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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Zpráva o činnosti Národního divadla Brno v roce 2020 je v první řadě svědectvím o tom, jak celosvětová
epidemie nemoci Covid – 19 zasáhla do chodu této instituce. Je to zpráva neradostná a smutnější
o fakt, že po náročných letech spojených se stabilizací uměleckého i provozního chodu organizace, po
letech ovlivněných náročnou generální rekonstrukcí Janáčkova divadla a jeho následném uvedení do
plného provozu v roce 2019, vstupovalo NdB do roku 2020 s vidinou mimořádné šance na rozvoj
kreativního potenciálu této instituce. Nasvědčovaly tomu i obchodní výsledky prvních měsíců roku
2020, reflexe nových inscenací, první nadšené ohlasy na zveřejněný program Mezinárodního festivalu
Janáček Brno, do detailů nachystaný další ročník festivalu Divadelní svět Brno i silné tituly na
dramaturgických plánech všech souborů – garantované výjimečnými tvůrčími osobnostmi.
Přestože v celkové bilanci roku 2020 převládá skepse nad mnohaměsíčním zákazem divadelního
provozu, který z hlediska divadelního plánování rozvrátil dvě sezóny, je zjevné, že NdB dokázalo, že
není nepružným divadelním kolosem, ale divadelním domem, který se mimořádně akčně dokázal
vyrovnat s bezprecedentní situací. Vedení divadla hledalo způsob, jak navzdory komplikovaným
podmínkám pokračovat v práci. Činilo tak ve spolupráci se zástupci zaměstnanců i aktivním zapojením
do snah Asociace profesionálních divadel. Hlas a potřeby NdB byly slyšet při rozhodujících jednáních
o pravidlech fungování v nové realitě.
Nejlepším dokladem výše uvedených snah je fakt, že NdB v roce 2020 připravilo všechny inscenace
podle původního plánu. Některé z nich se dočkaly svého prvního uvedení netradičně uprostřed léta,
kdy v srpnu 2020 zahájilo divadlo novou sezónu. Jiné na své uvedení bohužel stále čekají a dočkají se
prvního představení divákům třeba až po dlouhém roce a půl od původně stanoveného data premiéry.
Dalším důkazem akceschopnosti NdB je dvojí revize programu festivalu Janáček Brno. K první došlo na
konci sezóny vzhledem k nemožnosti naplnění závazků zahraničních partnerů. K druhé pak doslova za
pochodu během vlastního festivalu, kdy náhlá vládní nařízení znamenala nejdříve nutnost operativní
změny programu jednotlivých festivalových večerů a následně i jejich překlopení do virtuálního
prostředí. Festival Divadelní svět Brno, který byl na začátku prvního lockdownu doslova pouhé dny od
uvedení na trh, včetně kompletní přípravy marketingového zázemí, se bohužel zachránit nepodařilo.
Stalo se tak i díky naprosté nepředvídatelnosti opatření během první vlny. Ostatně ani vlna druhá
neumožňovala přípravu plánovitého obnovení provozu. Přesto se všichni zodpovědní pracovníci NdB
starají kontinuálně o to, aby NdB bylo připraveno přivítat své diváky v nejkratším možném čase po
uvolnění restrikcí. Desítky variant plánů, které postupně končily v odpadkových koších, však nezachytí
žádná výroční zpráva.
Specifickou kapitolou je i snaha o komunikaci s publikem ve chvíli, kdy byl v důsledku epidemie
znemožněn živý kontakt s diváky během představení. Obchodní oddělení vyvinulo obdivuhodné úsilí,
jak udržet s diváky kontakt na všech dostupných platformách. Umělecké soubory kromě přípravy
nových inscenací vytvářely i další obsah, který měl nahradit zakázaná divadelní představení. Vzhledem
k tomu, že divadlo u naprosté většiny inscenací nevlastní licence k jinému než živému uvedení,
nenabízeli jsme divákům naše představení online, ale vytvářeli jsme nové formáty, jejichž přehled je
součástí této výroční zprávy. To znamenalo samozřejmě velkou potřebu kreativity a osvojení nových
dovedností. Odvrácenou stranou je předimenzovanost nabídky na globálním digitálním jevišti.
Ekonomické dopady pandemie byly značné zejména na straně příjmů. Vedení divadla nicméně
obratem přijalo řadu úsporných opatření. To spolu s mimořádnou dotací z úrovně státu vedlo k tomu,
že v roce 2020 neskončilo hospodaření NdB ve ztrátě. (vykázaný zisk jde na vrub mimořádného
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příspěvku zřizovatele na dorovnání ztráty z roku 2019, kterou způsobila dobíhající rekonstrukce
Janáčkova divadla) Nicméně neradostné vyhlídky do dalších let, které budou bezpochyby ovlivněny
ekonomickou krizí, vedly k přijetí a realizaci zásadních rozhodnutí, jež se promítnou do provozu
a ekonomiky NdB až v dalších letech. Kromě snížení počtu nových produkcí v roce 2021 to bude
zejména reorganizace vedoucí k vyšší efektivitě práce v nových podmínkách. Rozvázání pracovního
poměru se zaměstnanci napříč celým divadlem přinese v roce 2021 nezanedbatelné úspory, které
pomohou vyrovnat se jak s poklesem příspěvku ze strany zřizovatele, tak s dalším enormním propadem
tržeb.
V závěru této předmluvy je na místě poděkovat všem zaměstnancům NdB, kteří se obětavě zasadili
o to, že i navzdory nesmírně těžké, nejisté a pro všechny neznámé situaci Národní divadlo Brno
vstupuje do roku 2021 připravené poskytovat veřejnosti špičkovou kulturní službu. Během celé doby
nedošlo k přerušení výroby – naopak v první vlně byly zpočátku veškeré kapacity navíc využity
i k výrobě nedostatkových roušek. Nezastavil se ani chod administrativy, resp. se dokonce ještě
urychlilo převádění papírových agend do elektronické podoby. Výjimečné výkony podali pracovníci
obchodu a marketingu při vracení desítek tisíc vstupenek a udržování komunikace s publikem.
Strategické myšlení museli uplatnit všichni kolegové v managementu jednotlivých souborů a umělecko
– technických provozů. A v neposlední řadě pak NdB pomohli všichni domácí i externí umělečtí
pracovníci při oddané práci na vzniku nových inscenací a jejich udržování „při životě“ do chvíle, než se
chod naší společnosti vrátí ke svému přirozenému řádu.
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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
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
foreiERVIS, a. s.
Český rozhlas Vltava
Voice of Prague, s. r. o. – Classic Praha
České dráhy, a. s.
C&K-Toyota Brno
Partnerům mimořádných projektů
Opera Europe – OperaVision
Evropská komise (EC)
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Bohuslava Martinů
Partnerům NdB
ADCALL systems, s. r. o.
Brixton-gastro, s. r. o.
BRNO AIRPORT
Cafe water service, s. r. o.
Carbon, s. r. o.
CAT CUT s.r.o.
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z. s. p. o.
City Taxi Brno, s. r. o.
Core studio s.r.o.
CREAM Brno, a. s.
ČEBUS, cestovní kancelář, s. r. o.
Dopravní podnik města Brna, a. s.
e-Finance Makléři, s. r. o.
e-Finance, a. s.
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ELSA Brno, z. s. - studentský spolek na právnické fakultě MUNI
EuroAWK, s. r. o.
Fakulta podnikatelská, VUT
Fakultní nemocnice Brno
Faster CZ, s. r. o.
Foreigners.cz, s. r. o.
Generali Velký Špalíček, s. r. o.
Globus ČR, v. o. s.
GOLDWELL COSMETIC (CZ), s. r. o.
Highwork s.r.o.
Hotel Continental
Hotel Holiday Inn Brno
Hotel International Brno, a. s.
Hotel Royal RISC, a. s.
KÁVÉESKA, p. o.
Kooperativa pojišťovna, a. s.
KORDIS JMK, a. s.
Květiny M. Huszárová – BAMARMI, s. r. o.
Lesy města Brna, a. s.
Masarykova univerzita
MČ Brno Jundrov
METODA spol. s r. o.
Modrá beruška
Moravian Science Centre Brno – VIDA!
Moravské zemské muzeum
Nakladatelství JOTA, s. r. o.
NEWTON College, a. s.
Nová Mosilana, a. s.
Onka Brno
OPTYS spol. s r. o.
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Pegas – hotel, pivovar, pivnice s. r. o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Progio, a. s. - hotel Avanti
Radomír Havlík – Premiera sweet
RENGL, s. r. o.
RUDOLF JELÍNEK, a. s.
Studenti Masárny, z. s.
Studenti Mendelky, z. s.
Studenti Techniky, z. s.
Sun Drive Communications, s. r. o. - SeniorPas
Technické sítě Brno, a. s.
TIC BRNO, příspěvková organizace
VERTIGO. CZ, a. s – Rodinné pasy
Víno Zlomek & Vávra, s. r. o.
YEYS Optic
Zoo Brno
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Mediálním partnerům NdB
A2, o.p.s. - A2
A-AGENT, s. r. o. - rádio Krokodýl, Free rádio a rádio Jihlava
Akropolis, s. r. o. - kino Scala
Anopress IT, a. s. - monitoring medií
Asociace PCC, s. r. o. - ŠALINA
BBPress media, s. r. o. - PROBRNĚSKO, PROVYSOČINU, VÁŠ REGION Olomouc
C.E.M.A., s. r. o. - mestohudby.cz
Český rozhlas Brno
Český rozhlas Zlín
Economia, a. s. - Hospodářské noviny, aktualne.cz, ihned.cz
Extra Publishing s. r. o. - 100 + 1
GASPRA SPV, a. s. - NEWexpress
HOST – vydavatelství, s. r. o.
HUDBA PLUS, z. s. - operalus.cz
INCORP, a. s. - eurozpravy.cz
Jobspin International, s. r. o. - brnodaily.cz
Katolický týdeník, s. r. o. - Katolický týdeník
KETING, s. r. o. - LuxuryBRNO
KlasikaPlus.cz, z. s. - klasikaplus.cz
Litmedia, a. s. - Literární noviny, literarky.cz
MAFRA, a. s. - Mladá fronta DNES, Lidové noviny, iDnes.cz
MEDIA CLUB, s. r. o. - rádio Impuls, rádio Kiss, rádio Beat, Country rádio
Mikulovská rozvojová, s. r. o. - Mikulovský zpravodaj
Muzikus, s. r. o. - Harmonie
N Media, a. s – Deník N
Opera Plus
Pocket media, s. r. o. - KAM
Proglas, s. r. o. - rádio Proglas
Radio Čas, s.r.o.
RADIOHOUSE, s. r. o. - rádio Evropa2
SAMAB PRESS GROUP, a. s. - NOS
Scena.cz, z. ú. - scena.cz
Space 4U, s. r. o. - Meridian
Společnost pro Divadelní noviny – Divadelní noviny
Svět a divadlo – SAD
Taneční aktuality
Thaelia, o. s. - i-divadlo.cz
TRIMA NEWS, s. r. o. - brnenskadrbna.cz
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1. ČINNOST A VÝSLEDKY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ NdB
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1.1 NOVÉ INSCENAČNÍ PROJEKTY
1.1.1 REALIZOVANÉ PREMIÉRY

