniel Tesař 
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Není v repertoáru Národního divadla Brno titul, který zde měl světovou premiéru, a který by se pro 

určitý divadelní žánr mohl svým významem rovnat tanečnímu dramatu Sergeje Prokofjeva Romeo 

a Julie. Tento titul patří k celosvětově nejhranějším baletům 20. století a my jsme právem hrdí a pyšní 

na fakt, že byl v našem divadle inscenován poprvé. Od světové premiéry inscenace legendárního Ivo 

Váni Psoty v roce 1938 v NdB, historicky často zpochybňované, již uběhlo osmdesát let. A právě 

k tomuto výročí uvedl Balet NdB novou inscenaci v choreografii Mária Radačovského. Nebývá 

zvykem, na druhou stranu to není ani ojedinělý jev, aby baletní inscenace měla režiséra. V případě 

naší inscenace se tato volba ukázala jako skvělý tah. Ve spolupráci choreografa a režiséra Martina 

Glasera tak vznikla kompaktní inscenace s jasným a čitelným uměleckým názorem a poselstvím. 

I když byla zcela zachována shakespearovská dějová linka přesto tvůrci zvýraznili kromě motivu lásky 

mladých milenců jako dominantní téma inscenace nepřátelské rozdělení společnosti, zvláště v dnešní 

době velmi aktuální. Montekové versus Kapuleti, svobodomyslná společnost proti totalitářství 

a uniformitě, tak by se dala stručně shrnout dramaturgická a režijní koncepce. Také hudební 

dramaturgie určila některými škrty retardujících hudebních čísel spád a dramatičnost partitury a tím 

potažmo i celého díla. Názorově kompaktní inscenační tým zasadil děj baletu ne do kulis a kostýmů 

tradiční renesanční Verony, ale umístil příběh do dystopické společnosti. Výtvarníci scény a kostýmů 

Marek Hollý a Alexandra Grusková svou výpravou podtrhli strohost a ponurost vizuálnosti 

s totalizujícími prvky v architektuře i kostýmech, zároveň i kontrastně dokázali charakterizovat 

nositele svobodných myšlenek v ději baletu. Významným vizuálním prvkem bylo i vystoupení skupiny 

Flag Art Monadria s jejich létajícími vlajkami evokujícími tradiční městské slavnosti v italském 

prostředí, tradující se od dob renesance. Sólisté Klaudia Radačovská a Arthur Abram v titulních rolích 

sklidili spolu se svými kolegy bouřlivé ovace, stejně jako tvůrci celé inscenace. Premiéra uvedená 

k 80. výročí světové premiéry měla ale ještě další rozměr, který tento umělecký počin pomohl 

v reálném čase šířit do celého světa. Live streaming celého premiérového večera zveřejněný 

prostřednictvím kanálu Youtube byl nejen skvělým marketingovým nástrojem, ale i způsobem, jak dát 

o Baletu NdB vědět na kterémkoliv místě na světě. Nejen zpropagovat naší historii, ale prezentovat se 

i živým uměním v reálném čase.   
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LUDWIG MINKUS 

BAJADÉRA 

Obnovená premiéra 18. 10. 2019 v Janáčkově divadle 

Choreografie:   Jaroslav Slavický podle Mariuse Petipy 

Dirigent:    Pavel Šnajdr 

Scéna:   Marek Hollý 

Kostýmy:  Josef Jelínek  
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Klasické balety se těší mezi diváky velké oblibě a jsou tak ekonomickou páteří repertoáru většiny 

souborů, které jsou umělecky, ekonomicky i dostatečnými lidskými zdroji dostát náročným 

požadavkům na kvalitní inscenování. Vedle tří Čajkovského baletů, které má Balet NdB všechny 

v repertoáru a může je divákům nabídnout v evropské kvalitě a bohatém vizuálu, patří Minkusova 

Bajadéra k titulům interesujícím diváky a milovníky klasického baletu a inscenovaným v současnosti 

po celém světě. Naše inscenace v choreografii a režii Jaroslava Slavického vychází z původního libreta 

a choreografie Mariuse Petipy. Slavický ale drobnými dramaturgickými úpravami dal ději větší logiku 

a dramatický tah. Svým dějem patří Bajadéra jistě k nejdramatičtějším klasickým titulům, což 

vysvětluje i její vzrůstající oblibu. Obnovená premiéra byla stejně jako Labutí jezero finančně 

podpořena účelovou dotací našeho zřizovatele, Statutárního města Brna, na obnovu klasického 

repertoáru. Je to velmi důležitá investice, vezmeme-li v úvahu životnost a ekonomický potenciál 

klasických baletních inscenací. Například Bajadéra měla českou premiéru v Brně v roce 2003. Z dotace 

byla uhrazeno pořízení nové scénografie, která je dílem slovenského výtvarníka Marka Hollého. Svým 

současným pohledem na orientální vizuál klasické inscenace dal dílu větší vzdušnost, a hlavně ve 

druhém jednání větší možnosti pro bezproblémovou inscenaci slavného obrazu baletu Království 

stínů, ve kterém si choreografie vyžaduje velké prostorové nároky. Premiéra a následné reprízy byly 

podpořeny výkony hostujících baletních sólistů v hlavních mužských rolích baletu. V premiérovém 

obsazení byl vysoce hodnocen výkon Klaudie Radačovské, Ivony Jeličové, ale především prvního 

sólisty Finského národního baletu Michala Krčmáře v roli Solora. Následně vystoupil ve stejné roli 

i Maxim Chashchegorov, emeritní první sólista Bavorského státního baletu v Mnichově. Velký divácký 

ohlas inscenace je navzdory některým názorům odborné kritiky jasným potvrzením kvalit inscenace 

a příslibem pro živý zájem o tento balet v budoucnosti. Premiérou Bajadéry byla ukončena obnova 

klasického repertoáru Baletu NdB. 
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WALKING MAD (V RÁMCI VEČERA PETITE MORT) 

Česká premiéra 11. 5. 2019 v Janáčkově divadle 

Hudba:    Maurice Ravel (Bolero), Arvo Pärt (Für Alina) 

Choreografie:   Johan Inger 

Scéna a kostýmy: Peter Horne 

Světelný design:  Erik Berglund 

Nastudování:  Carl Inger 
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Premiérovým uvedením večera Petite Mort došlo v roce 2016 v Baletu NdB k historické události. 

Představili jsme čtyři choreografie, které výrazně rozšířily náš repertoár neoklasických a současných 

baletních titulů. Poprvé jsme zařadili do repertoáru dílo Jiřího Kyliána, dokonce jedno z jeho 

nejslavnějších a nejžádanějších, Petite Mort. Stejnojmenný titul je ale stále výjimečný, je prodchnut 

uměleckým duchem Nizozemského tanečního divadla, a to nejen prostřednictvím osobnosti Jiřího 

Kyliána, ale i dalších tří tvůrců, Mária Radačovského, Lukáše Timuláka a od května 2019 premiérově 

i Johana Ingera. Všichni tito choreografové totiž prožili větší část svých interpretačních kariér 

v Nederlands Dans Theater pod Kyliánovým vedením a zažili úžasnou tvůrčí atmosféru v jeho 

souboru. Walking Mad skvěle doplňuje stávající dramaturgickou skladbu večera a tímto odvážným 

moderním zpracováním Ravelova Bolera jsme poprvé do repertoáru Baletu NdB uvedli oceňovanou 

choreografii Johana Ingera. Inger je tvůrcem dnes již se světovým renomé a spolupracuje 

s významnými baletními soubory po celém světě, je mimochodem držitelem prestižního ocenění 

Benois de la Danse za choreografii. Ve Walking Mad zvolil jako doprovod ke svému dílu kontrastní 

hudební kompozici. K vášnivému a postupně kumulujícímu Ravelovu Boleru postavil v kontrapunktu 

niternou minimalistickou skladbu Arvo Pärta. Walking Mad přináší vlny emocí, nejprve smích a pak 

slzy. Tanečníci sdílejí jeviště s pohyblivou stěnou, která prostor rozděluje a umožňuje tak vytvořit 

řadu různých scén a interakcí a zároveň symbolizuje překážky, které si lidé vzájemně staví ve svých 

vztazích. Baletní soubor na této choreografii opět povyrostl a dosáhl v interpretaci současného baletu 

další mety, která jej posouvá k dalším neméně náročným uměleckým cílům. 
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CHOREOGRAFICKÝ ATELIÉR  

Premiéra projektu 5. a 6. 4. 2019 v Divadle Reduta 

Premiérový projekt tvůrčí dílny mladých tanečníků v Divadle Reduta  

 

V roce 2019 již posedmé uvedl Balet NdB projekt tvořivých dílen 

pro začínající choreografy z řad souboru. Projekt, který je ve 

světě již zcela běžný, dává možnost začínajícím choreografům 

a tanečníkům, kteří mají kreativní potenciál, uplatnit své tvůrčí 

představy na skutečné scéně. Při realizaci tohoto projektu jde 

především o příležitost volné tvorby pro mladé umělce, 

s rozdílnou úrovní jednotlivých miniatur a divokou dramaturgií 

se počítá. Zkušenosti z předchozích ročníků jasně dokazují, že 

projekt má kladné divácké ohlasy i umělecké výsledky. 

Choreografové, kteří jsou v jednotlivých ročnících úspěšní, 

získávají i příležitost v podobě tvorby repertoárových miniatur 

v rámci složených tanečních večerů v divadle Reduta nebo 

v open air projektech Baletu NdB. V aktuálním ročníku se 

projektu zúčastnilo sedm choreografů - Barbora Bielková 

(Duality), Kristýna Kmentová (Music), Carolina Isach (#itgirls), 

Uladzimir Ivanou (Irreconcilable), Nelka Lazović (Na lusknutí), Martin Svobodník (Adagio Maestoso), 

Luděk Mrkos (A co potom…???). Choreografický ateliér jako projekt v sobě skrývá jednu důležitou 

přidanou hodnotu. Dává příležitost mladým choreografům zkusit tvořit „naostro“ a pro divadelní 

publikum. Tento výstup jim pak může otevřít dveře k další, již pokročilejší tvorbě. 
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1.1.3 ČINOHRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETR ERBES, ANNA KLIMEŠOVÁ, DAVID KOŠŤÁK, ADAM SKALA 

ZEMSKÝ RÁJ TO NA DOHLED? 

Premiéra 26. 1. 2019 v Divadle Reduta 

Režie:    Zuzana Burianová, Anna Klimešová, Jan Holec 

Dramaturgie:   Barbara Gregorová 

Scéna:    Ján Tereba 

Kostýmy:   Zuzana Sceranková 

Hudba:   David Smečka 

Režijní supervize:     Martin Františák  

http://www.ndbrno.cz/cinohra/zemsky-raj-to-na-dohled-18-19
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První premiéra roku 2019 Zemský ráj to na dohled?, specifikovaná jako „Vesmírná groteska, jevištní 

báseň o světě, se kterým jsme ztratili kontakt nebo mezigalaktická konference? Tři zastavení na 

horizontu budoucnosti. Blízká setkání vzdálených nadějí, paralelní světy našich černých děr.“ patřila 

druhé části projektu zabývajícího se českou identitou. Po inscenační koláži Hoří v sadě rodném květ 

(2018), která se věnovala 100. výročí vzniku československého státu a vytvořilo ji celkem šest 

renomovaných režisérů, byla tentokrát oslovena nejmladší generace režijních tvůrců a dramatiků, 

aby se zabývala tématem budoucnosti české / evropské identity. Pod režijní supervizí Martina 

Františáka vznikly tři scénické črty, které v rámci tzv. „vesmírných intermezz“ doplňovaly úryvky 

z Máje Karla Hynka Máchy. Generační výpověď inscenačního týmu směřovala zejména k otázkám 

týkajícím se budoucnosti planety – civilizací postiženou změnou klimatu. Režisérka Zuzana Burianová 

s Adamem Skalou (*1986) se v úvodní scénické črtě rozhodli pro žánr tzv. „existenciální grotesky“ 

z blízké budoucnosti, přítomnosti i  minulosti s ironickým názvem Kindervajíčko. Druhá část projektu 

Ráj 2.0. od autora Davida Košťáka (*1991) v režii Jana Holce se zabývala světem po apokalypse. 

Režisérka Anna Klimešová s Petrem Erbesem (*1991) se v poslední části projektu nazvaném Őlmrich 

rozhodli pro formát vědecké konference o unikátním nálezu tzv. Őlmricha, odehrávající se 2000 let 

po zničení planety země na měsíci Phobos. Režijní tým si zvolil pro všechny tři části i jednotnou 

scénografii – Ján Tereba (scéna), Zuzana Sceránková (kostýmy). Hlavní sjednocujícím scénickým 

prvkem se stal satelit, poslední spojení se světem, civilizací.  

Cílem inscenačního projektu bylo představit nastupující generaci režisérů a talentovaných dramatiků 

a tím zahájit kontinuální spolupráci na nových dramatických textech psaných přímo pro činohru NdB. 

Celý tým ocenil možnost společně pracovat na inscenačním projektu, ve kterém se setkává několik 

tvůrčích přístupů i odlišných autorských poetik. Tuto zkušenost režiséři i autoři nadále zhodnocují ve 

své další profesní kariéře. Režisér Jan Holec aktuálně nastoupil na pozici uměleckého šéfa v Divadle 

Petra Bezruče, režisérka Anna Klimešová je nominovaná v letošních Cenách divadelní kritiky na Talent 

roku. Dramatické texty Davida Košťáka a Petra Erbese uvádí v této sezóně i další divadla (např. 

Divadlo na Zábradlí, Švandovo divadlo). 
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SIMON NOWRA 

NOC BLÁZNŮ 

Premiéra 15. 2. 2019 v Mahenově divadle 

Překlad a režie:   Šimon Dominik 

Dramaturgie:   Lucie Němečková 

Scéna:    Karel Čapek 

Kostýmy:   Tereza Vašíčková 

Světelný design:   Martin Špetlík 

Hudba:    Wolfgang Amadeus Mozart, Matěj Kroupa 

Pohybová spolupráce: Martin Pacek 

Pěvecké nastudování: Petr Svozílek 
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Dobrých komedií není na repertoáru velkého městského divadelního domu nikdy dost – kromě 

potěchy, kterou přináší takové tituly divákům a obchodnímu oddělení divadla, jsou komedie 

nedocenitelné v možnostech, které otevírají pro rozvíjení herecké tvořivosti a ansámblového 

herectví. Uvést proto na velkém činoherním jevišti současnou komedii s krásnými hereckými 

příležitostmi významného autora jakou je právě Noc bláznů Louise Nowry, je ze všech ohledů 

vynikajícím tahem.  

Jako u jiných komedií je námět Nowrovy hry docela prostinký – začínající režisér se chystá vytvořit 

inscenaci, která ohromí celý svět a přinese mu velkou slávu a mnoho dalších životních možností. 

Inscenace bude mít i přesah celospolečenský, protože ji nastuduje s pacienty místní psychiatrické 

kliniky – problém začíná ve chvíli, kdy jeden z pacientů prosadí, aby hráli Mozartovu operu Così fan 

tutte. Pyroman, narkoman závislý na lithiu, který ke všemu nenávidí Mozarta, koktající právník, 

autistka… to je jen vzorek hereckého souboru, jehož členové neumějí ani zpívat, ani italsky. Diváci se 

z půvabné hry charakterů spolu s režisérem Lewisem zaplétají do životních příběhů bláznů, nechávají 

se vtahovat tak dlouho, až přestane být jasné, kdo je tady vlastně bláznem.  

Australský dramatik a divadelní režisér, jehož křestní jméno se nápadně podobá jménu ústřední 

postavy režiséra v blázinci (Louis - Lewis) a který hru poprvé uvedl v roce 1992, vytvořil v Noci bláznů 

velmi dobrý podklad pro rozehrávání komedie – vždyť komedie se vždy zabývá více lidským chováním 

než jednáním a nejvíce (d)efektních druhů chování se pochopitelně najde v blázinci. Podle působivé 

inscenace byl v roce 1996 v australské produkci natočen úspěšný stejnojmenný film, k němuž svou 

hru adaptoval sám autor.  V inscenaci blázní kromě našich herců také jeden ze stálých hostů 

Mahenovy činohry, Tomáš Šulaj, poprvé se v tomto kuse představila a zazářila významná posila 

dámské šatny, Tereza Richtrová.  
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RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, ZOJA MIKOTOVÁ, IVA KLESTILOVÁ 

MNE BLESK SE DOTEKL 

Premiéra 22. 3. 2019 v Divadle Reduta 

Režie:    Zoja Mikotová 

Dramaturgie:   Pavel Jurda 

Scéna:    Jan Štěpánek 

Kostýmy:   Marie Jirásková 

Hudba:    Zdeněk Kluka 

Světelný design:  Pavla Beranová 

Pěvecké nastudování: Petr Svozílek 

 

http://www.ndbrno.cz/cinohra/zoja-mikotova
http://www.ndbrno.cz/cinohra/zoja-mikotova
http://www.ndbrno.cz/cinohra/jan-stepanek
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Cyklus Spílání Brnu, který byl jednou z dramaturgických linek za šéfování Martina Františáka a v němž 

se divadlo vyjadřovalo k aktuálním českým a lokálně brněnským tématům (součástí cyklu byly např. 

inscenace Podezřelá krajina s anděli o básníku Zdeňku Rotreklovi nebo Zázrak v černém domě Milana 

Uhdeho) byl  zakončen inscenací textu zhotoveného na zakázku Mahenovy činohry a na tělo našemu 

městu. Mne blesk se dotekl Zoji Mikotové a Ivy Klestilové je dosud jedním z nemnoha životopisných 

děl, chápající se života významného brněnského rodáka, novináře, spisovatele, občanského aktivisty 

Rudolfa Těsnohlídka. Právě dosavadní všeobecná nedostatečná péče o povědomí o důležitém Brňanu 

zařadila tuto inscenaci do cyklu Spílání Brnu. 

Kolik toho víme o Rudolfu Těsnohlídkovi? S výčtem známých zásluh musíme začít Liškou Bytrouškou, 

možná tušíme o založení Dětského domova Dagmar či tradice Vánočního stromu na dnešním Náměstí 

svobody… v nejlepším případě můžeme tento výčet zakončit objevením a podporou Eskymo Welzla či 

nepříliš známou novinářskou prací. Ale jeho osobní život, plný melancholie a duševních chorob, 

neštěstí a smutku mizí za aurou „toho, kdo napsal Lišku Bystroušku“. Těsnohlídkova žena zemřela za 

nejasných okolností na svatební cestě v Norsku (mimochodem, byl to také vynikající překladatel 

z norštiny…), jeho druhé manželství skončilo krachem, celý život bojoval s nedoceněním vlastní 

novinářské práce, ačkoliv jeho soudničky byly na vynikající úrovni a několikrát vyšly i knižně. A svůj 

život dobrovolně ukončil v pětačtyřiceti letech.  

Inscenace Zoji Mikotové podle textu vycházejícího z Těsnohlídkových soukromých spisů, z jeho 

uměleckého díla i z událostí jeho života, je působivým příběhem o známém neznámém. Čisté 

scénografické řešení umožnilo režisérce vytvořit inscenaci, která působí na diváky množstvím 

jednoduchých, ale překvapivě silných obrazů – ostatně jako jsou jednoduché a silné Těsnohlídkovy 

knihy.  
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MARCEL PROUST, HAROLD PINTER, DI TREVIS 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU 

Premiéra 12. 4. 2019 v Mahenově divadle 

Režie:     Jan Antonín Pitínský 
Adaptace:    Harold Pinter, Di Trevisová  
Překlad adaptace:   Martin Sládeček 
Úprava adaptace a dodatky:  Jan Antonín Pitínský, Barbara Gregorová 
Překlad dodatků:  Prokop Voskovec, Jiří Pechar 
Dramaturgie:    Barbara Gregorová 
Scéna:     Tomáš Rusín 
Kostýmy:    Zuzana Rusínová 
Hudba:     Richard Dvořák 
Videoprojekce:   Tomáš Hrůza 
Choreografická rekonstrukce baletů V. Nižinského: Jan Razima 
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Inscenace Hledání ztraceného času vychází z divadelní adaptace a nerealizovaného filmového scénáře 

dramatika Harolda Pintera a režisérky Di Trevisové, která vznikla v roce 2000 pro Royal National 

Theatre v Londýně. Text je „ proustovsky“ strukturován do podoby obrazových scén, které střídají 

dialogy i monologické pasáže, jemné detaily i velká gesta. Hlavním průvodcem zůstává (stejně jako 

v románu) Marcel a ubíhající čas. Vzhledem k rozsáhlosti předlohy předcházela inscenaci dvouletá 

příprava, která zahrnovala kromě četby sedmisvazkového románu, studium Proustovské tvorby, 

historických dobových materiálů, hudebních i filmových nahrávek. 

Režisér Jan Antonín Pitínský přenesl adaptaci do fiktivního prostoru současné moderní galerie Proust, 

ve které představuje vlastní „četbu“ Hledání ztraceného času. Režijní poetika J. A. Pitínského 

znásobena jeho dlouholetým zájmem o dílo Marcela Prousta ožila ve vizuálně i akusticky mimořádně 

působivém scénickém tvaru. Minimalistická scéna Tomáše Rusína vytvořila prostor pro zrcadlení 

času, vztahů, kde se lidé potkávají, ale mohou se snadno stát i objekty pozorování. Místo, kde se 

přirozeně střetávají epochy, estetické styly, kde pomíjivost střídá věčnost. Dalším klíčovým 

průvodcem inscenace se stala hudba. Kromě původní scénické hudby Richarda Dvořáka zazněly 

v inscenaci téměř všichni oblíbení Proustovi hudební skladatelé (např. I. Stravinskij, C. Debussy, J. 

Ibert, L. v Beethoven a další).  

Pro úplně dotvoření atmosféry „proustovského světa“ se o přestávce při reprízách představení 

podávají francouzské sušenky tzv. madlenky, které představují jeden z klíčových momentů románu. 

K inscenaci byl vydán speciální rozšířený program, ve kterém byl např. poprvé přeložen originální 

dotazník Marcela Prousta a úryvky z deníků Proustovy hospodyně Celésté Albaret. Ve spolupráci 

s Alliance Française Brno a katedrou romanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se též 

uskutečnila (v rámci jedné z podzimních repríz) přednáška prof. Josefa Fulky - Narace v Proustovském 

románu. Ojedinělý inscenační opus vznikl se záměrem představit bohatost a aktuálnost románové 

předlohy, která se pro diváky může stát inspirací k vlastní četbě.   
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EWALD PALMETSHOFER 

PŘED VÝCHODEM SLUNCE 

Premiéra 20. 5. 2019 v Divadle Reduta 

Překlad:    Iva Kratochvílová  

Režie:    Thomas Zielinski 

Dramaturgie:  Pavel Jurda 

Scéna:    Andrej Ďurík 

Kostýmy:   Eva Jiřikovská 

Hudba:    Ivan Acher 

  

http://www.ndbrno.cz/opera/eva-jirikovska
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Dávno předtím, než napsal Gerhart Hauptmann, tehdy již ověnčený Nobelovou cenou za literaturu, 

svou slavnou hru Před západem slunce, byla uvedena jeho prvotina, v dnešních dnech nepříliš 

inscenovaný kus Před východem slunce. V roce 1889, kdy evropské umění prožívalo vrchol vzmachu 

realismu v tom nejlepším slova smyslu, se stal mladý, neznámý autor respektovanou osobností právě 

díky této hře. Po sedmdesáti letech od spisovatelovy smrti, v roce 2017, se hry chopil rakouský 

dramatik Ewald Palmetshofer, aby jej jako poctu autorovi převedl do současného divadelního jazyka 

ve švýcarské Basileji – odtud se úspěšná adaptace vydala na přední světová jeviště a dorazila i do 

Divadla Reduta.  

Současná adaptace silného rodinného dramatu, v němž se během jediné noci mají odhalit a vyřešit 

křivdy nahromaděné v rodině za mnoho let, přinesla do Reduty velmi moderní podívanou. V režii 

česko-německého tvůrce Thomase Zielinského se inscenace stala působivým zážitkem, v němž 

mohou excelovat herci činoherního souboru – zvláště pak Isabela Smečková-Bencová, jejíž postava 

labilní Marthy před východem slunce porodí své první dítě, je úlohou náročnou a skvěle zvládnutou.  

Drama uváděné na velkých světových jevištích se vešlo do Divadla Reduta díky vynikající scénografii 

Andreje Ďuríka, jeho pojetí prostoru, tvořené centrálním lomeným schodištěm na točně, patří 

k výrazným scénografiím minulého roku a inscenace je díky ní plná velkých obrazů i přes komornost 

jeviště Divadla Reduta.  

Inscenací Palmetshoferova Před východem slunce se Mahenova činohra zařadila po bok významných 

evropských divadel – a nejen díky textu, inscenace promlouvá současným divadelním jazykem a učí 

tomuto náročnému způsobu scénování své herce i své diváky.  
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ALENA MORNŠTAJNOVÁ 

HANA 

Premiéra 7. 6. 2019 v Mahenově divadle 

Adaptace a režie: Martin Glaser 

Dramaturgie:  Lucie Němečková 

Scéna:    Pavel Borák 

Kostýmy:   Markéta Sládečková 

Světelný design:   Martin Špetlík 
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V Mahenově divadle uzavřela sezonu 2019/2020 inscenace románu Aleny Mornštajnové Hana. 

Příběh se z podstatné části odehrává ve Valašském meziříčí a vychází ze skutečných událostí. Jedna 

část příběhu se odehrává v padesátých letech, kdy Meziříčí schvátila tyfová epidemie a ústřední 

postava, dívka Mira, přijde o celou rodinu a musí jít bydlet ke své podivínské tetě Haně. Druhá část 

příběhu nám odkrývá, proč je teta Hana tak podivná – a sledujeme osud meziříčských židů ve 

třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, šikanu, skrývání před nacisty, cestu do terezínského 

koncentračního tábora, návrat do světa změněného válkou a holokaustem.  

Alena Mornštajnová (*1963) je překladatelka a významná česká prozaička – její vyprávění, rozhodně 

poučeno na překládaných dílech, je fascinujícím způsobem lehké a svižné, ačkoliv si pro své romány 

volí drsné náměty z oblasti československých dějin a pohnutých rodinných vztahů. Právě střet velkých 

a malých dějin, je ústředním tématem jejích knih – a je tomu tak i v Haně, v příběhu se potkávají 

největší události (nacistické koncentrační tábory) s těmi menšími (tyfová epidemie ve Valašském 

meziříčí) až po běžné životní potíže (první lásky a zklamání atp.). Alena Mornštajnová původně chtěla 

napsat knihu jen o epidemii tyfu, ale při rešerších narazila na dějiny meziříčské židovské obce, která 

po holokaustu v podstatě zanikla – a z židovského motivu se postupně stala vedlejší příběhová linie, 

z příběhové linie celá jedna kniha románu, až nakonec kniha nese jméno hlavní hrdinky, židovky 

Hany.  

Pro Mahenovu činohru román adaptoval a zrežíroval Martin Glaser, jeho dramatizace je věrná 

původnímu příběhu, úpravou docílil však vynikajících možností pro vlastní inscenaci, v níž je kromě 

vynikajících hereckých výkonů hrdinek v hlavních rolích (E. Novotná, T. Richtrová, T. Groszmannová) 

vyzdvihnout také působivou a funkční scénu Pavla Boráka i kostýmy Markéty Sládečkové-Oslzlé (které 

musejí obsáhnout několik generací a vývoj módy od třicátých do šedesátých let).  

Inscenace patří k divácky nejúspěšnějším kusům, jež Mahenova činohra uvádí, díky svému poctivému 

a nápaditému zpracování příběhu byla také nominována na Cenu divadelních novin v kategorii 

Inscenace roku předním českým teatrologem Jan Císařem. 
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ZDENĚK KRÁL 

EDISON! 

Premiéra 19. 6. 2019 v Mahenově divadle na Malé scéně 

Režie:   Hana Mikolášková 

Dramaturgie:  Hana Hložková 

Výprava:   Barbora Čechová 

Hudba:   Zdeněk Král 

Texty písní:  Tomáš Novotný 
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Edison! je původní hrou skladatele a hudebníka Zdeňka Krále (*1971), který svou pozornost na 

literárním poli zaměřuje tvorbě pro děti. Smyslem inscenace, jež vznikla z potřeby divadla připravit 

titul pro diváky školního věku, byl umělecky hodnotný a zábavný tvar, který má také edukační obsah. 

Hlavním tématem hry je vědecká práce a vynalézání, jakožto činnosti, které jsou motorem 

společenského pokroku, což je konkretizováno legendou nejen v oboru elektrotechniky.  

Thomas Alva Edison, slavný americký vynálezce houževnaté povahy a bystré mysli, nezískal svou 

přezdívku „čaroděj z Menlo Parku“ náhodou. Dodnes je příkladem člověka, který životy budoucích 

generací navždy spojil se září světla a účinky elektrické energie. Jeho kariéra však nebyla jenom 

sledem úspěchů, ovací, všeobecné podpory, dokonce ani stoprocentní „fair play“ – což je 

charakteristické pro souboj, jenž vedl s Nikolou Teslou v rámci tzv. „války proudů“. Za namáhavou 

prací tohoto věčně zapáleného vynálezce a podnikatele stojí řady potíží a překážek, které v průběhu 

svého života musel trpělivě překonávat. I přesto u něj bylo tvůrčí nadšení většinou silnější než strach 

z nezdaru. I když je autorem více než tisícovky patentů k přístrojům, které dodnes používáme, pro 

diváky dnešního Mahenova divadla je osobnost Thomase Alvy Edisona navždy spojena především se 

„žárovkou“. Edisonova firma se totiž podílela na elektrifikaci tehdejšího Divadla Na hradbách, které 

se díky tomu stalo prvním plně elektricky osvětleným divadlem v Evropě.  

Postava Thomase Alvy Edisona je v inscenaci představena jako pracovitý člověk, který se trpělivě 

a důkladně věnuje svému oboru, má ze své činnosti radost, je schopný řídit vlastní firmu a osobní 

i pracovní neúspěchy ho pohání kupředu. Jako průvodce hrou je charakteristický svou rozšafnou 

povahou, v níž se nezapře chlapecká radost z objevování, kterou si dokázal uchovat i v dospělosti. 

Jeho hlavními „partnery“ jsou loutky osmiletého chlapce Lukyho a jeho sestry Izy. S postavami 

zvídavých dětí z 21. století se „malí“ diváci mohou lépe identifikovat, zároveň přináší do celé 

inscenace přirozený humor a nadsázku, která vyvažuje „vzdělávací“ scény.     

Do hravé a dynamické inscenace zakomponovala režisérka Hana Mikolášková nejen scény, v nichž 

herci spoluhrají i s loutkami (autorkou je Barbora Čechová), ale také pasáže, ve kterých jsou 

připravovány chemické (Edison byl původně chemik) a elektrické experimenty. Ve spolupráci 

s odborníky z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR tak vytvořila bezpečné pokusy, na kterých se 

diváci mohou spolupodílet. Zdeněk Král je původní profesí hudební skladatel, na jevišti tudíž zazní 

devět písní (otextoval je Tomáš Novotný), jejichž pěvecká i hudební interpretace zcela závisí na umu 

čtyř nadaných herců. V titulní roli se rozloučil s angažmá v Mahenově činohře Dušan Hřebíček. Mezi 

Edisonovými jevištními kumpány, kteří ztvárňují desítku různorodých postav, objevujících se 

v rozličných životních epizodách slavného vynálezce, se vedle Martina Veselého představil nový člen 

souboru Vojtěch Blahuta a hostující absolventka JAMU Simona Rejdová. Tato čtveřice interpretů 

dokáže vtáhnout diváky do příběhu s bravurou a v rychlém tempu odehraje náročnou 

sedmdesátiminutovou inscenaci. Jako doplněk k inscenaci pro děti od 6 let je interaktivní pracovní 

a hrací sešit pro všechny vědou posedlé, či potenciální pokračovatele vynálezců a vědců, kteří 

pomáhají lidstvu vpřed. 
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MARTIN ČIČVÁK 

##T#€£#%# 

Premiéra 21. 6. 2019 v Divadle Reduta 

Režie:   Martin Čičvák 

Dramaturgie:   Hana Hložková 
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Poslední premiérou sezony 2018/19 bylo původní české monodrama, které napsal pro přední 

herečku souboru – Terezu Groszmannovou – režisér a dramatik Martin Čičvák (*1975). V podnázvu 

inscenace se vyskytuje termín „stand-up“, který je významným formálním prvkem náročného 

dramatického útvaru. Komediální monodrama totiž vědomě využívá principů známých z populárních 

zábavných skečů uváděných zejména v angloamerickém prostředí. Způsob interpretace tak počítá 

s všestrannou osobností, která dokáže být 70 minut „sama na jevišti“ se složitě rytmizovaným textem 

plným repetic, se schopností vnášet do představení aktuální podněty, schopností komunikovat 

s publikem, manipulovat se střelnou zbraní a je technicky zdatná po hlasové stránce tak, aby dokázala 

ovládnout prostor Divadla Reduty. (Monodramata se kvůli velké náročnosti odehrávají převážně 

v malých prostorech.)  

Zápletka intelektuální monodramatické komedie vychází ze situace, kdy „žena činu“ – herečka Tereza 

Groszmannová odhodlá vykonat něco, co povede k obecnému blahu. K tomuto zásadnímu 

rozhodnutí dojde poté, co na základě svého pozorování zjistila, jak moc „nespravedlnosti je na světě“, 

což dokládá mj. i osobními postřehy o dění v Brně – od zákulisí divadel až k praktikám v jednom 

sportovním klubu. Pro svůj bohulibý čin však potřebuje neprůstřelné alibi, které jí mají dodat diváci 

v sále. K tomu nepotřebuje příliš mnoho svědků, protože „věc“ je tajná a nebezpečná. Proto zvolila 

pro svůj pořad název, který je natolik nesrozumitelný, že se „určitě“ dobře neprodá. 

Původní monodrama pracuje s určitou herečkou ve fiktivní situaci, ale jeho součástí jsou i skutečná 

fakta nejen ze soukromého života, která herečka divákům odhaluje. Důležitým tématem hry je postoj 

ženy ke společenským tématům. I proto je na plakátu k inscenaci Tereza Groszmannová ve 

svatebních šatech, se zbraní v jedné ruce a s novorozenětem ve druhé, což evokuje jak zostřenou 

ochranu rodinného krbu, tak i jasný feministický postoj. Na otázku, zda je představení „vhodné pro 

ženy“, herečka odpověděla: „Jako žena bych řekla, že je to vhodné pro ženy. A jako muž říkám, že 

chlapy nezklamu. A exprese bude. A postoj taky – k čemukoliv.“ Humor je tedy herečce vlastní, 

a proto s jeho různými nuancemi – od ironie až k sarkasmu – dokáže v této netypické inscenaci tak 

dobře pracovat.  

Dramatik Martin Čičvák, který píše pro konkrétní herce (Kukura pro Juraje Kukuru) nebo soubor (Urna 

na prázdném jevišti pro herečky Činoherního klubu), si energickou komičku Terezu Groszmannovou 

nevybral náhodou. Za rozhodnutím napsat pro ni monodrama stála nejen jejich letitá spolupráce na 

inscenacích v Národním divadle Brno, ale zejména přirozený temperament a schopnost komediální 

nadsázky, které je schopna v tak náročném úkolu zúročit. Tereza Groszmannová totiž musí naučit 

diváky „střílet“ – nekorektně a přesně do všemožných společenských a politických témat, což se jí 

skvěle daří.  
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CARLO GOLDONI 

MIRANDOLÍNA 

Premiéra 4. 10. 2019 v Divadle Reduta 

Překlad:    Tereza Groszmannová 

Režie:   Peter Gábor 

Dramaturgie:   Hana Hložková 

Scéna:    Michal Syrový 

Kostýmy:   Tomáš Kypta 

Hudba:    Mario Buzzi 

Pohybová spolupráce: Jiří Bilbo Reidinger 

Pěvecké nastudování: Petr Svozílek   
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Slavný dramatik a reformátor commedia dell´arte – Carlo Goldoni (1707–1793) napsal během svého 

života více než 200 divadelních textů. Za úctyhodným číslem se skrývají desítky scénářů 

k improvizovaným komediím, hudebním intermezzům, libretům komických oper, několika 

tragikomediím a desítky komedií, z nichž se mnohé dodnes hrají zejména v evropských divadlech. 

Postava temperamentní a svůdné hostinské Mirandolíny, kterou přivedl na benátské jeviště v roce 

1752, se v činoherní podobě (existuje i v opeře a baletu) objevila v historii Národního divadla Brno 

pouze v roce 1938 (Naše paní hostinská, Divadlo na Veveří, režie Antonín Klimeš) a 1947 (Paní 

hostinská, Reduta, režie Milan Pásek), což je, vzhledem k častému uvádění her tohoto významného 

komediografa, překvapivé. V italském prostředí je Mirandolína (La Locandiera) vysoce úspěšnou 

hrou. Postava Mirandolíny byla napsaná přímo pro konkrétní benátskou herečku – Maddalenu 

Marliani-Raffi (řečenou Corallina) a od té doby si roli emancipované hostinské vyzkoušela v Itálii řada 

velkých hereckých hvězd: Adelaide Ristori, Eleonora Duse, Emma Gramatica, Rina Morelli, Valeria 

Moriconi, Manuele Kustermann a mnohé další.  

K uvedení Mirandolíny v NdB bylo několik důvodů a ty nejpodstatnější se týkají důležité členky 

souboru – Terezy Groszmannové. Výrazná komediální herečka byla ideální představitelkou titulní 

role, nejen proto, že má vřelý vztah ke Goldonimu – v NdB účinkovala v inscenacích Poprask na 

laguně, Náměstíčko – MS Italia '90, Treperendy, ale také má cit pro dramatické situace, tempo a řeč, 

kterými se tento dramatik vyjadřuje, a to díky dobré znalosti italského jazyka, jenž studovala na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tato spojení vedla k rozhodnutí, aby interpretka drama 

nově přeložila přímo pro potřeby konkrétní inscenace, což se ukázalo jako šťastná volba. Skvělá 

herecká praxe Terezy Groszmannové (*1974) v kombinaci se znalostí rytmu italského dramatického 

textu, podporujícího dynamickou hereckou akci, způsobem vyjadřování postav jazykem, který si 

umně zahrává s dvojsmysly a zároveň je výstižný a působí svižně, jí pomohla vytvořit kvalitní překlad. 

Herecká zkušenost ji při překládání přiměla s textem pracovat tak, aby byl srozumitelný divákovi 21. 

století. Proto se rozhodla některé pasáže smysluplně redukovat. Překladatelka vysvětluje, v čem to 

spočívalo: „Asi nejvíc v tom, jak se tehdy pohlíželo na nezávislou ženu ve společnosti. V rozsáhlých 

proslovech Mirandolíny se totiž jinými slovy opakovalo to stejné. Mnohé výroky byly navíc příliš 

spoutané s dobovými reáliemi, které pro potřeby inscenace nebylo nutné zachovávat.“  

Jednoduchá zápletka komedie pracuje s tématem schopné ženy – svérázné majitelky hostince ve 

Florencii (Tereza Groszmannová), která „rozumí podnikání víc, než kdekterý muž“. V lokále 

i v pokojích má stále plno, jenže mnozí z návštěvníků doufají i v její osobní náklonnost, což je případ 

zchudlého vychloubačného markýze di Forlipopoli (Michal Bumbálek) a zbohatlého, sebestředného 

hraběte d´Albafiority (Vojtěch Blahuta). Zdálo by se, že pracovat mezi dotěrnými nápadníky, kteří 

nešetří dárečky, je zábavné, jenže jejich omezenost je i pro temperamentní hostinskou úmorná. 

Protože má veselou povahu, zbystří v momentě, kdy do jejího podniku vkročí zapřisáhlý odpůrce žen 

– baron di Ripafratta (Petr Bláha). Léčka, kterou mu Mirandolína nachystá se bohužel zvrtne 

v cynickou hru, která vyústí v nečekané rozuzlení, jehož součástí je pro svobodně smýšlející ženu 

„trest“ v podobě manželství.  

Inscenace režiséra Petera Gábora pracuje s koncepcí „divadla na divadle“ jak ve scéně Michala 

Syrového, jež evokuje hostinec i klasicistní divadlo, neboť využívá šerosvitu a množství funkčních 

i kašírovaných opon, tak v kostýmech Tomáše Kypty, které jsou historizující i opulentní, avšak s prvky 

současné módy, jakožto divadelní nadsázky. Falešná „hra“ Mirandolíny s nápadníky odkazuje 

k divadlu, které s diváky také hraje „nepravdivou“, avšak konvencemi domluvenou „hru“. Gáborova 

důslednost v ohledu k „maskám“, které má člověk ve společnosti a které někdy nesundává ani sám 

před sebou, se skvěle zúročuje v efektním divadelním tvaru, plným humorných situací, dramatických 

zvratů, pohybových klauniád (Jiří Bilbo Reidinger) a ironie. To vše má režisér navíc skvěle podchyceno 

také v hudbě, kterou skladatel Mario Buzzi koncipoval tak, aby hlavní postavy měly v muzice svá 
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operní „alter ega“, jakožto doplnění a dopovězení svých typů. Mirandolíně tak připadl „lyrický soprán, 

sirénovitě vábivý i tvrdohlavě umanutý, baronovi misogynní brblavé basso buffo, markýz obdržel 

mečivě popuzený tenor a hrabě sebevědomě nadutou polohu barytonovou,“ jak dodává autor hudby. 

Árie, ve kterých se pracuje nikoliv s konkrétním jazykem, ale se slabikami, vokály a citoslovci, pro 

potřeby inscenace nahráli sólisté operního souboru NdB – Andrea Široká (soprán), Jan Štáva (bas), 

Ondřej Koplík (tenor) a Tadeáš Hoza (baryton). Stejné árie, avšak přizpůsobené skvělým zpěvačkám 

a herečkám činoherního souboru zpívají i naživo Jana Štvrtecká (Ortensia) a Hana Tomáš Briešťanská 

(Dejanira), představitelky dvou hereček z Goldoniho komedie. Inscenace má švih, vtip a je po profesní 

stránce umným artistním dílem, které si získalo nadšenou odezvu u diváků mnoha věkových 

a sociálních skupin. 
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DOUG WRIGHT 

PERA MARKÝZE DE SADE 

Premiéra 11. 10. 2019 v Mahenově divadle 

Překlad:   Pavel Dominik 

Režie:   Martin Glaser 

Dramaturgie:  Jaroslav Jurečka 

Scéna:   Pavel Borák 

Kostýmy:  Markéta Sládečková 

Světelný design:  Martin Špetlík 

  



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

52 
 

Není mnoho postav dějin literatury a filozofie, které by budily tak rozporuplné reakce, jako je 

francouzský provokatér markýz de Sade. Jeho život i dílo jsou dodnes zkoumány, odsuzovány 

i obhajovány – a právě cestou obhajoby se vydal americký dramatik a držitel Pultzerovy ceny za 

drama Doug Wright (*1962). Námět si vybral, protože ho samotného de Sade odpuzoval: „…když 

jsem četl de Sada, zdeptalo mě to, byl jsem upřímně zděšený. A poprvé za život jsem se ptal sám sebe: 

existuje literatura, která je až příliš toxická? A říkal jsem si: napsat obhajobu zjevně vynikajícího 

spisovatele jakými jsou třeba Jean-Paul Sartre nebo Jean Genet by bylo snadné, ale obhájit skutečně 

problematického spisovatele, jako je de Sade, to bude větší výzva,“ řekl v rozhovoru do programu 

k inscenaci.  

Hra premiérovaná v roce 1996 byla ve Spojených státech velmi úspěšná a pro svůj film si ji jako 

předlohu zvolil Philip Kaufman, jehož zpracování s hvězdným obsazením získalo mnoho ocenění 

a nominace na Ceny akademie (včetně nominace za nejlepší scénář). Fikce o závěru života markýze 

de Sade, který i ve vězení odmítá přestat psát, což jeho věznitele děsí a vede je to k nelidským činům, 

jimž se jeho fantazie mohou jen sotva vyrovnat, pokládá před diváky velmi podstatnou otázku: kam 

až sahá svoboda slova? Můžeme zabránit tomu, aby člověka napadaly některé věci, které 

považujeme za nevhodné? Kam jsme ochotni zajít, abychom se nemuseli konfrontovat 

s nepříjemnými představami?  

Na české jeviště se hra dostala poprvé, jednak díky vynikajícímu překladu Pavla Dominika, který vznikl 

na objednávku divadla, jednak proto, že témata svobody vyjádření, pravdy a lži a slovní manipulace 

jsou dnes opět velmi aktuální – sám autor považuje svou hru pro americkou společnost aktuálnější, 

než byla v době svého prvního uvedení, protože „… není možné dívat se na někoho, jako je Trump, 

a nevzpomenout si na někoho jako je Sade.“  

Na českou premiéru své hry přijel Doug Wright. Kromě účasti na generální zkoušce a premiéře vedl 

na Malé scéně Mahenova divadla seminář o současném americkém dramatu, kterého se kromě 

brněnských divadelníků účastnili také studenti JAMU, anglistiky a divadelní vědy na FF MU. Podle slov 

autora je brněnská inscenace jeho hry jednou z nejlepších, které za svůj život viděl – srovnával ji 

s mnohými americkými nastudováními, ale třeba i s pařížskou inscenací v Théâtre National de la 

Colline.  

V titulní roli exceluje Martin Siničák a poprvé se také v inscenaci představily dvě nové posily pánské 

šatny: v roli abbého de Coulmiera Ivan Dejmal a v roli doktora Royer-Collarda Petr Kubes. Komorní 

hra na velmi kontroverzní námět je díky citlivé režii Martina Glasera i skutečnému hereckému 

koncertu velmi vstřícně přijímána našimi diváky. 
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MARIUS VON MAYENBURG 

MARS 

Premiéra 5. 12. 2019 v Divadle Reduta 

Překlad:   Tomáš Dimter 

Režie:   Natália Deáková 

Dramaturgie:  Hana Hložková 

Scéna:   Lukáš Kuchinka 

Kostýmy:  Jana Smetanová 

Hudba:   Jakub Kudláč 

Videoprojekce:  Aleš Baumgartner 

Pohybová spolupráce: Pavol Seriš 
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Blížící se ekologická katastrofa na Zemi a teoretická možnost osídlení některé z planet naší sluneční 

soustavy je hlavní zápletkou hry Mars, německého autora Maria von Mayenburga (*1972), jednoho 

z největších německých dramatiků současnosti. Jeho hry jsou uváděny po celém světě, a přestože se 

dnes věnuje i režii, je stále považován za stěžejního spolupracovníka režiséra Thomase Ostermeiera, 

s nímž v Německu podnítil rozvoj „nové dramatiky“ a stál za úspěchem prostoru nazývaného 

„Baracke“ a poté Schaubühne am Lehniner Platz. Přestože je Mayenburg v českém divadelním 

prostředí dobře známý – v minulosti byly jen v Brně uvedeny tituly Tvář v ohni, Perplex, Mučedník, na 

jevišti Národního divadla Brno se text tohoto autora objevil poprvé a to relativně brzo po německé 

premiéře v květnu 2018 v německém Schauspiel Frankfurt. Mars je druhou inscenací v sezoně 

2019/20, která je v činohře cílena na uvádění současné evropské a světové dramatiky.  

Kolonizace Marsu je téma, které vážně žije ve vědecké komunitě už celá desetiletí. Hra Mars reaguje 

ironickým způsobem na konkrétní prohlášení, která od roku 2016 činí americký podnikatel a filantrop 

Elon Musk. Jeho snem je umožnit lidem žít na Marsu, protože se obává, že život na Zemi zanikne 

v důsledku globální katastrofy. Prostřednictvím své společnosti SpaceX se proto snaží snížit náklady 

na cestování do vesmíru. Tím by chtěl umožnit lidstvu přežít. Pokud bude dostatečně rychle 

pokračovat výzkum, zkušební procesy a rozvoj technologií, bude Muskův smělý plán nejspíš 

teoreticky možný. A právě do kontrastu k němu se Marius von Mayenburg prostřednictvím své hry 

„ptá“: Co člověk? Jak by vůbec zvládl fyzicky a psychicky skoro roční cestu na vysněnou planetu? Kdo 

by byl, mimo vyškolených astronautů, ochoten dobrovolně odletět na planetu, ze které se už nikdy 

nevrátí? Neztroskotá kolonizování Marsu v momentě, kdy se procesu výběru prvních osadníků chopí 

lidé? Pro dramatický konstrukt, zahrnující mnoho témat, od vesmírného plánování, ekologii, až po 

rodinné vztahy, si dramatik zvolil princip známý z reality show. Nebyla to volba náhodná, protože 

předstírání a hraní si na něco, co člověk není, je fenoménem velmi dobře charakterizujícím dnešní 

dobu, zároveň je divácky snadno čitelným, a v rámci dramatických situací je oblíbeným východiskem 

pro konflikty mezi postavami. Mayenburg proto dvě dvojice (otec s dcerou a dva bratři) přivádí do 

umělého prostředí výcvikového kurzu, které se nachází uprostřed prázdného domu v pralese, aby 

sledoval, jak se budou chovat v situaci, kdy se rozhoduje, kdo si zachrání život tím, že bude vybraný, 

aby odletěl na Mars. Autor hry své navenek ponuré, apokalypticky laděné sci-fi, obohatil o vtipné 

kombinace odkazů, skrývajících se v narážkách na žánrové filmy, na klasická divadelní dramata, 

reality show a především na společenskou situaci v Evropě a prostřednictvím jazyka tak vybudoval 

humor celé hry – od absurdního až k černému.  

Převedení hry do češtiny, kterého se na objednávku NdB výborně zhostil zkušený překladatel 

z německého jazyka Tomáš Dimter (*1974) nebyl zcela snadný, jak sám potvrzuje: „Je to hra na 

hranici „sprechtheatru“, kdy je dějová linka často upozaděna na úkor formální jazykové ekvilibristiky. 

Odkazy na světovou literaturu sci-fi, experimenty Elona Muska a další popkulturní fenomény, které se 

skrytě či přiznaně v textu objevují, jsou mi naštěstí povětšinou známé. Umím si představit dějově 

opulentnější hry, ale aliterace a rýmovačky bohatě vynahradily obsahovou strohost. (…) Autor pečlivě 

buduje obraz dvojčat, která jsou zpočátku hry jasně rozlišitelná, ale v průběhu děje začínáme 

pochybovat, kdo je kdo, postavy se pozvolna vnitřně proměňují, což se nakonec projevuje i lexikálně.“ 

Jazyk dramatu klade relativně velké požadavky na interpretaci, což byl také důvod pro to, aby se 

s ním „utkalo“ pět členů činoherního souboru. 

Režisérka Natália Deáková, která pravidelně inscenuje současná dramata a s náročností 

Mayenburgových textů se na jevišti nesetkala poprvé, podpořila záměr autora „nekázat pravdu 

z jeviště, nepoučovat obecenstvo“, ale naopak „klást otázky a společně se zamýšlet nad problémy“. 

Vystrašeného Achima (Michal Bumbálek), jeho dceru Johannu (Annette Nesvadbová), a psychicky 

nevyrovnaná dvojčata Edgara (Vojtěch Blahuta) a Oskara (Martin Veselý) proto „vsadila“ do 

uzavřeného objektu krychle. Scéna Lukáše Kuchinky je přesto variabilní a pomáhá hercům evokovat 
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místo, ze kterého není úniku, proto se v něm lidé začnou měnit v necitlivé tvory. Minimalistický 

vizuální styl byl sladěn i s kostýmy Jany Smetanové a nápaditou, sugestivní videoprojekcí Aleše 

Baumgartnera. Strohost a chlad scény, podpořený hudbou Jakuba Kudláče vyniká zejména v pasážích 

s postavou humanoida Yannika (Petr Kubes), a je záměrným principem celé inscenace, která je proto 

více zaměřena na náročnější diváky, zajímající se o sci-fi, problematiku manipulace se sociálními 

skupinami, anebo si libují v odkrývání intelektuálních i ironických vrstev textu.  
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ALOIS JIRÁSEK 

LUCERNA 

Premiéra 13. 12. 2019 v Mahenově divadle 

Režie:    Štěpán Pácl 

Dramaturgie:  Milan Šotek 

Scéna:   Pavla Kamanová 

Kostýmy:  Marija Havran 

Hudba:   Jakub Kudláč 

Světelný design:  Ondřej Kyncl 

Hudební nastudování: Petr Svozílekl 

Pohybová spolupráce: Markéta Pimek Habalová 
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Rok 2019 uzavřela Lucerna Aloise Jiráska (1851-1930) v Mahenově divadle. Česká klasika, která nese 

podtitul Kouzelná hra, je první inscenací kmenového režiséra Štěpána Pácla a naznačila jeden ze 

směrů, kudy se bude Mahenova činohra následující roky s jeho působením ubírat: rozvíjet herectví 

vycházející z čirého komediantství a pečovat o české drama (Š. Pácl se na inscenace českého dramatu 

soustředí dlouhodobě, viz jeho nastudování Langrovy Periferie, Tylových Krvavých křtin, nebo 

Království Lenky Lagronové).  

Lucerna měla premiéru v Národním divadle v roce 1905 v režii Jaroslava Kvapila a ještě téhož roku 

byla uvedena v Mahenově divadle (tehdejším německém Městském divadle Na hradbách). Alois 

Jirásek, dnes známý především jako historik a romanopisec, byl už v té době také významným 

dramatikem, měl za sebou uvedení Vojnarky i Otce. Po Kvapilově inscenaci se hra téměř ihned stala 

jakýmsi národním pokladem a zařadila se po bok děl Tyla, Němcové, Dvořáka či Smetany. O její 

důležitosti pro českou kulturu svědčí i to, že se hra o vztahu Čechů ke šlechtě a o čisté, jednoduché 

lásce stala nejhranější hrou na českých jevištích a s velkým náskokem je nejhranější hrou mezi 

ochotnickými spolky.  

Štěpán Pácl s Milanem Šotkem se při inscenaci vydali cestou důvěry k autorovi a diváci tak mohou 

slyšet Jiráskův text v téměř nezměněném znění – na rozdíl od poslední inscenace v Mahenově 

divadle, kdy byl text osekán o většinu Jiráskovy poezie, je zážitek z dnešní Lucerny skutečným 

koncertem – a to především díky hereckému souboru, který dokázal poezii skvělým způsobem 

rozvinout. Na tvorbě tolik potřebné atmosféry se kromě herců, scény a kostýmů, podílí také 

tanečnice a tanečníci (víly a vesničané) a houslový sextet, který interpretuje mimořádnou scénickou 

hudbu Jakuba Kudláče. Se vším dohromady se tedy jedná o jednu z největších inscenací, které 

Mahenova činohra v současnosti uvádí. 

Jiráskova Lucerna také předznamenala jistou touhu stávajícího vedení, která se protnula s touhou 

brněnských diváků: divadlo nás má zavést do jiného světa. I proto je Lucerna neustále vyprodaná, 

protože pohádkový svět Jiráskův a Páclův dává divákům nahlédnout trochu jiný svět, než v jakém 

žijeme. A to je jedna z nejkrásnějších věcí, které divadlo umí.  
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1.2 DOPROVODNÉ PROGRAMY 

SPOLEČNÉ PROGRAMY 

ZAHAJOVACÍ OPEN AIR KONCERT K SEZONĚ 2019/2020 

6. 9. 2019, piazzeta před Janáčkovým divadlem 

Sezona 2019/20 byla opět zahájena open air koncertem, tentokrát již na piazzetě před Janáčkovým 

divadlem. Soubor Janáčkovy opery NdB prezentoval ukázky ze svého repertoáru a připravovaných 

premiér sezony v podání sólistů (Václava Krejčí Housková, Andrea Široká, Jana Šrejma Kačírková, 

Pavla Vykopalová, Jiří Sulženko, Roman Hoza, Ondřej Koplík, Jan Šťáva ad.), sboru a orchestru 

Janáčkovy opery pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće. Již dopolední generální zkouška jako 

tradičně zaujala řadu brněnských obyvatel a koncert zahájený v 18 h přilákal několik stovek diváků.  

Akce byla jako každým rokem vynikající prezentací repertoáru operního souboru stejně a atraktivní 

propagací premiérových titulů. S tímto typem projektů chce NdB v budoucnu pokračovat, protože se 

jedná o jedinečný způsob, jak zaujmout stávající diváky i oslovit nové, a to i ze skupin, ke kterým by se 

hůře hledala cesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE STRAMING  

Národní divadlo Brno v roce 2019 uskutečnilo 2 přímé živé přenosy tzv. streamy do celého světa. 

První stream se konal u příležitosti 80. letého výročí od premiéry baletu Romeo a Julie Sergeje 

Prokofjeva. Přímý přenos Národní divadlo Brno vysílalo v rámci premiéry dne 8. 3. 2019 a shlédlo ho 

na 6 000 unikátních uživatelů z celého světa. Jmenovitě (seřazeno dle množství návštěvníků): ČR, 

Slovensko, Bulharsko, USA, Němcecko, Kanada, Ukrajina, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Polsko, 

Japonsko, Maďarsko, Francie, Slovinsko, Španělsko, Finsko, Austrílie, Řecko, Nizozemsko, Nový 

Zéland, Srbsko, Rusko, Švýcarsko, Israel, Indie, Lucemburkso, Norkso, Rumunsko, Vietnam aj…  

Streamovali jsme na dvě platformy Youtube a Facebook, nicméně v komunikaci jsme upřednostňovali 

sledování streamu na Youtube (primárně kvůli kvalitě FullHD, která na FB nebyla z technických 

důvodů možná). 
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Druhý živý přímý přenos opery „Její pastorkyňa“ od Leoše Janáčka proběhl ve spolurpáci s ČT v rámci 

projektu OperaVision dne 2. 10. 2019.  

OperaVision je název operního digitálního projektu. Opera Vision nabízí zdarma on-line zhlédnutí 

současné operní tvorby 29 operních domů a festivalů z 19 zemí. OperaVision klade hlavní důraz na 

oslovení a kultivaci mladých lidí a rozšířené zapojení stávajícího publika.  Díky živému přenosu 

a následnému záznamu (6 měsíců) mohou uživatelé internetu z celého světa zhlédnout současnou 

tvorbu evropských divadel a festivalů a rozšířit si tak obzory o tomto žánru.  

Našim prvním příspěvkem do tohoto projektu byl přímý přenos  Janáčkových Příhod lišky Bystroušky 

18. listopadu 2018 v rámci festivalu Janáček Brno 2018. Během přenosu a v dalších šesti měsících 

v záznamu na OperaVision inscenaci shlédlo více než sedmnáct tisíc lidí z celého světa a už během 

živého přenosu jsme dostali řadu krásných ohlasů nejen z České republiky, ale třeba z USA, Jižní 

Koreje a dalších zemí. 

Další přenos patřil jedné z nejslavnějších oper Leoše Janáčka Její pastorkyňa, jejíž inscenaci v režii 

Martina Glasera a hudebním nastudování Marko Ivanoviće streamovalo Národní divadlo Brno dne  

2. října 2019. Partnerem přenosu byla Česká televize, která rovněž zaznamenala představení pro ČT 

ART. Přímý přenos sledovalo na 2666 unikátních uživatelů z celého světa, jmenovitě: ČR, Německa, 

Ameriky, Slovenska, Španělska, Velké Británie, Itálie, Japonska, Ruska, Polska, Rakouska, Nizozemska 

atd.  K lednu 2020 na platformě OperaVision shlédlo operu Její pastorkyňa 15 143 unikátních 

uživatelů, nicméně číslo ještě bude narůstat, jelikož představení bude uveřejněno na OperaVision do 

května 2020. 
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1.2.1 OPERA 

PŘÍMÉ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY NEW YORK 

Přímé přenosy z Metropolitní opery New York přináší impozantní výkony nejlepších světových 

umělců v přímém přenosu, a to v důstojném prostředí Divadla Reduta.  

 

12. 1. 2019  F. Cilea:  Adriana Lecouvreur  
2. 2. 2019 G. Bizet: Carmen 
2. 3. 2019  G. Donizetti:  Dcera pluku 
30. 3. 2019  R. Wagner:  Valkýra 
11. 5. 2019  F. Poulenc:  Dialogy karmelitek  
12. 10. 2019  G. Puccini:  Turandot 
26. 10. 2019  J. Massenet:  Manon   
9. 11. 2019  G. Puccini:  MadamaButterfly 
23. 11. 2019  P. Glass: Achnaton 
 

 

 

 

1.2.2 BALET  

GALAKONCERT CHARITY AWARDS VIENNA  

8. 2. 2019 Vídeň – Muth Theater  

Vystoupení sólistů Emilie Vuorio a Arthura Abrama na slavnostním galakoncertu vítězů mezinárodní 

baletní soutěže pro mladé talenty European Ballet Grand Prix Vienna ve vídeňském Muth Theater. 

 

 

 

GALAKONCERT - CHARITY AWARDS GALA 

9. 2. 2019 v Mahenově divadle 

Jako úplnou novinku, která potěšila především milovníky baletu, 

jsme poprvé uvedli galakoncert zároveň uskutečněný ve Vídni 

i Brně, Charity Awards Gala. Na galakoncertu vítězů mezinárodní 

baletní soutěže pro mladé talenty European Ballet Grand 

Prix konané ve Vídni, vystoupili kromě vítězů seniorské 

kategorie jako hosté i evropské baletní hvězdy a domácí sólisté 

Baletu NdB.  

 
 

 

 

 

  

https://www.aerofilms.cz/adriana-lecouvreur/
https://www.aerofilms.cz/carmen/
https://www.aerofilms.cz/dcera-pluku/
https://www.aerofilms.cz/valkyra/
https://www.aerofilms.cz/dialogy-karmelitek/
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ČESKOSLOVENSKÝ PLES 

16. 2. 2019 V Obecním domě v Praze  

Slavnostní zahájení Česko-Slovenského plesu 2019 v Obecním domě v Praze. V předpremiérovém 

provedení fragmentu z baletního představení Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva se uvedlo NdB 

v podání sólistů a sboru Baletu NdB. 

 

 

BALET GALA – LABUTÍ JEZERO  

11. 4. 2019 Janáčkovo divadlo  

Jedna z nejprestižnějších baletních událostí roku 

se již tradičně nazývá Balet Gala a každoročně 

v jarních měsících nabízí představení z repertoáru 

baletu s hvězdnými hosty z nejprestižnějších 

divadel světa. V rámci Festivalu Ruská kultura 

v České republice se v roce 2019 uskutečnilo 

slavnostní představení baletu Labutí jezero / Balet 

Gala. Pozvání v tomto roce přijaly hvězdy 

nejprestižnějších ruských baletních souborů. 

Diváci mohli obdivovat mistry klasického baletu 

Annu Nikulinu z Velkého divadla v Moskvě 

a Leonida Sarafanova z Michajlovského divadla v Petrohradě.  

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE  

29. 4. 2019 Janáčkovo divadlo 

30. 4. 2019 Praha - Žofín  

Stejně jako v minulých letech oslavil Balet NdB Mezinárodní den tance slavnostním představením 

v Janáčkově divadle, tentokrát novou inscenací Prokofjevova Romea a Julie. Neodmítl ale ani 

možnost reprezentovat naše divadlo na oslavách v Praze. Na Žofíně při oslavách MDT vystoupili 

sólisté Ivona Jeličová a Petr Hos s choreografií „1968“ Mária Radačovského, věnovanou tomuto 

neslavnému výročí našich dějin.  

 

 

HUDBA A VÍNO – V. ročník Galakoncertu 

20. 9. 2019 Valtice, jízdárna 

Vystoupení sólistů Baletu NdB v choreografii Mária Radačovského v rámci programu Hudba a víno ve 

Valticích. Koncert virtuosů Ivo Kahánka a Jiřího Bárty, ve kterém vystoupili naši sólisté, byl uveden 

pod patronací České filharmonie. 

 

 

DANCE LIFE!  

8. - 10. 11. 2019 Brno - Výstaviště Pavilon E  

Tradiční účast Baletu NdB na již VII. ročníku tanečního veletrhu na brněnském výstavišti. Letos se 

Balet NdB prezentoval marketingovými akcemi na výstavním stánku Baletu NdB. 
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AUTOGRAMIÁDA MYŠEK 

6. 12. 2019 foyer Janáčkova divadla  

Autogramiáda nejmenších dětí, které účinkovaly 

v představení baletu Louskáček v roli malých 

Myšek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVESTR S BALETEM NdB / SILVESTROVSKÉ JEZERO LABUTÍ  

31. 12. 2019 Janáčkovo divadlo  

Balet NdB uspořádal ve své režii a produkci silvestrovskou 

divadelní oslavu pod názvem Silvestr s Baletem NdB v Janáčkově 

divadle. Kromě sólistů a členů baletu NdB, kteří uvedli 

světoznámé baletní dílo P. I. Čajkovského Labutí jezero 

v odlehčené silvestrovské verzi Markéty Pimek Habalové, se 

představili také hosté z oblasti hudební. Vystoupila skupina 

Zuzana Santin & JK Group a novoroční diskotéku na jevišti 

Janáčkova divadla již tradičně uváděl DJ Schafff. 
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1.2.3 ČINOHRA 

IMPROVOZOVNA 

IMPROVOZOVNA je improvizační představení, ve kterém hrají herci Národního divadla Brno a jejich 

kolegové ze širokého divadelního okolí. Je rozděleno na přibližně dvacetiminutové třetiny, ve kterých 

aktéři rozvíjejí témata, vyrovnávají se s omezeními, překonávají překážky, a to vše v komunikaci 

s publikem, které má možnost výše zmíněné oblasti ovlivňovat. 

V roce 2019 pokračoval seriál dlouhodobého improvizačního projektu činohry NdB v následujících 

termínech: 22. 1., 31. 1., 20. 3., 31. 5., 1. 10., 22. 11., 26. 11. a 2. 12., včetně velikonočního 

a vánočního speciálního dílu 17. 4., respektive 20. 12. 2019. 

 

LISTOVÁNÍ.CZ LUKÁŠE HEJLÍKA – CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ 

23. 1. 2019 Hry bez hranic (Michal Kašpárek) 

8. 2. 2019 Zikmund a Hanzelka 

13. 3. 2019 Český ráj (Jaroslav Rudiš) 

15. 5. 2019 Můj příběh 9:58 (Usain Bolt) 

10. 10. 2019 Mé dětství v socialismu (Ján Simkanič a spol.) 

13. 12. 2019 Losos v kaluži (Markéta Lukášková) 

 

AUTOGRAMIÁDA ALOISE MIKULKY 

K představení Všelijaká koukátka, odehranému 12. 1. 2019 se na Malé scéně Mahenova divadla 

konala autogramiáda autora knih pro děti, na základě, jehož tvorby byla inscenace vytvořena, Aloise 

Mikulky.  

 

AUTOGRAMIÁDA ALENY MORNŠTAJNOVÉ 

Den po premiéře inscenace Hana, 8. 6., se v Mahenově divadle uskutečnila autogramiáda autorky 

slavného románu, na jehož základě inscenace vznikla. 16. 10. se pak uskutečnilo autorské čtení Aleny 

Mornštajnové z románu Hana. 

 

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠKÁ NADÍLKA 

V neděli 1. 12. 2019 se před budovou Mahenova divadla, bezprostředně po skončení hostujícího 

představen Sněhová královna (Městské divadlo Zlín), uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu, spojené s tradiční mikulášskou nadílkou pro dětské diváky i jejich rodiče. 

Slavnostně promluvili ředitel NdB Martin Glaser a umělecký šéf činohry Milan Šotek. Herci Mahenovy 

činohry byli dětem Mikulášem čerty i anděly, odpoledne zpříjemnily kromě pohádky i hlasy dětského 

sboru. 

 

SILVESTR S LUCERNOU 

Rozloučit se s odcházejícím rokem mohli diváci již tradičně v Mahenově divadle, se slavnostním 

novoročním přípitkem se odehrálo představení Jiráskovy Lucerny, která posvítila všem přítomným do 

Nového roku.  
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1.3 KONCERTY 

6. 1. 2019 Kamelot 

Nový rok 2019 jsme hudební sezonu NdB odstartovali koncertem oblíbené skupiny Kamelot. Jejich 

novoroční vystoupení se v Mahenově divadle uskutečnilo již podruhé. 

 

20. 1. 2019 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 

Vystoupení Ondřeje Havelky s Melody Makers jsou pro Mahenovo divadlo již téměř tradicí. Koncertní 

programy propracované do posledních detailů, uchu lahodící a za srdce beroucí swingové melodie, 

kouzelný nádech časů minulých... Nejen tímto má kapela u publika stále větší oblibu.  

 

9. 2. 2019 The Celtic Social Club (SKOTSKO/FRANCIE) 

Skotští a bretaňští muzikanti v Brně! Keltská hudba se rozezněla i na prknech Janáčkova divadla, 

ovšem v poněkud netradičním hávu. Skupina The Celtic Social Club navazuje na keltskou tradiční 

hudbu velmi inovativně. Věrní svým kořenům, zároveň otevření novým dobrodružstvím! Jejich 

hudba, to je "mash-up" bez hranic. 

 

24. 3. 2019 Radůza 

Zpěvačka Radůza je osobitá žena s nezaměnitelným hlasem, multiinstrumentalistka, autorka hudby 

a textů, která si svými vystoupeními získala i diváky NdB.  

 

28. 3. 2019 Zrní 

Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace elektroniky a písničkářské poetiky. 