MARKO IVANOVIĆ
MONUMENT
Premiéra 7. 2. 2020 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Režie:
David Radok
Scéna:
David Radok
Kostýmy:
Zuzana Ježková
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Umělecké vedení Janáčkovy opery NdB věnuje dlouhodobě pozornost uvádění soudobých děl
a především iniciování vzniku nových oper přímo pro brněnský operní soubor. Již z prvních objednávek
komorní opera M. Nejtka Pravidla slušného chování v moderní společnosti, která byla uvedena
v divadle Reduta, se setkala s velkým úspěchem. Další objednávka byla určena pro velké jeviště
Janáčkova divadla. Autorskou dvojicí tentokrát byli umělci s brněnskou operou pravidelně
spolupracující – režisér David Radok a dirigent a skladatel Marko Ivanović. David Radok se inspiroval
příběhem sochaře Otakara Švece a jeho posledního díla obřího sousoší J. V. Stalina, které stávalo na
pražské Letné. Záměrem Davida Radoka bylo vytvořit dílo o totalitním režimu zachycující jeho
atmosféru a absurdní situace, do nichž jsou lidé režimem manipulováni. To, že opera vznikala pro
konkrétní soubor, brali David Radok, který byl navíc i scénografem a režisérem inscenace, spolu
s autorem hudby Marko Ivanovićem jako jedno ze zásadních východisek. Znali přesně obsazení všech
pěveckých rolí, Marko Ivanović mohl diskutovat nástrojové obsazení přímo s hráči orchestru a měli
k dispozici hned tři vynikající sbory – operní sbor, Český akademický sbor a Dětský sbor Brno – což se
stalo základem dvou velkých sborových scén.
Důležitou roli v úvahách tvůrců hrála i samotná budova Janáčkova divadla se svou architekturou 60. let
a největším jevištěm v České republice, které David Radok ve scénografii využil skutečně do posledního
metru. Je zajímavé, že ač se v opeře o pomníku téměř neustále mluví, sochařská díla se v rámci
scénografie objevují jen ve dvou scénách. Poprvé se jedná o modely návrhů soch přihlášených do
soutěže a ve scéně ze sochařského ateliéru z vítězného monumentu vidíme jen zlomek lidské ruky,
palec v nadživotní velikosti. V závěrečné scéně, kde je monument zničen, divák vidí jen záblesk výbuchu
a padající fragmenty. Přesto v nás scénografie Davida Radoka svou jednoduchostí vyvolává dojem, jako
bychom se ocitli tváří v tvář před monumentálním sousoším ožívajícím skrze světlo a pohyb jevištní
technologie. Nejvýraznější odkazy na reálie 50. let minulého století, kdy vznikal skutečný Stalinův
pomník, obsahují kostýmy Zuzany Ježkové, které výborně dokreslují nejen jednotlivé charaktery
hlavních postav, ale i šedivou masu sborového lidu.
David Radok a Marko Ivanović vytvořili v Monumentu podobenství o umělci, který podlehl politickému
tlaku a za mimořádných výhodných podmínek přijal zakázku, jež však znamenala jeho charakterové
i umělecké selhání. To pak vede k nevyhnutelné tragédii. Jde o téma stále aktuální a k obecnému
vyznění přispívá i skutečnost, že postavy nemají konkrétní jména. Monument má deset scén a epilog,
začíná i končí sborovým výstupem na náměstí. M. Ivanović vytvořil v hudbě v jednotlivých scénách
jasné melodické a zvukové charakterizace prostředí, od reminiscencí na budovatelské písně, retro
klubů 50. let či velkou chrámovou scénu s varhanami.
Libreto Davida Radoka šetří slovy, postavám však vytváří silné situace, v nichž jako režisér vede sólisty
velmi civilně s důrazem na detail. Detailně pracuje i se sborem. Pěvecké obsazení zcela naplnila rčení,
že není malých rolí. Všichni vytvořili mimořádně prokreslené charaktery od vynikajícího Svatopluka
Sema v hlavní postavě Sochaře, jemuž byla skvělou partnerkou Markéta Cukrová jako jeho Manželka.
V roli Ministra kultury se blýsknul Ondřej Koplík, který dokázal přesvědčivě ztvárnit papaláše střídavě
žoviálního a vzápětí zastrašujícího své okolí.
Samotná opera Monument trvá asi 80 minut bez přestávky, jednotlivé scény na sebe na jevišti i v hudbě
plynule navazují. Důležitou součástí celé inscenace je i světelný design Přemysla Jandy. Inscenace
obdržela cenu Divadelních novin v kategorii Hudební divadlo za rok 2020.
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EVŽEN ZÁMEČNÍK
FERDA MRAVENEC
Premiéra 22. 8. 2020 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Jakub Klecker
Dirigenti:
Jakub Klecker, Pavel Šnajdr
Režie:
Magdalena Švecová
Scéna:
David Janošek
Kostýmy:
Zuzana Přidalová
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Operní tituly pro rodinné publikum jsou důležitou součástí našeho repertoáru. K velmi populárním
dětským minioperám Papageno hraje na kouzelnou flétnu a Kocour v botách, které uvádíme
v komorním prostředí divadla Reduta, se teď připojila inscenace na velkém jevišti Janáčkova divadla.
Volba Ferdy Mravence brněnského skladatele Evžena Zámečníka nebyla náhodná – dílo mělo v našem
divadle světovou premiéru a bylo hráno s velkým úspěchem téměř deset let. Evžen Zámečník si jako
námět vybral příběhy dětem dobře známé postavičky Ferdy Mravence a jeho přátel z hmyzí říše,
ztvárněné v kreslených knížkách Ondřeje Sekory. Opera funguje nejen jako sled vtipných scén – na
plovárně, hra na traktor, noční bouřka a další, ale je zároveň již E. Zámečníkem koncipována jako
zábavný průvodce světem opery a divadla vůbec. Dětské publikum se tak hned v první scéně podívá
doslova za oponu, kde se chystá představení a dozví se, jak fungují světla, co vše dokážou vyčarovat
hudební nástroje nebo sami zpěváci.
Nová inscenace je dílem mladého týmu s velkým pochopením pro svět dětské fantazie. Scénograf David
Janošek spolu s režisérkou Magdalenou Švecovou situovali operu do staré sokolovny, která už má své
nejlepší dny za sebou, ale za oponou na jevišti skrývá rozkvetlou broučí říši, výtvarně založenou na
principech barokního divadla. Naddimenzované květy a rostliny vytváří dokonalou kulisu ve správných
proporcích pro broučí říši vtipně doplněnou např. krabičkou od sirek, kde se skrývá Ferdova dílna.
Tělocviční nářadí se mění podle potřeby v koně a pavoučice provozují své akrobatické kousky na
kruzích. Z propadla se stane bazén na plovárně a zadní strana hlemýžďova domečku ukáže dokonale
zařízený vnitřek včetně knížek a opalovacího krému. Výtvarně inscenaci perfektně doplňují kostýmy
Zuzany Přidalové, která se inspirovala elegantní módou 30. let a zároveň zachytila typické
charakteristiky jednotlivých druhů hmyzu.
Režisérka Magdalena Švecová vytvořila rozehranou a vtipnou inscenaci, plnou drobných gagů
a pohybových scének, které pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče. Opera má velké obsazení včetně
dětského sboru, který zároveň funguje jako výborná spojnice s dětmi v publiku. Dětský sbor Brno se
pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové zhostil svého úkolu jako obvykle na výbornou a stal se
zcela profesionálním partnerem velkého sboru Janáčkovy opery NdB. Středem všeho dění je
samozřejmě Ferda Mravenec, kterého s velkým gustem ztvárnili tenoristé Tomáš Kořínek a Peter
Račko. Skvělými spoluhráči mu byli rozkošně protivná Beruška Sedmitečná v podání Andreji Široké
a Terezy Kyzlinkové, Roman Hoza jako vychloubačný Brouk Pytlík, co vždy všechno pokazí, nachmelený
Čmelák Jana Šťávy a Jiřího Sulženka a další sólisté. Hudební nastudování je dílem dirigenta Jakuba
Kleckera, který se skvěle vypořádal s nelehkou partiturou. Zámečníkova opera je plná hudebních žertů
a odkazů, které dokonale dokreslují dění na jevišti. Premiéra původně plánovaná na červen musela být
odložena na pozdější termín, přesto se ji povedlo v červnu dozkoušet až do závěrečných generálních
zkoušek. První provedení se nakonec konalo až v srpnu, ale i přes nucenou přestávku mezi zkouškami
a premiérou se všichni účinkující zhostili svých rolí s velkým nadšením a nasazením a inscenace se
setkala s velmi příznivým ohlasem od publika i kritiky.
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LEOŠ JANÁČEK
OSUD
Premiéra 28. 9. 2020 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Režie:
Robert Carsen
Scéna:
Radu Boruzescu
Kostýmy:
Annemarie Woods

15

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2020
Zahájení festivalu Janáček Brno 2020 patřilo, jak je již krásnou tradicí, nové inscenaci brněnského
operního souboru. Jednalo se o projekt skutečně mimořádný, neboť k jeho vzniku byl přizván jeden
z nejlepších operních režisérů Robert Carsen, jehož inscenace se pravidelně objevují již desítky let
v operních domech, jako jsou newyorská Metropolitní opera, londýnská Covent Garden, milánská
La Scala, pařížská Opéra nationale de Paris a další. Brněnské publikum mělo možnost vidět jeho
inscenaci Věci Makropulos na festivalu Janáček Brno 2012 v provedení norimberského operního
souboru a ročník 2016 zahájil brněnský soubor jeho inscenací Káti Kabanové, která vznikla původně
pro Vlámskou operu. Díky výborné spolupráci a výsledku při uvedení Káti Kabanové se otevřela
možnost získat do České republiky vůbec poprvé režiséra světového renomé ke vzniku nové produkce
nikoliv jen k přenosu již existující inscenace. Vzhledem k tomu, že středobodem festivalového ročníku
byl překotný vývoj v hudbě a umění vůbec v prvních letech 20. století, byla zvolena Janáčkova
přelomová opera Osud. Dílo, které hudebně znamená velký krok na jeho cestě za pravdivým
dramatem, a mimo nepopiratelné kvality hudební v sobě nese jistě řadu autobiografických momentů.
Slabinou Osudu je libreto nezkušené mladé básnířky, což je důvodem, proč je titul méně uváděn a je
skutečnou režijní výzvou.
Pro Roberta Carsena byl Osud již šestá janáčkovská inscenace. Jeho režijní pojetí ukázalo v plné síle
kvality této méně často uváděné opery a cestu, jak se vyrovnat s poněkud problematickým příběhem.
Carsen se rozhodl propojit inscenaci s výraznými autobiografickými prvky – koncepce je postavena na
rozdělení role hlavní postavy skladatele Živného na dva představitele. To vzhledem k tomu, že mezi
1. a 3. jednáním uběhne cca 15 let, poskytuje spolu s ideou přítomnosti staršího Živného na jevišti po
celou dobu, možnost vytvoření prostředí, které vyvěrá ze vzpomínek stárnoucího skladatele, který se
stále celou dobu snaží dokončit své dílo.
Scénograf Radu Boruzescu, který se podílel na řadě Carsenových úspěšných inscenací, vytvořil
proměnlivou scénu, jejímž základem je auditorium sálu konzervatoře s pódiem a klavírem, kde poprvé
vidíme starého Živného, jak komponuje. S pomocí sboru se aula konzervatoře v 1. jednání mění ve
stylizované prostředí lázní Luhačovice. Realistické setkání dvou hlavních protagonistů Míly a Živného
je obklopeno stylizovanou lázeňskou společností. Pocit blednoucí vzpomínky skvěle dokreslují kostýmy
ve stylu módy prvního desetiletí 20. století britské výtvarnice Annemarie Woods, která je v 1. jednání
všechny ladí do vybledlého béžového odstínu. To dotváří pocit, že se díváme na blednoucí vzpomínky.
2. jednání se odehrává o několik let později v pražském bytě – pódium konzervatoře se posune až
k portálu jeviště a vytváří tak velmi intimní prostředí, kterému vévodí skladatelův klavír. Zde se
odehrává soukromé drama skladatele a jeho rodiny, končící tragickou smrtí Míly a její matky. 3. jednání
se vrací zpět do auly konzervatoře, ne však do plné hloubky začátku. Prostoru vládne mládí studentů
konzervatoře, skvěle ztvárněných členy sboru Janáčkovy opery NdB. Pestrobarevné kostýmy
inspirované módou dvacátých let, teď vytváří obraz přítomného okamžiku, do kterého opera po dvou
retrospektivních jednáních dospěla. Jako ve všech Carsenových inscenacích i v Osudu hraje svou
důležitou roli každá maličkost, ať v hereckých prostředcích, které jsou velmi civilní, tak v sebemenší
rekvizitě. Některé z nich mají, např. v luhačovickém jednání, vtipné odkazy jako láhve s Vincentkou či
lázeňské oplatky.
Marko Ivanović svým hudebním nastudováním přesně vystihl jednotlivá prostředí, energicky vedl
orchestr a společně se jim podařilo zachytit Janáčkovu partituru v celé její barevnosti a drobnokresbě.
O roli Živného se rozdělili tenoristé Ital Enrico Casari a Brit Philip Sheffield – Casari byl přesvědčivým
hrdinou zvládajícím výborně i vypjaté části partu, Sheffield skvěle vystihl stárnoucího skladatele. Mílu
vynikajícím způsobem ztvárnila sopranistka Alžběta Poláčková, která je ideální představitelkou role.
Skvělým kontrastem k ní byla mezzosopranistka Natascha Petrinsky v roli šílené matky, jejíž zpěv byl
skutečně oním Janáčkem požadovaným hrozivým echem.
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Přestože produkce Osudu vznikala ve složitých podmínkách epidemie, kdy většina příprav před
zkouškami s inscenačním týmem musela probíhat on-line, vznikla inscenace ukazující komplexní pojetí
opery na vysoké mezinárodní úrovni. Původně plánovaný livestream pro Opera Vision byl přesunut na
podzim 2021.

RECITÁL BRATRŮ HOZOVÝCH
15. 8. 2020 foyer Janáčkova divadla, ve spolupráci s Festivalem Maraton hudby Brno.
Měsíc srpen patřil nejen operním inscenacím, ale i pěveckému recitálu vynikajících barytonistů
Romana a Tadeáše Hozových. V rámci koncertu, který vznikl ve spolupráci s Maratonem hudby, zazněly
písně anglických, německých a francouzských autorů počátku 20. století (M. Ravel, E. Korngold,
C. Debussy, R. Vaughan Williams), které připomněly lásku v podobách žertovných i tklivých. Na klavír
oba sólisty doprovázel klavírista Janáčkovy opery NdB Kostiantyn Tyshko.
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RECITÁL JANY HROCHOVÉ
29. a 30. 1. 2020 v divadle Reduta v rámci výročních oslav Masarykovy univerzity.