S talentem na melodie a mísením moderního zvuku je kapela Zrní ikona novátorství. Jejich osobitý 

projev na pódiu je stejný, jako jejich muzika: autentický, hutný, energický a hypnotický. 

 

4. 4. 2019 DERMACOL No Name acoustic tour 

Přesně po pěti letech se No Name vrátilo na prkna Mahenova divadla! Skupina zde odehrála svůj 

druhý akustický koncert v rámci velkého československého turné „DERMACOL No Name acoustic 

tour“ 

 

5. 4. 2019  CROSS BORDER BLUES (USA/FRANCIE) 

Světový BLUES na prknech Janáčkova divadla! Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau a Vincent 

Segal zde odehráli zcela jedinečný koncert. 
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29. 4. 2019 Karel Plíhal 

Mezi hosty koncertní sezony NdB jsme s potěšením uvítali i známého českého hudebníka Karla 

Plíhala, který v Mahenově divadle odehrál osobitý recitál. 

 

12. 5. 2019 Hana a Petr Ulrychovi 

Sourozence Ulrychovi, stálice koncertní scény Mahenova divadla, jsme v Mahenově divadle uvítali již 

popáté.  

 

20. 5. 2019 Ewa Farna - "Málo se známe" Tour 2019 

Polsko-českou zpěvačku není třeba dlouze představovat. Její obliba stále roste a zavítala i na prkna 

Mahenova divadla, aby zde představila koncept své aktuální tour. 

 

25. 11. 2019 Vlasta Redl s kapelou 

Návrat oblíbeného moravského zpěváka Vlasty Redla a jeho kapely byl velmi očekávanou koncertní 

událostí. 

 

30. 11. 2019 Vladimír Mišík & ETC s hosty Jamie Marshall & The Amplified Acoustic Band 

(GB/CZ) 

Vladimír Mišík, český rockový zpěvák, skladatel, textař, vystoupil v Mahenově divadle se svou kapelou 

ETC a nechyběli ani zajímaví hosté. 

 

2. 12. 2019 Věra Martinová a přátelé 

Vánoční atmosféra prostoupila Mahenovo divadlo hned na počátku prosince koncertem Věry 

Martinové, která diváky provedla za doprovodu svých přátel večerem plným známých a půvabných 

melodií. 

 

15. 12. 2019 Anna K. – akustické turné 

Loňské akustické předvánoční turné zpěvačky Anny K., při němž navštívila i Mahenovo divadlo, 

sklidilo velký úspěch. Byli jsme velmi rádi, že jsme tuto vzácnou a velmi milou návštěvu mohli na 

prknech divadla uvítat i v roce 2019.  

 

19. 12. 2019 Petr Bende & band a vzácní hosté - vánoční "SYMFONIE" tour 2019 

Čekání na Vánoce nám zpříjemnil oblíbený zpěvák Petr Bende! Spolu se svou kapelou zavítal 

v rámci vánoční "SYMFONIE" tour 2019 také na prkna Mahenova divadla. Sváteční večer doplnila 

Cimbálová muzika GROMBA a orchestr, písničkář Pavel Čadek, pěvecký sbor Rosa, a nechyběli ani 

další vzácní hosté.  
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1.4 EDUKAČNÍ ČINNOST 

1.4.1 OPERA  

KDO SE BOJÍ SOUČASNÉ FINSKÉ OPERY? SEVERSKÝ DIVADELNÍ VEČER S LÁSKOU NA DÁLKU 
23. 3. 2019, foyer Janáčkova divadla 

Skandinávský dům a Národní divadlo Brno v rámci projektu Severské divadelní večery uvedlo 

doprovodnou akci k finské opeře Kaiji Saariaho Láska na dálku. Diváci mohli nahlédnout do zákulisí 

současné operní tvorby a společně s inscenačním týmem se naladit na výjimečný severský hudební 

zážitek. Před představením proběhla v nově zrekonstruovaném foyer Janáčkova divadla debata 

s tvůrci inscenace, režisérem a uměleckým šéfem opery NdB Jiřím Heřmanem, dramaturgyní Patricií 

Částkovou a šéfdirigentem opery Markem Ivanovićem, kterou moderoval teatrolog David Drozd. 

 

 

KROK ZA OPONU 

Edukativní projekt, který se začal realizovat od roku 2015, nabízí jedinečnou možnost nahlédnout 

do zákulisí inscenace přímo na jevišti divadla. Spolu s režisérem inscenace, dramaturgem, sólisty, 

sborem a s orchestrem pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće se návštěvníci seznámí zábavnou 

formou detailně s operním dílem a konkrétní inscenací. Jednotlivé Kroky za oponu jsou koncipovány 

přímo pro konkrétní věkové skupiny, tak aby byly zábavné, přístupné a zároveň propojovali látku do 

několika předmětů – věnujeme se nejen opeře samotné, ale i historii z doby jejího vzniku, literární 

předloze a srovnání s operním zpracováním apod. Posluchač se tak nejen dozví zajímavosti ze vzniku 

samotného díla, poslechne si ukázky doprovázené rozborem, ale je zapojen do celého programu 

skrze přímou komunikaci s moderátory i účastí na jednotlivých úkolech – např. při Kroku s Příhodami 

lišky Bystroušky si děti zkusí zahrát původní literární podobu rozhovoru lišky a lišáka a naučí se i sbor 

malých lišek, který si zazpívají v doprovodu orchestru, v rámci kroku ke Hrám o Marii se dozví 

zajímavé informace i scénografii a sami si vyzkouší přeměnu několika scén i aranžovací zkoušku 

s režisérem. Velmi pozitivní reakce a zájem studentů i pedagogů o další pořady Kroku za oponou, 

stejně jako následně vyjádřená přání navštívit již přímo inscenaci jsou jasným ukazatelem, že tato 

cesta je správným způsobem, jak zaujmout mladou generaci, pro tak mimořádný žánr jako je opera. 

Od počátku projektu se již uskutečnilo téměř 30 Kroků za oponu věnovaných různým titulům – od 

oper pro nejmenší diváky (Čarokraj), přes Kroky zaměřené na základní a střední školy (Její pastorkyňa, 

Epos o Gilgamešovi, Carmen atd.), až po program určený dospělým posluchačům (např. Powder Her 

Face). Kroky za oponu jsou koncipovány tak, že se mohou odehrát buď přímo na jevišti divadla, kde je 

pak další přidanou hodnotou uvedení posluchačů přímo do kulis dané opery, nebo v dostatečně 

velkých sálech. To umožňuje i výjezdní Kroky za oponou přímo do škol i mimo Brno (Uherské 

Hradiště, Tišnov, Bílovice nad Svitavou). V roce 2019 se pořad odehrával na jevišti JD a studenti měli 

na něj navázanou i prohlídku budovy divadla. Mimo brněnské školy základní i střední Kroky za oponu 

navštívili střední školy z Kroměříže (3x), Bučovic, Vyškova, Vysokého Mýta, Znojma, Žďáru nad 

Sázavou a základní školy z Moravské Třebové (2x), Šlapanic, Želešic, Židlochovic i Nového Veselí. 
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20. 11. 2019  Rusalka (Janáčkovo divadlo – Brno) 

27. 11. 2019  Příhody lišky Bystroušky (Janáčkovo divadlo – Brno) 

27. 11. 2019  Příhody lišky Bystroušky (Janáčkovo divadlo – Brno) 

12. 12. 2019  Příhody lišky Bystroušky (Janáčkovo divadlo – Brno) 

19. 12. 2019  Hry o Marii (Janáčkovo divadlo – Brno) 

 

 

PŘEDPREMIÉROVÉ KUKÁTKO  

Dalším projektem, který má diváky blíže seznámit s připravovanými inscenacemi, jsou neformální 

setkání s inscenátory a umělci, kde se posluchači dozví zajímavé informace "z tvůrčí kuchyně". Tento 

formát nahradil předešlé Předpremiérové besedy.   

24. 1. 2019 G. Verdi:  Don Carlos 

6. 6. 2019 B. Martinů:  Tři fragmenty z Juliette / F. Poulenc: Lidský hlas 

12. 9. 2019 J. Offenbach:Hoffmannovy povídky 

20. 11. 2019 R. Strauss:  Růžový kavalír 
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LEKTORSKÉ ÚVODY  

Lektorské úvody se konají ve foyer půl hodiny před začátkem vybraných představení. Mají za cíl 

nabídnout přístupnou formou hluboký vhled do díla v rámci širokých dobových souvislostí a umožnit 

tak zájemcům kvalitnější zážitek z operního představení. Tento formát se setkává se velkým diváckým 

ohlasem.  

9. 1. 2019  Nápoj lásky 

27. 1. 2019  Příhody lišky Bystroušky 

14. 2. 2019  Don Carlos 

23. 3. 2019  Láska na dálku 

24. 3. 2019  Láska na dálku 

29. 3. 2019  Láska na dálku 

4. 4. 2019  Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas 

6. 4. 2019  Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas 

2. 5. 2019  Faust a Markéta 

15. 5. 2019  Carmen 

25. 6. 2019  Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas 

26. 6. 2019  Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas 

22. 9. 2019  Hoffmannovy povídky 

29. 9. 2019  Hoffmannovy povídky 

26. 10. 2019  Libuše 

28. 10. 2019  Libuše 

14. 11. 2019  Carmen 

15. 11. 2019  Carmen 

11. 12. 2019  Příhody lišky Bystroušky 

12. 12. 2019  Příhody lišky Bystroušky 

LEKTORSKÉ ÚVODY K PŘÍMÝM PŘENOSŮM Z METROPOLITNÍ OPERY NEW YORK 

12. 1. 2019   Adriana Lecouvreur  

2. 2. 2019   Carmen 

2. 3. 2019   Dcera pluku 

30. 3. 2019   Valkýra 

11. 5. 2019   Dialogy karmelitek  

12. 10. 2019   Turandot 

26. 10. 2019   Manon   

9. 11. 2019   MadamaButterfly 

23. 11. 2019   Achnaton 
 

 

  

https://www.aerofilms.cz/adriana-lecouvreur/
https://www.aerofilms.cz/carmen/
https://www.aerofilms.cz/dcera-pluku/
https://www.aerofilms.cz/valkyra/
https://www.aerofilms.cz/dialogy-karmelitek/
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1.4.2 BALET  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MALOVÁNÍ LOUSKÁČKA 2018/19 

6. 1. 2019 Janáčkovo divadlo  

Vyhlášení proběhlo v rámci dětského představení baletu 

Louskáček. Výběr vítězných kreseb ve spolupráci s Baletem NdB 

provedl stejně jako v loňském roce Ateliér Divadlo a výchova na 

Difa JAMU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PŘEDSTAVENÍM LOUSKÁČEK 2019 

Projekt vznikl za spolupráce Baletu Národního 

divadla Brno a Ateliéru Divadlo a výchova DF 

JAMU z potřeby propagovat činnost 

Národního divadla u široké veřejnosti 

a podílet se na uměleckém vzdělávání 

dětského a mladého publika. 

Projekt navazuje na zkušenosti z realizace 

doprovodných programů k baletu Louskáček 

v minulých letech a ustálil se na určitých 

formátech práce s mladým publikem 

vybraných jako nejvhodnějších k danému 

představení. (Malování Louskáčka; Lektorský úvod pro děti k baletu Louskáček; Divadelní dílny pro 

základní školy; Metodické listy pro učitele). Realizační tým pod vedením vedoucí Ateliéru Divadlo 

a výchova DF JAMU MgA. Radky Mackové tvořili posluchači II. ročníku ADaV DF JAMU. Za NdB se na 

realizaci podílela PR a marketingová referentka Barbora Hniličková.  
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 MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL 

5. 12. 2019 foyer Janáčkova divadla   

Program ve foyeru Janáčkova divadla o přestávce 

baletu Louskáček. Focení s Mikulášem, Andělem 

a Čertem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOUTĚŽ MALOVÁNÍ LOUSKÁČKA  

28. 12. 2019 foyer Janáčkova divadla  

Tradiční soutěž v malování zážitků ze 

zhlédnutého prvního jednání baletu Louskáček, 

kdy děti mohou v přestávce představení 

namalovat své dojmy. Výkresy jsou po posledním 

představení posouzeny a vyhodnoceny a výherci 

odměněni zajímavými cenami.  

 

 

 

 

 

 

 LEKTORSKÝ ÚVOD PRO DĚTI LOUSKÁČEK  

6. 12., 14. 12. 2019 foyer Janáčkova divadla 

 Zábavný program pro děti ve spolupráci s Ateliérem Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU 

a členky souboru NdB Caroliny Isach.  

 

 

 

 

 ÚVOD PRO DOSPĚLÉ LOUSKÁČEK  

14. 12., 20. 12., 28. 12. 2019 ve foyer Janáčkova divadla Lektorské úvody s dramaturgem Baletu NdB.  
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KONCERT BALETNÍ ŠKOLY I. V. PSOTY  

2. 6. 2019 Mahenovo divadlo  

Baletní škola I. V. Psoty je institucí v rámci divadla, kterou vede a spravuje Balet NdB. Každoročně 

projdou jejími výukovými programy stovky posluchačů, od nejmenších dětí po dospělé zájemce 

o taneční umění. V rámci letité tradice koncertů žáků Baletní školy I. V. Psoty a jejich hostů, byl 

uveden další závěrečný večer školního roku, naposledy v Mahenově divadle. Tak jako v minulých 

letech, v rámci jednotlivých tanců vystoupili i hosté z Taneční konzervatoře Brno.  

 

 

LEKTORSKÉ ÚVODY  

Lektorské úvody se již staly tradičním doplňkem vybraných představení Baletu NdB a zájem o jejich 

program je konstantní. Jako služba těm divákům, kteří chtějí získat hlubší znalosti a souvislosti 

spojené se vznikem inscenací si udržují lektorské úvody stálé posluchače projevující živý zájem 

o navštívené představení. Programem bývá seznámení se vznikem konkrétního díla, zajímavostmi 

z historie a přípravy inscenace nebo krátká beseda s tvůrci a interprety.  

 

14. 1. 2019  Spící krasavice 

18. 1. 2019  Spící krasavice 

24. 1. 2019  Made in USA 

19. 2. 2019  Labutí jezero 

22. 2. 2019  Labutí jezero 

15. 3. 2019  Romeo a Julie  

20. 3. 2019  Labutí jezero 

27. 3. 2019  Black and White  

12. 4. 2019  Labutí jezero  

27. 4. 2019  Romeo a Julie  

12 5. 2019  Petite Mort  

12. 6. 2019  4 Elements  

13. 6. 2019  4 Elements  

24. 9. 2019  Labutí jezero 

27. 9. 2019  Labutí jezero 

19. 10. 2019  Bajadéra  

22. 10. 2019  Black and White  

25. 10. 2019  Romeo a Julie  

2. 11. 2019  Romeo a Julie  

21. 11. 2019  Bajadéra  

22. 11. 2019  Bajadéra  

14. 12. 2019  Louskáček  

20. 12. 2019  Louskáček  

28. 12. 2019  Louskáček 
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1.4.3 ČINOHRA 

PŘEDNÁŠKY 

Mahenova činohra v roce 2019 začala svůj program doplňovat o přednášky českých akademiků na 

témata vztahující se k titulům na repertoáru.  

První dvě přednášky se uskutečnily na podzim k představením Hledání ztraceného času – 23. 9. 2019 

přednesl Mgr. Miroslav Kindl Ph. D. na Malé scéně Mahenova divadla příspěvek Jan Vermeer, mistr 

nizozemské malby o umělci evropského významu a kontextu jeho tvorby. 12. 11. 2019 doc. Josef 

Fulka, Ph. D., jeden z nejvýznamnějších českých odborníků na francouzskou filosofii přijel z UK 

s přednáškou Narace v Proustově Hledání ztraceného času. Akce se konala ve spolupráci s Alliance 

Française a FF MUNI, v jejíchž prostorách se setkání odehrálo.  

 

Zvláštní „přednáškou“ pak byla debata 

s americkým dramatikem a držitelem Pulitzerovy 

ceny Dougem Wrightem o současném americkém 

dramatu, která se uskutečnila na Malé scéně 

Mahenova divadla 10. 10. 2019 k příležitosti 

české premiéry jeho hry Pera markýze de Sade.  

 

 

 

 

LEKTORSKÉ ÚVODY 

8. 1. 2019   Roky a kroky 

14. 1. 2019   Roky a kroky 

29. 1. 2019   Zemský ráj to nadohled 

16. 2. 2019   Noc bláznů 

18. 2. 2019   Noc bláznů 

19. 2. 2019   Noc bláznů 

22. 2. 2019   Noc bláznů 

5. 3. 2019   Noc bláznů 

8. 3. 2019   Noc bláznů 

9. 3. 2019   Noc bláznů 

16. 3. 2019   Zemský ráj to nadohled 

25. 3. 2019   Mne blesk se dotekl 

26. 3. 2019   Mne blesk se dotekl 

13. 4. 2019   Hledání ztraceného času 

15. 4. 2019   Hledání ztraceného času 

16. 4. 2019   Hledání ztraceného času 

27. 4. 2019    Mne blesk se dotekl 

11. 5. 2019   Jánošík Revisited 

20. 5. 2019   Před východem slunce 



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

73 
 

4. 6. 2019   Před východem slunce 

8. 6. 2019   Hana 

10. 6. 2019   Hana 

16. 9. 2019   Hana 

24. 9. 2019   Hledání ztraceného času 

30. 9. 2019   Hledání ztraceného času 

7. 10. 2019   Mirandolína 

12. 10. 2019   Pera markýze de Sade 

15. 10. 2019   Pera markýze de Sade 

28. 10. 2019   Pera markýze de Sade 

2. 11. 2019   Mirandolína 

3. 12. 2019   Hana 

9. 12. 2019   Mars 

14. 12. 2019   Lucerna 

17. 12. 2019   Lucerna 

 

ZÁŠKOLOVÁK 

Herci Mahenovy činohry se podíleli na projektu Záškolovák, kde se seznamují studenti významných 

brněnských vysokých škol. Herci mohli studentům předat základní ponětí o herecké tvorbě a prošli 

s nimi jednoduchým výcvikem v užití vlastní scéničnosti a tvořivé improvizace. Naši herci byli na 

přelomu srpna a září 2019 na třech takových výjezdech – pro studenty Vysokého učení technického, 

Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity. 
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1.5 FESTIVALY, ZÁJEZDY, VÝZNAČNÍ HOSTÉ, SPOLUPRÁCE 

1.5.1 OPERA  

FESTIVALY 

 ČR  

Festival Smetanova Litomyšl 

15. 6. 2019  Kocour v botách   

21. 6. 2019  Příhody lišky Bystroušky  

22. 6. 2019  Nápoj lásky  

2. 7. 2019  Hry o Marii  

7. 7. 2019  Velké finále - sbor opery NdB 

 

ZÁJEZDY  

 ČR  

20. 1. 2019  Papageno hraje na kouzelnou flétnu; Slovácké divadlo – Uherské Hradiště 
 

 ZAHRANIČNÍ 

25. 5. 2019  Nápoj lásky; Villlach (Rakousko) 

8. 11. 2019 Její pastorkyňa; Lipsko (Německo) - slavnostní ukončení projektu Český rok v Lipsku 

 

 

OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ 

23. 5. 2019  Nabucco  

28. 5. 2019  La traviata  

30. 5. 2019  Nápoj lásky   

30. 6. 2019  La traviata  

4. 7. 2019  Polská krev  

6. 7. 2019  Tosca  

27. 8. 2019  Carmen   

29. 8. 2019  Lazebník sevillský  

31. 8. 2019  Polská krev  

1. 9. 2019  Nabucco  

3. 9. 2019  La traviata  
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1.5.2 BALET  

FESTIVALY  

 ČR 

Syraex 2019 – 13. ročník festivalu současného tance 

16. 8. 2019  vystoupení na festivalu Syraex s choreografiemi Duality a Irreconcilable 

Barbory Bielkové a Uladzimira Ivanoua. Účinkovali Barbora Bielková, Peter Vassily, Uladzimir Ivanou, 

Ivona Jeličová. 

 

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského 2019 – zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

17. 8. 2019  účinkovali sólisté a sbor Baletu NdB na prestižním hudebním festivalu 

v Jaroměřicích nad Rokytnou v programu věnovaném hudbě P. I. Čajkovského. Byly uvedeny ukázky 

z baletů Labutí jezero, Louskáček a Spící krasavice. 

 

 ZAHRANIČNÍ  

CHOREA – GALA, Mezinárodní festival moderního baletu Bratislava 

16. 6. 2019  hostování na Gala v rámci festivalového open air koncertu s triem z baletu 

Black and White v intepretaci sólistů Baletu NdB Klaudie Radačovské, Arthura Abrama a Martina 

Svobodníka. 

 

XV. Magyar Táncfesztivál Győrben; Györ, Maďarsko  

20. 6. 2019  vystoupení sólistů s choreografií balkonové scény z Prokofjevova baletu 

Romeo a Julie Mária Radačovského - Klaudie Radačovské a Arthura Abrama v rámci Galavečera 

Maďarského tanečního festivalu v Györu. 

 

 

ZÁJEZDY  

 ČR  

1. 2. 2019   Kontrasty Jihočeské divadlo; České Budějovice  

21. 9. 2019   Baletní Gala  Zámek Valtice  

26. 9. 2019   Gnawa   Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava  

 

 ZAHRANIČNÍ  

21. 5. 2019  Black and White duet, sólo Umírající labuť; SNG Ljubljana, Slovinsko  

Baletní Gala k výročí 100 let slovinského Baletu v Lublani. Účinkovali sólisté Emilia Vuorio, Arthur 

Abram a Thoriso Magongwa. 

 

8. 11. – 10. 11. 2019  Labutí jezero v Tampere Hall;  Tampere, Finsko 

  

16. 11. 2019  Black and White; Litevské národní divadlo Vilnius, Litva 
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OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ 

Letní baletní koktejl 2019  

30. 8 - 2. 9. 2019 Biskupský dvůr Brno  

Po dvou různých zkušenostech s open air produkcemi 

v brněnském prostředí v letech 2017 a 2018, kdy Balet NdB 

nejdříve historicky poprvé hrál na Biskupském dvoře a poté na 

nádvoří hradu Špilberk, se v roce 2019 vrátil zpět na Biskupský 

dvůr. V rámci brněnského kulturního letního programu zde 

odehrál na rozšířeném jevišti a pro zcela nově pořízené hlediště 

tři, z původně plánovaných čtyř představení. Nové rozměry 

jeviště daly možnost uvést program, který dosud nebylo možné 

v open air podmínkách uskutečnit. A tak se diváci mohli potěšit 

jak klasickým repertoárem složeným z pas de deux a fragmentů 

klasických baletních děl, stejně tak i moderními choreografiemi, 

a dokonce i premiérovým baletem Walking Mad v choreografii 

Johana Ingera. Velký pozitivní ohlas těchto open air koncertů 

narušilo pouze deštivé počasí, které bylo příčinou zrušení jednoho z představení.  

 

 

 

HOSTÉ BALETU  

LÚČNICA – Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁLA 

26. 1. 2019 Janáčkovo divadlo 

Program přinesl výběr neúspěšnějších tanečních choreografií prof. Štefana Nosála, dlouholetého 

uměleckého šéfa Lúčnice. K jeho poctě byl program prezentován.  

 

 

MAĎARSKÝ NÁRODNÍ BALET BUDAPEŠŤ - LIMITLESS 

29. 1. 2019 v Janáčkově divadle 

Hostující první soubor Maďarska uvedl večer složený ze tří 

světových choreografií - Troy Game – With Amazons Roberta 

Northa, Bedroom Folk od izraelské dvojice Sharon Eyal a Gai 

Behara a The Vertiginous Thrill Of Exactitude od Williama 

Forsythea. 
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DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI - MANON 

3. 2. 2019 v Mahenově divadle 

Znovu po dvou letech v Brně vystoupil Balet Divadla J. K. Tyla 

v Plzni, tentokrát s titulem Manon na hudbu Alexandera 

Glazunova. Dílo světové klasiky, které bylo premiérově uvedeno 

v minulé sezoně v Plzni, bylo představeno v neoklasické 

choreografii Filipa Veverky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLEDNÍ VEČEŘE - DEKKADANCERS 

17. 3. 2019 v Mahenově divadle 

Pražské seskupení profesionálních tanečníků Dekkadancers přivozlo do NdB svou celovečerní 

prvotinu POslední večeře, baletní gangsterku protkanou černým humorem. V choreografii Štěpána 

Pechara, Ondřeje Vinkláta, Marka Svobodníka a v režii Štěpána Benyovszkého 

 

 

LÚČNICA – Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁLA 

24. 11. 2019 Janáčkovo divadlo 

Pro velký úspěch a nadšené ohlasy diváků zařadil Balet NdB další hostování legendárního slovenského 

folklorního souboru. Se stejným programem zcela naplnil Janáčkovo divadlo, výběr neúspěšnějších 

tanečních choreografií prof. Štefana Nosála, dlouholetého uměleckého šéfa Lúčnice byl na posledním 

turné a opět slavil frenetický úspěch. 

 

 

VÝZNAČNÍ ZAHRANIČNÍ HOSTÉ – hvězdy baletu 

Martina Arduino, La Scala Miláno 

Odetta Odílie, Labutí jezero 19., 22. 2. 2019 

Vadim Muntagirov, Royal Ballet London 

Princ Siegfried, Labutí jezero 19. 3., 9. 11., 10. 11. 2019 

Anna Nikulina, Velké divadlo v Moskvě,  

Odetta Odílie, Labutí jezero 11. 4. 2019  

Leonid Sarafanov, Michajlovské divadlo Sankt Petěrburg  

Princ Siegfried, Labutí jezero, 11. 4. 2019 

Maxim Čaščegorov, Bavorský státní balet Mnichov  

Princ Siegfried, Labutí jezero 19. 2., 20. 2., 22. 2., 20. 3. 2019 

Solor, Bajadéra 19. 10., 20. 10., 21. 11. 2019 

Michal Krčmář, Finský národní balet Helsinky 

Solor, Bajadéra 18. 10. 2019 

Andrej Szabo, SND Bratislava  

Louskáček 20. 12., 21. 12. 2019 



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

78 
 

1.5.3 ČINOHRA 

FESTIVALY 

 ZAHRANIČNÍ 

Festival Sarajevska zima; Sarajevo, Bosna a Herzegovina 

25. 2. 2019  Věra 

Festival Drama; Ljublana, Slovinsko 

26. 5. 2019  Strach jíst duši 

 

ZÁJEZDY 

 ČR  

13. 1. 2019  Pohádka o nevyřáděném dědečkovi Městské divadlo Zlín 

2. 2. 2019  Zázrak v černém domě   Divadlo Oskara Nedbala Tábor 

 

 

 

HOSTÉ ČINOHRY 

13. 1. 2019 + 31. 10. 2019 

David Prachař: Můj život s krajtou 

Inscenaci Davida Prachaře jsme hostili v Divadle Reduta. Inscenace zpracovává krutý příběh muže, 

který navštěvuje vykřičené domy, platonicky miluje kolegyni, kterou potkává den co den ve výtahu, 

ale zdráhá se ji oslovit, a doma chová exotického hada. Takový je život osamoceného, zdánlivě 

nezajímavého úředníka. Klaunská one-man show v podání Davida Prachaře se nevyhýbá humoru 

a nadsázce, když popisuje všední dny v Paříži. 

 

11. 2. 2019 

JEDL: Médeia 

Divadelní spolek JEDL, s oceňovanými Lucií Trmíkovou a Davidem Prachařem, jsme hostili v Divadle 

Reduta. Inscenace režiséra Jana Nebeského byla pro náročnější diváky: 

Divadelní projekt Médeia je zpracováním jednoho z nejkrutějších příběhů lásky, zrady a pomsty, který 

byl kdy napsán. Scénář se inspiruje, propojuje a zpracovává texty Senecy, Anouilha, Christy Wolfové, 

Ingeborg Bachmannové, Oscara Wildea, Vojtěcha Nebeského a Lucie Trmíkové. Médeia je 

přemítáním o tom, kdy a za jakých okolností se člověk vylévá z břehů lidskosti. Je sondou do duše, 

která přestává být lidskou, kdy člověk přestává být člověkem, kdy překračuje meze lidství. 

 

15. 4. 2019 

Městské divadlo Zlín: Palubní deník Hanzelky a Zikmunda 

Cestovatelská i životní dramata legendární dvojice československých cestovatelů zpracovala tvůrčí 

dvojice Vladimír Fekar (scénář, dramaturgie) a Petr Štindl (režie a úprava) podle námětu Jitky 

Taussikové. Kromě zápisků a vyprávění Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda se inscenace inspiruje 

také dalšími příběhy tuzemských dobrodruhů a zejména ve své druhé polovině se věnuje celkové 
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společenské a politické situaci v Československu v období komunistické diktatury. Cesty tandemu H+Z 

totiž protínají nejen kontinenty, ale také moderní dějiny českých zemí. Kolik odvahy bylo třeba v 

dalekých exotických krajích? A kolik v rodném Československu? Jak se cestovalo v roce 1938 a jak o 

třicet let později?  

Inscenaci Městského divadla Zlín jsme hostili v Mahenově činohře. 

 

16. 10. 2019  

Komponovaný večer s Robertem Fulghumem 

Slavný americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České 

republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším 

spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko 

více „náš“ než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a 

poznat se osobně s co největším množstvím svých čtenářů, 

které má rád stejně jako oni jeho. 

Setkání s významným spisovatelem v režii Jaroslavy Šiktancové 

bylo příjemným a kultivovaným divadelním zážitkem. 

 

 

 

 

1. 12. 2019  

Městské divadlo Zlín: Sněhová královna 

K příležitosti rozsvícení vánočního stromu před Mahenovým divadlem jsme pozvali z Městského 

divadla Zlín pohádku Sněhová královna, krásnou inscenaci na motivy příběhu Hanse Christiana 

Andersena v režii Zoji Mikotové. Po představení se herci představení podíleli na doprovodném 

programu k rozsvěcení vánočního stromu.  
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1.6 NOMINACE A OCENĚNÍ NDB 

INTERNATIONAL OPERA AWARDS 

Kategorie:  Nejlepší festival 

Vítěz:   Mezinárodní festival Janáček Brno  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CENY DIVADELNÍCH NOVIN 

Kategorie:  Hudební divadlo 

Vítěz: Jiří Heřman a Robert Kružík za inscenaci Libuše, Národní divadlo Brno, Brno 

Výstaviště, prem. 7. 9. 2018 

 

Širší nominace: David Radok a Marko Ivanović za inscenaci Tři fragmenty z Juliette / Lidský 

hlas, Národní divadlo Brno, Janáčkovo divadlo, prem. 14. 6. 2019 
 

 

SUKCES MĚSÍCE DIVADELNÍCH NOVIN 

Richard Strauss: Růžový kavalír, Janáčkova opera Brno, režie Jiří Heřman, dirigent Robert Kružík, 

premiéra 29. 11. 2019. 

Bohuslav Martinů: Tři fragmenty z Juliette, Francis Poulenc: Lidský hlas, režie David Radok, dirigent 

Marko Ivanović, premiéra 14. 6. 2019 v Janáčkově divadle v Brně v koprodukci GöteborgsOperan 
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26. ROČNÍK CEN THÁLIE 

Kategorie:  Tanec a pohybové divadlo 

Širší nominace:  Peter Lerant – za sólovou roli v inscenaci Walking Mad  

    

 

 

Kategorie:   Celoživotní mistrovství - činohra 

Helena Kružíková - dlouholetá členka Mahenovy činohry. Na jevištích 

Národního divadla Brno ztvárnila přes stovku rolí. Byla Haničkou v Lucerně, Kateřinou 

ve Zkrocení zlé ženy, Irinou Nikolajevnou Arkadinovou v Rackovi, Violou ve Večeru 

tříkrálovém, ale také Lady Macbeth, Lízou Doolittlovou v Pygmalionovi, Evou v Adamu 

Stvořiteli, Klárou Zachanasjanovou v Návštěvě staré dámy, Mešjanovkou v Gazdině 

robě, Lízou Curryovou v Obchodníku s deštěm, titulní Alžbětou Anglickou, královnou 

Nyolou v Radúzovi a Mahuleně.  
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1.7 VÝSTAVNÍ ČINNOST NDB 

Romeo a Julie 1938 

12. 12. 2018 – 11. 3. 2019, e-výstava 

V prosinci 1938 zahájilo slavnou dráhu dílo Sergeje Prokofjeva 

Romeo a Julie, dnes nejhranější baletní zpracování tématu 

veronských milenců a nejčastěji uváděný Prokofjevův balet. 

Původní premiéra se odehrála v NdB v choreografii Iva Váni 

Psoty a právě tomuto světově prvnímu uvedení byla 

věnována e-výstava archivu NdB. Vedle informací 

o inscenátorech a hlavních představitelích si její návštěvníci 

mohli prohlédnout fotografie a další dochované obrazové 

dokumenty, přečíst hodnocení v dobovém tisku, součástí  

e-výstavy byla také studie věnovaná okolnostem vzniku 

baletu a prvního brněnského nastudování. 

 

Choreograf Luboš Ogoun 

14. 2. 2019 – 30. 5. 2019, e-výstava 

V roce 1961 nastoupil Luboš Ogoun jako umělecký šéf baletu do Národního, tehdy Státního divadla 

v Brně. Měl za sebou studium choreografie na Akademii múzických umění, tělesné výchovy v Ústavu 

pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, dlouholetou kariéru aktivního sportovce a trenéra, 

taneční, tanečně pedagogickou a choreografickou praxi. Pod jeho vedením došlo v brněnském baletu 

k výrazné proměně – soubor se omladil, zvýšila se jeho technická úroveň, prostor dostaly moderní 

taneční prvky a dramaturgie orientovaná na větší šíři hudebních námětů včetně symfonické hudby. 

Brněnský balet se znovu stal jedním z nejlepších v tehdejším Československu. E-výstava připomněla 

významné Ogounovy brněnské inscenace z let 1961-64 a 1980-92. 