KONCERT ORCHESTRU JANÁČKOVY OPERY NdB
10. 10. 2020 Janáčkovo divadlo
Poté, co bylo nutné z důvodů pandemických opatření zrušit festivalové hostování souboru Maďarské
státní opery s inscenací Straussovy Salome, náhradního programu se ujal orchestr Janáčkovy opery pod
vedením dirigenta Roberta Kružíka. Ve velmi krátké době se podařilo sestavit a nazkoušet program
složený čistě z děl Leoše Janáčka, prezentující skladatelův vývoj od raných orchestrálních skladeb až po
vrcholná díla. Podařilo se rovněž získat vynikající hosty, houslistu Josefa Špačka a klavíristu Miroslava
Sekeru. Na závěr koncertu zaznělo, kvůli pandemickým opatřením v recitované formě, proroctví
kněžny Libuše ze Smetanovy opery jako poselství naděje v podání sopranistky Lucie Hájkové spolu
s dětmi z Waldorfské školy.
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DÁMA S KAMÉLIEMI
Premiéra 6. 3. 2020 v Janáčkově divadle
Hudba:
Franz Schubert
Hudební aranžmá:
Andrei Pushkarev
Libreto, choreografie a režie:
Valentina Turcu
Dirigent a hudební nastudování: Robert Kružík
Scéna:
Marko Japelj
Kostýmy:
Alan Hranitelj
Světelný design:
Alexandar Čavlek
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Jedním z hlavních cílů baletní dramaturgie od sezony 2019 / 2020 je každoroční uvedení tanečního
titulu, který spadá do kategorie původní tvorby. Dáma s kaméliemi byla prvním baletem, který tento
trend v Baletu NdB nastartoval. Byla oslovena významná chorvatská choreografka Valentina Turcu, aby
se svým týmem vytvořila pro náš soubor původní balet na motivy románu Alexandera Dumase
mladšího Dáma s kaméliemi. Rovněž padla volba sice na hudbu Franze Schuberta, ale ve zcela nové
úpravě a orchestraci. Autorem aranžmá byl ukrajinský hudebník a skladatel Andrei Pushkarev, který ve
spolupráci s Valentinou Turcu vytvořil partituru skvěle souznící s dramaturgií baletu a dokreslující
jemné psychologické nuance příběhu. Valentina Turcu přenesla slavný příběh do současných kulis
a vytvořila divadelní tvar akcentující kromě baletní techniky také detailní hereckou práci. Tanečníci byli
motivováni vysokými uměleckými nároky choreografky a výsledek byl evidentní v bezchybném výkonu
celého tanečního souboru, kdy každá zdánlivě nedůležitá postava byla do detailu propracovaná
a tvořila střepinu kompaktní mozaiky inscenace. V tom práce s Valentinou Turcu byla pro soubor
velkým přínosem, který byl viditelný jak v nasazení, tak v celkovém výrazu přesvědčivě tlumočícím
emoce a pohnutky jevištních postav. V hlavních rolích (Marguerite) se představily vyzrálé sólistky
Klaudia Radačovská a Andrea Popov Smejkalová, kterým pojetí choreografky dalo možnost vyniknout
v jemném psychologickém ztvárnění jejich hrdinek. Jejich mužskými protějšky (Armand) byli Arthur
Abram a Uladzimir Ivanou, kteří byli vedle dalších sólových postav skvělými partnery hlavních hrdinek.
Odbornou kritiku zaujali zejména Arthur Abram s Klaudií Radačovskou, kdy jejich výkon označila kritika
časopis Dance Europe jako jeden z Top Ten. Klaudia Radačovská se svým výkonem kvalifikovala do širší
nominace na prestižní Cenu Thálie. Atmosféru inscenace skvěle doplňuje scénický a kostýmní design
významných slovinských umělců v týmu choreografky. Skvělá funkční a strohá scéna Marka Japelje,
stejně jako chladně elegantní černo bílé ladění precizních kostýmů Alana Hranitelje. Nesmíme
zapomenout ani na hutný zvuk Schubertovy / Pushkarevovy partitury v podání orchestru Janáčkovy
opery pod vedením přesného Roberta Kružíka. Bohužel se podařilo odehrát pouze dvě reprízy, necelý
týden po premiéře byla v rámci vládních opatření zavřena divadla.
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RADIO AND JULIET
Česká premiéra 8. 8. 2020 v Mahenově divadle
(odložená premiéra z 15. 5. 2020)
Hudba:
Radiohead
Choreografie a režie: Edward Clug
Scéna:
Marko Japelj
Kostýmy:
Leo Kulaš
Světelný design:
Tomaž Premzl
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I když titul Radio and Juliet přišel o svou premiéru v původním termínu vinou první vlny koronavirové
pandemie, přeci jen patřil k těm šťastnějším inscenacím, které se své premiéry v tomto roce ještě
dočkaly. V srpnovém Mahenově divadle v zarouškovaném hledišti se uskutečnila česká premiéra díla,
které choreograf Edward Clug s úspěchem představil již na nejednom světovém kontinentu.
Choreograf patří ke střední generaci tvůrců, kteří v současnosti upoutávají a získávají evropskou
i světovou pozornost. V případě díla Radio and Juliet, které patří k jeho prvním mezinárodně
uznávaným pracím, zaujal hned několika aspekty. Jak název odhaluje, jde o slovní hříčku, vztahuje se
obsah k shakespearovskému příběhu Romea a Julie. Zároveň ale přitahuje pozornost odvážnou
hudební volbou. Balet totiž vytvořil na hudbu světově proslulé rockové kapely Radiohead. Obsah baletu
ale připomíná shakespearovský příběh jen vzdáleně. V osobitém choreografickém Clugově rubopisu
vynikají doslova všichni interpreti. Pohybový materiál je určitě bližší mladší divácké generaci,
neoklasické prvky se často prolínají s materiálem bližším jiným tanečním žánrům i akrobacii.
Choreografie je postavena pro šest mužů a jednu ženu a svou obtížností byla další z výzev, které šéf
baletu Mário Radačovský staví před své tanečníky. Nutno podotknout, že tuto obtížnou výzvu zvládli
na výbornou a choreograf mohl z našich tanečníků sestavit dvě plnohodnotná obsazení. Dle jeho
vlastních slov to u něj nebývá zvykem, neboť nenajde v každém souboru dostatek vhodných a pro jeho
rukopis disponovaných tanečníků. V Brně tak vznikla dvě obsazení, kterým vévodí výkony sólistek
Se Hyun An a Emilie Vuorio. V mužských rolích pak vynikají zejména Arthur Abram, Ryunosuke
Ishikawa, Thoriso Magomgwa, Shoma Ogasawara, Peter Lerant a Ilya Mironov. Uvedením Clugova
Radio and Juliet získal repertoár výrazný titul pro mladé diváky v segmentu středních a vysokých škol,
s efektní pohybově nabitou choreografií a precizní interpretací na srovnatelné úrovni s evropskou
interpretační špičkou.
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TRACY LETTS
PROTOKOL
Česká premiéra 14. 2. 2020 v divadle Reduta
Překlad:
Pavel Dominik
Režie:
Martin Glaser
Dramaturgie:
Barbara Gregorová
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Markéta Sládečková-Oslzlá
Světelný design: Martin Špetlík
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Hra z prostředí lokální politiky umístěná na americký venkov zpracovává omezenost místních
zastupitelů v konfrontaci s hlubším problémem – městečko údajně založené na počest hrdiny z bojů
proti původním obyvatelům Ameriky, leží ve skutečnosti na místě brutálního masakru místního
indiánského kmene. V ději odehrávajícím se během jednoho zasedání zastupitelstva bojuje jeden
z radních za vyřešení této otázky, protože identita města a jeho dějiny jsou důležité pro hlasování
o všech ostatních problémech. Zbytek radních však drsnou a tupou silou brání v otevření této
Pandořiny skříňky, nakonec je to právě protokol, hmatatelný výstup fungování demokratických
institucí, co celou situaci objasní – ovšem autor v závěru hry upozorňuje na to, že ani obranné
mechanismy institucí nemohou stačit v momentě, kdy v lidech vítězí touha po moci nad touhou po
pravdě.
Poslední hru amerického herce a dramatika Tracyho Lettse (*1965), který se proslavil dramatem Srpen
v zemi indiánů (2007, autor za ně získal Pulitzerovu cenu), uvedla Činohra NdB na scéně divadla Reduta.
Letts je i díky svému původnímu povolání řazený mezi „herecké“ dramatiky, jejichž hry skýtají velké
možnosti rozehrávat i menší postavy, Protokol není výjimkou. Komediální detektivku původně napsal
pro chicagské Steppenwolf Theatre v roce nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených
států, kdy politická debata a její průběh získávaly na enormní důležitosti – podobně, jako se to děje
poslední roky i u nás.
Divadlo Reduta se poslední roky profiluje jako scéna pro současnou světovou hru. Inscenace Protokolu
v režii Martina Glasera na toto směřování navazuje a je příležitostí spatřit vrchol současné americké
dramatiky, vhodně přenesený do českého prostředí i díky efektní scéně Pavla Boráka, která umným
použitím funkcionalismu staví most mezi americkou radnicí a tuzemskou zasedací místností. Potřeba
tematicky zpracovat zatuchlost maloměstských zastupitelstev se i v roce, kdy divadla téměř nehrála,
obhájila – rozdíly mezi různými městskými správami se během pandemie ukázaly velmi jasně a hrát
o riziku nefunkčnosti takové rady, byť v hávu amerického středozápadu, je dnes důležitější než dříve.
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KAREL STEIGERWALD
DOBOVÉ TANCE
Premiéra 28. 2. 2020 v Mahenově divadle
Režie:
Ivan Krejčí
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek, Jaroslav Jurečka
Scéna:
Milan David
Kostýmy:
Marta Rozskopfová
Hudba:
David Švandrlík
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V roce 1848 se celou Evropou prohnala revoluce a nenechala klidné ani české měšťanstvo
a maloměšťanstvo – ovšem odpor Čechů proti císařské moci byl zoufale neúspěšný, nejen na úrovni
vysoké politiky v Kroměříži, ale i na úrovni drobných povstání po venkově. Právě druhé jmenované
zpracoval Karel Steigerwald (*1945) v Dobových tancích, frašce o falešném českém nacionalizmu, v níž
Češi chtějí z revoluce na každý pád něco mít – a když se ukáže císařská moc silnější, než jejich odpor,
vzdají se ideálů svobody stejně rychle, jako pro ně zahořeli v začátcích povstání. A když do malého
městečka na severu Čech, kde se odehrává děj hry, přijede vídeňský komisař, aby vyšetřil jejich
revoluční činy, mohou se přetrhnout, aby si komisaře naklonili – jídlem, pitím, udáváním, úplatky,
čímkoliv to jen jde. Proti těmto měštanostům stojí ve hře tragikomická postava učitele Kučery, který
nejhlasitěji burcuje a je lokální duší revoluce – ovšem s přerušeným povstáním jeho elán a přesvědčení
o „boji za každou cenu“ hasne a on zatrpkle odchází od společnosti i od ambic na jakékoliv zlepšení
stávající situace.
Jeden z nejvýznamnějších českých dramatiků druhé poloviny dvacátého století a po roce 1989 také
publicista a veřejný intelektuál Karel Steigerwald nepatří mezi nejuváděnější české tvůrce. Nejspíš
i kvůli kritickému tónu proznívajícímu všemi jeho hrami, pro nějž je ovšem ceněn jako glosátor
politického dění. Jeho tvorba byla úzce svázána s jistým inscenačním stylem, který reprezentoval
především Ivan Rajmont v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, stylem rafinované, až filmové zkratky
v kombinaci s poctivou činohrou.
V Mahenově divadle režíroval Dobové tance Rajmontův žák Ivan Krejčí, dlouholetý umělecký šéf
Komorní scény aréna v Ostravě, pod jehož vedením získalo divadlo dvakrát ocenění Divadlo roku. Hru
inscenoval se svými spolupracovníky z ostravského divadla a řízný styl, pro nějž jsou jeho režie ceněny,
přenesl i mezi zlaté portály Mahenova divadla.
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FERENC MOLNÁR
LILIOM
Premiéra 4. 9. 2020 v Mahenově divadle
Překlad:
Jiří Zeman
Režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna:
Pavla Kamanová
Kostýmy:
Alena Dziarnovich
Hudba:
Jakub Kudláč
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Liliom je přezdívka frajera od kolotočů v městském lunaparku v Budapešti, vyvolavače, který má ze
svého frajerství živnost – nikdo si není jistý, jestli pešťské paničky lákají blikající karusely, nebo vyhlídka
na svezeníčko s „libovým frajerem“, fešákem Liliomem. Tak tomu je, dokud Liliom nepotká služku Julču
a nerozhodne se lunapark opustit, aby žil poklidný, rodinný život. Starého psa je ale těžko naučit novým
kouskům a ani v lunaparku zaběhlý Liliom se nedá předělat tak snadno: rozhodnutím opustit kolotoče
se teprve roztáčí kolotoč životních rozhodnutí Lilioma, která ho dovedou až před nebeskou bránu.
Ferenc Molnár (1878-1952) je významný maďarský spisovatel a dramatik, je především mistr
konverzačních komedií z prostředí „středoevropské periferie“, světa obyčejných dobráků a obyčejných
zlodějíčků, jaké známe od Karla Čapka, Jaroslava Haška nebo Františka Langera. Liliom má ale v jeho
tvorbě výsadní postavení, protože se jedná o osudové drama s jistými prvky fantastičnosti, které jsou
součástí jiné středoevropské tradice, vídeňské lidové hry či raimundovského singspielu (i proto hra
zažila velkolepé přijetí ve vídeňském Theater in der Josefstadt). Ačkoliv je Molnár v zahraničí divácky
velmi úspěšný autor, nejsou jeho hry na českých jevištích k vidění příliš často, dokonce ani Liliom, jeho
světově nejuváděnější hra, která se pod názvem Carousel dočkala i broadwayské muzikálové adaptace
i hollywoodského zpracování. Činohra NdB oslovila k novému přeložení hry Jiřího Zemana,
výjimečného překladatele žijícího v Budapešti, který ve hře objevil svěží a moderní drama – a najednou
se objevil zájem o Molnárovu dramatiku i v jiných divadlech.
Pavla Kamanová postavila na scénu Mahenova divadla lunapark a její barevná, pohyblivá scénografie
spolu s hudbou Jakuba Kudláče dokáže diváky přenést do předválečné belle époque. Režisér Štěpána
Pácl mnohovrstevnatou dramatickou skladbu vypráví s velkým citem a řemeslným umem a umožňuje
divákovi sledovat napínavý příběh dvou šťastně-nešťastně zamilovaných, Lilioma a Julči (v těchto
postavách excelují Ivan Dejmal a Petra Lorencová).
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MARTIN MCDONAGH
VELMI, VELMI, VELMI TEMNÝ PŘÍBĚH
Česká premiéra 11. 9. 2020 v divadle Reduta
Překlad:
Pavel Dominik
Režie:
Michal Vajdička
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka
Scéna:
Pavol Andraško
Kostýmy:
Katarína Hollá
Hudba:
Michal Novinski
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Je málo současných dramatiků, kteří by byli tak oblíbení mezi diváky, režiséry i herci jako Londýňan
s irskými kořeny Martin McDonagh (*1970). Poté co doslova dobyl anglická i světová jeviště svými
hrami o drsném irském západě se věnoval filmu, a i v tomto odvětví způsobil vytržení – ať už ranými
filmy, nebo svým posledním, veleúspěšným dílem Tři billboardy kousek za Ebbingem. Jeho dosud
poslední hrou je Velmi, velmi, velmi temný příběh. Činohra NdB ho uvedla po londýnské premiéře jako
vůbec první evropské divadlo. Jak to v jeho tvorbě bývá, i v této komedii McDonagh pracuje
s černočerným humorem na hranici cynismu a vykresluje velmi zábavný obraz světa. Jako pokračovatel
tzv. irského dramatu (jehož zakladatele Johna Millingtona Synge českému publiku poprvé představil
Jiří Mahen v rámci svých literárních večerů právě v divadle Reduta) ovšem svět chápe jako velmi krutý
a jeho směšnost skutečně mrazí.
Sám námět svou podivností překvapí i fanouška mcdonaghovské dramatiky: dánský spisovatel Hans
Christian Andersen není ve skutečnosti autorem svých pohádek, píše je za něj drobná černoška, kterou
drží zavřenou na půdě svého domu. Jejich vztah trpí pokročilým stadiem stockholmského komplexu
a není zcela jasné, kdo koho mučí víc. To ale není celé, při cestě do Londýna zjistí slavný Dán, že stejný
autorsko-černošský problém má i anglický bard Charles Dickens – a když se do toho ještě přidá motiv
konžské genocidy, je v komediálním tyglíku zaděláno na vzrušující jízdu.
K inscenaci londýnské novinky byl přizván vynikající slovenský režisér, někdejší umělecký šéf
Dejvického divadla či ředitel činohry Slovenského národného divadla Michal Vajdička a jeho stálí
spolupracovníci. Vytvořili výjimečně vtipnou a esteticky kvalitní inscenaci (zvlášť scénografie Pavola
Andraška a hudba Michala Novinského stojí za vyzdvižení), která se perfektně chápe prostoru divadla
Reduta a ukazuje, že i na malém jevišti je možné dělat velké divadlo.
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JOSEF TOPOL
STĚHOVÁNÍ DUŠÍ
Premiéra 18. 9. 2020 na Malé scéně Mahenova divadla
Režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie:
Barbara Gregorová
Scéna a kostýmy: Michal Spratek
Hudba:
Jannis Moras
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Podtitul pozdní hry Josefa Topola (1935-2015) zní Meditace pro jednu herečku a i když jde
o samomluvu stárnoucí ženy, rozhodně se nedá říci, že by byla hra pouhou, nedramatickou a tichou
meditací. Josef Topol spoluvytvářel styl české divadelní hry druhé poloviny dvacátého století právě tím,
že se v jeho hrách nepřemítá a nemluví zbytečně, ale každé slovo je samo o sobě dramatem. Jeho hry
tvorba je spjata s Otomarem Krejčou, pro něhož napsal taková dramata jako Konec masopustu nebo
Kočku na kolejích. Skvostné monodrama Stěhování duší napsal v roce 1986, v době, kdy byl jako autor
zakázán komunistickým režimem a jeho slova, podobně jako je tomu u jediné postavy dramatu,
vyznívala naprázdno (ostatně ani tato hra nemohla být po napsání uvedena). Stárnoucí estrádní
tanečnice Magdalena, jejíž milenec odjel před lety do emigrace na západ a ona od té doby se sbalenými
kufry čeká na pozvání za ním, vzpomíná, doufá, rekapituluje minulost i plánuje budoucnost, nadává i se
směje, zoufalá i plná naděje.
V inscenaci na Malé scéně Mahenova divadla, kde scénograf Michal Spratek vytvořil stísněný provizorní
pokoj, předvádí v postavě Magdaleny jeden z životních výkonů doyenka souboru Marie Durnová.
Zážitek z představení je ještě umocněn blízkostí představitelky obecenstvu – diváci mohou na dva
metry sledovat každou nuanci v doopravdy mistrovském výkonu zkušené herečky. I když se může zdát,
že je děj hry navázaný na existenci železné opony a osmdesátá léta, kdy Josef Topol svou hru napsal,
čas pandemie nám opět ukázal, jak rychle se mohou příběhy o osamělosti stát děsivě aktuální (a zvlášť
pak příběh o seniorce zavřené ve vlastním bytě). A je veliké štěstí, že tak palčivé a současné téma může
Činohra NdB svým divákům ztvárnit v textu citlivého dramatika a v neméně citlivé režii Štěpána Pácla.
Inscenace původně zamýšlená jako off-program si díky svému provedení získala pevné místo na
repertoáru Činohry NdB.
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ROLAND SCHIMMELPFENNIG
IDOMENEUS
Česká premiéra 2. 10. 2020 v divadle Reduta
Překlad:
Tomáš Dimter
Úprava a režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie:
Jaroslav Jurečka
Scéna a kostýmy: Linda Holubová
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Příběh krétského krále Idomenea se vypráví již dva a půl tisíce let: je to muž, který přežil vraždění u Tróji
a při návratu domů se rozhodl obětovat první živou bytost, kterou potká na pobřeží – tou je jeho vlastní
syn. Stojí pak před rozhodnutím zabít vlastní dítě, nebo nesplnit slib bohům, oboje nevypadá na
happyend. Lidé mýtus v různých obdobích vyprávěli různým způsobem podle toho, co bylo pro jejich
etiku nejdůležitější. Roland Schimmelpfennig (*1967) vypráví ve své hře všechny varianty mýtu jednu
po druhé – a hledá v nich odpověď na otázku, která palčivě trápí dnešní svět: žijeme-li v komfortu na
úkor budoucích generací, můžeme vůbec žít šťastně? Tuto otázku nám ovšem dramatik neklade,
napadne nás sama po vidění strhujícího příběhu – který je zdánlivě o lidech a věcech vzdálených tisíce
kilometrů i let.
Roland Schimmelpfennig je významný současný německý dramatik – i když slovo významný je v tomto
případě poněkud slabé, je to mezi dramatiky skutečná superstar. Svou ranou hrou Arabská noc způsobil
takový poprask v německojazyčném divadelním prostoru, že ji během jedné sezony uvedlo čtyřicet
divadel naráz. A o to zajímavější je, že této ohromné úspěšnosti nedosáhl kvůli líbivému tématu, ale
dal divákům to, čeho se jim v současném světě dostává ze všeho nejméně: citlivost a poezii. Od
poloviny devadesátých let patří mezi nejhranější současné dramatiky, nejen v Německu a Rakousku,
ale i u nás. Idomenea dosud česká divadla svému publiku nepředstavila, i když ji autor napsal již v roce
2008 a hrála se v mnoha evropských divadlech. Pro divadlo Reduta vytvořil české znění překladatel
dosud jediného Schimmelpfennigova románu vydaného v Čechách Tomáš Dimter.
Inscenace, v níž se bohatě využívá sborů a kolektivního vyprávění, je příkladnou ukázkou moderního
směřování divadla, které ovšem na rozdíl od experimentálních dekonstruktivních směrů nerezignuje
na vyprávění příběhu, ani na touhu oslovit široké publikum. V jednoduché ale velmi účinné scénografii
Lindy Holubové hraje hru deset herců, pečlivě sehraných v režii Štěpána Pácla.
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EUGÈNE LABICHE
SLAMĚNÝ KLOBOUK
Premiéra 6. 10. 2020 v Mahenově divadle
Předpremiéry 28. 8., 29. 8., 8. 9. 2020 tamtéž
Překlad:
Michal Lázňovský
Režie a inscenační úprava textu: Martin Čičvák
Dramaturgie:
Hana Hložková
Scéna:
Tom Ciller
Kostýmy:
Nina Stillmark
Hudba:
Emil Machain
Pohybová spolupráce:
Ladislav Cmorej
Hudební spolupráce:
Petr Svozílek
Asistent režie:
Michal Moravec
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Zápletka spletité komedie je až podivuhodně jednoduchá: Leonides Fadinard se zamiloval do Helenky,
dcerušky svéhlavého majitele zahradnictví a požádal jejího otce, pana Nonancourta, o dívčinu ruku.
V den, kdy se má mladý rentiér oženit, se veškeré plány začnou osudově hroutit. V příměstském lesíku
náhodou sežvýká Fadinardův kůň dámský slaměný klobouk, který byl zavěšen na keři. Patřil vdané
ženě, o jejímž záletu se nesmí nikdo dozvědět. Dáma proto vyžaduje rychlou nápravu, jenže Fadinard
bezohledně ujede, a to se mu stane osudným. Ona ho navštíví v jeho bytě, který odmítá opustit bez
identického klobouku. Na stejném místě se už začínají houfovat svatebčané. Ostuda a možné zrušení
sňatku je ve vzduchu. Fadinard nutně potřebuje sehnat totožný klobouk, což není snadné!
Slaměný klobouk byl poprvé uveden v Paříži 14. srpna 1851 v Théâtre du Palais-Royal. Pro svou
vynikající zápletku se stal hrou, která od té doby neopustila – nejen francouzská – jeviště. Přestože
sňatkem většina her končí, proslulá fraška francouzského komediografa Eugèna Labiche (1815–1888)
pojednává o tom, co vše musí člověk podniknout, aby svatební zvony vůbec zazněly. Široká paleta
skvěle vykreslených komických charakterů je zřejmě tím, co zůstává blízké i dnešnímu divákovi, a co
v českém prostředí inspirovalo, společně s bravurní zápletkou, k vlastním variacím nejen Voskovce
a Wericha, ale také Miroslava Horníčka nebo filmového režiséra Oldřicha Lipského.
Inscenování titulu Slaměný klobouk v NdB bylo od začátku spojeno s vytvořením nového překladu,
který byl svěřen významnému překladateli, zaměřenému mj. na vaudevilly francouzské provenience –
Michalu Lázňovskému. Vznik současného překladu této slavné frašky je nesporným úspěchem Činohry
NdB – že je pro české činoherní scény potřebný dokládá i žádost Divadla na Vinohradech o provozování
téhož překladu.
V režii Martina Čičváka je nejdůležitějším principem hry tempo, jedině to může zachránit Fadinardovu
svatbu, bude-li patřičně rázné. Hlavní postava (v doslova třeskutém výkonu Tomáše Davida) je navíc
pronásledována celým svatebním průvodem i s dechovou kapelou, a to vše na točně, která se
v průběhu večera točí rychleji a rychleji. Labichova komedie reaguje na charakter tehdejší společnosti
a podobně Čičvákova inscenace vychází z chování společnosti dnešní. Dynamická podívaná proto
záměrně pracuje i s prvky popkultury globalizovaného světa – kromě zmatení jazyků i sociálních
statusů, také využívá hudební a taneční zábavu založenou na sledu nenavazujících děl, jak to dokáží
zprostředkovat internetové kanály. V komplikované scénické kompozici se představuje ansámbl
osmnácti herců a šesti muzikantů, kteří se na jevišti mnohokrát objeví naráz a ve strhující energii
předvádí nadstandartní uměleckou souhru.
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1.1.2 NASTUDOVANÉ INSCENACE, KTERÉ NEMĚLY PREMIÉRU PŘED PUBLIKEM

BOHUSLAV MARTINŮ
ŘECKÉ PAŠIJE
Premiéra odložena do sezony 2021/22 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Robert Kružík
Režie:
Jiří Heřman
Scéna:
Dragan Stojčevski
Kostýmy:
Alexandra Grusková
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Dílo Bohuslava Martinů je pravidelnou součástí repertoáru brněnské opery. V rámci 130. výročí
narození skladatele, které připadlo právě na rok 2020, bylo pro novou inscenaci vybráno jedno z jeho
vrcholných děl Řecké pašije, opera, která měla v brněnském divadle svou československou premiéru
v roce 1962. Inscenace díla, jež je svou tématikou spojeno s dobou Velikonoc, bylo naplánováno
k uvedení v sezoně 2019/2020 v jednom dubnovém bloku s premiérou právě na Velký čtvrtek.
Bohuslav Martinů, který sám zažil osud uprchlíka, vytvořil na základě románu Kristus znovu
ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise dílo velkého humanistického poselství o síle víry.
Poselství v dnešním světě stále více aktuální. Režisér Jiří Heřman vytvořil spolu s výtvarníky
scénografem Draganem Stojčevskim a kostýmní výtvarnicí Alexandrou Gruskovou inscenaci, bez dnes
tak častého aktualizování směrem k tématice migrantů v Evropě, a ponechal ji zasazenou do doby
vzniku opery, padesátých let 20. století a soustředí se na samotný příběh přerodu člověka. Základ scény
Dragana Stojčevského tvoří prostor nedokončeného řeckého kostela, jemuž dominuje v zadní části
kostelní zvon. Hořící svíčky na rampě jeviště evokují řeckou tradici zapalování nového ohně na znamení
znovuzrození Krista. Do dalších prostředí studánky svatého Basila, hory Sarakiny či vesnice Lykovrissi
se prostor proměňuje pomocí využití tahů se stoly, které nesou z jedné strany obrácené olivovníky
a z druhé domečky vytvářející pohled na vesnici v dálce na svahu hory. Důležitou částí scénografie
a režie je baletní vůz, který je pokryt vodou vytvářející nejen prostředí u studny, ale hrající
i symbolickou roli.
Hudební nastudování mělo být první spoluprací brněnské opery s vynikajícím dirigentem Tomášem
Netopilem. Zkoušky opery však byly z důvodů epidemie přerušeny těsně před klavírní generálkou
a z termínových důvodů se dokončení nastudování ujal dirigent Robert Kružík. Po opeře Hry o Marii se
s Řeckými pašijemi na jeviště Janáčkova divadla mělo vrátit další z Martinů děl s krásným a rozsáhlým
sborovým partem, kde řady sboru Janáčkovy opery NdB opět rozšířili členové Českého akademického
sboru a Dětského sboru Brno. Komplikace způsobené epidemiologickou situací na jaře se dotkly
i obsazení titulní role, pro kterou byl osloven americký tenorista Harold Meers. Toho momentálně
doplnil stálý host brněnské opery Peter Berger. Inscenace byla po přerušení zkouškového procesu na
jaře, v druhé polovině června dovedena do generálních zkoušek a náhradní termín premiéry
naplánován v rámci festivalu Janáček Brno 2020 na 7. října 2020. Do uvedení opět zasáhlo uzavření
divadel, premiéra je v současné době přeložena na podzim 2021.
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LEOŠ JANÁČEK
JEJÍ PASTORKYŇA
ve spolupráci s Královskou operou Covent Garden jako součást MFJB 2020
premiéra plánovaná na 4. 10. 2020 byla zrušena