 

Karel Höger v NdB 

27. 5. 2019 – 30. 8. 2019, e-výstava 

Vrcholné období Högerovy umělecké činnosti nastalo po roce 

1940, kdy se stal členem pražského Národního divadla a začal 

výrazněji spolupracovat s filmem, později s televizí 

a nahrávacími studii. Základ jeho herectví byl však položen 

v Brně, kde absolvoval konzervatoř a kde (v činohře NdB) 

nastoupil první angažmá. Svá brněnská „tovaryšská“ léta plně 

využil a vždy na ně rád vzpomínal. Rolím, které nastudoval 

v tomto období, a rolím, v nichž později v 50. a 70. letech 20. 

století v NdB hostoval, se věnovala e-výstava Karel Höger 

v NdB.  
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Přehlídka divadelní fotografie 

1. 6. 2019 – 30. 6. 2019, Reduta 

Institut umění – Divadelní ústav pořádá soutěžní Přehlídku divadelní fotografie od roku 2018. Pro 

Divadelní ústav byly od jeho založení v roce 1959 divadelní fotografie základním dokumentačním 

materiálem, který jako jeden z mála dokázal podat svědectví o vizuální podobě jevištního díla. Během 

své historie uspořádal DÚ/ IDU v ČR i v zahraničí několik desítek fotografických výstav, na nichž se 

snažil upozornit, že divadelní fotografie nemá jen dokumentační funkci, ale je i svébytným 

a plnohodnotným uměleckým žánrem. Soutěžní Přehlídka divadelní fotografie, která je od r. 2018 

pořádána jako bienále, na tyto aktivity navazuje, chce podpořit další tvorbu v této oblasti, umožnit 

etablovaným i začínajícím divadelním fotografům vzájemný dialog a prezentovat jejich práci i jiným 

způsobem než je v divadelním provozu běžné, tedy formou specializovaných výstav. 

 

Martinů obrázky kreslící 

10. 6. 2019 – 26. 6. 2019, Janáčkovo divadlo 

Výstava představila kresby hudebního skladatele Bohuslava Martinů z let 1908-23, které jsou unikátní 

výpovědí o životních zkušenostech, ale také o pocitech a touhách autora. Putovní výstava, která 

poprvé v historii vůbec prezentuje kresby B. Martinů jako celek, byla vystavena již v prostorách 

Valdštejnského paláce v Praze, v Centru Bohuslava Martinů v Poličce a v Horácké galerii v Novém 

Městě na Moravě. Většina originálů kreseb pochází ze sbírek Městského muzea a galerie Polička, jež 

výstavu pod záštitou MKČR realizovalo. 

 

Oldřich Nový 

28. 8. 2019 – 25. 11. 2019, e-výstava 

Proslulý český filmový milovník a vynikající komik byl každým 

coulem profesionál – v práci filmové i divadelní, jako herec 

i jako režisér. Do NdB byl angažován v roce 1919 jako herec, 

od sezony 1923-24 byl jmenován režisérem operetního 

souboru a o dvě sezony později šéfrežisérem. Jeho cílem byla 

kvalitní zpěvoherní produkce založená na syntetickém 

hereckém projevu, kultivovaná a původní. Za 16 let svého 

brněnského působení nastudoval téměř 100 (převážně 

zpěvoherních) inscenací a v mnoha z nich hrál také hlavní 

role. V 50. a 60. letech se pak do Brna vracel jako režisér 

a herec pohostinsky. E-výstava přinesla desítky divadelních 

cedulí, fotografií a dobových recenzí jak k Nového angažmá, tak k jeho pohostinskému účinkování. 

 

Jindřich Štreit: Příběh deseti obrazů 

2. 10. 2019 – 24. 11. 2019, Reduta 

Výstava Jindřich Štreit: Příběh deseti obrazů byla úvodní expozicí 6. ročníku mezinárodního  

F - festivalu fotografie. Jindřich Štreit (*1946) je legendou české dokumentární fotografie. Fotoaparát 

je jeho nedílnou součástí již od dob studií. Je i uznávaným pedagogem, v současné době působí na 

Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se výstavním aktivitám a ve fotografii 

sociální problematice napříč celou společností. Štreitovy snímky jsou charakteristicky černobílé 
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a zobrazují pomíjivost daného okamžiku. V 70. letech vytvořil fotografie z baletních her, v 90. letech 

se věnoval opeře a později vydal knihu z divadelního festivalu v Brně (Divadelní svět Brno 2011). 

Práce se štábem, který se staral o kostýmy a maskování herců při focení plakátů činoherních premiér 

sezony 2019-20, byla v jeho činnosti novinkou.  

 

Josef Karlík divadelní 

30. 10. 2019 – 30. 1. 2020, e-výstava 

Více než 100 fotografií a nahrávky 2 inscenací s Josefem 

Karlíkem v hlavních rolích přinesla e-výstava připravená 

u příležitosti 10. výročí úmrtí nezapomenutelného 

brněnského herce, držitele Ceny města Brna v oboru 

dramatické umění a Ceny Thálie za celoživotní mistrovství 

v oboru činohra. Josef Karlík vytvořil řadu úspěšných postav 

v televizi i ve filmu, ale vždy byl především divadelním 

hercem, pro jehož tvorbu byla důležitá přímá rezonance 

s publikem. NdB bylo jeho domovskou scénou dlouhých 

47 let. 

 

 

Časosběr 

18. 11. 2019 – 31. 12. 2019, Janáčkovo divadlo 

U příležitosti 1. výročí otevření Janáčkova divadla po generální rekonstrukci uspořádalo NdB 

fotografickou výstavu Časosběr. Fotografie Vladimíra Kivy Novotného, který zachycoval celý průběh 

rekonstrukce, přiblížily v 19 obrazech její jednotlivé etapy. Součástí vernisáže bylo promítání 

dokumentu o historii Janáčkova divadla a prohlídka zákulisí. 

 

Jubilea a výročí 

leden – prosinec 2019, e-portréty 

Pravidelnými e-portréty umělců k aktuálním výročím pokračoval archiv v připomínkách významných 

osobností, členů a hostů NdB. V roce 2019 bylo připomento 39 osobností (např. Ema Pechová, 

František Neumann, Achille Viscusi, Richard Haan či Marie Podvalová).  
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1.8 DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ 

1.8.1 ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ DOKUMENTACE 

Na jaře 2019 byly přestěhovány dokumenty z přechodného úložiště do nového depozitáře 

v Janáčkově divadle. Po dobu přípravy materiálu a stěhování (15. 3. – 3. 6.) byly omezeny služby pro 

veřejnost a uzavřena studovna, další činnosti pokračovaly dle možností a od začátku června plně dle 

plánu.  

 

Sbírkotvorná činnost  

Dokumenty vzniklé z činnosti NdB – převážně dokumenty v elektronické podobě (poměř 

elektronických a fyzických dokumentů cca 80:20). Dokumenty vztahující se k premiérám, koncertům, 

festivalům, zahraničním zájezdům, akcím, výstavám a osobnostem – přírůstek 15969 souborů 

o celkové velikosti 136,8 GB (fotografie, grafika k inscenacím a projektům, elektronická propagace, 

spoty, záznamy inscenací apod.); fyzicky uloženy programy, plakáty, pozvánky.  

 

Dlouhodobé úkoly  

Online archiv, databáze inscenací – přírůstek ověřených inscenací v databázi za rok 2019 byl 624. 

K 31. 12. 2019 bylo v online vyhledávání dostupných 4958 inscenací NdB včetně obsazení 

a inscenačních týmů (9302 osobních karet, 42766 karet rolí), což zahrnuje období od roku 1900 do 

současnosti. 

Digitalizace dokumentů – během roku 2019 bylo digitalizováno 1642 ks negativů (systematická 

digitalizace); účelově byly digitalizovány pozitivy (fotografie a dokumenty), cca 1800 ks. 

 

Služby interní 

Příprava dokumentů, zhotovování listinných a digitálních reprodukcí dokumentů a záznamů pro 

potřeby souborů, oddělení a jednotlivců NdB dle požadavků. V roce 2019 nejčastěji zpracovávány 

rešerše a soupisové informace (zejm. z oblasti osobností a historických inscenací, budov a festivalů) 

a připravovány nahrávky inscenací, výběry fotografií, soubory roztříděných ohlasů v médiích 

a programy. 

 

Služby pro veřejnost 

Studovna oddělení umělecké dokumentace je přístupná veřejnosti ve vymezených hodinách každý 

pracovní den po předchozí domluvě. V době stěhování depozitáře byla studovna pro veřejnost 

uzavřena, přesto během roku 2019 proběhlo 40 badatelských návštěv o průměrné délce 3-4 hodiny 

a 35 osobních konzultací. Nejvyhledávanějšími okruhy byly historické a současné inscenace NdB, 

osobnosti, budovy, scénografie, festivaly, historie souborů a divadelní časopisy. 

Poskytování informací – vyžádané informace o historii NdB a zpracování rešerší; v roce 2019 celkem 

580.  

Výpůjčky dokumentů – kvůli ochraně dokumentů pokračuje tendence omezovat fyzické výpůjčky 

a nahrazovat je službami na dálku poskytováním elektronických kopií nebo umožněním řízeného 

přístupu k online dostupnému materiálu, a to jak pro studijní, tak pro prezentační účely. V roce 2019 

byla uskutečněna pouze 1 fyzická výpůjčka dokumentů.  
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Služby na dálku – příprava a zaslání digitalizovaných dokumentů prostřednictvím datového úložiště, 

elektronické pošty nebo na technickém nosiči dat; v roce 2019 celkem 244 služeb na dálku. 

Poskytnutí řízeného přístupu k online dostupnému materiálu bylo zavedeno v polovině listopadu 

2019, do konce roku službu využili 4 badatelé. 

 

Prezentační činnost 

Stránka Archiv NdB na Facebooku pokračovala v pravidelných portrétech umělců – sólistů, členů 

a významných hostů NdB (39 osobností; např. Ema Pechová, František Neumann, Achille Viscusi, 

Richard Haan, Marie Podvalová ad.), více se zaměřila také na významné premiéry a události 

související s historií NdB. K úspěšným patřily příspěvky k otevření dnešního Mahenova divadla 

a divadla na Veveří a příspěvky s nejstaršími dochovanými dokumenty, z provozních pak příspěvky ze 

stěhování depozitáře. Zájem vzbudily i kvízy, které probíhaly každou středu v první polovině roku. 

E-výstavy v roce 2019 fungovaly už jako zavedený projekt. Z předchozího roku doběhla e-výstava 

Romeo a Julie 1938, nově byly připraveny e-výstavy Choreograf Luboš Ogoun (14. 2. – 30. 5. 2019), 

Karel Höger v NdB (27. 5. – 30. 8. 2019), Oldřich Nový (28. 8. – 25. 11. 2019) a Josef Karlík divadelní 

(30. 10. 2019 – 30. 1. 2020). Články o historii a fotografickým materiálem se oddělení umělecké 

dokumentace podílelo také na magazínu NdB DIVA. 

 

Spolupráce s médii, nakladatelstvími, kulturními organizacemi a partnerskými organizacemi 

V rámci své činnosti spolupracuje oddělení umělecké dokumentace s médii, nakladatelstvími 

a kulturními organizacemi při publikování fotografií a dokumentů z fondu oddělení a při realizacích 

výstav. V roce 2019 proběhla spolupráce s  JAMU Brno (publikace Příběh totálního herectví. Divadelní 

herečka Vlasta Fialová 1928-1998), nakladatelstvím Karolinum (publikace Režisér jako koncept. 

Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v 50. a 60. letech 20. století), Knihovnou Jiřího 

Mahena (expozice o životě a díle J. Mahena v Mahenově památníku), MZM Brno (výstava Hommage 

à Milan Kundera – Další život Díla), Radioservisem (CD Leoš Janáček: Její pastorkyňa, Zápisník 

zmizelého), Masarykovou univerzitou (Theatralia), AQUA VIVA (Bazén a sauna), DJKT Plzeň, MD 

Olomouc, Tanečními aktualitami, ČTK, Brněnským metropolitanem, Operou Plus a Generálním 

konzulátem ČR v Sao Paulu (výstava Věc Makropulos). S partnerskými organizacemi (zejm. Institut 

umění – Divadelní ústav) spolupracuje oddělení umělecké dokumentace při rozšiřování databáze 

dokumentů o NdB. 
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1.8.2 ODDĚLENÍ HUDEBNÍ DOKUMENTACE 

V současné době oddělení hudební dokumentace stále pracuje v náhradních prostorách ředitelství 

NdB na Dvořákově 11. Z toho důvodu trvá omezení činnosti; v roce 2020 po ukončení rekonstrukce 

budovy na Rooseveltově 13 bude moci oddělení opět pracovat v zaběhnutém režimu, který byl před 

rekonstrukcí, a otevřít knihovní fondy pro širší veřejnost. 

Hlavní náplní pracoviště je zajišťovat výrobu textových knih pro činoherní inscenace v Mahenově 

divadle a v Divadle Reduta, výrobu hudebních materiálů pro operní orchestr, klavírní výtahy, sólové 

i sborové party dle požadavků opery a baletu a výrobu materiálů pro operní a baletní koncerty. 

V roce 2019 bylo vyrobeno 10 nových sad textů pro premiéry v Mahenově divadle a v Redutě (Mne 

blesk se dotekl, Hledání ztraceného času, Před východem slunce, Hana, Edison, Mirandolína, Pera 

markýze de Sade, Mars, Lucerna, Protokol), orchestrální materiál a partitura baletu Dáma 

s kaméliemi, nový orchestrální materiál Labutího jezera pro zájezd baletu do Finska, kompletní 

orchestrální materiál zahajovacího koncertu sezony 2019/2020 a opery Monument. V současné době 

disponuje oddělení hudební dokumentace 5404 činoherními tituly a 402 tituly oper a baletů.                                                                            

Oddělení hudební dokumentace také pečuje o hudební nástroje, zajišťuje jejich výpůjčky členům 

operního orchestru a provádí výběrová řízení na nákup nových nástrojů. V roce 2019 byly zakoupeny 

nové hudební nástroje pro operní orchestr – cimbasso, lesní roh, hoboj, bas klarinet, B klarinet, bas 

pozoun, tenor pozoun, 2 B trubky, koncertní buben, wind machine. Z náhradních prostor do 

opraveného Janáčkova divadla bylo přestěhováno 19 kusů křídel a 15 kusů pianin a pořídila se 2 nová 

křídla na zkušební jeviště a do orchestřiště. Oddělení také zajišťuje ladění a opravy 27 klavírů, 

28 pianin, 2 koncertních křídel, 3 cembal a jevištních varhan NdB. 

Další činností oddělení je půjčování hudebních materiálů zaměstnancům NdB a institucím, půjčování 

textových knih, po přestěhování na Rooseveltovu otevření archivu pro badatelskou činnost 

a spolupráce s institucemi (DILIA, RICORDI, Bärenreiter, JAMU, Institut B. Martinů ad.) 
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2. FESTIVALY 

2.1 FESTIVAL JANÁČEK BRNO  

Festival Janáček Brno je bienále. Preview akce v lichém roce, kdy se samotný velký mezinárodní 

festival nekoná, byly realizovány podruhé. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům a návštěvnosti 

(vyprodané koncerty, počet platících návštěvníků celkem: 1052) projekt splnil plánovaný záměr.  

V rámci projektu byly realizovány 4 akce: 

 

2. 10. 2019, 19 h, Janáčkovo divadlo 

Leoš Janáček – Její pastorkyňa 

dirigent: Marko Ivanović 

režie: Martin Glaser 

Janáčkova opera NdB 

Představení bylo přenášeno v rámci platformy 

Opera Vision.  

 
 
 
 
 
3. 10. 2019, 11 h, Památník Leoše Janáčka 
Klavírní recitál Jana Jiraského  

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku, 1. X. 

1905 (Z ulice dne 1. října 1905), V mlhách 

Na koncertu byl poprvé představen nově 

zrestaurovaný Janáčkův klavír Ehrbar, který prošel 

v roce 2018 náročným a zásadním restaurováním 

ve vídeňské dílně Gerta Hechera. 

 
 
 
27. 11. 2019, 17-22 h, Janáčkovo divadlo 
Otevřený dům s Janáčkem 

Soubor Janáčkovy opery NdB připravil 

mimořádnou příležitost poznat Janáčkovo dílo ve 

spojení s divadelní budovou nesoucí jeho jméno. 

Akce poskytla návštěvníkům možnost vidět 

divadlo zcela novýma očima od foyer 

po nejtajnější kouty zákulisí, kde čekalo hudební 

či divadelní překvapení připravená členy 

operního souboru, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Konzervatoře Brno a Brněnského 

akademického sboru BAS. 
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1. 12. 2019, 19 h, Divadlo Reduta (Mozartův sál) 

Pavel Haas Quartet 

Ľubic Čekovská – The Midsummer Quartet 

Béla Bartók – Smyčcový kvartet č. 4 BB 95 

Leoš Janáček – Kvartet pro dvoje housle, violu 

a cello („Listy důvěrné“) JW VII/13 

V rámci tohoto preview koncertu špičkového 

souboru Pavel Haas Quartet byl rovněž zveřejněn 

kompletní program a zahájen prodej na akce 

festivalu Janáček Brno 2020.  

 

Podařilo se docílit vyvážené podoby, v rámci které byly realizovány dva koncerty, jedno operní 

představení a jedna akce speciálního charakteru, kombinující prohlídku Janáčkova divadla 

s uměleckými vystoupeními. 

Produkčně měl projekt hladký průběh. Toho bylo dosaženo pečlivým plánováním a následným 

plněním plánu aktivit projektu. Pozitivně se projevila zkušenost Národního divadla Brno s přípravou 

obdobných projektů. Všechny realizované akce sklidily pozitivní divácký ohlas, včetně odborné 

veřejnosti. Tři z realizovaných produkcí byly zcela vyprodané (Otevřený dům s Janáčkem, recitál Jana 

Jiraského, koncert Pavel Haas Quartet). Archiv webových stránek projektu je dostupný on-line: 

http://2019.janacek-brno.cz/ 

Projekt zasáhl cílovou skupinu primárně v Jihomoravském kraji. V publiku bylo zastoupeno široké 

věkové spektrum návštěvníků. Projekt oslovil primárně lidi se zájmem o vážnou hudbu. Koncerty 

přinesly svým návštěvníkům jedinečný umělecký zážitek. Napomohly vzbudit a podpořit zájem 

o Janáčkovu tvorbu u tuzemského publika a v regionu, kde skladatel žil a působil. Dosah koncertů 

a jejich propagace byl rovněž za hranice České republiky. Díky realizovaným koncertům se podařilo 

kontinuálně udržovat povědomí o festivalu Janáček Brno v roce, ve kterém se toto bienále nekoná. 

Preview koncerty festivalu nabídly slevy pro děti, studenty, seniory, držitele ZTP a ZTP/P ve 

standardním režimu pro festival Janáček Brno a produkce Národního divadla Brno.  

Festival Janáček Brno si získal pozici mezi festivaly „evropského formátu“ a budí patřičnou pozornost 

a zájem nejen v ČR, ale rovněž v zahraničí. Realizací série preview akcí v roce, kdy se samotný festival 

nekoná, došlo ke kvalitnímu vyplnění prostoru mezi jednotlivými ročníky akce.  

Pořádáním preview akcí festivalu Janáček Brno vzniká kontinuita, kterou pozitivně hodnotíme pro 

další rozvoj festivalu. Realizací festivalu Janáček Brno je dosaženo lepších podmínek pro rozvíjení 

odkazu díla Leoše Janáčka operním souborem, který nese Janáčkovo jméno. 

Festival Janáček Brno 2020 se bude konat v termínu 28. 9. – 16. 10. 2020 v Brně. Tato akce naváže na 

realizované preview koncerty a na velmi úspěšný festival Janáček Brno 2018, který získal prestižní 

ocenění Opera  Awards za nejlepší operní festival světa. Festival Janáček Brno 2020 má ambici stát se 

klíčovou kulturní akcí roku v České republice. Kompletní program festivalu byl zveřejněn 1. 12. 2019 

(dostupný na www.janacek-brno.cz).  

V roce 2019 rovněž kontinuálně probíhala příprava festivalu Janáček Brno 2022 a Janáček Brno 2024. 
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2.2 FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019 

 

10. ročník mezinárodního festivalu činoherního divadla Divadelní svět Brno se uskutečnil ve dnech  

23. – 28. 5. 2019 v těchto prostorách:  

Janáčkovo divadlo 

Mahenovo divadlo 

Divadlo Reduta 

Divadlo Husa na provázku 

Sklepní scéna Divadla Husa na provázku  

Alžbětínská scéna Divadla Husa na provázku 

HaDivadlo 

Divadlo Polárka – malá a velká scéna  

Činoherní scéna Městského divadla Brno 

Hudební scéna Městského divadla Brno 

Divadlo na Orlí  

Studio Marta  

Park Kraví hora  

Vila Löw Beer 

 

  



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

91 
 

Celkový počet platících návštěvníků festivalu 

7 017 diváků  

74,62% návštěvnost 

 

Celkový počet festivalových představení  

56 produkcí z toho 

27 českých produkcí 

19 zahraničních produkcí  

11 produkcí pro rodiny s dětmi  

1 produkce upravená pro zrakově hendikepované obecenstvo  

 

Celkový počet výkonných umělců 

420 výkonných umělců a technických pracovníků 

 

Pořadatel DSB 

Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, Brno, 602 00 

 

Spolupořadatelé DSB 

Centrum experimentálního divadla, Divadlo Polárka, Janáčkova akademie múzických umění, Městské 

divadlo Brno 

 

Webové stránky DSB a prezentace na sociálních sítích 

www.divadelnisvet.cz  

https://www.facebook.com/divadelnisvet/ 

https://www.instagram.com/festival_dsb_2019/ 

 

Realizační tým 

Ředitel festivalu: Martin Glaser (ředitel NdB) 

Dramaturgická rada: Jan Cimr (Divadlo Polárka), Barbara Gregorová (NdB), Marek Horoščák (JAMU), 

Pavel Jurda (NdB), Karel Littera (NdB), Lucie Němečková (NdB), Matěj Nytra (HaDi), Miroslav Ondra 

(MdB), Martin Sládeček (DHnP), Jan Šotkovský (MDB) 

Produkce: Jitka Lanšperková  

Marketing: Eva Sedláčková  

Grafická podoba festivalu: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová 

A realizační týmy všech spolupracujících divadel… 
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Divadelní svět Brno je mezinárodní festival současného činoherního divadla, v programu však 

každoročně najdete i tanečně-pohybové inscenace. Festival DSB se koná v Brně, druhém největším 

městě ČR, už 10 let. V květnu 2020 se uskuteční jeho 11. ročník. Od roku 2015 je z pověření města 

hlavním pořadatelem Národní divadlo Brno, které na festivalu celoročně spolupracuje s většinou 

brněnských divadel jako Centrum experimentálního divadla (Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo), 

Divadlo Polárka, Divadlo na Orlí a Studio Marta spadající pod Janáčkovu akademii múzických umění. 

Tato spolupráce brněnských divadel, která se v době festivalu stávají nikoliv konkurenty, nýbrž 

partnery, a to jak na poli dramaturgickém, tak i při organizaci a produkčním zajištění hostujících 

představení, je významným a ojedinělým faktorem festivalu DSB. Toto spojení vytváří ideální 

festivalovou infrastrukturu, která je v naší zemi výjimečná zejména vyspělým technickým zázemím 

pro všechny typy divadelních produkcí. Díky takto nastavené spolupráci má festival k dispozici třináct 

typově rozrůzněných divadelních prostorů – od jednoho z největších divadel v Česku, přes moderní 

muzikálovou scénu, klasické divadelní prostory až po open-air nádvoří Divadla Husa na Provázku, což 

příznivě podporuje bohaté možnosti při dramaturgickém výběru jednotlivých představení. 

Festival Divadelní svět Brno si za dobu své dosavadní desetileté existence získal zásadní postavení 

mezi českými divadelními festivaly jak mezi divadelníky, tak i u odborné veřejnosti. Díky výrazné 

proměně svojí původní dramaturgie je v současné době vnímán jako důležitá kulturní událost, 

rovnocenná proslulým českým festivalům, jako je plzeňské Divadlo, olomoucká Flora, hradecké 

Divadlo evropských regionů atd. O vzrůstající kvalitě festivalu svědčí i hodnocení grantové komise 

Ministerstva kultury – od dvou nejlepších domácích festivalů s více než dvakrát tak delší tradicí dělí 

DSB na stobodové hodnotící škále už jen pouhé čtyři desetiny bodu. 

Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce taneční 

(v roce 2019 např. CION; Requiem of Ravel’s Bolero či Let Me Change Your Name), pohybové (ADHD 

či VIP) a hudebně dramatické (Sons of Sissy). Po velmi pozitivních reakcích z minulých let se 

dramaturgové čím dál více zaměřují i na kvalitní výběr inscenací vhodných pro mládež a rodiny 

s dětmi. V roce 2019 se tato tendence zhmotnila v parku na Kraví hoře, kde vyrostlo víkendové 

centrum pro rodiny s dětmi. Celé dění bylo soustředěno kolem divadelního šapitó, kde se po dobu 

víkendu uskutečnilo 9 představení vhodné pro děti různých věkových kategorií a jejich rodiče 

a divadelní program byl doplněn zábavně vzdělávacími workshopy.  
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Partneři festivalu DSB  

 

Udělené záštity festivalu 

Antonín Staněk – ministr kultury 

Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje 

Markéta Vaňková – primátorka města Brna  

 

Hlavní finanční podpora projektu 

Statutární město Brno 

Ministerstvo kultury  

Jihomoravský kraj 

Českoněmecký fond budoucnosti  

Společnost VARS 

 

Spoluorganizátoři projektu 

Centrum experimentálního divadla 

Divadlo Polárka 

Janáčkova akademie múzických umění 

Městské divadlo Brno 

 

Hlavní mediální partneři projektu 

Česká televize 

 

Mediální partneři 

Mediální skupina MAFRA 

Divadelní noviny 

Kult 

Český rozhlas 

 

Spolupráce s festivaly 

Meeting Brno 

Tanec Praha 
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7 dní, 13 zemí, 56 představení. Z toho 35 zcela vyprodaných. Organizátoři mezinárodního festivalu 

Divadelní svět Brno, který letos proběhl 23.‒28. května, hlásí úspěch. Jeho jubilejní 10. ročník 

nejenže představil řadu špičkových divadelních produkcí, ale setkal se také s mimořádným zájmem 

diváků, kteří přišli snít „Evropský sen“. Právě tak znělo téma Divadelního světa Brno 2019.  

Během 10. ročníku mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno s tématem „Evropský sen“ zhlédli 

diváci v průběhu sedmi dnů 56 představení. O žánrově pestrou přehlídku, jejíž rozsah sahal od 

činohry po pohybové divadlo či od klasických her po alternativní performance, se postaraly divadelní 

soubory z Česka, Slovenska, Belgie, Francie, Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Komorských ostrovů, 

Madagaskaru, Martiniku, Německa, Norska, Polska a Slovinska. 

„Festival DSB našel nejenom svůj smysl, ale hlavně svého diváka. Není pro divadelního ředitele větší 

radosti, než když zhlédne skvělé představení v zaplněném sále a sdílí společně s publikem silný 

divadelní zážitek. Je skvělé, že naprostou většinu našeho publika tvoří takzvaní běžní diváci a že čím 

dál více z nich si vybere z festivalové nabídky více než jedno představení. Mít povědomí o kontextu 

současné domácí i zahraniční divadelní tvorby je určitě inspirací nejen pro brněnské divadelníky, ale 

i pro publikum,“ říká ředitel festivalu Martin Glaser. 

Programová linie festivalu, jejíž hlavní téma neslo název „Evropský sen“, přinesla mimo jiné dvě 

představení inscenace Francuzi varšavského Teatru Nowego v adaptaci a režii hvězdy evropského 

divadla Krzysztofa Warlikowského, které se staly impozantním uměleckým vyvrcholením celého 

festivalu. 

Programová linie „Evropa mimo Evropu“ byla v kontextu českého divadla rovněž zcela mimořádnou 

událostí. Nabídla divadelní tvorbu Národního divadla na Martiniku – Tropique Atrium, taneční 

představení umělců z Madagaskaru a představení i koncert z Komorských ostrovů. U všech 

představení v této linii probíhaly lektorské úvody a diskuze, další z novinek letošního ročníku.  

Zvlášť bohatá byla v letošním roce linie pro rodiny s dětmi, pro něž bylo určeno hned 16 představení, 

které se odehrály v divadle Polárka a v šapitó na Kraví hoře. Do divadla mohli zavítat rodiče s těmi 

úplně nejmenšími dětmi stejně jako děti školou povinné či teenageři na prahu dospělosti. V rámci 

programu pro děti na festivalový víkend připravili divadelní lektoři z Malého divadla z Českých 

Budějovic, hradeckého Draku a brněnské Polárky doprovodný program, který volně navázal na 

„evropské“ téma letošního ročníku festivalu Divadelní svět Brno. V šapitó a jeho okolí se děti 

seznámily s divadelními kulturami jednotlivých evropských zemí, hravou formou si vyzkoušely 

nejrůznější žánry od antického dramatu přes jarmareční commedii dellʼ arte a klauniádu až po 

pohybové divadlo. 

Skandinávský dům připravil po výjimečném představení Ibsenovy Heddy Gablerové debatu 

s režisérkou a představitelkou hlavní role Juni Dahr a nordistkou Karolínou Stehlíkovou. Poprvé 

v Brně zazněl Ibsen v originále a představení bylo speciálně upravené a adaptované na prostory vily 

Löw Beer. 

Téměř 75% návštěvnost a třicet pět zcela vyprodaných představení dokazuje, že dramaturgická rada 

festivalu sestavila program letošního ročníku skutečně z toho nejzajímavějšího, co lze na současných 

– nejen evropských ‒ scénách vidět. Divadelní svět Brno 2019 navštívilo 7 017 diváků, kteří svým 

zájmem potvrdili, že festival je již neoddělitelnou součástí brněnské kulturní scény s pevným místem 

na středoevropské kulturní mapě.  
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Divadelní svět Brno po svém desátém ročníku už beze všech pochyb patří k našim prestižním 

divadelním festivalům. Těží jak z výhodné polohy města Brna, tak z unikátní spolupráce brněnských 

divadel – Národního divadla Brno, Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Městského divadla Brno, 

Divadla Polárka a obou scén JAMU.  

 

Významní tvůrci a diskuze  

Každoroční snahou organizátorů festivalu jsou také lektorské úvody a diskuze po představeních. Letos 

byly lektorskými úvody a diskuzemi obohaceny skromnější dramaturgické linie – autorský profil 

Tomáše Dianišky a představení v rámci linky Evropa mimo Evropu. Poslední jmenovaná linie 

seznamovala diváky s představeními ze zemí s evropskými kořeny jako Martinik (francouzský ostrov 

v Karibiku) či Komorské ostrovy.  

Skandinávský dům připravil po zahajovacím představení Ibsenovy Heddy Gablerové ve Löw Beerově 

vile debatu s režisérkou a představitelkou hlavní role Juni Dahr a nordistkou Karolínou Stehlíkovou. 

Bylo to totiž poprvé, kdy v Brně zazněl Ibsen v originále.  

Mezi nejvýznamnější jména, která DSB letos do Brna přivezla buď osobně nebo prostřednictvím jejich 

inscenací, patří bezpochyby polský režisér Kryzstof Warlikowski (Francuzi), o jehož přítomnost se 

organizátoři festivalu snažili do poslední chvíle, dále je to norská herečka a režisérka Juni Dahr (Hedda 

Gabler på Vila Löw Beer), polský Jan Klata (Faust), německo-izraelská režisérka Yael Ronen (Roma 

Armee), Belgičanka Marieke Dermul a další.  

 

Programové linie  

Evropský sen 

Tato dramaturgická linie v sobě sdružovala ta z hlediska kvality uměleckého záměru a zpracování, 

tématu a předávaného poselství a výsledného dopadu na diváka nejvýraznější inscenace z celého 

světa. Jedná se o inscenace vyjadřující různé přístupy k evropským tématům dneška, minulosti 

i budoucnosti. 

Roma Armee (Maxim Gorki Theatre, Německo)  

Francuzi (Nowy Teater, Polsko)  

Press Paradox (8lidí, ČR)  

Dánská občanská válka 2018-24 (Divadlo v Dlouhé, ČR)  

Mea Culpa (Švestkový dvůr a Divadlo Continuo, ČR/Švýcarsko)  

European Citizen Pop Songs (Marieke Dermul, Belgie)  

Sons of Sissy (Hiros, Belgie)  

Americký cisár (Štúdio 12, Slovensko) 

Andělé v Americe (Městská divadla pražská, Česká republika) 

 

Evropa mimo Evropu 

Linie rozšiřující motto festivalu Evropský sen za hranice nejstaršího kontinentu – prostřednictvím 

tanečního sóla Metamorphoses Judith Olivie Manantenasoy se dostáváme na Madagaskar. Toto sólo 

bylo v rámci komponovaného tanečního večera doplněno dvěma vystoupeními z produkce 
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ART&FACT (sólo Retour a Salut mon frere), která nás vzala na jediný evropský ostrov v Karibském 

moři francouzský Martinik. Součástí linie bylo také hudební vystoupení Mwezi WaQ Soeufa 

Elbadawiho z Komorských ostrovů, ten vystupuje s formací složenou z prvotřídních hráčů z Komor, 

Madagaskaru, Guyany a Francie a v roce 2018 se stali objevem roku prestižní Academie Charles Cros 

ve Francii. Celou linii završilo komorní činoherní představení Suzanne Cesaire, Fontanie Solaire 

z produkce Tropique Atrium, taktéž z Martiniku.  

 

Taneční a pohybové divadlo 

Po loňském úspěchu mohli diváci zhlédnout další virtuózní korejské představení úspěšné 

choreografky Eun-Me Ahn s názvem Let Me Change Your Name, z české produkce nabídl DSB 

nejnovější inscenace oblíbeného souboru Cirk La Putyka ADHD či oceňované představení VIP Radima 

Vizváryho.  

Vrcholem pohybových produkcí pak bylo vystoupení jednoho z nejvýraznějších afrických tanečních 

souborů Vuyani Dance Theater z JAR s inscenací CION: Requiem of the Ravel´s Bolero. Choreograf 

Gregory Maqoma zavedl diváky do světa, kde život a smrt mají k sobě nejblíže.  

 

Profil r. Tomáše Dianišky 

Dianiška je současným autorským fenoménem – byť může být pro leckoho kontroverzní odmítáním 

uměleckých stylizací a svojí ambicí pouze bavit. V současnosti se po celé republice hraje celkem 12 

jeho her v mnoha různých divadlech a festoval DSB nabídl celkem tři z nich – jeho debut Atomová 

kočička (DFXŠ Liberec), nejnovější počin Den závislosti (Divadlo LETÍ) a nejlépe hodnocené Mlčení 

bobříků (Divadlo pod Palmovkou).  

 

Profil r. Šimona Spišáka 

Festival DSB také nabídl tři zpracování klasických pohádek Hanse Christiana Andersena ‒ Malá 

morská víla (Bratislavské bábkové divadlo), Císarove nové šaty (Nové divadlo Nitra) a Škaredé káčátko 

(Bábkové divadlo Žilina). Za všemi stojí jako režiér, a především výrazný interpret Šimon Spišák. 