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Česká a moravská mše vánoční
Původní termín 13. 12. 2020 – přesunuto na 12. 12. 2021
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery NdB.
Vedení opery připravilo mimořádný koncert na dobu adventní, na které měla zaznít Rybova Česká mše
vánoční spolu s méně známou Schreierovou Moravskou mší vánoční. Vzhledem k uzavření divadel byly
obě mše nastudovány a provedeny on-line. Moravská mše vánoční byla vysílána na Štědrý den
a Rybova Česká mše vánoční získala speciální karaoke podobu, která umožnila divákům stát se na chvíli
našim sborem a zazpívat si spolu s našimi sólisty a orchestrem pod vedením Marko Ivanoviće.
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BEETHOVEN
Původní premiéra plánována na 13. 11. 2020 ke 250. výročí narození skladatele
Hudba:
Ludwig van Beethoven
Choreografie a režie: Mário Radačovský
Dirigent:
Jakub Klecker
Scéna:
Jaroslav Milfajt
Kostýmy:
Ludmila Várossová
Světelný design:
David Kachlíř
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Ke 250. výročí narození geniálního hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena připravil Balet NdB
původní baletní dílo. Ke spolupráci také přizval orchestr a sbor Janáčkovy opery, aby se společně
připojily k celosvětovým oslavám tohoto významného kulturního výročí. Bohužel podzimní vládní
opatření znemožnila uskutečnění premiéry. V rámci dramaturgie baletu zaujímá Beethoven místo jak
v segmentu dramatických baletů, tak i jako choreografické dílo v kategorii původní tvorby. Mário
Radačovský, který je zároveň tvůrcem libreta, choreografie a režie vytvořil inscenaci mapující v osmi
obrazech život a tvorbu Beethovena. Volně se inspiroval základními údaji ze skladatelova života,
jednotlivé obrazy se věnují jeho blízkým osobám, matce, otci, láskám a samozřejmě nelítostné
chorobě, která měla na prchlivého Beethovena tak velký vliv. Jeho tvorbě a inspiracím se věnuje na
základě promyšlené hudební dramaturgie, jejíž osou jsou nejslavnější skladatelova symfonická díla
a komorní tvorba pro klavír. Zvláštní místo v hudební partituře baletu zaujímá 9. symfonie se
Schillerovou Ódou na radost, kterou choreograf pojal jako poselství světu, zobrazuje pomocí projekce
„pokrok“ lidstva, obrazy postavené v kontrapunktu k velkým ideálům lidství obsažených v Schillerově
básni. Výpravu svěřil Mário Radačovský dvěma osvědčeným výtvarníkům, kostýmy Ludmile Várossové
a scénu Jaroslavu Milfajtovi. A tak jako Beethoven často boural zažité přístupy, tak i choreograf se
rozhodl spolu se scénografem pro netradiční řešení uspořádání jeviště. Jelikož jsou na scéně přítomna
všechna tři umělecká tělesa, zvolil scénograf s ohledem na efektní vizualitu baletu umístění tanečníků
na proscénium a přední část jeviště. Orchestru a sboru se sólisty pak vyhradil vyvýšené místo nad
tanečníky, čímž docílil nezvyklý pohledový dojem. Umělci neměli prozatím možnost veřejně vystoupit,
nicméně interně se představili postupně v titulní roli baletu Martin Svobodník, Ilya Mironov a Petr Hos,
pěvecká sóla nastudovali sólisté Jana Šrejma Kačírková, Daniela Straková-Šedrlová, Veronika Hajnová
Fialová, Jana Hrochová a pěvci Aleš Briscein j. h., Richard Samek, David Nykl a Jiří Sulženko. Klavírní
sonáty interpretuje virtuos Jiří Hrubý. Premiéra baletu je plánovitě posunuta na podzim 2021.

41

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2020
NOOSFÉRA – OPEN AIR ZAHÁJENÍ FESTIVALU DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2020 - CHOREOGRAFICKÝ
ATELIÉR
21. 5. 2020 piazetta před Janáčkovým divadlem
Premiéra dalšího ročníku, v pořadí již 9., pokračování úspěšného projektu choreografických dílen pro
začínající tvůrce, tentokrát ve spojení s festivalem Divadelní svět Brno. Byl plánován v tomto roce nový
formát. Choreografové obdrželi konkrétní umělecké zadání, původní hudbu a námět a měli se stát
tvůrci zahajovací open air performance festivalu Divadelní svět Brno na piazzetě před Janáčkovým
divadlem. Důležitým aspektem festivalového projektu bylo kromě vytvoření původní hudby
skladatelem Františkem Chaloupkou i využití efektů vodních fontán zapojených do konceptu
choreografie a režie. Tématem ročníku 2020 DSB byla „změna klimatu“ a název choreografického
projektu, který byl odložen na další ročník festivalu je Noosféra.
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MILAN KUNDERA
MAJITELÉ KLÍČŮ
Dosud neuvedeno pro veřejnost
Režie:
Martin Glaser
Dramaturgie:
Milan Šotek
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Markéta Sládečková
Hudba:
Ivan Acher
Světelný design: Martin Špetlík
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V Majitelích klíčů se střetávají velké a malé problémy člověka, velké a malé dějiny – za okny vsetínského
bytu pochodují nacisté, a zatímco se Jiří Nečas rozhoduje, zda se opět přidá k protiněmeckému odboji,
rodina, do které se přiženil, vyšetřuje pro ně daleko závažnější případ ztracených domovních klíčů
(shodou okolností zapomenutých v kapse hlavního „hrdiny“). Jiří Nečas je nakonec postaven před
rozhodnutí, zda pomstě nacistického režimu obětovat svou dávnou přítelkyni pracující pro odboj, nebo
svou rodinu – rozhodnutí hodné skutečného hrdiny, degradované ovšem, jak už to bývá v moderní
nehrdinské době, pohnutkami běžnými a přízemními. Autor byl pro vytvoření této situace v šedesátých
letech (kdy byla protektorátní zkušenost ještě živá) kritizován, dnes je ale otázka hrdinství a obětí
nutná.
Milan Kundera (*1929) je především romanopisec a esejista, rozvíjející ve svém rozsáhlém díle
rabelaisovsky nevážný pohled na svět a psaní pro divadlo se příliš nevěnuje – i přesto jeho tři hry patří
k tomu nejlepšímu, co české drama druhé poloviny dvacátého století má. Uvedením Majitelů klíčů se
Činohra NdB stane první scénou v ČR, která uvedla všechny jeho hry, ovšem důležitější prvenství tkví
v povolení hru inscenovat, jemuž předcházelo mnoho jednání Martina Glasera a Milana Šotka s žijící
legendou české literatury: jedná se totiž o její první uvedení na české scéně od roku 1966 (autor po
roce 1989 hru k uvedení nepovoloval). Příznačně se tak Kunderova hra inscenuje ve městě, z něhož
pochází, a inscenace je mj. symbolem opětovného sbližování francouzsky píšícího autora s jeho
domovinou.
Inscenace Martina Glasera přináší divákům soustředěný podhled do intimního ovzduší rodiny, která
netuší, co přijde. Osudová atmosféra je podpořena dokonalou scénografickou souhrou mnoha prvků,
jimž dominuje monstrózní trámová stavba a sugestivní světelný design. Díky tomu je na velkém jevišti
Mahenova divadla sehrán komorní příběh tak, že dosahuje až barokizujícího jevištního výrazu. Jedna
z nejlépe napsaných českých her zaznívá ve své jevištní podobě obzvláště silně a naléhavě.
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ÖDÖN VON HORVÁTH
NIKDO
Dosud neuvedeno pro veřejnost
Překlad:
Radovan Charvát
Režie:
Aminata Keita
Dramaturgie:
Milan Šotek
Scéna:
Michal Spratek
Kostýmy:
Linda Holubová
Hudba:
Pavel Husa
Světelný design: Ondřej Růžička
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Ödön von Horváth (1901-1938) je spjat se Střední Evropou jako málokterý jiný umělec, narodil se
v Chorvatsku v době monarchie, působil v Rakousku, Německu, Československu, jako veřejný
intelektuál a kritik nacistického režimu byl ve třicátých letech pronásledován a zemřel v Paříži jako
uprchlík ze starého světa, jehož pupkem byla Vídeň. Vídeňskému předměstí a předmluvě k evropské
tragédii třicátých let se věnuje ve hře Nikdo, jeho dramatické prvotině, která byla takřka senzačně
nalezena teprve v roce 2015. Děsivý svět města zmítaného ekonomickou krizí s morálkou
zdevastovanou prohranou válkou a pádem císařství, kde hlavním principem lidského života je
nahraditelnost, takovou poválečnou Vídeň ve své hře Horváth představuje. V nájemním domě
vlastněném lichvářem a obývaném prostitutkami a ztroskotanci, se odehrává příběh naděje – naděje
vymanit se z koloběhu událostí, který dohání lidi k zoufalství. „Kdo za to může? Nikdo!“ zaznívá hrou –
jako refrén opakující se z mnoha úst – frustrace z neschopnosti určit viníka lidské bídy.
Hru po jejím nalezení úspěšně režíroval v Deutsches Theater český tvůrce Dušan D. Pařízek a inscenace
překladu Radovana Charváta v divadle Reduta je českou premiérou. Horváthovou hrou Nikdo se
realizuje dlouhodobý plán sjednotit obě domovské scény Činohry NdB v přístupu k dramatu – jedná se
o velké divadlo, které si vystačí s malým prostorem. Inscenační tým pod vedením režisérky Aminaty
Keita patří k nejmladší divadelní generaci a jako profesionální debut mladých tvůrců svědčí o tom,
jakou naději může české divadlo v této generaci mít. Režisérka vytvořila temnou, atmosférickou
grotesku, inscenaci hereckou (excelentní postavy vytvořili Ivan Dejmal a Hana Tomáš Briešťanská)
i efektní – velkolepá scénografie Michala Spratka využívá prostor divadla i jeho další možnosti na
maximum. Skloubila estetické požadavky současného diváka určovanými spíše Quality TV a filmem než
divadlem, s jedinečností zážitku živého scénického umění (specifického kromě hereckého divadelního
projevu také např. živou hudbou).
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ANTON PAVLOVIČ ČECHOV
RACEK
Dosud neuvedeno pro veřejnost
Překlad:
Jaroslav Vostrý
Režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka
Scéna:
Ján Tereba
Kostýmy:
Alena Dziarnovich
Hudba:
Marko Ivanović
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Milostné vztahy v Rackovi tvoří minimálně mnohoúhelník, ale ještě spíše množinu neprotínajících se
přímek – každá postava ve hře k někomu hoří neopětovanou láskou a sama je obletována někým, koho
není schopna milovat. V spletenci vztahů vystupuje tragikomický Treplev, který vsadí lásku své
milované Niny i všechnu svou ctižádost na představení jeho autorské hry – hra pochopitelně propadne,
není ani dohrána, a i Treplev se propadá do postupné deprese, z níž je těžké se vracet.
Málo her se vrací na česká jeviště s takovou pravidelností jako Racek Antona Pavloviče Čechova (18601904) – jedná se přitom zhusta o období, kdy se v českém divadle něco zajímavého děje. Hra, jejímž
námětem je vztah k lásce a k umění provokuje i divadelníky k inscenování v čase, kdy obzvláště umění
milují a lpí na něm. Podobně tomu je i u inscenace Štěpána Pácla v Mahenově divadle, kde se naplno
projevily možnosti a elán mladých herců nedávno přijatých do souboru ve výjimečné součinnosti se
zkušenostmi jejich starších kolegů. Pácl ve své inscenaci vědomě navazuje na širší čechovovskou tradici
v tuzemsku (i když v Brně dosud slabší, než v ostatních divadlech národního typu) – a to i zadáním
nového překladu. Pro Činohru NdB přeložil Racka prof. Jaroslav Vostrý, významný český dramaturg,
dramatik a vědec, který sám spoluvytvořil v šedesátých letech v Činoherním klubu jednu interpretační
tradici Čechovových her pochopením a uchopením jejich komediálnosti.
Ve hře vystupuje relativně malý počet postav na to, aby se vypořádaly s ohromným množstvím lásky,
která je do vztahů mezi nimi vetkána, lásky vesměs nešťastné a více nebo méně destruktivní. Čechov
na příběhu mnoha lásek tematizuje to, co je dodnes považováno za tragédii moderního člověka:
banalitu, každodennost a těžko postihnutelný smysl života. Témata, na něž jsme mohli zdánlivě
zapomenout, dokud se nám tvrdě nepřipomněla v období národní uzávěry. V inscenaci v působivé
scénografii Jána Tereby (kde nechybí ani taková jevištní kouzla jako déšť na scéně) a s podmanivou
hudbou šéfdirigenta Janáčkovy opery Marka Ivanoviće je možné vidět skutečně dramatickou polohu
ansámblu Činohry NdB v režii Štěpána Pácla.
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MAHENOVA REDUTA
KOMORNÍ HUDEBNÍ VEČER
Světová premiéra 4. 12. 2020 v divadle Reduta / plánovaná premiéra se zatím nekonala
Scénář a režie:
Hana Mikolášková
Dramaturgie:
Hana Hložková
Hudební dramaturgie:
Zdeněk Král
Hudební a pěvecké nastudování: Petr Svozílek
Projekce:
Jan Baterka
Umělce obléká:
SALONč4
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V autorském pořadu nazvaném Mahenova Reduta přibližuje tým režisérky Hany Mikoláškové osobnost
Jiřího Mahena (1882–1939) a jeho profesní působení v Brně. Jiří Mahen se zasloužil o kulturní rozvoj
města zejména svým aktivním působením v mnoha oborech. Byl knihovníkem a později ředitelem
Veřejné knihovny města Brna (1921–1939), dramaturgem Národního divadla Brno (1918–1922),
redaktorem Lidových novin (1909–1919) a deníku Svoboda (1919–1936), jako pedagog na
dramatickém oddělení Konzervatoře Brno učil dramaturgii, režii a rozbor světového dramatu (1920–
1924). Básník, prozaik a dramatik Jiří Mahen svou tvorbou ovlivnil několik generací umělců, ale i přesto
se o něm ví podstatně méně než o jeho literárních souputnících.
„Je třeba se vracet se neustále ke studnicím opravdové krásy, jinak by tento život byl tíživou
skutečností. A až uvidíte věci našeho básníka na scéně, vraťte se k němu doma v knihách. Toto divadlo
má tvořit krystalisační bod kulturního Brna – pomozte nám tichým účastenstvím zdůraznit tuto práci
v něm,“ tak zní slova Jiřího Mahena. Spojení s Brnem a zejména s divadlem Reduta není náhodné. Je
historickým paradoxem, že Mahenovo divadlo nese jeho jméno ve štítu, ale dle vlastních vzpomínek je
sám dramaturg měl spojené s „nočními můrami“. Místo, ve kterém se Mahenovi podařilo uvádět
současnou evropskou a světovou dramatiku, kde mj. míval půlhodinové promluvy před oponou, a kde
se jako divadelní tvůrce cítil nejlíp, byla Reduta.
V pořadu nazvaném Mahenova Reduta diváci a posluchači naleznou odpovědi nejen na následující
otázky: Kdo byl Jiří Mahen? Proč se po něm v Brně jmenuje knihovna, divadlo, ulice, socha, stráň,
společnost i rybářský klub? Jak to, že stále není obecně tolik známý jako jiní jeho současníci?
Nejdůležitější složkou pořadu je hudba. Aby vzdali poctu dramatikovi, dramaturgovi, knihovníkovi
a iniciátoru kulturního dění, těsně spojenému s Brnem, zhudebnilo pro tento pořad několik
významných skladatelů – Mario Buzzi (Bohémská krčma, Člověk a láska, Žárlivá píseň), Zdeněk Král
(Balada X., Červencové odpoledne, Láska), David Rotter (Teskný večer, Všemi cestami), David Smečka
(Modří ptáci z hor, Na poplach), Miloš Štědroň (Balada IV., Kolchis), Miloš Orsoň Štědroň („Mořský“
pstruh v Neretvě, Rozmarný večer) – 14 básní a balad Jiřího Mahena ze sbírek Plamínky (1907), Balady
(1908), Duha (1916) a Rozloučení s jihem (1934).
V komorním hudebním večeru se v rolích zpěváků představí členové Činohry NdB – Hana Tomáš
Briešťanská, Tereza Richtrová, Isabela Smečková Bencová, Jana Štvrtecká, Vojtěch Blahuta, Tomáš
David, Jakub Svojanovský a Pavel Čeněk Vaculík, kteří předvedou svůj interpretační um v režii Hany
Mikoláškové a v doprovodu pětičlenné kapely, která je na jevišti hudebně doprovází. Na jevišti divadla
Reduta se tak zachvějí teskné struny existenčních básní Jiřího Mahena v soudobém provedení.
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1.2 AKTIVITY BĚHEM EPIDEMIE COVID 19
1.2.1 OPERA
JARO + LÉTO
HUDEBNÍ HÁDANKY
V první vlně pandemie, po zavření divadel, začala směřovat veškerá pozornost na online projekty.
Využívali jsme sociálních sítí Facebook, Instagram a Youtube. Prvním projektem byly Hudební hádanky
členů orchestru „poznej operu/balet“, které byly určeny primárně pro Facebook a Instagram
a zaznamenaly velký úspěch u fanoušků. Celkem jich bylo vytvořeno 25.
Průměrný počet zhlédnutí jednoho videa: 2 000.
HUDBOU SE TO NEPŘENÁŠÍ
Šéfdirigent Marko Ivanović složil píseň Hudbou se to nepřenáší, jako reakci na současnou situaci.
Skladbu nahrávali členové orchestru, sboru a sólisté z domu na své mobilní telefony a následně se vše
sestříhalo do finální podoby. Video splnilo účel „virálního videa“ a díky němu nám významně narostl
počet nových fanoušků na sociálních sítích (350 na Facebooku za tři dny po zveřejnění).
Sledovanost: Youtube: 8,9 tis, Facebook: 152 tis, Instagram 300

Z komentářů na Facebooku:
„Skvělé dílko, děkujeme ♥...teď už tu melodii a slova nedostanu z hlavy“
„Moc moc zdařilé, vtipné a ty růžová brýle, ty jsou😂😂😂👍“
„😁.... a co se týče houslí a smyčce, jsou v myčce! ... 😁 Děkuji, nádhera. Hudba mě dojala. ♥“
„Fakt jste mne dojali! Nádherný! A Děkuju“
„Výtečné Děkuji Už se těším až začnete hrát.“
„Lidská tvořivost je geniální👍 Žijeme v nádherné době...před pár týdny zdánlivě nemožné...se stává
skutečností. Bravo👏 Janáčkova opera“
Odkaz z ohlasů v médiích:
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"Desinfikuji i klíče a co se týče houslí a smyčce, jsou v myčce." Hitem sociálních sítí se v posledních
dnech stala skladba Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Ansámbl v ní vtipným a milým způsobem
reaguje na současnou situaci.
Brněnská drbna, 23. 4. 2020

KROK ZA OPONU
15. 7. 2020 L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky
Průměrná sledovanost: 300 zhlédnutí

PODZIM + ZIMA
V druhé vlně pandemie se natočila řada koncertů členů orchestru a vybrané scény z oper Nápoj lásky,
Polská krev, Carmen a Čert a Káča, které se měly na podzim hrát. Divákům jsme také nabídli ve dnech
státních svátků záznam premiéry Smetanovy Libuše. Videa byla zveřejněna na Youtube kanálu
Janáčkovy opery NdB. V rámci festivalu Janáček Brno 2020 se také podařilo znovu uvést na ČT Art
záznam našich inscenací Janáčkových oper Věc Makropulos a Příhody lišky Bystroušky. Součástí
festivalového programu se rovněž staly live streamy z koncertů – Zápisník zmizelého, Pavel Haas
Quartet, Klavírní recitál Jana Bartoše a závěrečný koncert Bamberských symfoniků.
11. 10. 2020

Poselství naděje (závěr koncertu orchestru Janáčkovy opery na festivalu Janáček Brno)
– 4 195 zhlédnutí za měsíc
30. 10. 2020 NdBrass – 705 zhlédnutí – za týden
28. 10. a 17. 11. 2020
Libuše (záznam z premiéry) – cca 750 zhlédnutí – za 7 hodin
3. 11. 2020
G. Donizetti: Nápoj lásky (výběr scén) – 803 zhlédnutí – za 4 dny
7. 11. 2020
O. Nedbal: Polská krev (výběr scén) – 782 zhlédnutí – za 4 dny
15. 11. 2020 W. A. Mozart: Divertimento D-dur, K 136–299 zhlédnutí za 6 dnů
19. 11. 2020 A. Dvořák: Nocturno H-dur
23. 11. 2020 L. Janáček – suita pro smyčce – 260 zhlédnutí za 6 dnů
28. 11. 2020 Koncert Josefa Klíče – 274 zhlédnutí za 6 dnů
5. 12. 2020
A. Dvořák: Čert a Káča (výběr scén) – 1 241 zhlédnutí za týden
9. 12. 2020
Opera Trio – Š. Filípek, O. Olos., B. Šteflová – 226 zhlédnutí za 6 dnů
12. 12. 2020 G. Bizet: Carmen (výběr scén) – 1 057 zhlédnutí – za 5 dní
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16. 12. 2020
21. 12. 2020
24. 12. 2020
31. 12. 2020

L. Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír – Š. Filípek, O. Olos – 340 zhlédnutí za 6 dní
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – 10 302 zhlédnutí – za 13dnů
J. Schreier: Moravská mše vánoční – 2 593 zhlédnutí – za 10 dnů
Koncert na přání – 2 138 zhlédnutí – za 3 dny

KROK ZA OPONU
1. 12. 2020 L. Janáček: Káťa Kabanová
Průměrná sledovanost: 300 zhlédnutí
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VÁNOCE
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Česká mše vánoční J. J. Ryby ve speciální karaoke verzi, ve které se diváci mohli stát naším sborem.
Video zaznamenalo velký úspěch.