Absolvent pražské „Alterny“, Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze, stihl za 

několik málo let zanechat již zcela zřetelnou stopu v (nejen) slovenském divadle pro děti. Z plejády 

možných přístupů k dětskému divákovi volí cestu velmi otevřené komunikace ‒ zatímco mainstream 

dětského divadla staví na (mnohdy pochybné) iluzi, vytvoření „pohádkového světa“, do nějž se má 

dětský divák propadnout, Spišák v každém momentu pohádky připomíná dětem, že to, na co se 

dívají, je „jen“ divadlo. 
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Doprovodný program 

Festival Divadelní svět Brno zahájila svým site-specific představením Heddy Gablerové norská herečka 

a divadelní režisérka Juni Dahr. Představení se odehrálo v malebném prostředí brněnské Vily Löw-

Beer. Všechna tři představení byla vyprodána. Festival tentýž den také zahájila diskuze s Denisou 

Nečasovou s názvem Včera, dnes a zítra. Ženy v Evropě. Tato diskuze byla součástí uvedení 

francouzského zpracování Ouředníkovy knihy Europeana v režii Francouzky Sarah Lecarpentier. 

Společně s diskuzí a představením byla také ve foyer HaDivadla instalována výstava fotografií z cest 

po Evropě pořízené francouzským fotografem Stephanem Nawratem. Výstava nesla název Evropa 

dnes.  

Každoroční snahou organizátorů festivalu jsou také lektorské úvody a diskuze po představeních. Letos 

byly lektorskými úvody a diskuzemi obohaceny především skromnější dramaturgické linie – autorský 

profil Tomáše Dianišky a představení v rámci linky Evropa mimo Evropu. Poslední jmenovaná linie 

seznamovala diváky s divadlem ze zemí s evropskými kořeny jako Martinik (francouzský ostrov 

v Karibiku) či Komorské ostrovy.  

Skandinávský dům připravil po zahajovacím představení Ibsenovy Heddy Gablerové v Löw Beerově 

vile debatu s režisérkou a představitelkou hlavní role Juni Dahr a nordistkou Karolínou Stehlíkovou. 

Bylo to totiž poprvé, kdy v Brně zazněl Ibsen v originále.  

I desátý ročník doplňoval doprovodný program v podobě festivalových prohlídek divadelních budov, 

či diskuzí na téma Evropský sen.  

 

Dětský program  

Jak už bylo zmíněno, festival DSB věnuje stále více prostoru programu pro rodiny s dětmi. Letošní 

dětské centrum bylo umístěno v parku na Kraví hoře. Celkem 9 představení pro různé věkové 

kategorie doplňoval doprovodný zábavně vzdělávací program na téma Evropský sen.  Kolem šapitó 

vzniklo celkem 6 stanovišť, z nichž každé reprezentovalo jinou evropskou zemi a její divadelní tradici. 

Děti od 0 do 15 let tak měly možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se dělá divadlo v různých 

evropských zemích – učili se umění vyprávění po vzoru Norů, zkoušeli si italskou comedii dell’arte, 

antická dramatu v Athénách, francouzské pohybové divadlo, slovinské loutkoherectví či britská 

shakespearovská dramata a další. Tento doprovodný program připravili lektoři ze tří českých divadel 

– Hradeckého DRAKu, Českobudějovického divadla a brněnského Divadla Polárka.  

Přímo v divadelním stanu se uskutečnily 3 reprízy hradeckého Fausta a dále představení Pulcinella či 

Happy Bones slovinského loutkoherce Matija Solceho, Pičus není kretén a Frutti di mare z dílny 

divadelního spolku Anička a letadýlko a pražské Studio Damúza uvedlo svoji inscenaci Momotaró. 

Další představení vhodná pro rodiče s dětmi hostilo Divadlo Polárka, kde vystoupil Radim Vizváry se 

svým Pejprbójem a dále dvě slovenská divadla – Nové divadlo Nytra přivezlo Cisárove nové šaty a 

Bábkové divadlo Bratislava přijelo s Malou morskou vílou. Původně dojednané představení Škaredé 

káčatko bylo kvůli zranění jednoho z hlavních představitelů zrušeno.  

DSB nabídlo i další rodinná představení jako Kde domov můj plzeňského Divadla Alfa, Čarodějův učeň 

z Činoheráku v Ústí nad Labem a v neposlední řadě také oceňovanou inscenaci Bílý tesák 

z hradeckého divadla DRAK.  
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Program festivalu Divadelní svět Brno 2019 
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Zahraniční produkce České produkce Celkem  

Vývoj počtu českých a zahraničních produkcí DSB 

DSB 2013 DSB 2014 DSB 2015 DSB 2016 DSB 2017  DSB 2018 DSB 2019 

STATISTICKÉ SROVNÁNÍ MINULÝCH ROČNÍKŮ FESTIVALU 

Počet produkcí - hlavní program 

Festival se snaží udržet vysoký standard počtu zahraničních produkcí, které v současné době početně 

překonávají představení českých souborů (jsou sem započítána i představení ze Slovenska 

a představení taneční, která nevyžadují titulkování a nepodléhají jazykové bariéře). Díky tomu, že 

jsou činoherní cizojazyčné inscenace opatřovány českými titulky, zvyšuje se i jejich pozitivní přijetí 

diváky – divácký ohlas zaznamenala německá inscenace Roma Armee (Maxim Gorki Theater) i polská 

inscenace Francuzi Kryzstofa Warlikowského (Nowy Teater).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platící návštěvníci – hlavní program 

V letošním roce festival DSB nabídl divákům celkovou kapacitu 9 404 míst a zaznamenal návštěvnost 

téměř 75 % a více jak polovina programu, tedy celkem 35 představení bylo vyprodáno. Oproti 

loňskému roku se jedná o přímo úměrný nárůst počtu diváků vzhledem k nabízené kapacitě. 

Vzhledem k dlouhodobějšímu měřítku se díky otevření zrekonstruovaného Janáčkova divadla vrací 

zpět k 7 000 diváků a hodlá v dalších letech mířit výše.   
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Příspěvěk MKČR v mil. Kč 

Vývoj příspěvku MKČR v mil. Kč 

DSB 2013-2014 DSB 2015 DSB 2016 DSB 2017 DSB 2018 DSB 2019 

Průměrná návštěvnost jednotlivých představení a celková návštěvnost festivalu za roky 2015–2019 

V letošním roce nabídl festival divákům 56 produkcí. Z nich byla více jako polovina (tedy 35 

představení) zcela vyprodána a počet diváků se vyrovnal nejvyšším číslům návštěvnosti z minulosti.  

Návštěvnost festivalu 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kapacita (počet 
nabízených sedadel) 

10 763 11 679 9 522 7 273 9 404 

Platící návštěvníci 7 207 6 515 7 327 5 810 7 017 

Návštěvnost festivalu 67,00 % 55,80 % 76,95 % 79,88 % 74,62 % 

 

Porovnání počtu produkcí ve vztahu k počtu návštěvníků 

Porovnání počtu produkcí ve vztahu k počtu návštěvníků 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet platících diváků (v 
tis.)  

7,2 6,5 7,3 5,8 7 

Rozpočet (v mil.) 9,9 11 11,8 12 14,5 

Počet produkcí  41 38 35 58 56 

 

Příspěvek Ministerstva kultury na festival Divadelní svět Brno  

Rozpočet festivalu roste především díky zvyšující se úspěšnosti v grantovém řízení MK ČR. Tento 

příspěvek umožňuje festivalu další rozvoj. Trend plynoucí z tohoto grafu je dalším dokladem 

narůstající kvality festivalu. 
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FESTIVALOVÉ OHLASY 

Tisk 

KAM v Brně za kulturou 

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019, O DŮVOD VÍC, PROČ BÝT NA BRNO HRDÝ 

Prestižní a divácky oblíbený festival Divadelní svět Brno letos v termínu 23.–28. května vstoupí do 

svého jubilejního desátého ročníku. A slavit bude ve velkém! Organizátoři do Brna přivezou více než 

padesát pozoruhodných představení z celého světa, zastřešených atraktivním tématem Evropský sen! 

Motto letošního festivalu je přitom jednoduché a nečekaně provokativní zároveň: Vítejte!  

 

Šalina 

VEN ZA HRANICE – A PŘECE ZŮSTAT V BRNĚ 

FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT 2019 PŘICHÁZÍ 

Česko, Slovensko, Belgie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Komorské ostrovy, Madagaskar, Martinik, 

Německo, Norsko, Polsko... Krajina domova, blízcí sousedé i exotické dálky. Prestižní a divácky 

oblíbený festival Divadelní svět Brno letos v termínu 23.–28. května 2019 vstoupí do svého jubilejního 

desátého ročníku. A slavit bude ve velkém! Organizátoři letos lákají na více než padesát 

pozoruhodných představeni z celého světa i na atraktivní téma, které zní: Evropský sen. Rozsáhlý 

festivalový program bude rozdělen do několika linií, díky nimž si na své přijdou diváci všech generací.  

 

Televize 

Medializace v České televizi (generální mediální partner) 

Ve dnech 26. a 30. dubna a 3., 6., 10., 15. května 2019 probíhalo vysílání video spotu festivalu vždy 

po skončení Událostí v regionech na ČT1. 

 

Ve vysílání Dobrého rána: 

17. kalendářní týden 2x 

19. kalendářní týden 2x 

 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-

rano/319291310020047/video/697303,697314 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-

brno/319281381990523-udalosti-v-regionech/obsah/698080-divadelni-svet-brno 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120523 

(2:55 ve videu) 

 https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/38/divadelni-svet-brno-odhaluje-program-

festivalu 

  

https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fporady%2f10435049455-dobre-rano%2f319291310020047%2fvideo%2f697303%2c697314
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fporady%2f10435049455-dobre-rano%2f319291310020047%2fvideo%2f697303%2c697314
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fivysilani%2f10122427178-udalosti-v-regionech-brno%2f319281381990523-udalosti-v-regionech%2fobsah%2f698080-divadelni-svet-brno
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fivysilani%2f10122427178-udalosti-v-regionech-brno%2f319281381990523-udalosti-v-regionech%2fobsah%2f698080-divadelni-svet-brno
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fivysilani%2f1097206490-udalosti-v-kulture%2f219411000120523
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Rozhlas 

 https://plus.rozhlas.cz/host-martin-glaser-reditel-narodniho-divadla-brno-7943841 

 https://www.brnozurnal.cz/z-kultury/mimoradne-prestizni-divadelni-festival-tesne-pred-

startem/ 

 

Online  

 https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5153-54952-festival-

divadelni-svet-brno-vstoupi-do-jubilejniho-10-rocniku-.html 

 https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/evropa-mimo-evropu-bourani-predsudku-a-klise 

 http://www.odivadle.cz/jeviste/o-divadle/divadelni-svet-brno-slavi-deset-let-a-sni-evropsky-

sen/  

 https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/256293-festival-divadelni-svet-brno-laka-na-vice-nez-

50-predstaveni-sestavili-jsme-tipy-z-nichz-si-zarucene-vyberete/ 

 http://www.skandinavskydum.cz/divadelni-vecery-s-festivalem-divadelni-svet-brno-2/ 

 https://www.lidovky.cz/kultura/evropa-ztracena-a-prezrana-francuzi-jsou-plni-uzasne-

promenlivych-a-charismatickych-hercu.A190605_144936_ln_kultura_jto 

 https://www.novinky.cz/kultura/clanek/divadelni-svet-brno-slavi-deset-let-40284077 

 https://www.gotobrno.cz/akce/divadelni-svet-brno/ 

 http://www.brno-stred.cz/calendar/detsky-program-v-ramci-festivalu-divadelni-svet-brno 

 https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/259461-brno-vitalo-divadelniky-i-divaky-z-celeho-

sveta-skoncil-festival-divadelni-svet-brno-2019/ 

 https://www.divadelni-noviny.cz/divadelni-svet-brno-slavi-deset-let 

 https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/kultura/13754-divadelni-svet-brno-letos-oslavi-

jubilejni-10-rocnik-zlevnene-vstupenky-jsou-v-prodeji-jen-do-nedele.html 

 https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=81985 

 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-

centrum/aktuality1/divadlo-drak-miri-na-festival-divadelni-svet-brno-307088/ 

 https://www.polskyinstitut.cz/program/divadelni-svet-brno-francuzi-krzysztofa-

warlikowskeho 

 http://www.mestohudby.cz/poradatel/divadelni-svet-brno 

 https://goout.net/cs/festivaly/divadelni-svet-brno-2019/yfxae/+xtcvl/ 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_svět_Brno 

 http://moravskehospodarstvi.cz/article/kultura-a-zabava/divadelni-svet-brno-za-ucasti-

umelcu-z-jar-ci-madagaskaru/ 

 https://www.szkolkapolska.cz/divadelni-svet-brno/ 

 http://www.ccrjm.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/divadelni-svet-se-opet-chysta-do-brna/ 

 https://brnensky.denik.cz/kultura_region/dalsi-divadelni-svet-zacina-soudni-spor-z-lonska-

pokracuje-20190522.html 

 https://brnensky.denik.cz/kultura_region/vitejte-sloganem-nechceme-provokovat-

extremisty-rika-reditel-festivalu-glaser-20190503.html 

 https://ticbrno.cz/kam-v-brne/z-obsahu/divadelni-svet-brno-2019-2019 

 https://www.expats.cz/entertainment/event/divadelni-svet-brno-2019-pzooc/4626748 

 http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2168753-festivalu-divadelni-svet-brno-2019 

https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fplus.rozhlas.cz%2fhost-martin-glaser-reditel-narodniho-divadla-brno-7943841
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.novinky.cz%2fvase-zpravy%2fjihomoravsky-kraj%2fbrno-mesto%2f5153-54952-festival-divadelni-svet-brno-vstoupi-do-jubilejniho-10-rocniku-.html
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.novinky.cz%2fvase-zpravy%2fjihomoravsky-kraj%2fbrno-mesto%2f5153-54952-festival-divadelni-svet-brno-vstoupi-do-jubilejniho-10-rocniku-.html
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2fwww.tanecniaktuality.cz%2frecenze%2fevropa-mimo-evropu-bourani-predsudku-a-klise
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=http%3a%2f%2fwww.odivadle.cz%2fjeviste%2fo-divadle%2fdivadelni-svet-brno-slavi-deset-let-a-sni-evropsky-sen%2f
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=http%3a%2f%2fwww.odivadle.cz%2fjeviste%2fo-divadle%2fdivadelni-svet-brno-slavi-deset-let-a-sni-evropsky-sen%2f
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2feurozpravy.cz%2fkultura%2fdivadlo%2f256293-festival-divadelni-svet-brno-laka-na-vice-nez-50-predstaveni-sestavili-jsme-tipy-z-nichz-si-zarucene-vyberete%2f
https://mail.ndbrno.cz/owa/redir.aspx?C=b5b6c9947d3a4db4b43aa513bcf1ff61&URL=https%3a%2f%2feurozpravy.cz%2fkultura%2fdivadlo%2f256293-festival-divadelni-svet-brno-laka-na-vice-nez-50-predstaveni-sestavili-jsme-tipy-z-nichz-si-zarucene-vyberete%2f
http://www.skandinavskydum.cz/divadelni-vecery-s-festivalem-divadelni-svet-brno-2/
https://www.lidovky.cz/kultura/evropa-ztracena-a-prezrana-francuzi-jsou-plni-uzasne-promenlivych-a-charismatickych-hercu.A190605_144936_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/evropa-ztracena-a-prezrana-francuzi-jsou-plni-uzasne-promenlivych-a-charismatickych-hercu.A190605_144936_ln_kultura_jto
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/divadelni-svet-brno-slavi-deset-let-40284077
https://brnensky.denik.cz/kultura_region/vitejte-sloganem-nechceme-provokovat-extremisty-rika-reditel-festivalu-glaser-20190503.html
https://brnensky.denik.cz/kultura_region/vitejte-sloganem-nechceme-provokovat-extremisty-rika-reditel-festivalu-glaser-20190503.html
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 https://www.novinykraje.cz/jihomoravsky/2019/03/21/jubilejni-divadelni-svet-brno-nabizi-

tema-vitejte-v-soucasne-evrope/ 

 http://nadivadlo.blogspot.com/2019/05/mikulka-divadelni-svet-brno-sobota.html 

 http://kult.cz/divadlo-kino-hudba/detail/308413 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Projekt byl určen nejen odborné veřejnosti, ale především veškerému kulturnímu publiku se zájmem 

o divadlo – činoherní a tanečně pohybový žánr. Široká škála nabídky představení poskytla bohatý 

výběr nejen pro úplně nejmenší diváky, respektive rodiny s dětmi (například představení Moment! 

v provedení Studia Damúza Praha bylo určeno pro diváky od 0 let), ale i pro mládež ze základních 

a středních škol až po dospělé diváky. 

 

Přínos projektu pro cílovou skupinu a obor 

Důležitý přínos festivalu spočívá ve vzdělávacím aspektu, ve vedení mladých lidí k umění a rozvoji 

jejich osobnosti. Vzhledem k omezené kulturní mobilitě domácího publika má festival klíčový význam 

i jako akce ryze lokálního charakteru. Obecně se nedá předpokládat, že by Brňané masově cestovali 

za poznáváním současných inscenačních trendů na příbuzné festivaly v Plzni, Hradci Králové nebo 

Praze. Kulturní publikum tak má možnost sledovat to nejaktuálnější a nejhodnotnější, co se na 

domácí či zahraniční divadelní scéně odehrává. 

S vytrvalou snahou o dosažení evropských kvalitativních standardů festival Divadelní svět Brno 

přispívá v dlouhodobém hledisku ke kultivaci publika a přispívá tak ke zvyšování nároků na domácí 

uměleckou scénu.  

  

http://kult.cz/divadlo-kino-hudba/detail/308413
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Ekonomická bilance festivalu DSB 

1. Mzdové náklady celkem:  2 517 796,00 

mzdy zaměstnanců vč. pojištění 2 298 589,00 

ostatní osobní náklady vč. daňových odvodů - (DPP a DPČ)  219 207,00 

2. Umělecké honoráře vč. ostatních osobních nákladů celkem:  9 621 147,38 

honoráře 258 610,00 

odměny hostujícím souborům 9 362 537,38 

3. Náklady na služby celkem:  1 248 951,96 

překlady, kopírování 157 451,09 

ostraha 21 417,00 

nájem (prostor, techniky) 600 123,64 

doprava osob a dekorací 208 598,04 

spoje (poštovné, telefony, internet apod.) 52,00 

ozvučení, pomocné práce 123 884,96 

ostatní služby (postprodukce, parkovné, poplatky) 137 425,23 

4. Cestovné celkem: 90 257,60 

cestovní náklady organizátorů 90 257,60 

z toho zahraniční cesty: 77 091,05 

5. Náklady na propagaci celkem: 1 628 070,43 

6. Autorské poplatky celkem:  32 304,29 

7. Materiálové náklady celkem:  79 843,00 

8. Náklady na reprezentaci celkem: 81 150,90 

pohoštění, květiny 81 150,90 

9. Ostatní náklady související s projektem celkem: 307 259,26 

DDHM-notebook, dataprojektor, tablet, mobil, televizor, monitor, tiskárna 114 916,00 

energie 86 229,00 

zajištění společenského setkání 43 782,10 

vstupenky 4 600,00 

aplikace Teamwork (dramaturgická rada) 15 864,55 

pojištění 872,00 

školení 33 798,00 

kurzové rozdíly 697,50 

divadelní zboží 6 500,11 

NÁKLADY CELKEM 15 606 780,82 

 
1. příjmy ze vstupného celkem: 1 868 329,05 

 průměrná cena 1 vstupenky 266,26 

2. ostatní příjmy z projektu:  61 325,75 

prodej zboží  150,00 

prodej dekorace 8 505,75 

kurzové rozdíly 3 850,00 

společenské setkání 48 820,00 

Další zdroje krytí projektu 12 608 851,68 

1. sponzoři celkem 286 631,68 

z toho - smlouva o reklamě 286 631,68 

2. jiné ústřední orgány (ministerstva) 3 900 000,00 

3. orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj) 8 255 000,00 

4. ostatní zdroje krytí - ČNFB 167 220,00 

PŘÍJMY CELKEM  14 538 506,48 
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2.3 FESTIVAL DANCE BRNO 

 
 
Celkový počet platících návštěvníků festivalu: 1 674 diváků 

Průměrná návštěvnost festivalu: 45 %  

 

Hlavní finanční podpory projektu  

Jihomoravský kraj  

Vars 

 

Mediální partneři projektu  

Rádio KISS Hády 

 

Místa konání  

Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo 

 

 

 

Anotace projektu 

Koncepce festivalu DANCE BRNO 19, který úzce navázal na tradici 25 ročníků festivalu Tance Brno 

pořádaných NdB a výročního festivalu DANCE BRNO 100, který se uskutečnil v minulém roce 

u příležitosti oslav československé státnosti, je postavena na myšlence vytvořit a udržet v Brně 

mezinárodní taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu baletních / tanečních souborů 

významných evropských divadelních domů nebo nezávislých profesionálních těles. Participace 

domácích uměleckých souborů je samozřejmostí. Letošní program nabídl hosty z České republiky, 

Litevské republiky, Slovinska a Itálie. 
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Program festivalu DANCE BRNO 19 

Klíče odnikud 

Choreografie: Petr Zuska 

Hudba: Antonín Dvořáka, Leoš Janáčka 

Balet Jihočeského divadla České Budějovice 

7. 5. 2019 v Mahenově divadle 

 

Der Prozess 

Choreografie: Martynas Rimeikis 

Hudba: Mindaugas Urbaitis 

Litevský národní balet Villnius 

20. 6. 2019 v Janáčkově divadle 

 

ROSSINI OUVERTURES 

Hudba: Gioachino Rossini 

Choreografie a režie: Mauro Astolfi 

Spellbound Contemporary Ballet 

22. 6. 2019 v Janáčkově divadle 

 

Hora 

Choreografie: Edward Clug 

Hudba: (smyčcový kvartet) Balanescu 

Cantata 

Choreografie: Mauro Bigonzetti 

Hudba: Gruppo Musicale Assurd 

Balet Slovinského národního divadla Maribor 

24. 6. 2019 v Janáčkově divadle 

 

 

 

Průběh festivalu 

I přes počáteční finanční problémy po neudělení grantů MKČR a Nadace ČEZ se podařilo uspořádat 

zajímavý reprezentativní program festivalu, a to jen díky štědré podpoře Jihomoravského kraje 

a firmy Vars. Brno tak neztratilo možnost pořádání akce, jejíž význam je nesporný. Festival nabídl 

divákům špičkové soubory a choreografie. Úvod patřil českému zástupci, Baletu Jihočeského divadla 

z Českých Budějovic, který přivezl výjimečnou choreografii našeho nejuznávanějšího českého 

choreografa Petra Zusky Klíče odnikud. Hlavním programem festivalu byla ale trojice představení 

v třetím červnovém týdnu, kdy se postupně představily dva národní balety a špičkový nezávislý 

profesionální ansámbl. Národní litevský balet z Vilniusu uvedl původní litevský balet na motivy 

románu Franze Kafky Der Prozzes, který se stal nejlépe hodnoceným dílem festivalu. Následovalo 

vystoupení nejprestižnějšího italského souboru současného baletu, Spellbound Contemporary Ballet 

s inscenací Rossini Ouvertures. Pro svou hravost, lehkost a dokonalou souhru s Rossiniho hudbou 

bylo po představení často skloňováno jméno tvůrce Maura Astolfiho, předního italského choreografa 

a jeho dokonalých tanečníků. Závěrem a emočním vrcholem festivalu pak bylo vystoupení souboru 

Slovinského národního divadla z Mariboru. Ti přivezli večer složený z choreografií významných 

evropských tvůrců, Edwarda Cluga s jeho dílem Hora a Maura Bigonzettiho s temperamentní 
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Cantatou. I přes střední diváckou návštěvnost, festival navštívilo celkem 1674 diváků, byl program 

festivalu přijat s nadšením, které dokazovaly bouřlivé ovace a potlesk ve stoje po každém 

představení. 

Letošní novinkou a nedílnou součástí festivalu se staly také besedy s tvůrci a tanečníky po 

představení. Tyto besedy byly pořádány za spolupráce s internetovým portálem věnujícím se tanci 

TANECNIAKTUALITY.CZ. Možnost oslovit samotné tvůrce nebo umělce podílející se na představení 

zajistila mimořádnou návštěvnost a ohlas u publika. V rámci doprovodných akcí byl festival DANCE 

BRNO 19 také spoluorganizátorem a hlavním partnerem open air tančíren na piazettě před 

Janáčkovým divadlem. I přes relativní nepřízeň počasí se podařilo uskutečnit devět večerů pod 

názvem Tančírna pod Janáčkem s mimořádnou účastí a zájmem Brňanů. Tančírny byly zaměřeny na 

různé taneční styly, jako Lidové tance, Swing, Hip hop, New style hustle aj. 

 

 

 

Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu 

Exkluzivní mezinárodní taneční festival tohoto zaměření není pořádán v žádném regionu na území 

České republiky, svým obsahem je doplněním stávající nabídky, která v segmentu hostujících 

zahraničních baletních a tanečních divadel nenabízí českému divákovi možnost vidět mimořádná 

tělesa a programy bez nutného výjezdu do zahraničí. To je důvod, proč se Národní divadlo Brno snaží 

udržet tento festival, který má být nadále koncipován jako bienále v každém lichém roce.  

Národní divadlo Brno, které úspěšně pořádá již dva mezinárodní festivaly – Divadelní svět Brno 

s hlavním zaměřením na činohru a Festival Janáček Brno s operním a koncertním programem – má 

vůli produkovat i taneční festival, který by se svým významem a uměleckou kvalitou těmto 

„sourozencům“ vyrovnal. Kvalitní program by měl být nástrojem pro postupné budování diváckého 

zázemí, uměleckého renomé a významu festivalu. K tomu je ovšem třeba i podpora z jiných zdrojů, 

kterou se letos dařilo získávat velmi těžce. Proto patří velký dík všem podporovatelům festivalu, 

jmenovitě Jihomoravskému kraji. Nejvyšší umělecká a interpretační úroveň, zajímavá dramaturgie, 

divácký zájem i kladné ohlasy, to jsou atributy uskutečněného mezinárodního tanečního festivalu 

DANCE BRNO 19. Festival se konal s přesahem nejen města Brna a Jihomoravského regionu, ale 

i hranic našeho státu. Představení byla navštěvována nejen kulturní veřejností města Brna, ale i hosty 

z ostatních regionů České republiky a ze zahraničí. Festivalový program, který dokonale reprezentoval 

soubory i jejich domovské země a taneční umění v nich, byl kladně hodnocen, stejně jako umělecká 

úroveň jednotlivých hostujících souborů. 

Pořádání festivalu tohoto rozsahu a kvality je pro NdB jako celek a Balet NdB, v jehož produkci byl 

celý festival organizován, nesmírně prestižní záležitostí. Nejen z hlediska šíření dobrého jména 

v celém regionu, v zahraničí a u všech partnerů festivalu, ale i v rámci České republiky, kde festival 

tohoto zaměření není pořádán. Nezanedbatelným přínosem je i další vytváření sítě vztahů a kontaktů 

a návazná možnost recipročního zahraničního hostování Baletu NdB, které zvyšuje prestiž českého 

tanečního umění v zahraničí a povědomí o městě Brně, Jihomoravském regionu i o české taneční 

kultuře.  
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3. AKTIVITY SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI  

SPOLUPRÁCE BALETU NdB - MODRÁ BERUŠKA A ONKA  
Balet NdB i nadále spolupracuje s organizacemi, jejichž cílem 

a smyslem je pomáhat potřebným lidem v těžké životní situaci. 

Dlouhodobou spolupráci nepřerušil ani v roce 2019 

s internetovým portálem Modrá Beruška, který poskytuje pomoc 

rodičům dětí postižených autismem (PAS) a také s neziskovým 

spolkem ONKA sdružujícím rodiče dětí, které prošly 

onkologickým onemocněním. 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ PRO FENIX  

28. 11. 2019 – 15. 1. 2020, Reduta 

Během jara 2019 bylo osloveno přes 40 brněnských základních a 

středních škol s uměleckým či všeobecným zaměřením. Do 

projektu se nakonec zapojilo celkem 15 škol a bylo shromážděno 

přes 350 obrazů, z nichž komise (ke členům patřili Katherine 

Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa, František Kinský, Michal 

Horáček) vybrala 72 nejlepších. V rámci výstavy proběhla i akce 

Dražba pro Fenix, při níž se vystavené obrazy dražily na podporu 

a rehabilitaci osob po úrazech páteře. 
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MALUJEME BEZ HRANIC 

10. 12. 2019 – 7. 1. 2020, Mahenovo divadlo 

V rámci pravidelných výstav, pořádaných NdB ve spolupráci se speciálními školami a neziskovými 

organizacemi či sdruženími, byla realizována výstava Malujeme bez hranic, která je každoročním 

završením výtvarné soutěže žáků speciálních škol Jihomoravského kraje a zahraničních partnerských 

škol, jejímž organizátorem a garantem je Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 

škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace. Výstava představila oceněné práce 7. ročníku soutěže, 

jehož hlavním tématem byla zvířata, součástí vernisáže bylo vystoupení žáků Ibsenky Brno a vyhlášení 

vítězů soutěže. 
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4. ČINNOST OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ A OBCHODNÍ VÝSLEDKY 

V roce 2019 byla úspěšně dokončena druhá i třetí etapa rekonstrukce Janáčkova divadla, což vedlo 

k návratu do běžného režimu na našich jevištích. Již před koncem předešlého roku jsme se rozloučili 

s externími scénami, které nám tvořily zázemí během uzavření naší největší scény. V souvislosti 

s dokončenou rekonstrukcí došlo tudíž k návratům klasických titulů opery a baletu, na které se diváci 

po dobu rekonstrukce těšili. 

V roce 2019 – na podzim – jsme otevřeli druhé Zákaznické centrum v prostorách Janáčkova divadla. 

Slavnostní otevření nového Zákaznického centra proběhlo během Zahajovacího koncertu, který se 

uskutečnil 6. 9. 2019 na piazzettě před Janáčkovým divadlem. Nové ZC se nachází v přízemí 

Janáčkova divadla, vchod z ulice Rooseveltova, hned vedle bývalé restaurace Bohéma. ZC je napojeno 

na podzemní garáž a projít odtud lze do foyeru divadla. Přes ZC je vstup pro handicapované do 

Janáčkova divadla pomocí plošiny na vnitřním bočním schodišti. Jsou zde k dostání nejen vstupenky 

na všechna představení NdB, ale i programy k představení a zajímavé upomínkové předměty. Večerní 

pokladna ve foyeru JD je již uzavřena. 

V roce 2019 se 1/3 uživatelů sociálních sítí v ČR setkala se značkou Národní divadlo Brno. Naše práce 

na sociálních sítích tedy oslovila více než 1 650 000 unikátních uživatelů a zajistila nám výrazně vyšší 

počet nových návštěvníků webových stránek NdB. V roce jsme propojili deaktivovaný Facebook 

divadla Reduta s profilem Činohra NdB. 

Jako každý rok i letos jsme vyhlašovali 100 000. a 200 000. diváka, které osobně vyhlašuje před 

představením pan ředitel MgA. Martin Glaser. U diváků jsou obě akce velmi oblíbené, a kromě 

samotného losování jsou diváci panem ředitelem pozváni na nejbližší premiéry nebo festivaly. Dne 

15. 5. 2019 před představením Carmen vylosoval pan ředitel 100 000. diváka a za půl roku dne  

18. 11. 2019 před představením Petrolejové lampy vylosoval pan ředitel 200 000. diváka. 

Na 17. 11. 2019 připadlo první výročí otevření Janáčkova divadla po generální rekonstrukci. K tomuto 

výročí byla uspořádána výstava fotografií brněnského fotografa Vladimíra Kivy Novotného pod 

názvem Časosběr. Jednalo se o velkoformátové fotografie, které Kiva Novotný fotil během 

rekonstrukce a které návštěvníkovi umožňovaly netradiční pohled na divadlo, takříkajíc v rozkladu 

a současně byly zajímavým srovnáním s jeho dokončeným stavem. Na vernisáži, která proběhla 

18. 11. 2019, byl také veřejnosti představen dvacetiminutový dokument o historii a architektuře 

Janáčkova divadla.  

Závěr roku nám ukázal, jak se vyplatí investovat větší peníze do marketingu a reklamy, což se 

projevilo v nadstandardních obchodních výsledcích.  
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4.1 SPOLUPRÁCE S MÉDII 

NdB dlouhodobě spolupracuje s celostátními veřejnoprávními médii – Česká televize, Český rozhlas 

i soukromými médii – mediální skupina MAFRA, Economia, a.s. a Eurozpravy.cz. Mezi nejvyužívanější 

celostátní pořady a stanice patří v ČT pořady Dobré ráno, ArtZóna, Události v regionech, Události 

v kultuře, v rádiích potom pořady Mozaika, Vizitka! Reflexe: Opera!, Jak to vidí, Host do domu. 

Nejvíce mediálních partnerů, se kterými má NdB navázanou spolupráci působí zejména v Brně, jeho 

širokém okolí a Jihomoravském kraji. Mediální partneři a media, ve kterých NdB pravidelně inzeruje, 

či se v nich pravidelně objevují jakékoliv reflexe: 

 

Česká televize 

Události – reportáže o premiérách a akcích; Události v regionech – zpravodajské reportáže nejen 

z premiér, ale i z dalších významných akcí, z festivalu MFJB, festivalu DSB i Dance Brno i z off akcí 

(workshopy), informace a rozhovory s tvůrci a herci premiér, přímé vstupy, pohledy na práci do 

zákulisí divadla; Události v kultuře – zpravodajské reportáže nejen z premiér, ale i z dalších 

významných akcí i z off akcí (workshopy), informace a rozhovory s tvůrci a herci premiér, přímé 

vstupy, pohledy na práci do zákulisí divadla; Události komentáře; Studio ČT24; Interview ČT24; 

ArtZóna; Sama doma 

 

Český rozhlas 

Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlín - informace a rozhovory o nových premiérách a akcích NdB, 

recenze, rozhovory s osobnostmi a spotové kampaně, Český rozhlas Vltava – informace a rozhovory 

o nových premiérách a akcích NdB, recenze, rozhovory s osobnostmi 

 

Další rádia 

Rádio Petrov – zpravodajství, rozhovory plus spoty, soutěže; Kiss – zpravodajství, Proglas – informace 

o akcích, Evropa 2, Krokodýl, Free rádio, rádio Jihlava – spotové kampaně, informace o akcích. 

 

Tisk 

Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Právo, Deníky Vltava-Labe-Press, Hospodářské noviny, 5+2, N.O.S, 

reklamní noviny do schránek – BBPressmedia, Moravské hospodářství, NEWexpress – PR články, 

rozhovor, inzerce. 