Z komentářů na Facebooku:
„Skvělé! Děkuji moc, že jste tento úžasný nápad zrealizovali. A největší pecka, že jsem si já laik mohla
zazpívat sbory pod taktovkou pana dirigenta Ivanoviće“
„Bylo to famózní, pan dirigent skvěle vedl sbor a napovídal slova, která jsem nestíhala číst “
„Moc děkujeme, zpívali jsme s rodinou včera a tohle video nám udělalo velkou radost!“
Sledovanost: 10 302 zhlédnutí – za 13 dnů
Odkaz na reportáže České televize:
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/689906708390531
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/220411000121222/obsah/810041-karaoke-rybovka

MORAVSKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. SCHREIERA
Z komentářů na Facebooku: „Děkujeme za nádherný koncert. Krásné Vánoční svátky všem!“
Sledovanost: 2 593 zhlédnutí – za 10 dnů
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KOLEDA NARODIL SE KRISTUS PÁN
Koleda byla nahraná 24. 12. 2020 přímo na Facebook
Sledovanost: 3 585 zhlédnutí

KONCERT NA PŘÁNÍ
Koncert na přání, který vznikl z přání našich fanoušků na Facebooku a Instagramu. O jeho finální
podobě rozhodli fanoušci v anketě na Facebooku. Koncert byl zveřejněn na Silvestra.
2 138 zhlédnutí – za 3 dny
Z ohlasů na Facebooku:
„Tak to bylo úžasné! To byl zážitek! Moc děkujeme! Přejeme všem vše nejlepší v novém roce! Ať se vše
vrátí co nejdříve do normálu, a my vás můžeme slyšet a vidět naživo! 🙂“
„Překrásný koncert! Va, pensiero na závěr bylo takové symbolické, nadějeplné… Přeji všem v Janáčkově
opeře, ať tu nádheru můžete v roce 2021 předávat opět víc naživo než online ❤.“
„Prázdné hlediště se sborem žene slzy do očí – i tak děkujeme alespoň za streamový koncert – pohladil
po duši lačnící konečně sedět na těch modrých křeslech a rozhlédnout se po zaplněném hledišti
a sólisty se sborem mít tam, kam patří – na jevišti. Šťastný, a hlavně zdravý nový rok!“
Odkaz na článek na Opera+:
https://operaplus.cz/janackova-opera-pripravila-pro-divaky-vanocni-karaoke-a-koncert-na-prani/
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1.2.2 BALET
ONLINE TRÉNINKY
březen–duben 2020
Streamované tréninky pro tanečníky souboru Baletu NdB v době povinné karantény.
HOME OFFICE VIDEA TANEČNÍKŮ
březen–duben 2020
Postupně zveřejňovaná videa tanečníků při domácích trénincích.
TŘI OTÁZKY PRO TANEČNÍKY
březen–červen 2020
Online anketa postupně představila 22 tanečníků Baletu NdB, převážně cizinců v krátkých rozhovorech,
kdy odpovídali na otázky: Odkud pocházíš?, Co děláš, když zrovna netančíš?, Máš rád život v Brně nebo
ne?, A Proč?

STO LET NA ŠPIČKÁCH S BALETEM NDB
duben–červenec 2020
Online historie Baletu NdB, věnováno 100. výročí Baletu NdB. Odborné texty a fotografie mapující
stoletou historii brněnského baletu. V pěti etapách strukturovaný seriál charakterizoval dané období
vývoje brněnského baletu s jeho výjimečnými interpretačními, choreografickými a šéfovskými
osobnostmi.
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MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2020 ONLINE
29. 4. 2020 Janáčkovo divadlo
Balet NdB se zúčastnil celorepublikových online oslav Mezinárodního dne tance, stejně jako ostatní
baletní soubory z Prahy, Ostravy, Plzně, Olomouce nebo Českých Budějovic, kterou organizovala
agentura Art 4People. Z Janáčkova divadla jsme streamovali část baletního tréninku s baletní mistryní
Janou Přibylovou a prvními sólisty Andreou Popov Smejkalovou a Ivanem Popovem a duet z baletu
Black and White Mária Radačovského, v interpretaci sólistů Emilie Vuorio a Arthura Abrama.

VALENTINA TURCU O DÁMĚ S KAMÉLIEMI
zveřejněno 2. 9. 2020
Video rozhovor s významnou chorvatskou choreografkou Valentinou Turcu, autorkou původního
baletu vytvořeného pro soubor Baletu NdB Dáma s kaméliemi. Rozhovor s ukázkami z baletu vedl
osvědčený moderátor Baletu NdB Thoriso Magongwa.

BALETIŠTĚ
zveřejněno 14. 9. 2020
V měsíci červnu vyprodukované a natočené video k nové sezoně Baletu NdB Baletiště, se stalo
historicky druhým nejsledovanějším videem Baletu NdB. Video si získalo ohromnou popularitu
a propagovalo balet nejen v České republice a Evropě, ale nadšené ohlasy jsme zaznamenávali
z taneční komunity takřka z celého světa, ale nejen z ní. Byla vysoce ceněna originalita a profesionalita
tvůrčího týmu ve složení Kuba Jíra, Barbora Hniličková a Dominik Hungr. Prestižní reklamní agentura
FOCUS dokonce zařadila Baletiště mezi nejlepších 10 reklam roku 2020! A tak se k podivu všech video,
které vyšlo z dílny kreativců NdB, a ne renomovaných reklamních agentur, zařadilo po bok reklam na
takové světové značky, jako například Apple, McDonald’ s nebo Adobe Photoshop. Za rok 2020 získalo
Baletiště na sociálních sítích přes 150 tisíc zhlédnutí!

BALETNÍ ŠKOLA I. V. PSOTY ONLINE
říjen–prosinec 2020
Baletní škola I. V. Psoty má již téměř stoletou tradici a její existence a provoz podléhá souboru Baletu
NdB. V letošním roce došlo k reorganizaci školy a byla zavedena nová pravidla, žáci byli nabíráni na
základě konkurzu. Pro zkvalitnění výuky byla omezena kapacita školy a v současnosti je zapsaných 180
posluchačů. V podzimním běhu kurzů byla zavedena online výuka, pro kterou byl zprovozněn kanál
baletní školy na Youtube. V daném období bylo natočeno a zveřejněno na 25 videí v délce 25–55 minut.
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VÁNOČNÍ DÁREK BALETU NDB – VLOČKY Z BALETU LOUSKÁČEK
prosinec 2020 Janáčkovo divadlo
Prosinec je tradičně měsícem, ve kterém Balet NdB
uvádí blok až 15 představení vánočního baletního
titulu Louskáček na hudbu P. I. Čajkovského.
Zaznamenali jsme od diváků stesky po tomto
tradičně vánočním titulu, který díky vládním
opatřením mohou diváci vidět nejdříve za rok.
Proto bylo vytvořeno video s fragmentem baletu –
Sněhové království, vločky jako vánoční dárek pro
věrné diváky.

SOUTĚŽ TANČÍME S LOUSKÁČKEM – VÝUKOVÁ VIDEA
prosinec 2020 Janáčkovo divadlo
Smutek těch nejmenších diváků ze skutečnosti, že
neuvidí své oblíbené prosincové představení
Louskáček přivedl marketing Baletu NdB
k myšlence vytvořit aktivitu pro děti, taneční
soutěž s tématikou baletu Louskáček. Na jevišti
Janáčkova divadla vznikla v kulisách baletu čtyři
výuková videa, kdy pohádkové postavy předvedly
zlehčené a zkrácené verze choreografie
(Mechanický vojáček, Španělský tanec, Orientální
tanec, Harlekýn a Kolombína) a následně po
částech vysvětlily. Balet NdB získal mnoho nadšených ohlasů dětí a byla mu zaslána videa 60 účastníků
soutěže z řad amatérských nadšenců i posluchačů baletních škol.
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1.2.3 ČINOHRA
KORESPONDENCE MAHEN-KVAPIL
Čtení z korespondence Jiřího Mahena a Jaroslava Kvapila
První umělecký vstup Činohry NdB do online prostoru po nařízení celonárodní uzávěry bylo čtení
z korespondence Jiřího Mahena a Jaroslava Kvapila. Jiří Mahen jako začínající básník a dramatik vedl
čilou korespondenci s mnoha osobnostmi rakousko-uherského kulturního života – jednu
z nejzajímavějších s tehdejším šéfem činohry pražského Národního divadla Jaroslavem Kvapilem. Střet
dvou odlišných osobností, bouřliváka Mahena a skutečného gentlemana Kvapila, dal vzniknout
komické dopisní výměně, v níž ovšem můžeme poznat myšlení obou významných pánů. V pořadu
vysílaném v týdnu mezi dvacátým a pětadvacátým dubnem šlo především o představení tohoto
odlišného myšlení: jak inspirativní je dnes Mahenův zuřivý boj za pravdu a jaký obdiv vzbuzuje klidná
šlechetnost a trpělivá pracovitost Jaroslava Kvapila! Prvního jmenovaného ztvárnil v pořadu Pavel
Čeněk Vaculík, druhého Martin Sláma, a i přes technickou nedokonalost danou karanténním natáčením
vidělo jednotlivé díly kolem šesti set diváků.

MUZEUM PROUST
Online dokument NdB k inscenaci Hledání ztraceného času
(18. 5. – 30. 6. 2020, režie Jan Antonín Pitínský)
Monumentální sedmisvazkové dílo, uvedla Činohra NdB v divadelní adaptaci Harolda Pintera
a Di Trevis na jaře roku 2019. Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné takto náročný projekt
udržet na repertoáru. Pitínského inscenace ale byla na české poměry pozoruhodná svou estetikou,
srozumitelným zpracováním náročné látky i schopností zjevit smysl velkolepého díla o sedmi svazcích
během jednoho večera. Nechuť vzdát se tak exkluzivní (a divácky relativně náročné) inscenace bez
rozloučení vedla k vytvoření sedmidílného dokumentu s názvem Muzeum Proust mapujícího vznik
inscenace od prvních zkoušek po výsledný tvar s doprovodným slovem předních českých proustologů
a Proustových obdivovatelů – mezi jinými v dokumentu vystupuje filozof Josef Fulka, nakladatel
a vydavatel posledního českého vydání Hledání ztraceného času Michal Rybka nebo pedagog
a spisovatel Pavel Švanda. Energie vložená do tvorby inscenace se napřela do představení díla širší
veřejnosti a zúročila se vrchovatě – po sedm týdnů se na facebookové stránce Činohry NdB vysílal tento
pořad (stále na platformě dostupný), jehož jednotlivé díly vidělo přes 2000 diváků – mnohdy i lidí, kteří
by Hledání ztraceného času v divadle nenavštívili.

NEVIDITELNÉ DIVADLO
Co se děje za zdmi zavřeného divadla
V prosinci roku 2020 dramaturgie Činohry NdB představila v čtyřdílném pořadu s názvem Neviditelné
divadlo práci divadla během pandemické uzávěry. Činohra NdB jako jedno z mála divadel v republice
nepřestalo zkoušet, a i za značně obtížných podmínek dotáhlo do tzv. „premiérového stavu“ několik
inscenací, navíc se usilovně věnovalo přípravám na čas, kdy se divadla opět otevřou (klíčová byla práce
na nových českých hrách). V prvních třech dílech pořadu představili dramaturgové činohry
v rozhovorech tvůrce, kteří se na náplni činnosti během pandemie podíleli – překladatele, režiséry,
dramatiky – a seznámili tak širší diváckou obec (i když zajisté ne celou) s tím, co se uvnitř divadla děje
a na co se mohou diváci těšit po znovuotevření kulturních institucí. Ve videích zveřejňovaných každou
prosincovou středu na facebookové stránce Činohry NdB mohli diváci vidět rozhovory mj. s držitelem
státní ceny za překlad Pavlem Dominikem, spisovatelkou Vendulou Borůvkovou či spisovatelem Janem
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Němcem, dramatičkou Lenkou Lagronovou a režiséry Aminatou Keita či Martinem Glaserem. Cyklus
mělo završit vysílání záznamu inscenace Racka Antona Pavloviče Čechova, což bylo na poslední chvíli
znemožněno onemocněním v hereckém souboru. Hodinové pořady, které délkou ani zaměřením
nemohou patřit mezi hity sociálních sítí, si přesto pustilo kolem patnácti set diváků.
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1.3 DOPROVODNÉ PROGRAMY
1.3.1 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.
11. 1. 2020
1. 2. 2020
29. 2. 2020

Alban Berg
Wozzeck
George Gershwin
Porgy a Bess
Georg Friedrich Händel Agrippina

OPEN AIR KONCERT – ZÁVĚR SEZONY 2019/2020
1. 7. 2020, piazzeta před Janáčkovým divadlem
Přerušenou sezonu jsme zakončili alespoň symbolicky open-air koncertem na piazzettě před
Janáčkovým divadlem, který umožnil dodržení všech požadovaných hygienických podmínek. V podání
sólistů (Daniela Straková-Šedrlová, Andrea Široká, Pavla Vykopalová, Jiří Sulženko, Roman Hoza, Ondřej
Koplík, Petr Levíček, Jan Šťáva ad.), sboru a orchestru Janáčkovy opery NdB, pod vedením šéfdirigenta
Marko Ivanoviće, zazněly ukázky z oblíbených titulů našeho repertoáru, ale i např. scéna z Řeckých
pašijí, jejichž premiéra byla odložena. Zaplněná piazzetta během koncertu i v době dopolední generální
zkoušky ukázala, že hudba je v této situaci pro brněnské obyvatele velmi důležitá.
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1.3.2 BALET
GALA 100 LET BALETU NDB
25. 1. 2020 Janáčkovo divadlo
Slavnostní baletní galakoncert ke 100. výročí
Baletu NdB se světovými hvězdami z Moskvy,
St. Petěrburgu, Londýna, Vídně, Budapešti nebo
Amsterodamu. Prestižní umělecké obsazení, jaké
Brno dosud nezažilo, zcela vyprodalo Janáčkovo
divadlo. Balet Národního divadla Brno oslavil
v této sezoně 100 let své existence na kulturní
mapě Evropy. Baletní gala uspořádané k tomuto
výročí vzdalo poctu generacím interpretů a tvůrců
spojených s naším souborem, kteří vytvářeli jeho
bohatou a slavnou tradici. Brněnské publikum
mělo možnost zhlédnout exkluzivní koncertní
galaprogram k 100. výročí Baletu NdB s účastí
tanečních hvězd evropského a světového renomé
z nejvýznamnějších evropských baletních souborů.
V programu zářili hvězdní hosté z Velkého divadla
v Moskvě, Mariinského divadla v Sankt
Petěrburgu,
Vídeňského
státního
baletu,
Královského baletu v Londýně, Holandského
národního baletu v Amsterdamu nebo
Maďarského státního baletu v Budapešti a samozřejmě kromě domácích tanečníků i sólisté z národních
divadel z Prahy, Bratislavy.