 

Časopisy 

Xantypa, Harmonie, Hudební rozhledy, Šalina, vysokoškolské noviny Masarykovy Univerzity, KAM, 

Kult, Týden, Instinkt, Respekt, Divadelní noviny, Literární noviny, Opus Musicum, Týdeník ROZHLAS, 

Naše rodina, SaD, LuxuryBrno, Program Brněnsko, ČD pro vás, Meridián – zákaznický magazín JVL, 

S dětmi v Brně, NEW,  NOS, PROBRNÉNSKO, PROVYSOČINU, VÁŠ REGION Olomouc, Rodinné pasy, 

SeniorPas, Zpravodaj městské části Brno střed, Zpravodaj města Mikulov, Žlutý, Opernwelt, 

CENTRUM Brno, FairInzert, Czech Music Quarterly – PR články, recenze, informace o premiérách, 

významných akcích a inzerce. 
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Internetová média 

aktualne.cz, idnes.cz, novinky.cz, ihned.cz, brnesky.denik.cz, infobrno.cz, mestohudby.cz, 

brnozurnal.cz, radioproglas.cz, tyden.cz, gotobrno.cz, listyjm.cz, ceskenoviny.cz, operaplus.cz, 

klasikaplus.cz, scena.cz, E15.cz, topzine.cz, regiony24.cz, tanecniaktuality.cz, muzikus.cz, prozeny.cz, 

vasedeti.cz, ibrno.cz, eurozpravy.cz, menstyle.cz, lemur.cz, studentnoviny.cz, studenta.cz, 

centrumnews.cz, kultura21.cz, lattitude-devant.au, i-prague.cz, i-divadlo.cz, informuji.cz, dance-

brno.cz, czecot.cz, brnenskadrbna.cz, brnodaily.cz,  

 

Katalogy 

CK ČEBUS, katalog nakladatelství JOTA, katalog nakladatelství OMEGA, katalog ELSA JOB FAIR. 

 

Česká tisková kancelář 

Úzká spolupráce s největší tiskovou agenturou v České republice. 
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4.2 MARKETING, OBLAST PR 

Pokračujeme v úspěšné spolupráci s grafickým studiem Roberta V. Nováka. Originální vizuály 

k premiérám opery NdB vytvářel Ivan Pinkava. Do tohoto týmu jsme nově přizvali Jindřicha Štreita, 

který vytvořil sérii fotografií pro činohru NdB, a Pavla Hejného, který vytvořil sérii fotografií pro balet 

NdB. 

 
Propagační materiály 

Mezi stěžejní propagační materiály NdB už léta patří Katalog s anotacemi k premiérám a k reprízám. 

Součástí Katalogu je nabídka předplatného. Katalog připravujeme i v anglické a německé mutaci. Na 

podzim jsme zahájili prodej Vánočního předplatného, a proto jsme připravili poutavý, vánočně laděný 

materiál. Prodej tolik vyhledávaného produktu, jsme opět obohatili o luxusní dárkovou krabičku. 

„Miniskládačku“ neboli kapesní formát s baletními a operními tituly vydáváme v českém, anglickém 

a německém jazyce. V anglické verzi se divák dozví, že některé činoherní inscenace jsou opatřeny 

anglickými titulky, což je ze strany NdB velmi vstřícný krok pro návštěvníky Brna z ciziny, a hlavně pro 

zahraniční studenty vysokých škol. S tříměsíčním předstihem vydáváme měsíční programové 

skládačky, kde se divák dozví detailní hrací plán všech tří souborů na daný měsíc. 

 

Magazín NdB DIVA 

 
Magazín NdB DIVA podává informace o nejbližších premiérách 

a chystaných projektech, přináší rozhovory se zajímavými 

osobnostmi a otevírá náhled do zákulisí divadla. Během sezony 

vychází pět čísel, a navíc speciální vydání k festivalu Divadelní 

svět Brno. V roce 2019 magazín DIVA vyšel v celkovém nákladu 

75 000 ks. DIVA je také přílohou ve vybraných číslech pátečních 

Lidových novin a je k dostání na distribučních místech NdB – 

tzn. Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Divadlo Reduta, 

ředitelství NdB, dále univerzity, knihovny, kavárny, nákupní 

centra, hotely, turistické informační centra – aktuálně se jedná 

o více než 50 distribučních míst.  Zároveň je možné si DIVU 

prohlédnout online na našich webových stránkách.  
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4.3 ONLINE MARKETING  

Pokračujeme v růstu. Držíme krok s aktuálními trendy. Měříme a analyzujeme. Vytváříme specifické 

webové projekty: smetanovalibuse.cz, dancebrno.com, romeoajulie80.cz  

 

 

 Facebook 

Aktuálně na této sociální síti využíváme tyto stránky:  

 

Národní divadlo Brno 13 931 fanoušků 

Činohra NdB   10 793 fanoušků 

Balet NdB    7 138 fanoušků  

Janáčkova opera   5 580 fanoušků 

Janáček Brno    2 992 fanoušků 

Divadelní svět Brno   5 497 fanoušků 

Archiv NdB       180 fanoušků 

 

 Instagram 

S novými kolegy v marketingu přišel i zájem o další souborové účty na instagramu. Nově tady 

naleznete mimo Národního divadla Brno i Balet, Operu a Činohru. Na této sociální síti se nám také 

daří: 

 

Národní divadlo Brno ndbrno   3 368 followerů 

Balet NdB  baletndb  2 172 followerů 

Činohra NdB  cinohrandb  1 332 followerů 

Opera NdB  operandb    654 followerů 

 

 

V roce 2019 jsme vybrali dodavatele na realizaci nových webových stránek, který bychom rádi 

zveřejnili v průběhu roku 2020. V tomto roce je patrný razantní nárůst nových návštěvníků, 

konkrétně o 46,3 % více návštěv webu, než tomu bylo v minulém roce. Jedná se o jeden z výsledků 

kvalitní práce s naším publikem v kombinaci s remarketingem v digitální reklamě. 

 

2015: 436 000 unikátních uživatelů ==    900 000 návštěv  

2016: 451 000 unikátních uživatelů ==    990 000 návštěv 

2017: 460 000 unikátních uživatelů == 1 085 507 návštěv  

2018: 445 000 unikátních uživatelů == 1 366 000 návštěv 

2019: 658 500 unikátních uživatelů == 1 715 000 návštěv 
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4.4 FUNDRAISING 

Hlavním cílem fundraisingu je navazovat partnerství se společnostmi a institucemi převážně ve městě 

Brně a v Jihomoravském kraji tak, aby fungovala spolupráce ku prospěchu obou stran.  

V roce 2019 pokračovalo generální partnerství s OHL ŽS, a.s., společností, která je generálním 

partnerem NdB již druhým rokem. Hlavním partnerem festivalů Divadelní svět Brno 2019 a Dance 

Brno 2019 byla společnost VARS BRNO a.s, která NdB podporuje tradičně. Partnerem obou festival 

byla rovněž společnost AZ SERVIS a.s.  Premiéru Lucerny podpořila Kooperativa pojišťovna, a. s., 

Vienna Insurance Group, premiéry Pera markýze de Sade a Růžový kavalír RUDOLF JELÍNEK a.s. 

Fundraising je v NdB založen na bázi oboustranných spoluprací, tzv. barterů, reklamního sponzoringu 

a v současnosti stále častěji pořádáme pro naše partnery eventy na míru. Dárce se snažíme oslovovat 

i prostřednictví Mecenášského klubu, Adopce sedadel v Mahenově divadle a individuálního 

dárcovství.  

V oblasti fundraisingu klademe velký důraz na osobní vztahy a individuální přístup ke každému 

z partnerů a jeho potřebám. Naši partneři jsou pravidelnými návštěvníky premiér i dalších divadelních 

představení, koncertů. Pro partnery jsou pořádány také akce speciální. Jednou z nich je i Přátelské 

setkání s partnery NdB, které se koná vždy na konci divadelní sezony v Mahenově divadle. Součástí 

těchto akcí je zajištění kvalitního networkingu – tedy seznámení partnerů navzájem a vytvoření 

rozsáhlé mecenášské komunity. Velmi žádané jsou eventy na míru, které využívají především naše 

partnerské hotely, a to formou rezervací vstupenek pro své hosty, případně k pozvání svých klientů 

na vybraná divadelní představení, ke kterým připravíme zajímavý bonus navíc – prohlídku zákulisí 

divadla a setkání s umělci.  

V Divadle Reduta pořádáme pravidelně výstavy, abychom využili krásný prostor, který se zde pro tyto 

doprovodné akce přímo nabízí. Výstavy jsou další příležitostí pro pozvání a setkávání s partnery NdB. 

Příběh deseti obrazů, název výstavy předního fotografa Jindřicha Štreita, která představila plakáty, jež 

nafotil pro činoherní premiéry – pro deset divadelních her. V listopadu navazovala výstava obrazů 

žáků a studentů brněnských škol vybraných pro benefiční dražbu ParaCENTRA Fenix. Mimořádnou 

výstavou zahájenou 18. 11. 2019 v Janáčkově divadle, jsme se prostřednictvím objektivu Vladimíra 

KIVA Novotného vrátili do „zákulisí“ velké rekonstrukce Janáčkova divadla. 

Velkou oblibu si získalo Cuvée Národní divadlo Brno, které již tradičně vzniká díky úzké spolupráci 

s renomovaným Vinařstvím Zlomek&Vávra. Cuvée NdB pro sezonu 2019/2020 vzniklo exkluzivně 

namícháním odrůd Pálava, výběr z hroznů 2018, Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018 a Savignon, výběr 

z hroznů 2018. Toto cuvée bylo pokřtěno na slavnostní premiéře představení Bajadéra v Janáčkově 

divadle. 
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Partneři NdB 

Generální partner NdB – OHL ŽS, a.s. 

VARS BRNO a.s. 

e-Finance, a.s. 

e-Finance Makléři, s.r.o. 

Víno Zlomek & Vávra s.r.o.  

Brixton-gastro, s.r.o. 

Cafe water service, s.r.o. 

Faster CZ, spol. s.r.o. 

Barceló Brno Palace 

Hotel Royal Ricc a.s. 

Hotel International Brno a.s. 

Progio a.s. 

Pegas hotel s.r.o. 

Hotel Slavia spol. s r.o. 

Hotel U Tomana 

Hotel Courtyard Marriott Brno 

Květiny M. Huszárová 

Radomír Havlík – Premiera 

Rengl s.r.o. 

Lesy města Brna a.s. 

Technické sítě Brno a.s. 

Plzeňský Prazdroj a. s. 

CREAM Brno, a. s. 

Michal Hrušecký – De Fleurs 

AZ SERVIS a. s. 

Foreigners.cz, s.r.o. 

Kolovrat, ČM s.r.o. 

Nová Mosilana, a. s. 

Zoo Brno 

RUDOLF JELÍNEK a. s. 
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4.5 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 

Zákaznické centrum jako pevná součást Obchodního oddělení Národní ho divadla Brno pokračovalo 

ve své činnosti jako v předešlých letech. To znamená předprodeji vstupenek na pokladnách ZC na 

Dvořákově ulici, které se těší stálému zájmu diváků i v době, kdy bychom předpokládali odklon od 

fyzických nákupů do on-line světa. Kromě klasických pokladen otevřených pro zákazníky každý všední 

den od 8:30 do 18:00 hodin zajišťuje Zákaznické centrum také provoz večerních pokladen v budovách 

Janáčkova divadla, Mahenova divadla a Divadla Reduta. Večerní pokladny se otevírají vždy 45 minut 

před začátkem představení a nabízejí možnost nákupu vstupenek na poslední chvíli.  

Dále jsme prohloubili spolupráci se základními a středními školami, s jejichž pedagogy jsme v měsíci 

září uspořádali dvě schůzky, ze kterých jsme dostali velice zajímavé zpětné vazby, která nám umožní 

další spolupráci.  

Na začátku prosince 2019 byl spuštěn prodej vstupenek na Mezinárodní festival Janáček Brno 2020 

a během prvního týdne se podařilo prodat vstupenky za téměř 500 000 Kč.  

 

ZC pod širým nebem  

V roce 2019 probíhal jako již tradičně festival Divadelní svět Brno, během kterého se některá 

představení hrála i mimo naše „kamenná divadla“. Bylo to například ve stanu na Kraví hoře, nebo na 

Moravském náměstí. Od června do srpna se uskutečnilo také velmi oblíbené letní hraní na nádvoří 

hradu Špilberk a v Biskupském dvoře, kdy soubory opery a baletu o letních prázdninách pro svoje 

diváky odehrály představení pod širým nebem. V takovýchto případech musí pokladní Zákaznického 

centra vzít mobilní pokladnu a za zákazníky vyjet mimo svá pevná stanoviště. Jsme hrdí na to, že jsme 

schopni divákům i na takovýchto netradičních místech poskytnout plný servis, na jaký jsou běžně 

zvyklí.  

 

Otevření druhého Zákaznického centra v Janáčkově divadle 

6. 9. 2019 proběhl již tradiční Open Air koncert 

k začátku nové sezony. Tento koncert byl o to 

významnější, že jsme se mohli vrátit po 

rekonstrukci zpět na piazettu před Janáčkovo 

divadlo. Bohužel nám jako téměř již tradičně 

nepřálo příliš počasí, ale návštěvnost byla nad 

očekávání dobrá a diváci dokonce zůstávali na 

koncertě i v dešti a poslouchali s deštníky 

v rukou. Během koncertu byly zaměstnanci 

Zákaznického centra a Obchodního oddělení 

mezi diváky distribuovány tiskoviny NdB jako 

jsou programové skládačky a hlavně časopis Diva, o který je vždy velký zájem. Co bylo ale během 

Open Air koncertu velmi slavnostní, bylo otevření nového, již druhého Zákaznického centra 

v prostorách zrekonstruovaného Janáčkova divadla. V tomto krásném moderním prostředí funguje 

večerní pokladna Janáčkova divadla, která sem byla přesunuta z již nevyhovujícího prostoru ve foyer. 

Z počátku jsme měli strach, jak konzervativní operní a baletní divák tuto změnu přijme, ale informace 

o tomto přesunu byly dostatečně dopředu sdělovány divákům na webu, sociálních sítích i přímo 
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v Janáčkově divadle, takže se přesun obešel bez větších potíží. Při Open Air koncertu si diváci mohli 

vybrané vstupenky zakoupit se startovací slevou.  

 

Nabídka pro studenty a spolupráce s univerzitami 

NdB se již dlouhou dobu snaží maximálně vycházet vstříc divákům z řad studentů, protože si 

uvědomuje, že se jedná o budoucí návštěvníky divadla. Proto je pro ně připravována široká nabídka 

služeb. Jedná se o klasické studentské vstupné, které činí 50 % z běžné ceny vstupenky, ale také 

nabídka nákupu na večerních pokladnách v jednotlivých budovách. Studenti mají možnost si zde 

zakoupit vstupenku 45 minut před začátkem představení za cenu 50-120 Kč podle místa v sále. 

Studenti uměleckých škol potom paušálně za 50 Kč na jakékoli místo v divadle. Tyto cenově 

zvýhodněné vstupenky jsou studenty velmi hojně využívány.  

V roce 2019 se nám podařilo rozšířit spolupráci s dalšími fakultami Masarykovy univerzity, které nám 

poskytují prostor pro sdělování novinek, na svých sociálních sítích. Národní divadlo Brno je také 

partnerem udělování Cen Bohuslava Fuchse, které pořádá Fakulta Architektury VUT. Rok 2019 byl 

rokem, ve kterém většina brněnských vysokých škol slavila 100 let od svého vzniku. Jsme rádi, že se 

Mendelova univerzita i Masarykova univerzita rozhodly toto svoje významné výročí oslavit v NdB, 

a to v obou případech slavnostním představením opery Příhody lišky Bystroušky v Janáčkově divadle 

v režii Jiřího Heřmana. Masarykova univerzita se na nás v říjnu obrátila s velmi prestižním úkolem, 

uspořádání písňového recitálu k příležitosti inaugurace nového rektora MU.  

 

Představení pro firmy a jejich zákazníky 

Stále více firem se na NdB obrací s požadavkem, že by chtěli uspořádat divadelní představení pro 

svoje klienty a zaměstnance. Vybírají si ze všech tří souborů NdB a tato spolupráce je z jejich strany 

vždy velmi kladně hodnocena a ve většině případů se z těchto představení stává tradice a firmy se 

k nám vracejí opakovaně. V roce 2019 to byly například Komerční banka, ta dokonce dvakrát, ABB, 

Pojišťovna Kooperativa, OHL ŽS, který je současně generálním partnerem NdB a další.  

 

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji  

V rámci tohoto projektu jsme na základě dobrých zkušeností z minulých ročníků umožnili díky 

zajištění autobusové přepravy z fondu projektu dostupnosti návštěvu představení NdB návštěvníkům 

z hůře dostupných míst Jihomoravského kraje, handicapovaným a sociálně slabším občanům, stejně 

tak i z hlediska výchovného – žákům mateřských, základních i středních škol JmK.  

V roce 2019 jsme vypravili 98 autobusů, do divadel přivezli 4882 návštěvníků a proinvestovali částku 

533 956,-Kč.  Zaměřili jsme se především na návštěvníky ze vzdálenějších oblastí od Brna. Odezva na 

tuto službu je ze strany měst, obcí, škol, klubů a spolků velmi pozitivní.   
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Prohlídky budov NdB 

Vzhledem k tomu, že v březnu roku 2019 byla dokončena i druhá etapa rekonstrukce Janáčkova 

divadla, mohli jsme se vrátit k velmi oblíbeným prohlídkám divadelních budov o letních prázdninách. 

Zájem o prohlídky všech tří budov byl enormní, hlavně o nově zrekontruovanou budovu Janáčkova 

divadla, a i přes to, že oproti minulým letům prohlídky probíhaly pouze sedm dní, návštěvnost 

i výdělek byly více než uspokojivé. Za sedm dní v měsíci srpnu prošlo všemi třemi budova celkem 

2 154 návštěvníků. Do Janáčkova divadla 1 024, do Mahenova divadla 831 a do Reduty 299. Tržba za 

tento týden byla 180 107 Kč. Mimo letních prohlídek probíhají prohlídky i po zbytek sezony. Jedná se 

o objednané skupiny, hlavně ze strany škol, klubů důchodců a jiných spolků. Na konci roku jsme tak 

dosáhli na celkové tržby 290 000 Kč. 

I v roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci na prohlídkách s Jihomoravským centrem pro 

mezinárodní mobilitu v rámci projektu PolyGram – Polytechnická a matematická gramotnost, 

zaměřený na „matematický“ pohled na divadlo, pro žáky základních a středních škol. Tento cyklus byl 

velmi kladně hodnocen ze strany pedagogů a počítáme s jeho pokračováním i v roce 2020. 

 

 

 

 

  

Prohlídky budov Ndb 

 počet prohlídek návštěvnost tržba 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Divadlo Reduta 8 55 125 411 6 480 Kč 28 426 Kč 

Janáčkovo divadlo 0 94 0 1 829 0 138 364 Kč 

Mahenovo divadlo 41 105 727 1 702 35 880 Kč 121 575 Kč 

Prohlídka židovským Brnem 0 1 0 33 0 1 650 Kč 

celkem 49 255 852 3 975 42 360 Kč 290 015 Kč 
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4.6 OBCHODNÍ VÝSLEDKY NA DOMÁCÍCH SCÉNÁCH 

V roce 2019 jsme měli znovu k dispozici všechny tři naše stálé domy. A do Janáčkova divadla se 

postupně vracely inscenace Janáčkovy opery a Baletu NdB. Což se pochopitelně projevilo na 

návštěvnosti. Skvělou zprávou je skutečnost, že již v prvním roce po otevření zrekonstruovaného 

divadla se NdB z hlediska návštěvnosti dostalo na výkony odpovídající dlouhodobým průměrům. 

 

Vývoj počtu diváků na domácích scénách 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Opera 76 131 84 966 59 974 59 364 65 784 

Balet 47 289 50 987 45 199 43 435 57 649 

Činohra 98 873 101 557 89 192 94 003 102 185 

Ředitelství   1 795   

DSB 7 207 6 515 7 327 5 810 7 017 

Celkem 229 500 244 025 203 487 202 612 232 635 

 

 

Kapacita sálů na domácích scénách  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Opera 114 957 116 538 80 209 73 101 109 436 

Balet 65 942 67 676 57 664 50 711 71 956 

Činohra 146 772 132 970 110 329 123 004 138 387 

Ředitelství   2 012   

DSB 10 470 11 679 9 524 7 273 9 404 

Celkem 338 141 328 863 259 738 254 089 329 183 

 

 

  



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

121 
 

Předplatné 

I při celkovém nárustu prodaných vstupenek a tržeb obecně, nepodařilo se nám ani v letošním roce 

zastavit již několikaletý trend poklesu předplatitelů. Správným krokem se ukázalo zavedení produktu 

FlexiABO. Zájem o něj trvale stoupá a kompenzuje pokles v prodeji klasického předplatného. 

 

Vývoj počtu předplatitelů 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sezonní 3 064 2 496 1 965 1 857 1 760 

Vánoční 479 446 379 364 308 

FlexiABO  94 372 408 456 

Celkem 3 543 3 036 2 716 2 629 2 524 

 

 

Počet vstupenek na předplatné 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sezonní 20 354 17 917 14 770 13 720 13 325 

Vánoční 3 314 2 762 2 412 2 406 1 942 

FlexiABO  473 1 861 2 039 2 278 

Celkem  23 668 21 152 19 043 18 165 17 545 

 

 

Vývoj tržeb za předplatné 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sezonní  4 218 215 Kč   4 216 433 Kč   3 990 326 Kč   3 862 532 Kč  4 388 881 Kč 

Vánoční  904 458 Kč   858 754 Kč   799 479 Kč   896 330 Kč  741 107 Kč 

FlexiABO    123 588 Kč   518 200 Kč   574 870 Kč  660 106 Kč 

Celkem   5 122 673 Kč   5 198 775 Kč   5 308 005 Kč   5 333 732 Kč  5 790 094 Kč 
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Prodej během roku 2019 

Rok 2019 se nesl ve znamení návratů, nejen souborů do Janáčkova divadla, ale také oblíbených titulů 

opery a baletu. Na scénu se vrátila například vánoční klasika Louskáček. A i přes to, že v roce 2019 

neprobíhal Mezinárodní festival Janáček Brno, který díky svému renomé přivede nadstandardní 

množství diváků i tržeb, podařilo se nám těsně na konci roku 2019 překročit magickou hranici 70 mil. 

Kč.  

 

Vývoj tržeb ze vstupného na domácích scénách 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 18 320 105 Kč  21 890 323 Kč 17 329 698,98 Kč 19 159 803,42 Kč 19 083 511,76 Kč 

Balet** 13 775 790 Kč  15 166 156 Kč 15 751 826,44 Kč 15 437 199,94 Kč 21 427 236,47 Kč 

Činohra  22 881 300 Kč  25 465 025 Kč 21 862 177,58 Kč 24 705 006,86 Kč 28 016 335,40 Kč 

Ředitelství     459 685,00 Kč   

DSB  1 282 313 Kč  1 379 330 Kč 1 592 390,00 Kč 1 442 473,95 Kč 1 868 329,05 Kč 

Celkem 56 259 508 Kč  63 900 834 Kč 56 995 778,00 Kč 60 744 484,17 Kč 70 395 412,68 Kč 

 

 

Vývoj návštěvnosti souborů na domácích scénách 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 66,23% 65,68% 75,01% 81,21% 60,11% 

Balet** 71,71% 75,34% 78,38% 85,65% 80,12% 

Činohra 72,67% 76,38% 80,84% 76,42% 73,84% 

Ředitelství     89,21%   

DSB 68,83% 55,78% 76,93% 79,88% 74,62% 

Celkem 70,04% 71,42% 78,34% 79,74% 70,67% 

 

 

Průměrná cena vstupenky na domácích scénách 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 241 Kč 258 Kč 288,95 Kč 322,75 Kč 290,09 Kč 

Balet** 291 Kč 297 Kč 348,50 Kč 355,41 Kč 371,68 Kč 

Činohra 231 Kč 251 Kč 245,11 Kč 262,81 Kč 274,17 Kč 

Ředitelství     256,09 Kč    

DSB 178 Kč 212 Kč 217,33 Kč 248,27 Kč 266,26 Kč 

Celkem 245 Kč 262 Kč 280,10 Kč 299,81 Kč 302,60 Kč 

* včetně preview akcí k MFJB 2020 

** včetně DANCE BRNO 2019 
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4.7 CELKOVÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY 

Níže uvedené přehledy shrnují výkony divadla na vlastních scénách včetně hostů souborů, dále na 

domácích i zahraničních zájezdech a festivalech, včetně výkonů festivalů Divadelní svět Brno, 

Preview MFJB 2020 a Dance Brno 2019. 

 

Vývoj počtu představení podle souborů 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 171 198 148 178 171 

Balet** 83 88 99 96 94 

Činohra 372 374 330 403 369 

Ředitelství   2   

DSB 42 38 37 58 56 

Celkem 668 698 616 735 690 

 

 

Vývoj počtu diváků podle souborů  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 81 919 89 327 73 482 82 942 73 236 

Balet** 48 761 62 654 56 999 48 450 69 179 

Činohra 108 073 105 155 96 318 97 210 103 386 

Ředitelství     1 795   

DSB 7207 6 515 7 327 5 810 7 017 

Celkem 245 960 263 651 235 921 234 412 252 818 

 

 

Vývoj návštěvnosti podle souborů   

  2015 2016 2017 2018 2019 

Opera* 67,84% 66,80% 78,35% 84,21% 62,59% 

Balet** 72,33% 78,97% 82,06% 87,31% 82,86% 

Činohra 72,65% 77,00% 82,00% 77,02% 74,07% 

Ředitelství     89,21%   

DSB 68,83% 55,78% 76,93% 79,88% 74,62% 

Průměr 70,80% 72,97% 80,75% 81,99% 72,36% 

* včetně preview akcí k MFJB 2020 

** včetně DANCE BRNO 2019 
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI A TRŽEB PODLE SOUBORŮ – ROK 2019 

 Počet představení Kapacita Návštěvnost Návštěvnost % Tržba Kč 

OPERA 

MD + JD + Špilberk  116 99 129 58 554 59,07% 17 394 696,08 

Reduta 22 5 191 4 490 86,50% 795 284,68 

Celkem za naši scénu 138 104 320 63 044 60,43% 18 189 980,76 

Zájezd v ČR 8 5 452 5 452 100,00% 1 635 000,00 

Zájezd do zahraničí 2 2 000 2 000 100,00% 3 626 750,00    

Celkem zájezdy 10 7 452 7 452 100,00% 5 261 750,00 

Host z ČR 3 1434 660 46,03% 307 906,00 

Host ze zahraničí 9 2 115 1 028 48,61% 390 513,00 

Celkem hosté 12 3 549 1 688 47,56% 698 419,00 

CELKEM 160 115 321  72 184 62,59% 24 150 149,76 

BALET 

MD + JD + Biskupský dvůr 68 62 317 50 877 81,64% 19 009 227,07 

Reduta 4 902 698 77,38% 106 805,30 

Celkem za naši scénu 72 63 219 51 575 81,58% 19 116 032,37 

Zájezd v ČR 4 1 750 1 750 100,00% 175 000,00 

Zájezd do zahraničí 7 9 780 9 780 100,00% 2 768 149,00 

Celkem zájezdy 11 11 530 11 530  100,00% 2 943 149,00 

Host z ČR 3 1 589 1 412  88,86% 375 842,00 

Host ze zahraničí 4 3 510 3 070  87,46% 1 583 045,00 

Celkem hosté 7 5 099 4 482 87,90% 1 958 887,00 

CELKEM 90 79 848 67 587 84,64% 24 018 068,37 

ČINOHRA 

MD 170 91 369 64 622 70,73% 19 143 634,10 

Malá scéna 31 2 050 2 017 98,39% 233 040,00 

Reduta 137 31 695 23 370 73,73% 4 063 898,30 

Celkem za naši scénu 338 125 114 90 009 71,94% 23 440 572,40 

Zájezd v ČR 2  1 012 1 012 100,00% 120 123,00 

Zájezd do zahraničí 1 189 189 100,00% 338 245,33 

Celkem zájezdy 3 1 201 1 201 100,00% 458 368,33 

Host z ČR 25 11 004 10 452  94,98% 3 896 173,00 

Host ze zahraničí 3 2 269 1 724 75,98% 679 590,00 

Celkem hosté 28 13 273 12 176 91,74% 4 575 763,00 

CELKEM 369 139 588 103 386 74,07% 28 474 703,73 

CELKEM 

MD + JD + Špilberk + Biskupský dvůr 354 252 815 174 053 68,85% 55 547 557,25 

Reduta 163 37 788 28 558 75,57% 4 965 988,28 

Malá scéna 31 2 050 2 017 98,39% 233 040,00 

Celkem za naši scénu 548 292 653  204 628 69,92% 60 746 585,53 

Zájezd v ČR 14 8 214 8 214 100,00% 1 930 123,00 

Zájezd do zahraničí 10 11 969 11 969 100,00% 6 733 144,33 

Celkem zájezdy 24 20 183 20 183 100,00% 8 663 267,33 

Host z ČR 31 14 027 12 524 89,28% 4 579 921,00 

Host ze zahraničí 16 7 894 5 822 73,75% 2 653 148,00 

Celkem hosté 47 21 921 18 346 83,69% 7 233 069,00 

ŘEDITELSTVÍ 0 0 0 0,00% 0,00    

DSB 56 9 404 7 017 74,62% 1 868 329,05 

Preview MFJB 2020 11 1 567 1 052 67,13% 195 112,00 

Dance Brno 4 3 638 1 592 43,76% 352 317,10 

CELKEM ZA NdB 619 334 757 243 157 72,64% 76 642 921,86 

CELKEM ZA NdB + FESTIVALY + ŘEDITELSTVÍ 690 349 366 252 818 72,36% 79 058 680,01 
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5. VÝVOJ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 

STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ 

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 

Středisko 31. 12. 2019 stav k 31. 12. 2019 

  plán celkem umělci THP dělníci 

1* Soubor opery 191,15 190,65 184,75 3,90 2,00 

2* Soubor baletu 60,00 61,35 57,85 3,50 
 

3* Soubor činohry 46,50 40,75 38,75 2,00 
 

5* JD jevištní provoz + správa budovy 105,50 102,45 
 

3,00 99,45 

6* MD jevištní provoz + správa budovy 71,20 71,20 
 

2,00 69,20 

7* DR jevištní provoz + správa budovy 16,00 16,00 
 

2,00 14,00 

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov 93,00 90,00 
 

11,00 79,00 

91 Úsek ředitele 14,55 14,55 1,00 12,75 0,80 

92 Obchodní úsek 26,00 23,00 
 

23,00 
 

93 Ekonomický úsek 20,00 19,75 
 

19,75 
 

celkem 643,90 629,70 282,35 82,90 264,45 

 

STRUKTURA A PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ  

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců za celé sledované období 

Středisko 31. 12. 2019 období leden - prosinec 2019 

  plán celkem umělci THP dělníci 

1* Soubor opery 191,15 189,44 183,54 4,07 1,83 

2* Soubor baletu 60,00 57,95 54,65 3,29 
 

3* Soubor činohry 46,50 41,83 38,83 3 
 

5* JD jevištní provoz + správa budovy 105,50 101,99 
 

3,00 98,99 

6* MD jevištní provoz + správa budovy 71,20 71,03 
 

2,00 69,03 

7* DR jevištní provoz + správa budovy 16,00 16,00 
 

2,00 14,00 

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov 93,00 84,75 
 

11,00 73,75 

91 Úsek ředitele 14,55 14,13 1,00 12,33 0,80 

92 Obchodní úsek 26,00 23,50 
 

23,50 
 

93 Ekonomický úsek 20,00 19,83 
 

19,83 
 

celkem 643,90 620,46 278,03 84,03 258,41 
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PŘEHLED PŘÍRUSTKŮ A ÚBYTKŮ ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 

 

 

PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2019 

NdB celkem 

 
U THP D celkem 

průměrná třída 11,96 9,55 6,17 9,27 

počet zaměstnanců 278,03 84,03 258,41 620,46 

průměrný plat 35 754 Kč 34 820 Kč 24 338 Kč 30 874 Kč 

 

 

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Před uzavíráním pracovních poměrů absolvují všichni uchazeči o zaměstnání v Národním divadle Brno 

vstupní pracovnělékařskou prohlídku v lékařské ordinaci MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o., která 

pro NdB zajišťuje na základě smlouvy pracovnělékařskou péči. 

Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně absolvují nově 

nastupující zaměstnanci u specialisty BOZP a PO a před započetím práce na svém pracovišti. 

Opakovaná školení provádějí vedoucí jednotlivých pracovišť dle Směrnice ředitele k zajištění výchovy 

a ochrany zdraví při práci. Školení pro vedoucí zaměstnance je prováděno v tříletých lhůtách a při 

nástupu nového vedoucího zaměstnance do funkce.  

V NdB byla provedena v souladu s příslušnými předpisy kategorizace zaměstnanců a dle rozhodnutí 

Krajské hygienické stanice jsou do rizikové práce ve 3. kategorii zařazeny profese: umělecký čalouník, 

umělecký truhlář, umělecký kovář a zámečník, hudebník na dechové žesťové nástroje a hudebník na 

dechové dřevěné nástroje. V souladu se stanovenými minimálními rozsahy a termíny sledování 

faktorů pracovních podmínek jsou zaměstnanci zařazení ve výše uvedených kategoriích odesíláni 

k předepsaným periodickým pracovnělékařským prohlídkám. 

 

  

Středisko 
stav k 

31. 12. 2018 
přírustek úbytek 

stav k 
31. 12. 2019 

1* Soubor opery 186,15 32,25 27,75 190,65 

2* Soubor baletu 59,50 12,00 10,15 61,35 

3* Soubor činohry 40,50 10,00 9,75 40,75 

5* JD jevištní provoz + správa budovy 90,20 31,25 19,00 102,45 

6* MD jevištní provoz + správa budovy 72,20 8,00 9,00 71,20 

7* DR jevištní provoz + správa budovy 16,50 2,50 3,00 16,00 

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov 80,00 18,00 8,00 90,00 

91 Úsek ředitele 14,05 2,30 1,80 14,55 

92 Obchodní úsek 24,75 2,25 4,00 23,00 

93 Ekonomický úsek 19,75 1,00 1,00 19,75 

celkem 603,60 119,55 93,45 629,70 



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

127 
 

PRACOVNÍ ÚRAZY 

Za rok 2019 bylo evidováno 20 pracovních úrazů, všechny bez porušení předpisů BOZP. 

1. Pracovní úraz ze dne 30. 12. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Poškozený při tréninku, po dopadech z výskoků, pocítil velkou bolest v oblasti zad.  

Pracovní neschopnost od 3. 1. 2019 do 10. 3. 2019. 

2. Pracovní úraz ze dne 24. 1. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při doskoku během baletního představení došlo k poranění levého kolena. 

Pracovní neschopnost od 25. 1. 2019 do 13. 4. 2019. 

3. Pracovní úraz ze dne 24. 1. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při zvedačce v podřepu během baletního představení došlo k poranění svalů na zadní straně levé 

dolní končetiny. 

Pracovní neschopnost od 25. 1. 2019 do 18. 2. 2019. 

4. Pracovní úraz ze dne 11. 2. 2019, zaměstnanec na pozici člen orchestru opery. 

Při vstupu do budovy následkem nánosu sněhu došlo k uklouznutí na podlaze. Následkem pádu 

došlo k zhmoždění kyčle. 

Pracovní neschopnost od 12. 2. 2019 do 1. 3. 2019. 

5. Pracovní úraz ze dne 27. 2. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při tanci (skocích) během baletního představení došlo k poranění bederní páteře.  

Pracovní neschopnost od 1. 3.  2019 do 8. 3.  2019 a od 20. 3. 2019 do 7. 4. 2019. 

6. Pracovní úraz ze dne 14. 3. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při zkoušce baletního souboru, při tanci v hlubokém záklonu, došlo k poranění svalů dolní části zad. 

Pracovní neschopnost od 15. 3. 2019 do 12. 4. 2019. 

7. Pracovní úraz ze dne 20. 3. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při tanci (skocích) během baletního představení došlo k poranění kotníku pravého nohy.  

Pracovní neschopnost od 21. 3. 2019 do 15. 4. 2019. 

8. Pracovní úraz ze dne 14. 3. 2019, zaměstnanec na pozici sólista baletu. 

Při baletní zkoušce, po dopadu z výskoku, došlo k poranění pravého lýtka. 

Pracovní úraz bez DPN. 

9. Pracovní úraz ze dne 27. 3. 2019, zaměstnanec na pozici sólista baletu. 

Během baletního představení, při dopadu z výskoku, došlo k poranění lýtka pravé dolní končetiny. 

Pracovní neschopnost od 1. 4. 2019 do 16. 5. 2019. 

10. Pracovní úraz ze dne 3. 4. 2019, zaměstnanec na pozici na pozici sólista baletu. 

Při baletním tréninku, po dopadu z velkého skoku, došlo k poranění levého kolena. 

Pracovní neschopnost od 4. 4. 2019 do 26. 4. 2019. 

11. Pracovní úraz ze dne 11. 4. 2019, zaměstnanec v administrativě. 

Při instalaci vlajky došlo řeznému poranění prstu levé ruky. 

Pracovní úraz bez DPN. 

12. Pracovní úraz ze dne 21. 5. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Během tréninku baletního souboru, při dopadu z výskoku, došlo k poranění vazů kotníku pravé 

nohy. 

Pracovní neschopnost od 27. 5. 2019 do 8. 6. 2019. 
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13. Pracovní úraz ze dne 28. 5. 2019, zaměstnanec v administrativě. 

Při chůzi po schodišti došlo k zakopnutí o vlastní nohu. Následkem pádu došlo k poranění pravého 

ramene. 

Pracovní neschopnost od 28. 5. 2019 do 25. 6. 2019. 

14. Pracovní úraz ze dne 21. 5. 2019, zaměstnanec na pozici pracovník techniky scény. 

Při manipulaci s rolemi baletizolu došlo k poranění paže pravé horní končetiny.  

Pracovní neschopnost od 21. 5. 2019 do 31. 12. 2019. 

15. Pracovní úraz ze dne 5. 8. 2019, zaměstnanec na pozici sólista baletu. 

Při baletním tréninku, po dopadu ze skoku na jednu nohu, došlo k uklouznutí. Následkem pádu 

došlo k poranění levého kolena a pohmoždění zad. 

Pracovní neschopnost od 5. 8. 2019 a pokračuje do r. 2020. 

16. Pracovní úraz ze dne 23. 8. 2019, zaměstnanec na pozici na pozici sólista baletu. 

Při zkoušce na jevišti, při dopadu z výskoku, došlo k poranění kolena pravé nohy. 

Pracovní neschopnost od 26. 8. 2019 do 30. 11. 2019. 

17. Pracovní úraz ze dne 29. 8. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Během zkoušky baletního souboru, při dopadu z výskoku, došlo k poranění kotníku levé nohy.  

Pracovní neschopnost od 2. 9. 2019 do 16. 9. 2019. 

18. Pracovní úraz ze dne 27. 9. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Během baletního představení, po provedeném skoku a dopadu do velkého úklonu, došlo k ruptuře 

svalu v oblasti kyčelního kloubu.  

Pracovní neschopnost od 27. 9. 2019 a pokračuje do r. 2020. 

19. Pracovní úraz ze dne 1. 10. 2019, zaměstnanec na pozici člen sólista baletu. 

Během tréninku, při dopadu z výskoku na levou nohu, upadla. Následkem pádu došlo k zlomenině 

bérce.  

Pracovní neschopnost od 1. 10. 2019 do 5. 11. 2019. 

20. Pracovní úraz ze dne 28. 12. 2019, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu. 

Při baletním představení, při dopadu z výskoku, došlo k špatnému došlápnutí a poranění hlezna 

pravé nohy. 

Pracovní neschopnost od 30. 12. 2019 a pokračuje do r. 2020. 
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6. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY NdB 

6.1 FINANČNÍ PLÁN 

Tabulka finančního plánu na rok 2019, skutečnost roku 2019, skutečnost roku 2018 

 
Účet Finanční plán Skutečnost % 

Skutečnost 
minulé období 

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 17 249 300 17 536 259,64 101,66 19 250 691,88 

502 SPOTŘEBA ENERGIE                          15 310 000 15 634 851,44 102,12 16 017 578,23 

503 SPOTŘEBA JIN.NESKL.DODÁVEK                0 0,00   0,00 

504 PRODANÉ ZBOŽÍ                             779 000 1 007 899,45 129,38 1 755 036,25 

506 AKTIVACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU 0 0,00   0,00 

507 AKTIVACE OBĚŽNÉHO MAJETKU                 0 0,00   0,00 

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 17 996 000 21 111 220,17 117,31 13 068 508,56 

512 CESTOVNÉ  2 425 000 2 471 176,55 101,90 3 241 577,23 

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI 1 450 000 1 816 316,14 125,26 1 938 926,80 

516 AKTIVACE VNITROORGANIZAČNÍCH SLUŽEB 0 0,00   0,00 

518 OSTATNÍ SLUŽBY  97 794 000 91 130 697,57 93,19 125 141 928,16 

521 

Mzdové náklady zaměstnanců 222 836 243 229 869 632,00 103,16 214 943 968,00 

OON - DPP, DPČ 7 662 000 8 207 837,00 107,12 6 537 249,00 

Odstupné 300 000 345 238,00 115,08 0,00 

Náhrada mzdy v době nemoci 800 000 714 781,00 89,35 610 068,00 

OON - autorské honoráře 0 0,00   14 537 460,00 

OON-autorské honoráře provozo 0 0,00   1 182 693,00 

521 MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 231 598 243 239 137 488,00 103,26 237 811 438,00 

524 ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ  77 551 840 79 618 477,00 102,66 74 444 081,00 

525 JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ  1 260 957 1 291 569,00 102,43 1 198 804,00 

527 ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY  4 562 460 4 611 688,26 101,08 4 311 081,00 

528 JINÉ SOC. NÁKLADY  950 000 1 053 170,00 110,86 971 999,00 

53_ DANĚ A POPLATKY  700 000 503 893,42 71,98 831 386,43 

54_ OSTATNÍ NÁKLADY 1 700 700 1 650 355,76 97,04 169 611,18 

551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 68 270 000 68 195 129,19 99,89 72 966 300,07 

552 PRODANÝ DNM 0 0,00   0,00 

553 PRODANÝ DHM  0 0,00   0,00 

555 TVORBA A ZÚČT. REZERV  0 0,00   0,00 

556 TVORBA A ZÚČT.OPR.POLOŽEK  0 0,00   0,00 

557 NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK 0 24 962,30   0,00 

558  NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 11 051 000 22 307 429,48 201,86 30 941 382,17 

56_ FINANČNÍ NÁKLADY  1 200 000 1 342 009,78 111,83 1 494 649,52 

57_ NÁKLADY NA TRANSFERY 0 0,00   0,00 

58_ NÁKLADY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A POPLATKŮ 0 0,00   0,00 

59_ DAŇ Z PŘÍJMŮ 1 000 0,00 0,00 0,00 
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601 VÝNOSY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ 0 0,00   0,00 

602 A VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO 65 018 000 70 395 412,67 108,27 60 674 584,17 

602 B VÝNOSY ZE ZÁJEZDŮ  8 660 000 8 663 267,33 100,04 9 304 386,73 

602 C VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB OSTATNÍ 5 700 000 6 531 325,29 114,58 7 433 643,95 

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU  3 479 000 3 625 725,40 104,22 1 451 872,96 

604 VÝNOSY Z PROD.ZBOŽÍ  700 000 866 683,82 123,81 721 035,22 

609 JINÉ VÝNOSY Z VL. VÝKONŮ 0 0,00   0,00 

61_ ZMĚNA STAVU VNITROPODNIKOVÝCH ZÁSOB 0 0,00   0,00 

62_ AKTIVACE 0 0,00   0,00 

641 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODL.  0 0,00   0,00 

642 JINÉ POKUTY A PENÁLE 0 0,00   0,00 

643 VÝNOSY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK  0 0,00   0,00 

644 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU  16 500 19 897,00 120,59 2 963,50 

645 VÝNOSY Z PRODEJE DNM  0 0,00   0,00 

646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM  60 000 69 105,75 115,18 22 687,52 

648 ČERPÁNÍ FONDŮ  1 000 000 1 696 565,26 169,66 2 022 220,00 

649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI  1 222 000 1 506 020,06 123,24 1 966 954,40 

66_ FINANČNÍ VÝNOSY  500 000 255 559,73 51,11 391 429,40 

671 VÝNOSY VYBR. ÚSTŘEDNÍCH VLÁD. INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ 0 0,00   0,00 

672000 Výn.vybr.míst.vlád.inst.z tra 0 0,00   0,00 

672101 Výn.z prostř.MmB-provoz 358 331 000 358 194 050,00 99,96 386 368 963,75 

672102 Výn.z prostř.MmB-DSB Brno 7 255 000 7 255 000,00 100,00 7 255 000,00 

672103 Výn.z prostř.MmB-Janáček 726 000 921 255,51 126,89 22 203 744,49 

672104 Výn.z pros.MmB- balet - Dance Brno 100 0 0,00   4 662 000,00 

672105 Výn.z prostř.MmB-vybaveni interiéru JD 7 026 000 18 440 330,01 262,46 29 585 669,99 

672106 Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH 516 000 445 345,69 86,31 318 886,66 

672107 Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH 1 001 000 893 471,82 89,26 779 051,80 

672108 Výn.z prostř.MmB-profil. repertoár opery 7 000 000 7 000 000,00 100,00 0,00 

672109 Výn.z prostř.MmB-sklady  Bohunice 672 000 672 000,00 100,00 0,00 

672110 Výn.z prostř.MmB-oprava stolů na jevMD 5 876 000 5 754 922,04 97,94 0,00 

672111 Výn.z prostř.MmB-vybavení - Rooseveltova 1 300 000 1 300 000,00 100,00 0,00 

672112 Výn.z prostř.MmB-vybavení - postprodukce 0 176 422,15   0,00 

672201 Výn.z prostř.MmB-střecha MD 2 875 000 2 875 000,00 100,00 2 700 000,00 

672203 Výn.z prostř.MmB-hlediště  MD 0 0,00   1 547 000,00 

672204 Výn.z prostř.MmB-obnova kultur.památ. MD 2 340 000 2 340 000,00 100,00 0,00 

672301 Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti 500 000 500 000,00 100,00 500 000,00 

672302 Výn.z prostř.JMK-DSB Brno 1 000 000 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 

672303 Výn.z prostř.JMK-Janáček 0 0,00   1 000 000,00 

672304 Výn.z prostř.JMK-Mzdy 28 500 000 28 500 000,00 100,00 27 500 000,00 

672305 Výn.z prostř.JMK-Dance 1 000 000 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 

672401 Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ 28 500 000 28 500 000,00 100,00 13 500 000,00 

672402 Výn.z pros.SR-Divadelní svět 3 900 000 3 900 000,00 100,00 2 000 000,00 

672403 Výn.z prost.SR-Janáček -MKČR 0 0,00   9 500 000,00 
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672404 Výn.z pros.SR-zájezd Vilnius - balet 100 000 100 000,00 100,00 0,00 

672406 Výn.z prost.SR- Dance Brno -MKČR 0 0,00   16 675 000,00 

672407 Výn.z prost.SR- krok za oponu -MKČR 75 000 75 000,00 100,00 100 000,00 

672408 Výnos z prostředků SR - OperaVision 150 000 150 000,00 100,00 192 000,00 

672409 Výnos z prostředků SR - Sarajevká zima 150 000 127 018,94 84,68 0,00 

672501 Výn.z pros.SR-MD-pam.obn.stře 1 890 000 1 890 000,00 100,00 1 403 000,00 

672 VÝNOSY VYBR.MÍSTNÍCH VLÁD.INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ                             460 683 000 472 009 816,16 102,46 529 790 316,69 

 

 

 

Rekapitulace Finanční plán Skutečnost % Skutečnost minulé období 

Náklady celkem 551 849 500,00 570 444 593,15 103,37 605 554 979,48 

Výnosy celkem 547 038 500,00 565 639 378,47 103,40 613 782 094,54 

Hospodářský výsledek -4 811 000,00 -4 805 214,68 
 

8 227 115,06 

 

Hospodaření NdB roku 2019 dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2019 skončilo ve ztrátě ve výši 

4 805 214,68 Kč, která byla způsobena rekonstrukcí Janáčkova divadla. V hlavní činnosti vznikla ztráta 

6 576 305,25 Kč, v hospodářské činnosti vznikl zisk ve výši 1 771 090,57 Kč. 
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6.2 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Tabulka hospodářských výsledků let 2018 a 2019 

ROK HV HLAVNÍ ČINNOST HV HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST HV CELKEM 

2018 5 902 770,70 2 324 344,36 8 227 115,06 

2019 -6 576 305,25 1 771 090,57 -4 805 214,68 

 

NdB skončilo celkově v roce 2019 ve ztrátě 4 805 214,68 Kč. Hlavním důvodem ztrátového 

hospodaření je rekonstrukce Janáčkova divadla. Ačkoliv se v Janáčkově divadle hrálo po celý rok, 

předposlední fáze rekonstrukce provozního zázemí budovy skončila až na podzim roku 2019. Do té 

doby muselo divadlo pronajímat náhradní prostory pro celý operní soubor a velké množství 

skladovacích prostor.  

Další skutečnosti, které ovlivnily hospodaření NdB v roce 2019: 

 Náklady, ale i výnosy roku 2019 jsou ovlivněny realizací festivalů – Divadelní svět Brno, Dance 

Brno. 

 V nákladech na platy a souvisejících odvodech se plně projevuje zákonné navýšení platů  

realizované v roce 2019.  

 I v roce 2019 NdB velmi výrazně podpořil Jihomoravský kraj, a to celkovou částkou 31 mil. Kč. 

 Z tabulky výše je zřejmá i podpora Ministerstva kultury, kde došlo k navýšení dotace z Programu 

státní podpory profesionálních divadel. 

 Taktéž došlo k nárůstu příspěvku od zřizovatele – zejména na krytí nákladů souvisejících se 

zmíněným zákonným nárůstem platů, pořízení vybavení interiéru Janáčkova divadla po 

rekonstrukci a poskytnutí dalších individuálních účelových dotací (viz níže).  

 Pozitivně ovlivnily hospodaření výrazně narůstající tržby ze vstupného. 

I v roce 2019 podpořil NdB zřizovatel v oblasti investic, a sice účelovým investičním transferem 

v celkové výši 25 008 tis. Kč (podrobně rozepsáno níže v části, která se týká fondů).  
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Ekonomický dopad rekonstrukce Janáčkova divadla 

V souvislosti s rekonstrukcí JD vznikly NdB následující náklady: 

Účetní syntetika a název NÁKLADY Kč VÝNOSY Kč 

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU  148 361,64 
 

502 SPOTŘEBA ENERGIE 557 267,61  

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI 10 934,00 
 

518 OSTATNÍ SLUŽBY (zejména nájemné budov a prostor vč. souvisejících služeb, 
nájem zařízení, technologií, stěhovací služby) 

4 041 744,94 
 

521 MZDOVÉ NÁKLADY (koordinace činností v nových externích prostorách, 
odměny zaměstnancům za stěhování, úklid, koordinaci a dozor rekonstrukce, 
pomocné práce na DPP a DPČ) 

79 280,00 
 

558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (nákup vybavení a zařízení 
souvisejícího s rekonstrukcí, opravný daňový doklad k přístroji pořízenému v roce 
2018) 

-28 435,00 
 

Celkový součet  4 809 153,19  

 

 

 

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM NÁKLADOVÝM A VÝNOSOVÝM POLOŽKÁM  

Náklady 

 Spotřeba materiálu: plán tohoto účtu byl lehce překročen. 

 Spotřeba energie: plán tohoto účtu byl překročen, důvodem jsou neodhadnutelné výkyvy 

klimatických podmínek. 

 Prodané zboží: došlo k překročení plánu, který souvisí s likvidací neupotřebitelných programů. 

 Opravy a udržování: náklady na opravy a údržbu jsou vyšší než v roce 2018 i než plánovaný stav 

na rok 2019. Hlavním důvodem jsou dotace na obnovu kulturní památky Mahenova divadla 

(obnova střešního pláště, hlediště a dveří), oprava stolů na jevišti MD a oprava stolů na jevišti 

MD. 

 Cestovné: zde došlo pouze k drobnému překročení plánu, které bylo uhrazeno výnosy ze 

zájezdové činnosti. 

 Náklady na reprezentaci: plnění je překročeno, avšak náklady roku 2019 jsou nižší oproti 

předchozímu období.  

 Ostatní služby: plán tohoto účtu nebyl plně vyčerpán. Na tomto účtu se projevují náklady 

související s rekonstrukcí Janáčkova divadla. 

 Mzdové náklady zaměstnanců: plán tohoto účtu byl překročen, důvodem meziročního nárůstu je 

zejména dopad zákonného navýšení platů dle nařízení vlády k 1. 1. 2019. Překročení plánu bylo 

pokryto zejména vyššími vlastními výnosy a úsporami v nákladech. 
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 OON – DPP, DPČ: důvodem meziročního nárůstu této položky i překročení plánu jsou jednak 

dohody o provedení práce a pracovní činnosti uzavírané v souvislosti s realizací festivalů 

(zejména Divadelní svět Brno) a dále nárůstem minimální mzdy. Překročení plánu bylo uhrazeno 

vyššími výnosy ze vstupného. 

 Náhrada mzdy v době nemoci: tato položka je mírně nedočerpána. Důvod meziročního nárůstu je 

shodný s důvodem u položky mzdové náklady zaměstnanců. 

 OON – autorské honoráře, OON – autorské honoráře provozovací: zde došlo v roce 2019 ke 

změně účetní metodiky a obě položky jsou účtovány s analytikou na účet 518. 

 Zákonné sociální pojištění, Jiné sociální pojištění, Zákonné sociální náklady, Jiné sociální náklady: 

čerpání položek je oproti plánu překročeno a dokryto vyššími vlastními výnosy a úsporami 

v nákladech. Důvod meziročního nárůstu je shodný s důvodem u položky mzdové náklady 

zaměstnanců. 

 Daně a poplatky: plán roku 2019 nebyl vyčerpán. 

 Ostatní náklady: plán roku 2019 nebyl vyčerpán, tato skupina zahrnuje účty 544 – Prodaný 

materiál, 547 – Manka a škody 548 – Tvorba fondů a 549 – Ostatní náklady z činnosti. 

Na účtu 547 je účtováno: 712 Kč – manko – odcizení bot Baletní školy. Případ byl projednán ve 

škodní komisi. 

 Odpisy dlouhodobého majetku: čerpání této položky je v souladu s plánem.  K  nedočerpání došlo 

z důvodu pozdějšího zařazení významných investic a pořízení zvukařského zařízení s delší 

životností, které způsobilo prodloužení doby odepisování a snížení ročního odpisu. 

 Náklady z vyřazených pohledávek – položka byla překročena z důvodu odpisu pohledávky pro 

nemajetnost povinného a následnému zastavení exekuce. Pohledávka je evidována v podrozvaze 

jako nevymahatelná a máme doloženy veškeré kroky, které jsme podnikli v rámci řádného 

a včasného vymáhání. 

 Náklady z drobného dlouhodobého majetku: čerpání je překročeno z důvodu vybavení Janáčkova 

divadla po rekonstrukci mobiliářem. Skutečnost zahrnuje dočerpanou účelovou dotaci zřizovatele 

z roku 2018 (Zastupitelstvem města Brna schváleno prodloužení čerpání účelového 

neinvestičního příspěvku roku 2018 na vybavení interiéru JD po rekonstrukci) a dotaci na 

vybavení interiéru JD po rekonstrukci na rok 2019. 

 Finanční náklady: důvodem drobného překročení plánu jsou převážně vyšší výdaje související 

s pojištěním majetku, povinným ručením a havarijním pojištěním. Překročení bylo kryto vyššími 

vlastními výnosy. 

 Daň z příjmů: za rok 2019 nebude NdB odvádět daň z příjmů právnických osob. 

Výnosy 

 Výnosy ze vstupného: tato položka výnosů je jak vyšší oproti plánu, tak podstatně vyšší oproti 

roku 2018. Jak je již uvedeno výše, je to způsobeno návratem diváků, o které divadlo přišlo 

během rekonstrukce Janáčkova divadla a narůstajícím zájmem publika o představení NdB. 

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že NdB dosáhlo v roce 2019 historicky nejvyšších 

výnosů ze vstupného, a sice 70.395.412,67 Kč! 

 Výnosy ze zájezdů: z meziročního srovnání je zřejmé, že zájezdová činnost byla v roce 2019 nižší, 

než v roce 2018. S touto skutečností bylo v rámci plánu počítáno a plánovaný stav se podařilo 

splnit.  

 Výnosy z prodeje služeb ostatní: plán byl překročen. 
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 Výnosy z pronájmu: skutečnost této položky je v souladu s plánem. Meziroční nárůst je způsoben 

zejména opětovnou realizací pronájmů JD po jeho rekonstrukci. 

 Výnosy z prodaného zboží: došlo k překročení plánovaného stavu. 

 Výnosy z prodeje materiálu: výnosy z prodeje DHM: v roce 2019 se podařilo neplánovaně prodat 

část materiálu a dlouhodobého hmotného majetku, což se projevilo překročením plánu u obou 

výnosových položek. 

 Čerpání fondů: plnění této položky je překročeno z důvodu použití investičního fondu na 

financování údržby a oprav majetku ve výši 1 100 991 Kč. 

 Ostatní výnosy z činnosti: skutečné výnosy skončily nad plánem z důvodu zaúčtování dohadných 

položek - očekávaná náhrada od pojišťovny za škodní událost.  

 Finanční výnosy: u této položky došlo k nenaplnění plánu. 

 Výnosy vybr. místních vlád. institucí z transferů: podrobný přehled položek tohoto účtu je zřejmý 

z tabulky níže. 
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Vývoj a účelovost transferu zřizovatele v tis. Kč 

Transfer zřizovatele k 1. 1. 2019* 430 542 

v tom: 

Nové operní premiéry 900 

Festival Janáček Brno - mzdové náklady 326 

Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru 7 000 

Festival Janáček Brno (cestovné, propagace, ost. nákl. na previw akce festivalu) 400 

Divadelní svět Brno 7 255 

Pokrytí DPH k oček. příspěvkům OPP MMB na památkovou obnovu MD** 2 184 

Krytí odpisů 135 452 

Nedočerpané položky z roku 2018 převedené do roku 2019    

Festival Janáček 195 

Vybavení interiéru JD po rekonstrukci 11 414 

Úpravy v průběhu roku 2019:   

Snížení příspěvku - pokrytí DPH k oček. příspěvkům OPP MMB na pam. obnovu MD** -667 

Navýšení platů dle nařízení vlády  14 661 

Vybavení po rekonstrukci objekt Rooseveltova 13 1 300 

Zapojení volných zdrojů (zvýš.nákl. na el.en., sklad. prostory, oprava stolů jev. MD) *** 8 098 

Snížení příspěvku v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a 
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů jako nečerpané prostředky 
pro Filharmonii Brno 

          -4 000 

Vybavení interiéru JD po rekonstrukci – převod z investičního transferu 7 026 

Snížení odpisů a odvodů z FI -67 182 

Snížení příjmů z pronájmu  -75 

Památková obnova střešního pláště MD V. etapa  2 875 

Obnova kulturní památky MD 2 340 

Celkem 406 268 

 

  v tis. Kč  

* Z důvodu nižších příjmů dlouhodobých nájmů vyčerpáno 430 457 

** Z dotace vyčerpáno (transfer přidělený k 1. 1. 2019 ve výši 2 184 tis. Kč následně v průběhu roku snížen o 
667 tis. Kč) 

1 515 

*** Z dotace vyčerpáno 7 921 
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Přehled nákladů a výnosů po analytických účtech – rok 2019 

Účetní syntetika a název Účet a název Náklady (MÚ) Výnosy (MÚ) 

501  Spotřeba materiálu 501101  Spotř.materiálu a náhr.dílů 3 873 861,92 0,00 

 
501102  S.m.-výp.,záznam.tech.vč.mate 280 848,16 0,00 

 
501103  S.m.na výrobu DDHM 56 356,15 0,00 

 
501104  S.m.-tiskoviny,brožury,ost. 35 767,21 0,00 

 
501105  S.m.-nejev.náb.do 3000,- 294 085,99 0,00 

 
501106  S.m.-jiné zařízení do 3.000,- 57 231,36 0,00 

 
501107  S.m.-nářadí a přístr.do 3.000 137 862,72 0,00 

 
501501  S.m.-na nové inscenace-výroba 6 627 945,29 0,00 

 
501502  S.m.-souč.na hud.nástr.(r.lim 483 642,86 0,00 

 
501503  S.m.-premiéry-přímá 1 504 432,06 0,00 

 
501504  S.m.do her-potrav.,líčidla aj 317 386,47 0,00 

 
501505  S.m.-baletní obuv 746 435,02 0,00 

 
501506  S.m.na údržbu her 1 414 890,27 0,00 

 
501602  S.m.-hudební nástr. do 3.000, 6 068,00 0,00 

 
501603  S.m.-DDHM-rekvizity 61 317,00 0,00 

 
501605  S.m.-DDHM-pánské kostýmy 176 706,50 0,00 

 
501606  S.m.-DDHM-dámské kostýmy 106 437,60 0,00 

 
501607  S.m.-DDHM-paruky 7 108,00 0,00 

 
501701  S.m.-pohonné hmoty 842 272,44 0,00 

 
501702  S.m.-prac.oděvy,obuv, do 3.00 342 862,58 0,00 

 
501703  S.m.-dopr. prostředky do 3.00 1 664,25 0,00 

 
501901  S.m.-výroba  (daň.n.) 717,48 0,00 

 
501902  S.m.-Klíny,byty  (daň.n.) 60 791,60 0,00 

 
501909  S.m.-daň.:pronáj.,rekl.,vedl. 814,92 0,00 

 
501911  Spotř.mat. - přeúčtování režijních nákla 98 753,79 0,00 

Celkem 501 Spotřeba materiálu  17 536 259,64 0,00 

502  Spotřeba energie 502000  Spotřeba energie 0,00 0,00 

 
502101  Spotřeba el.energie 7 167 523,08 0,00 

 
502102  Spotřeba páry 6 612 243,47 0,00 

 
502103  Spotřeba vody 742 643,66 0,00 

 
502104  Spotřeba plynu 172 619,61 0,00 

 
502501  Spotř. energií - nájmy - rekonstrukce JD 557 267,61 0,00 

 
502901  Spotř.el.energie (daň.n.) 41 311,60 0,00 

 
502903  Spotřeba vody (daň.n.) 11 664,57 0,00 

 
502904  Spotřeba plynu (daň.n.) 43 273,69 0,00 

 
502905  Energie k přefakturaci 41 287,42 0,00 

 
502911  Spotřeba - energie - daňové 245 016,73 0,00 

Celkem 502  Spotřeba energie  15 634 851,44 0,00 

504  Prodané zboží 504501  Prodej programů 627 932,36 0,00 

 
504502  Spotřeba programů,zboží propagace 143 986,45 0,00 

 
504503  Prodej plakátů 273,50 0,00 
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504504  Likvidace neupotřebit.programů,zboží 209 725,04 0,00 

 
504901  Prodej divadelního zboží 25 982,10 0,00 

Celkem 504  Prodané zboží  1 007 899,45 0,00 

511  Opravy a udržování 511101  Opravy a údržba JD 906 517,36 0,00 

 
511102  Opravy a údržba MD 14 575 026,97 0,00 

 
511103  Opravy a údržba Reduta 1 587 345,09 0,00 

 
511104  Opravy a údržba Dvořákova 353 100,29 0,00 

 
511502  Opravy a údržba Vlhká 15 972,00 0,00 

 
511503  Opravy a údržba Ukrajinská 835 267,37 0,00 

 
511504  Opravy a údržba Černovice 1 452,00 0,00 

 
511601  Opravy a udržování - revize 1 051 402,95 0,00 

 
511602  Opravy a údržba hud.nástrojů 175 771,31 0,00 

 
511603  Opravy strojů,přístrojů,PC 501 478,52 0,00 

 
511604  Opravy a údržba ost.DDHM 83 447,93 0,00 

 
511605  Opravy a údržba autodoprava 599 431,65 0,00 

 
511908  Opr.a údržba Klíny aj.-daň.n. 97 244,33 0,00 

 
511911  Opravy daňové - přeúčtování 327 762,40 0,00 

Celkem 511  Opravy a udržování  21 111 220,17 0,00 

512  Cestovné 512101  Cestovné 944 420,83 0,00 

 
512501  Cestovné-zájezdy tuzemské 105 549,00 0,00 

 
512502  Cestovné-zájezdy zahraniční 1 405 459,98 0,00 

 
512911  Cestovné - doplňková činnost 15 746,74 0,00 

Celkem 512  Cestovné  2 471 176,55 0,00 

 
513501  Náklady na reprezentaci 1 816 316,14 0,00 

Celkem 513  Náklady na reprezentaci 1 816 316,14 0,00 

518  Ostatní služby 518101  Propagační služby - tisk 2 064 796,56 0,00 

 
518102  Propagační služby - grafika 1 231 794,10 0,00 

 
518103  Propagační služby - media, komunikace 2 589 034,99 0,00 

 
518104  Propagační služby - výlep 2 248 722,35 0,00 

 
518105  Propagační služby - on-line marketing 259 494,30 0,00 

 
518106  Propagační služby - fotografie 382 097,13 0,00 

 
518107  Propagační služby - videa 16 426,12 0,00 

 
518115  Propagační služby 192 970,11 0,00 

 
518122  Propagační služby -  soubory 2 594 657,24 0,00 

 
518127  Propagace-zápočet faktur 1 814 717,65 0,00 

 
518201  Služby software 694 264,39 0,00 

 
518202  Poř.DDNM do 7.000 +tech.zhod. 41 633,97 0,00 

 
518301  Výkony spojů - telefony 687 836,65 0,00 

 
518302  Výkony spojů - poštovné 195 754,07 0,00 

 
518303  Bankovní poplatky 335 612,69 0,00 

 
518501  Autorské honoráře 30 304 535,91 0,00 

 
518504  Tantiemy,licence,provoz.popl. 10 463 702,44 0,00 

 
518511  Autorské honoráře - limit 95 588,00 0,00 
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518601  Vstupenky pro VIP hosty 50 000,00 0,00 

 
518602  Provize:poukázky,vstupenky... 579 660,33 0,00 

 
518603  Nájemné za hud.materiál 1 459 729,14 0,00 

 
518605  Vystoupení cizích souborů 14 231 139,45 0,00 

 
518606  Přepravné-krom přepr.zásob 386 075,70 0,00 

 
518607  Přepravné osob v tuzemsku 105 237,57 0,00 

 
518608  Přepravné osob v zahraničí 316 922,50 0,00 

 
518609  Projekt Podpora dostupnosti 527 948,73 0,00 

 
518610  Ost.služby pro premiéry 370 315,40 0,00 

 
518701  Nájemné ostatní, efekty 1 591 428,62 0,00 

 
518702  Nájemné za budovy, pozemky 4 093 371,03 0,00 

 
518703  Technické služby -  rekonstrukce JD 937 068,91 0,00 

 
518704  Techn.sl.-údržba ploch u budo 337 205,53 0,00 

 
518705  Techn.služby ostatní 1 547 655,19 0,00 

 
518706  Ostatní služby 1 756 687,35 0,00 

 
518707  Náklady na školení,kurzy,sem. 190 467,16 0,00 

 
518708  Ost.sl.překl.,kopír.,masáže 720 809,79 0,00 

 
518709  Bezpečnostní služba 1 558 240,50 0,00 

 
518710  Ubyt., letenky a ost. nepeněžní plnění 3 000 430,31 0,00 

 
518901  Ostatní daňové náklady 472 337,00 0,00 

 
518902  Služby-Klíny,pron.-daň.n. 267 491,18 0,00 

 
518903  Nákup služeb k pronájmům-daň. 27 247,00 0,00 

 
518904  Ostatní služby k přefakturaci 43 782,10 0,00 

 
518911  Propag.služby na vedl.činnost 223 335,96 0,00 

 
518921  Ost.sl.nakoup.-vedl.činnost 12 269,96 0,00 

 
518931  Služby daňové - přeúčtování 20 328,32 0,00 

 
518941  Služby technické daňové - přeúčtování 89 874,17 0,00 

Celkem 518  Ostatní služby  91 130 697,57 0,00 

521  Mzdové náklady zaměstnanců 521101  Mzdové náklady zaměstnanců 226 099 770,03 0,00 

 
521201  OON - DPP, DPČ 8 073 228,46 0,00 

 
521301  Odstupné 339 576,10 0,00 

 
521401  Náhrada mzdy v době nemoci 703 058,61 0,00 

 
521911  Mzdové nákl.daňové 3 769 861,97 0,00 

 
521921  OON - DPP, DPČ -daňové 134 608,54 0,00 

 
521931  Odstupné - daňové 5 661,90 0,00 

 
521941  Náhrada mzdy v době nemoci -daňové 11 722,39 0,00 

Celkem 521  Mzdové náklady zaměstnanců 239 137 488,00 0,00 

524  Zákonné sociální pojištění 524101  Zdravotní pojištění 20 782 782,37 0,00 

 
524102  Sociální pojištění 57 529 951,56 0,00 

 
524911  Zdravotní pojištění daňové 346 520,63 0,00 

 
524912  Sociální pojištění daňové 959 222,44 0,00 

Celkem 524  Zákonné sociální pojištění 79 618 477,00 0,00 

525  Jiné sociální pojištění 525101  Jiné soc.poj.-Kooper.-poj.zam 1 270 387,27 0,00 
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525911  Jiné soc.poj.-Kooperativa - daňové 21 181,73 0,00 

Celkem 525  Jiné sociální pojištění  1 291 569,00 0,00 

527  Zákonné sociální náklady 527101  Příděl do FKSP 2% 4 536 056,58 0,00 

 
527911  Příděl do FKSP 2% - daňové 75 631,68 0,00 

527  Zákonné sociální náklady  4 611 688,26 0,00 

528  Jiné sociální náklady 528101  Příspěvek na záv.stravování 390 112,48 0,00 

 
528501  Náhr.plac.zam.-ošatné 249 750,00 0,00 

 
528502  Náhr.plac.zam.-opotř.vl.nástr 18 943,00 0,00 

 
528503  Náhr.plac.zam.-líčovné 74 760,00 0,00 

 
528504  Náhr.plac.zam.-strojkovné 313 100,00 0,00 

 
528911  Příspěvek na záv.stravování - daňové 6 504,52 0,00 

Celkem 528  Jiné sociální náklady  1 053 170,00 0,00 

531  Daň silniční 531501  Daň silniční 74 414,00 0,00 

Celkem 531  Daň silniční  74 414,00 0,00 

538  Jiné daně a poplatky 538101  Jiné daně a popl.,dál.známky 134 974,57 0,00 

 
538501  Jiné daně,popl.-DPH z honorář 249 084,36 0,00 

 
538502  Jiné daně - srážková daň - nepeněžn.př 43 170,00 0,00 

 
538911  Jiné daně a popl. - daňové 2 250,49 0,00 

Celkem 538  Jiné daně a poplatky  429 479,42 0,00 

544  Prodaný materiál  544501  Prodaný materiál - vlastní 19 932,28 0,00 

Celkem 544  Prodaný materiál   19 932,28 0,00 

547  Manka a škody 547501  Manka a škody 712,00 0,00 

Celkem 547  Manka a škody  712,00 0,00 

548  Tvorba fondů  548502  Tvorba fondů - investiční fond 2 900,00 0,00 

Celkem 548  Tvorba fondů   2 900,00 0,00 

549  Ostatní náklady z činnosti 549501  Přísp: Asociace,Opera Europa. 221 356,50 0,00 

 
549502  Ostatní nákl. - poskyt. vstup. HIT HIT 2 700,00 0,00 

 
549503  Ostatní nákl. -koprodukce 1 400 726,30 0,00 

 
549601  Zaokrouhlení 281,12 0,00 

 
549911  Změna zál.koef.,doúčt.DPH 1 747,56 0,00 

Celkem 549  Ostatní náklady z činnosti 1 626 811,48 0,00 

551  Odpisy dlouhodobého majetku 551501  Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetk 68 172 993,21 0,00 

 
551502  ZC vyřazeného DHM 22 135,98 0,00 

Celkem 551  Odpisy dlouhodobého majetku 68 195 129,19 0,00 

557  Náklady z vyřazených pohledáv 557501  Náklady z vyřazených pohledáv 24 962,30 0,00 

Celkem 557  Náklady z vyřazených pohledáv 24 962,30 0,00 

558  Nákl.z drob.dlouhod.majetku 558501  Nákl.z drob.dlouh.nehm.majetk 54 861,38 0,00 

 
558502  Nákl.z drob.dlouh.hmot.maj. 4 190 181,57 0,00 

 
558503  Nákl.z drob.dlouh.maj.-premié 458 399,15 0,00 

 
558504  Nákl.z drob.dlouh.maj.-mobiliář JD 17 576 383,91 0,00 

 
558901  Nákl.z drob.dlouhod.majetk- hosp.činnost 27 603,47 0,00 

558  Nákl.z drob.dlouhod.majetku   22 307 429,48 0,00 

563  Kurzové ztráty 563501  Kurzové ztráty 410 437,78 0,00 
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Celkem 563  Kurzové ztráty  410 437,78 0,00 

569  Ost. finanční náklady 569101  JON-pojist.maj.(vozidla,aj.) 892 434,00 0,00 

 
569501  JON-ZP na zahr.záj.,sl.cesty 39 138,00 0,00 

Celkem 569  Ost. finanční náklady  931 572,00 0,00 

602  Výnosy z prodeje služeb 602101  Tržby za vstupné 0,00 65 468 362,67 

 
602102  Výnosy čerpaný podíl předpl. 0,00 4 877 050,00 

 
602103  Tržby za čestné vstupenky 0,00 50 000,00 

 
602201  T.za vst.-zájezdy tuzemské 0,00 1 930 123,00 

 
602301  T.za vst. zájezdy zahraniční 0,00 6 733 144,33 

 
602401  T.ost.-čas.rozl.,bal.škola 0,00 1 246 020,74 

 
602901  Tržby za ubytovací služby C 0,00 328 701,72 

 
602902  Tržby za služby s nájmem  C 0,00 1 229 468,59 

 
602903  Tržby z reklam 0,00 3 480 857,11 

 
602904  Tržby za tisk vstupenek 0,00 26 088,00 

 
602905  Tržby:provize za prod.vstup 0,00 121 021,80 

 
602906  Tržby z půjčovného kost. 0,00 14 751,55 

 
602907  Tržby  -nájem věci 0,00 84 415,78 

Celkem 602  Výnosy z prodeje služeb 0,00 85 590 005,29 

603000  Výnosy z pronájmu 603901  Výnosy z dlouhod.pron.budov 0,00 61 927,40 

 
603902  Výnosy z krátkod.pronájm 0,00 3 563 798,00 

Celkem 603000  Výnosy z pronájmu  0,00 3 625 725,40 

604 Výnosy z prodaného zboží 604101  Tržby za programy 0,00 814 525,50 

 
604102  Tržby za plakáty 0,00 426,00 

 
604902  Tržby prodej divadel.zboží 0,00 51 732,32 

Celkem 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 866 683,82 

644 Výnosy z prodeje majetku 644101  Výnosy z prodeje materiálu 0,00 19 897,00 

Celkem 644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 19 897,00 

646  Výnosy z prodeje DHM 646101  Výnosy z prod.DHM 0,00 69 105,75 

Celkem 646  Výnosy z prodeje DHM  0,00 69 105,75 

648  Čerpání fondů 648101  Čerpání fondů - sponz.dary 0,00 595 574,26 

 
648104  Čerp.fondů-investiční fond 0,00 1 100 991,00 

Celkem 648  Čerpání fondů  0,00 1 696 565,26 

649  Ostatní výnosy  649101  Poštovné fa marketing 0,00 131 799,87 

 
649102  Manip.popl.za výměnu vstup. 0,00 20 290,00 

 
649201  Náhrada škody od zaměstnanců 0,00 100,00 

 
649202  Náhrada škody - pojišťovny 0,00 310 769,00 

 
649301  Zaokrouhlení 0,00 145,77 

 
649302  Ost. nedaň. výnosy 0,00 705 036,74 

 
649901  Ostatní výnosy - daňové 0,00 252 808,26 

 
649902  Změna záloh.koef.odpočtu DPH 0,00 1,00 

 
649904  Ostatní výnosy - přefakturace 0,00 85 069,42 

Celkem 649 Ostatní výnosy  0,00 1 506 020,06 

662  Úroky 662101  Úroky 0,00 4 584,77 
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Celkem 662  Úroky  0,00 4 584,77 

663  Kurzové zisky 663101  Kurzové zisky 0,00 250 974,96 

Celkem 663  Kurzové zisky  0,00 250 974,96 

672  Výn.vybr.míst.vlád.inst.z tra 672101  Výn.z prostř.MmB-provoz 0,00 358 194 050,00 

 
672102  Výn.z prostř.MmB-DSB Brno 0,00 7 255 000,00 

 
672103  Výn.z prostř.MmB-Janáček 0,00 921 255,51 

 
672105  Výn.z prostř.MmB-vybaveni interiéru JD 0,00 18 440 330,01 

 
672106  Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH 0,00 445 345,69 

 
672107  Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH 0,00 893 471,82 

 
672108  Výn.z prostř.MmB-profil. repertoár opery 0,00 7 000 000,00 

 
672109  Výn.z prostř.MmB-sklady Bohunice 0,00 672 000,00 

 
672110  Výn.z prostř.MmB-oprava stolů na jevMD 0,00 5 754 922,04 

 
672111  Výn.z prostř.MmB-vybavení - Rooseveltova 0,00 1 300 000,00 

 
672112  Výn.z prostř.MmB-vybavení - postprodukce 0,00 176 422,15 

 
672201  Výn.z prostř.MmB-střecha MD 0,00 2 875 000,00 

 
672204  Výn.z prostř.MmB-obnova kultur.památ. MD 0,00 2 340 000,00 

 
672301  Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti 0,00 500 000,00 

 
672302  Výn.z prostř.JMK-DSB Brno 0,00 1 000 000,00 

 
672304  Výn.z prostř.JMK-Mzdy 0,00 28 500 000,00 

 
672305  Výn.z prostř.JMK-Dance 0,00 1 000 000,00 

 
672401  Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ 0,00 28 500 000,00 

 
672402  Výn.z pros.SR-Divadelní svět 0,00 3 900 000,00 

 
672404  Výn.z pros.SR-zájezd Vilnius - balet 0,00 100 000,00 

 
672407  Výn.z prost.SR- krok za oponu -MKČR 0,00 75 000,00 

 
672408  Výnos z prostředků SR - OperaVision 0,00 150 000,00 

 
672409  Výnos z prostředků SR - Sarajevská zima 0,00 127 018,94 

 
672501  Výn.z pros.SR-MD-pam.obn.stře 0,00 1 890 000,00 

Celkem 672  Výn.vybr.míst.vlád.inst.z tra 0,00 472 009 816,16 

Celkový součet   570 444 593,15 565 639 378,47 
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6.3 VÝZNAMNÉ OPRAVY REALIZOVANÉ ZA ROK 2019 

Janáčkovo divadlo 

oprava kamenné fasády (škodní událost) 339 422,09 

úprava ovládání svítidel 205 485,62 

Mahenovo divadlo 

památková obnova střešního pláště 5 658 471,82 

památková obnova hlediště + dveře 2 785 345,69 

oprava stolů jeviště 5 754 922,04 

Reduta 

oprava stropních rolet 172 931,33 

oprava klimatizačních zařízení  184 318,45 

servis vzduchotechniky 155 132,58 

výměna baterií nouzového osvětlení 133 419,43 

oprava výtahu 206 283,22 

Dvořákova 11 

oprava podlah baletní školy 60 300,35 

Opravy hudebních nástrojů 

opravy hudebních nástrojů 175 771,31 

Opravy strojů, přístrojů 

opravy strojů, přístrojů 1.- 12. 2019 509 839,89 

Opravy autodoprava 

opravy autodoprava 1. - 12. 2019 609 426,24 

Oprava dílen 

oprava střešního pláště (Ukrajinská) 689 700,00 

Revize 

revize 1. - 12.2019 1 068 933,46 

Oprava ostatní DDHM 

oprava obuvi 1. - 12.2019 84 839,28 

Celkové náklady na opravy a udržování za rok 2019 21 111 220,17 

 

 

6.4 FINANČNÍ MAJETEK 

Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 
 

51 127 461,06 

z toho:   UNI - běžný účet 47 488 746,56 

 
UNI - běžný účet 821 714,07 

 
UNI - devizový účet EUR 1 440 703,10 

 
UNI - běžný účet FKSP 1 376 297,33 

Pokladní hotovost - hlavní pokladna NdB  805 000,69 

Ceniny - stravenky,poukázky 
 

9 500,00 
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6.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY   

Neuhrazené pohledávky celkem 
  

311 001 Vstupenky, ABO 687 976,64 

311 003 Odběrat. služby k cizím akcím 
 

311 004 Ostatní 2 144 722,50 

311 005 Odběratelé Div. svět 
 

311 006 Odběratelé - zahraniční 13 960,24 

 Účet 311 celkem 
 

2 846 659,38 

 
z toho neuhrazené pohledávky splatné do 31. 12. 2019 v hodnotě nad 5.000 

311 001 Vstupenky, ABO 29 200,00 

311 003 Odběrat. služby k cizím akcím 
 

311 004 Odběratelé -ostatní 304 720,50 

311 005 Odběratelé Div. svět 
 

311 006 Odběratelé zahraniční 
 

 
celkem 333 920,50 

 
Neuhrazené závazky celkem 

  
321 001 Dodavatelé tuzemsko 5 140 409,50 

321 002 Dodavatelé zahraniční 219 753,72 

321 003 Dodavatelé FKSP 
 

321 004 Dodavatelé- sklad 345 042,55 

321 005 Dodavatelé - zahraniční honoráře 397 907,39 

321 006 Dodavatelé tuzemsko PDP 276 390,00 

321 007 Dodavatelé Div. svět 
 

účet 321 celkem 
 

6 379 503,16 

 
z toho neuhrazené závazky splatné do 31. 12. 2019 v hodnotě nad 5.000 

 
321 001 Dodavatelé tuzemsko 198 433,35 

321 002 Dodavatelé zahraniční 
 

321 003 Dodavatelé FKSP 
 

321 004 Dodavatelé sklad 71 872,20 

321 005 Dodavatelé - zahraniční honoráře 
 

321 006 Dodavatelé tuzemsko PDP 8 300,00 

321 007 Dodavatelé Div. svět 
 

 
celkem 278 605,55 
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Přehled neuhrazených závazků splatných do 31. 12. 2019 

Účet 321 001 - dodavatelé tuzemsko  

FP číslo dodavatel splatnost Kč 
 

19FD060100001686 PERFECT SYSTEM, s.r.o. 14.10.2019 16 335,00 reklamace 

19FD060100001865 PERFECT SYSTEM, s.r.o. 14.11.2019 16 335,00 reklamace 

19FD060100002114 PERFECT SYSTEM, s.r.o. 13.12.2019 10 158,00 reklamace 

19FD060100002273 Jiroušková Tereza 27.12.2019 7 000,00 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002296 LiStOVáNí s.r.o. 30.12.2019 9 000,00 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002297 Metoda spol. s r.o. 31.12.2019 28 314,00 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002300 Brixton-gastro, s.r.o. 27.12.2019 7 935,00 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002305 CHLÁDEK požární servis 31.12.2019 19 402,35 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002306 CHLÁDEK požární servis 31.12.2019 8 954,00 uhrazeno 9.1.2020 

19FD060100002399 Seznam.cz, a.s. 31.12.2019 30 000,00 uhrazeno 2.1.2020 

19FD060100002400 Seznam.cz, a.s. 31.12.2019 45 000,00 uhrazeno 2.1.2020 

celkem 
  

198 433,35 
 

 

Účet 321 004 – dodavatelé sklad 

FP číslo dodavatel splatnost Kč 
 

19FD070100000706 Gerriets CZ s.r.o. 11.12.2019 27 380,00 uhrazeno 23.1.2020 

19FD070100000689 MARKA A.T., s.r.o. 28.12.2019 28 375,00 uhrazeno 13.1.2020 

19FD070100000699 TIC Brno, příspěvková organizace 17.12.2019 16 117,20 uhrazeno 15.1.2020 

celkem 
  

71 872,20 
 

 

Účet 321 006 – dodavatelé tuzemsko PDP 

FP číslo dodavatel splatnost Kč 
 

19FD080100000140 Navrátil Erik 31.12.2019 8 300,00 uhrazeno 9.1.2020 

celkem 
  

8 300,00 
 

Přehled neuhrazených pohledávek splatných do 31. 12. 2019 

Účet 311 001 – vstupenky, ABO 

FV číslo    odběratel                         splatnost                 Kč 
 

396774021 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 26.12.2019 14 100,00 uhrazeno 15.1.2020 

396892021 Základní škola, Brno, Holzova 1 30.12.2019 15 100,00 uhrazeno 6.1.2020 

celkem 
  

29 200,00 
 

 

Účet 311 004 – odběratelé ostatní 

FV číslo    odběratel                         splatnost                 Kč 
 

3180263 Pekařová Alice 3.11.2011 12 500,00 splácí 

3480038 TOPGEO BRNO,spol s.r.o. 28.2.2014 30 068,50 práv.oddělení 

35810046 Darcy trade s.r.o. 31.12.2015 59 114,00 práv.oddělení 

16FV030100000216 REMOEX CZ,a.s. 7.11.2016 87 120,00 práv.oddělení 

19FV030100000358 ISS stavtrade s.r.o. 23.10.2019 18 150,00 upomínáno 

19FV030100000393 Dětský sbor Brno 14.11.2019 13 068,00 zápočet 

19FV030100000400 2. DSP, s.r.o. 25.11.2019 12 100,00 upomínáno 

19FV030100000437 EURO NOVA & PARTNER` 09.12.2019 72 600,00 upomínáno 

celkem 
  

304 720,50 
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6.6 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTU STÁTNÍCH FONDŮ 

A ROZPOČTU KRAJE 

Zdroj 
Organizace - Účel 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 
Poskytnuto 

tis. Kč 

MKČR Dotace z Programu na podporu profesionálních divadel 28 500 

MKČR Dotace festival Divadelní svět Brno 2019 3 900 

MKČR Hostování Baletu NdB v Litevském nár. divadle Vilnius 100 

MKČR Hostování inscenace Věra na festivalu Sarajevská zima 2019* 150 

MKČR Dotace - Opera Vision 150 

MKČR Edukativní projekt Krok za oponu 75 

MKČR Památková obnova Mahenova divadla 1 890 

JMK Částečná úhrada prostředků na platy zaměstnanců 28 500 

JMK Dotace festival Divadelní svět Brno 2019 1 000 

JMK Dotace festival Dance Brno 100 1 000 

JMK Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji 500 

CELKEM 
 

65 742 

*Nedočerpaná dotace ve výši 23 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace. 

Všechny výše uvedené dotace (s výjimkou dotace na hostování inscenace Věra na festivalu Sarajevská 

zima 2019) byly v průběhu roku 2019 vyčerpány v plné výši a v souladu s účelovým určením 

jednotlivých dotací.  

Vyúčtování dotací proběhlo podle stanovených podmínek.  
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6.7 FONDY 

Zdroje a použití investičního fondu za rok 2019 

Zdroje: 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 3 370 395,99 

Odpisy 1.- 12. 2019 68 195 129,19 

Povinný odvod z odpisů -64 171 000,00 

Transfer na investice od zřizovatele 24 997 926,93 

Prodej majetku 2 900,00 

Zdroje celkem 1.- 12. 2019 32 395 352,11 

 
Čerpání: 

Janáčkovo divadlo 

Vjezdový sloupek 87 373,00 

Projektová dokumentace - plošina 17 803,50 

Celkem 105 176,50 

 
Mahenovo divadlo 

Strojní investice 1 062 169,00 

Celkem 1 062 169,00 

 
Reduta 

Strojní investice 763 573,00 

Odlučovač. modernizace světel  434 156,00 

Celkem 1 197 729,00 

 
Dvořákova 11 

Strojní investice 225 846,00 

Policová stěna 58 158,00 

Celkem 284 004,00 

 
Ostatní majetek  

Vůz Škoda Ambition 320 000,00 

Zkomponování hudby - Monument 207 000,00 

Strojní investice - dílny 405 271,00 

Celkem 932 271,00 

 
Nehmotný majetek 

Rozšíření  - IS KARAT 164 831,00 

Celkem 164 831,00 

 
Investice pořízené z účelového transferu od zřizovatele ve výši  

Mobiliář 10 643 261,35 

Hudební nástroje 2 118 557,00 

Obnova zvuku Reduta 8 514 464,00 

Vybavení Rooseveltova 238 410,00 

Mikrobus VITO, IVECO, FORD 3 497 960,00 

Celkem 25 012 652,35 
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Čerpání na financování údržby a oprav majetku 1 100 991,00 

Celkem čerpání za rok 2019 29 859 823,85 

 
ZDROJE CELKEM 32 395 352,11 

ČERPÁNÍ CELKEM 29 859 823,85 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 2 535 528,26 

 

Čerpání fondů 

Fond investiční - účet 416 v tis. Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 3 370 

Tvorba fondu  

   vlastní zdroje - oprávky 68 195 

   transfer na investice od zřizovatele 24 998 

Prodej majetku 3 

Zdroje celkem 96 566 

Použití fondu  

   financování investičních výdajů 28 759 

   povinný odvod z odpisů 64 171 

   navýšení peněžních prostředků na financování údržby a oprav majetku 1 101 

Čerpání celkem 94 031 

Stav k 31. 12. 2019 2 535 

 

Fond rezervní z výsl. hospodaření -  účet 413 v tis. Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 71 

Stav k 31. 12. 2019 1 197 

 

Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414 v tis. Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 53 

Tvorba fondu - dary 542 

Čerpání - další rozvoj činnosti 596 

Stav k 31. 12. 2019 0 

 

Fond odměn -  účet 411 v tis. Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 0 

Tvorba fondu - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 

Čerpání fondu - odměny zaměstnancům 0 

Stav k 31. 12. 2019 0 

 

Fond sociální ( FKSP ) - účet 412 v tis. Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 1 761 

Příděl do fondu na vrub nákladů 4 612 

Příděl ostatní 29 

Čerpání fondu - úhrada potřeb zaměstnanců 4 945 

Stav k 31. 12. 2019 1 458 

Fond byl doplněn 2% ze mzdových prostředků v souladu s vyhl. 114/2002 Sb., vč. dodatků a příjmy z rekreačního zařízení .  

Čerpání v průběhu roku probíhalo v souladu s výše uvedenou vyhláškou a dle schválených zásad pro používání prostředků FKSP v NdB. 
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7. KONTROLNÍ ČINNOST 

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2019 

 

Roční plán interního auditu pro rok 2019 - plánované 3 interní audity - byl dodržen.  

 Prověření hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků v NdB.  

 Náhradní plnění, čerpání ve vazbě na daňový základ.  

 Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.  

 

 

Časové rozvržení interního auditu zahrnuje  

 Sestavení ročního plánu 2019 a střednědobého plánu pro období 2020 – 2022.  

 Získávání podkladů o nastavení vnitřního kontrolního systému.  

 Vzdělávání, účast na školeních.  

 Monitoring a konzultační činnost.  

 Přípravu, vypracování a projednání zpráv.  

 

 

VYHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2019  

 

Plán kontrolní činnosti pro rok 2019 v NdB (oblast interního auditu) byl dodržen, a to při částečném 

úvazku interního auditora.  

Drobné nedostatky provozního charakteru byly konzultovány v průběhu auditu (v rámci konzultační 

činnosti auditora). Závažné pochybení v rozporu s legislativou, nastavením vnitřního kontrolního 

systému nebo řídícího procesu nebylo zjištěno.  

Na základě provedených auditů je možné konstatovat, že systém výkonu finanční kontroly NdB je 

nastaven v souladu s platnými právními předpisy.  

Interní auditor doporučuje dodržovat nastavený vnitřní kontrolní systém tak, aby byla eliminována 

rizika při nakládání s veřejnými prostředky. 

 

SEZNAM EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ROCE 2019 

 Předmět kontroly: 

provedení kontroly ex- post projektu „Záměr projektové inovace marketingové kampaně 

mezinárodního festivalu Janáček Brno“ reg. č. CZ.1.11/2.2.00/38.01605. Předmětem kontroly bylo 

předložení originálů účetní dokumentace a spisového a archivačního řádu. 

Datum kontroly: 25. 11. 2019 

Kontrolu provedl: Ing. František Zachovalý, projektový manažer; Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod; Kounicova 13, 602 00 Brno  

Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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 Předmět kontroly: 

Byla provedena kontrola domovních knih, vedených v souvislosti ubytování cizinců na divadelních 

ubytovnách NdB, a oznamování ubytovaných cizinců policii.  

Na bytech na ulici Kobližná 10, za rok 2018 a 2019 

Na ubytovně na ulici Klíny 37, za rok 2018 a 2019 

Na bytě na ulici Josefská 21, za rok 2018 a 2019 

Na bytě na ulici Beethovenova 2, za rok 2018 a 2019 

Na bytě na ulici Pellicova 41, za rok 2019 

Datum kontroly: 6. 12. 2019 

Kontrolu provedl: Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Odbor 

cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, Cejl 62b, Brno; prap. Jiří 

Horník, inspektor 

Výsledek kontroly: Bez závad. 
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8. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019  

 

Účetní jednotka: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00094820 

Datum zpracování: 3. 2. 2020  

 

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 byl vydán Příkaz ředitele 

č. 19IPPR0100000006/2019  a Směrnice ředitele č. 5/2012 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.  

o účetnictví v platném znění, par. 29 a par. 30 a s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku  

a závazků. 

V Příkazu ředitele č. 19IPPR0100000006/2019 byly stanoveny termíny a harmonogram provádění 

inventarizace a byla jmenována Hlavní inventarizační komise, zodpovědná za provedení 

inventarizace. Dále byly v příloze k Příkazu ředitele č. 19IPPR0100000006/2019 určeny jednotlivé Dílčí 

inventarizační komise. Plán inventur na rok 2019 byl vyhotoven. 

 

Vyhodnocení průběhu inventur 

Dle plánu byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv  

a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Při inventarizaci byly využívány 

inventurní, pomocné a jiné evidence. 

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle 

data provedení inventury. Ke dni 31. 12. 2019 bylo u majetku, který byl inventarizován k 31. 10. 2019, 

provedeno zjištění skutečného stavu doložením účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky 

od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Termíny, stanovené v plánu inventur byly dodrženy. 

 

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. 

Na závěr inventarizace v NDB byl vyhotoven Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise ze dne  

29. 1. 2020, kde jsou uvedeny jak výsledky provedené inventarizace, tak i inventarizační rozdíly  

a jejich vypořádání. 

 

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů je uveden v Příloze č. 1 

Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise je uveden v Příloze č. 2 
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Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě 

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů NdB ke dni 31. 12. 2019 

číslo inventur. 
soupisu 

počet 
pořadačů, 

složek 

číslo dodateč. 
inv.soupisu 

počet 
pořadačů, 

složek 
SU Název účtu 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 013 Software 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 021 Stavby tř.1,2 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 022 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 031 Pozemky 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 032 Kulturní předměty 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 073 Oprávky k softwaru 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 078 Oprávky k drob.dl.nehm.majetku 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 081 Oprávky ke stavbám 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 082 Oprávky k sam.mov.v a soubor mov.věcí 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 088 Oprávky k drob.dl.hmot.majetku 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 111 Pořízení materiálu 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 112 Materiál na skladě 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 131 Pořízení zboží 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 132 Zboží na skladě 

dle úč.osnovy 1 xxx xxx 138 Zboží na cestě 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 241 Běžné účty 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 243 Běžné účty FKSP 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 261 Pokladna 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 262 Peníze na cestě 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 263 Ceniny 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 311 Odběratelé 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 315 Jiné pohl. z hlavní činnosti 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 321 Dodavatelé 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 324 Krátkodobé přijaté zálohy 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 331 Zaměstnanci 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 335 Pohledávky za zaměstnanci 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 336 Sociální zabezpečení 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 337 Zdravotní pojištění 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 343 Daň z přidané hodnoty 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 344 Pohl.za osob.mimo vybr.vl.instituce 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 346 Pohledávky za vybr.ústřed.vl. institucemi  

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  
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dle úč.osnovy 2 xxx xxx 349 Závazky k vybr.míst.vl.institucím 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 378 Ostatní krátkodobé závazky 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 381 Náklady příštích období 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 383 Výdaje příštích období 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 384 Výnosy příštích období 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 385 Příjmy příštích období 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 388 Dohadné účty aktivní 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 389 Dohadné účty pasivní 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 395 Vnitřní zůčtování 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 401 Jmění účetní jednotky 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 412 Fond kulturních a soc.potřeb 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 413 Rezerv.fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 414 Rezervní fond z ostatních titulů 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 416 Fond reprodukce majetku,fond investic 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 431 Výsl.hospodaření ve schvalovacím řízení 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 432 Výsl.hospod.předcház.účet.období 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 

dle úč.osnovy 2 xxx xxx 493 Výsledek hosp.běžného úč.období 

 

Pomocné inventurní soupisy majetku-fyzická inventarizace ke dni 31. 10. 2019 s dopočtem pohybů 

ke dni 31. 12. 2019 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 013    Software 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 018    Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 021    Budovy, haly,stavby 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 022    Stroje, přístroje, zařízení 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 023    Kulturní památky 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 031    Pozemky 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 032    Umělecká díla a sbírky 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 028    Drobný hmotný majetek 

 

Majetek v podrozvahové evidenci 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 51    Operativní evidence 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 52    Evidenčně vedený majetek do 200/ks 

dle číselníku krab 3+4 dtto krab 3  53    Kostýmy pánské 

dle číselníku krab 3+4 dtto krab 3 54    Kostýmy dámské 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 55    Položkový soupis investic 

dle číselníku krab 1+2 dtto krab 1+2 56    Zapůjčené věci 

 

Fyzická inventarizace je prováděna dle umístění majetku a jednotlivých položek 

Pokud byla inventarizace účtu provedena k 31. 12. 2019, nemá dodatečný soupis. 
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Příloha č. 2 k inventarizační zprávě 

Zápis z jednání HIK ze dne 29. 1. 2020 

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků NdB ke dni 31. 12. 2019. 

a) Inventarizace dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku, majetku 

v operativní evidenci a zásob 

Inventarizace majetku NDB ke dni 31. 12. 2019 byla provedena v termínu od 31. 10. 2019 do  

20. 01.2020 na základě Příkazu ředitele č. 19IPPR0100000006/2019 a Směrnice č. 5/2012- Směrnice 

pro inventarizaci majetku a závazků. Byly vyhotoveny a jednotlivým Dílčím inventarizačním komisím 

předány soupisy inventarizačních položek majetku ke dni 31. 10. 2019 a majetek, uvedený 

v předaných soupisech byl fyzicky inventarizován Dílčími inventarizačními komisemi. Stav majetku ke 

dni 31. 12. 2019 byl zjištěn na základě fyzické inventury majetku ke dni 31. 10. 2019 a dopočtem 

pohybů majetku za období 11 – 12 / 2019. Dále byly vyhotoveny pomocné inventurní soupisy 

majetku dle účtů a umístění. 

Inventarizován byl účetně vedený majetek, majetek v operativní evidenci, zboží a materiálové zásoby 

středisek a skladů NdB.  

Při provádění fyzické inventarizace byl určen Dílčími inventarizačními komisemi dále neupotřebitelný 

a opotřebovaný majetek, který bude navržen k vyřazení prostřednictvím Likvidační komise NdB  

v r. 2020. 

b) Inventarizace pohledávek, závazků, krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku 

Pohledávky, závazky a finanční majetek byl inventarizován k datu 31. 12. 2019. Inventarizace byla 

provedena formou dokladové inventury, na základě Příkazu ředitele 19IPPR0100000006/2019  

a Směrnice ředitele č. 5/2012. 

 

Výsledky provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2019. 

Evidovaný majetek uvedený v inventarizačních soupisech byl odsouhlasen s fyzickým stavem 

majetku.  Po dohledání a provedení převodů položek majetku mezi jednotlivými inventarizačními 

úseky NdB byly Dílčími inventarizačními komisemi uvedeny následující inventarizační rozdíly: 

 

Majetek nenalezený při provádění fyzické inventarizace ke dni 31. 12.2019 

1. Stojan na housle Bespeco, evidenční číslo: 23037409 Kč: 1.190,-   

Zakoupeno pro festival Divadelní svět Brno-Sous of Sissy  v 06/2019 (cizí představení v divadle Husa 

na provázku) 

Pořízeno: produkční festivalu v 06/2019 pro potřeby hostujícího souboru. Stojan však nebyl po 

ukončení akce převzat zpět zaměstnancem NdB. Zpětně se jej nepodařilo dohledat odpovědným 

zaměstnancem NdB – produkční festivalu Divadelní svět Brno ani v prostorách divadla Husa na 

provázku), přestože byl kontaktován přímo tehdejší dočasný uživatel. 

Vedeno v operativní evidenci. Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2019. Bude projednáno ve Škodní 

komisi č. 1/2020. 

  



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2019 

155 
 

2. Lampičky k notovému pultu, chybí 11ks z 50 zakoupených, evidenční číslo: 24036753 Kč: 7.645,-  

(tj. 695,-/ks) 

Funkční komplet v ceně 695/ks činí lampička, klip a akumulátor, odcizeny byly jen lampičky. 

Umístění: tajemník orchestru JD a poté manipulant orchestru. Lampičky byly používány pro potřeby 

hráčů orchestru JD na zkušebně, kdy jsou k dispozici pro předem neznámý počet hráčů orchestru. 

Samostatné lampičky nejsou bez akumulátorů funkční. Ztráta-pravděpodobné odcizení 11 ks 

neznámou osobou-bylo zjištěno v průběhu inventarizace při revizi celkového počtu. 

Vedeno v operativní evidenci. Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2019. Bude projednáno ve Škodní 

komisi č. 1/2020. 

3. Vitrína zasklená-Continental, evidenční číslo: 23030868 Kč: 4.013,- 

Umístění: od r. 2004 u hotelu Continental, v cizích prostorách, zasklená kovová vitrína.  

Prostory před budovou hotelu Continental byly majitelem upraveny, vitrína, původně pořízena v r. 

2004, již v minulých obdobích nebyla z důvodu špatného fyzického stavu používána. Odstraněno třetí 

stranou, datum likvidace se však nepodařilo dotazem zjistit. 

Vedeno na účtu DDHM. Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2019. 

4. Taška na nářadí, evidenční číslo: 23031882, Kč: 229,- z r. 2007 

Umístění: osvětlovači Reduty 

Nenalezeno, předmět byl dle sdělení opotřeben a jako nepoužitelný fyzicky zlikvidován. Omylem, 

z důvodu nízké pořizovací ceny, nebyl však dodržen standardní postup při vyřazování majetku. 

Vedeno v operativní evidenci. Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2019. 

 

Sumarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2019 

013 Software 3 319 101,32 

021 Budovy, haly, stavby  796 064 536,10 

022 Stroje, přístroje, zařízení  439 545 385,65 

023 Kulturní památky  229 748 611,90 

031 Pozemky  19 983 539,44 

032 Umělecká díla a sbírky  4 413 472,00 

Součet: dlouhodobý majetek: 1 493 074 646,41 

018 Drobný nehmotný majetek 751 928,00 

028 Drobný hmotný majetek 219 267 730,81 

Součet: drobný hmotný a nehmotný majetek: 220 019 658,81 

091 Operativní evidence 12 026 965,22  

093 Kostýmy pánské 31 977 121,97 

094 Kostýmy dámské 24 092 640,40 

Součet: operativní evidence: 68 096 727,59 

Celkem majetek ve správě NdB 1 781 191 032,81 

 

092 Evidenčně vedený majetek 94 677,00  

095 Položkový rozpis investic 270 464 358,95 

096 Zapůjčené věci 2 700,00 

097 Rozpis drobného majetku-položkově 5 337 187,00 

Součet: podrozvahová evidence 275 898 922,95 

 

 