VÝSTAVA 100 LET BALETU NDB
V rámci vrcholu oslav byla ve foyer Janáčkova
divadla uskutečněna také výstava 100 let Baletu
NdB. Fotografická výstava ve zkratce mapovala
historii brněnského baletního souboru i s jeho
výjimečnými choreografickými a interpretačními
osobnostmi, které byly součástí vývoje
a uměleckého
růstu
tanečního
žánru
v Československu, později v České republice.
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GALAKONCERT CHARITY AWARDS VIENNA
7. 2. 2020 Vídeň – Muth Theater
Vystoupení členů souboru Isabelly Poli a Solomona Osazuwy na slavnostním galakoncertu vítězů
mezinárodní baletní soutěže pro mladé talenty European Ballet Grand Prix Vienna ve vídeňském Muth
Theater.

GALAKONCERT – CHARITY AWARDS GALA
8. 2. 2020 Mahenovo divadlo
Po úspěšných dvou ročnících baletních gala, která
potěšila především milovníky baletu, jsme již
podruhé 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 zahraniční
a domácí baletní sólisté.

PLES TS DYNAMIC
8. 2. 2020 Bobycentrum Brno
Vystoupení členů baletního souboru Barbory Bielkové a Petera Vassilyho na závěrečném plesu Taneční
školy Dynamic v Brně s choreografií Duality Barbory Bielkové, která vznikla v rámci Choreografického
ateliéru v roce 2019.
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NATÁČENÍ LETIŠTĚ BRNO
10. – 12. 6. 2020 Letiště Brno Tuřany
Zákaz letového civilního provozu na Letišti Brno
v Tuřanech přineslo možnost Baletu NdB využít
naplánovanou spolupráci s Letištěm Brno v daleko
širším rozsahu oproti původnímu plánu a vytvořit
video k nové sezoně baletu s názvem Baletiště.
Paradoxně vládní opatření znemožňující provoz
letiště daly Baletu NdB možnost tří natáčecích dnů,
kdy za přísných bezpečnostních podmínek bylo
umožněno natáčení v mnoha prostorách letiště,
což by za normálního provozu nebylo možné. Na
natáčení se podílel kompletní soubor Baletu NdB, technické složky, ale v hereckých rolích účinkovali
také kolegové herci z Mahenovy činohry a další kolegové z NdB.

FESTIVAL UPROSTŘED 2020
červenec 2020 nám. Svobody, Malinovského nám., Joštova
Umění ve veřejném prostoru, pouliční představení a tanečky na dlažbě, to je brněnský kreativní
projekt, festival UPROSTŘED, který připravuje po celé léto kulturní program v ulicích zdarma. Účastnili
se jej aktivně i tanečníci Baletu NdB – Barbora Bielková, Sarah Dadonová, Momona Sakakibara, Klaudie
Lakomá, Peter Lerant a Shoma Ogasawara. V choreografii Nocturne Barbory Bielkové na hudbu
Frideryka Chopina vystoupili ve čtyřech frekvencích na Jošotově ulici, náměstí Svobody a na
Malinovského náměstí.

ZÁHADY TELA – POŘAD SLOVENSKÉ RTV
22. 7. 2020 studio RTV Bratislava
Natáčení a účast v zábavném pořadu slovenské televize RTV. Balet NdB jako část odborného publika,
umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský jako soutěžící. Marketingová akce na podporu viditelnosti
Baletu NdB doma i v zahraničí.
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ZRUŠENÉ AKCE:
PLES 100 LET GYMNÁZIA SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ
14. 3. 2020, 20. 5. 2020 Boby Centrum Brno
Vystoupení prvních sólistů baletu Eriko Wakizono a Doyichina Docheva v programu plesu v Adagiu
z baletu Bajadéra.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2020 OPEN AIR
29. 4. 2020 piazetta před Janáčkovým divadlem
Open Air oslavy MDT Open class – pro tanečníky, profesionály i amatéry na piazzettě před Janáčkovým
divadlem, včetně programu s ukázkami z repertoáru Baletu NdB a s účastí baletního mládí –
posluchačů Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty.

BALET GALA
16. 6. 2020 v Janáčkově divadle
Tradiční hostování ruských baletních hvězd, tentokrát z Mariinského divadla v Sankt Petěrburgu se měl
uskutečnit v rámci představení baletu Bajadéra 16. června 2020 v Janáčkově divadle.

DANCE LIFE 2020
listopad 2020 Výstaviště Brno
Tradiční účast Baletu NdB na již VIII. ročníku tanečního veletrhu na brněnském výstavišti. Včetně
marketingových akcí.
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1.3.3 ČINOHRA
LUBOŠ MAREČEK: PŘÍBĚH TOTÁLNÍHO HERECTVÍ
25. 2. 2020 Mahenovo divadlo
Křest knihy Příběh totálního herectví, monografie věnované jedné z ikon brněnské činohry Vlastě
Fialové, kterou napsal přední brněnský kritik a divadelní publicista Luboš Mareček, se konal na jevišti
Mahenova divadla. Herecké legendě, jejíž působení právě na scéně Mahenova divadla bylo pro mnohé
diváky nezapomenutelné, byl věnován komponovaný večer s účastí předních osobností brněnské
divadelní obce.

JAROSLAV TUČEK: CESTA K PODZIMU
23. 9. 2020 Malá scéna Mahenova divadla
Křest knihy Cesta k podzimu divadelního publicisty Jaroslava Tučka, jehož pravidelné „Mudrování“ je
neodlučně spjato s Divadelními novinami se konal na Malé scéně Mahenova divadla. V komponovaném
večeru zazněly úryvky z knihy v podání herců Činohry NdB, křestu knihy se zhostil ředitel NdB Martin
Glaser.

LUKÁŠ HEJLÍK: LISTOVÁNÍ
Lukáš Hejlík se svým projektem založeném na představování současné české i zahraniční literatury
působí na scéně divadla Reduta pravidelně od roku 2011. LiStOVáNí je popularizační projekt zaměřený
na seznamování širšího publika s nepříliš známou současnou prózou díky zábavnému způsobu
„zdramatizování“ dané knihy. V roce 2020 se uskutečnily jen tři z původně naplánovaných pořadů:

13. 2. 2020

Mikal Hem

Jak se stát diktátorem

15. 3. 2020

Jêrome Colin

Bitevní pole přesunuto na 15.9.

27. 4. 2020
Rob Grant
Špeky
oba náhradní termíny zrušeny

představení zrušeno; přesunuto na 25. 10. poté na 13. 11.;

15. 9. 2020

Jêrome Colin

Bitevní pole (dvě představení)

18. 10. 2020

představení zrušeno

25. 10. 2020

představení zrušeno; přesunuto na 13. 11.; rovněž zrušeno

12. 11. 2020

představení zrušeno

9. 12. 2020

představení zrušeno
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1.4 KONCERTY
5. 1. 2020

Kamelot

V roce 2020 jsme hudební sezonu NdB odstartovali koncertem oblíbené skupiny Kamelot. Jejich
novoroční vystoupení se v Mahenově divadle uskutečnilo již potřetí.

19. 1. 2020 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.

Následující koncerty, které byly plánované mezi březnem – červnem 2020 musely být přeloženy na
nové termíny v sezoně 2020/2021 z důvodu celosvětové pandemie Covid-19. Všechny koncerty se
podařilo přesunout na nové termíny s jedinou výjimkou, a to koncert skupiny Poletíme, který byl bez
náhrady zrušen:










Zrní – z 15. 3. 2020 na nově stanovený termín 15. 3. 2021
Rudy Linka – z 18. 3. 2020 na nově stanovený termín 16. 10. 2020
Vienna Strauss Philharmonic Orchestra – z 22. 3. 2020 na nově stanovený termín 17. 12. 2020
Hradišťan – z 29. 3. 2020 na nově stanovený termín 5. 9. 2020
Hana a Petr Ulrychovi – z 30. 3. 2020 na nově stanovený termín 2. 9. 2020
Ukulele Orchestra jako Brno – z 19. 4. 2020 na nově stanovený termín 6. 9. 2020
Radůza – z 26. 4. 2020 na nově stanovený termín 3. 9. 2020
Laco Deczi – z 29. 5. 2020 na nově stanovený termín 2. 5. 2021
Stromboli – ze 4. 6. 2020 na nově stanovený termín 16. 6. 2021

V září 2020 se před druhým “lock-downem“ podařilo odehrát v Mahenově divadle čtyři koncerty.
2. 9. 2020

Hana a Petr Ulrychovi

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

3. 9. 2020

Radůza

Zpěvačka Radůza je osobitá žena s nezaměnitelným hlasem, multiinstrumentalistka, autorka hudby
a textů, která si svými vystoupeními získává i diváky NdB.
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5. 9. 2020

Hradišťan

Hudební uskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou tentokrát doplnil taneční soubor Hradišťan, aby nám na
prknech Mahenova divadla předvedli hudebně taneční pásmo "O slunovratu“, které na motivy veršů
Jana Skácela a lidové poezie zachycuje koloběh roku nejen v přírodě, ale také v lidském životě.

6. 9. 2020

Ukulele Orchestra jako Brno

Koncert (nejen) pro Brňáky! V roce 2020 kapela Ukulele Orchestra jako Brno oslavila 10 let své
existence. Při této příležitosti vystoupila na ojedinělém koncertu v Mahenově divadle, kde současně
natáčela živé CD k 10letému výročí.

Od října do konce roku 2020 se nepodařilo odehrát ani jeden koncert kvůli stále probíhající celosvětové
pandemii Covid-19. Koncerty jsme byli nuceni přesunout na rok 2021:








Rudy Linka – z prvního přesunutého termínu tj. 16. 10. 2020 na nově stanovený termín
23. 1. 2021
Progres – z 22. 11. 2020 na nově stanovený termín 29. 11. 2021
Kašpárek v rohlíku – z 30. 11. 2020 na nově stanovený termín 21. 11. 2021
Lenka Filipová – z 6. 12. 2020 na nově stanovený termín 6. 12. 2021
Janek Ledecký – ze 7. 12. 2020 na nově stanovený termín 10. 12. 2021
Bára Poláková – z 14. 12. 2020 na nově stanovený termín 13. 12. 2021
Vienna Strauss Philharmonic Orchestra – z již prvního přesunutého termínu 17. 12. 2020 na
nově stanovený termín 22. 12. 2021
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1.5 EDUKAČNÍ ČINNOST
1.5.1 OPERA
KROK ZA OPONU S ČERTEM A KÁČOU, MAHENOVO DIVADLO
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 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. Krok k opeře Čert a Káča se konal
mimořádně v Mahenově divadle, kde je naše inscenace uváděna.

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.
29. 1. 2020
23. 8. 2020

JD Monument
JD výtvarný workshop pro děti Ferda Mravenec s Moravskou galerií
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LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody, které 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.
19. 1. 2020 G. Verdi: Don Carlos
26. 1. 2020 R. Strauss: Růžový kavalír
2. 2. 2020

R. Strauss: Růžový kavalír

16. 2. 2020 R. Strauss: Růžový kavalír
15. 8. 2020 A. Dvořák: Rusalka
29. 9. 2020 L. Janáček: Osud

MFJB

1. 10. 2020 L. Janáček: Zápisník zmizelého MFJB
3. 10. 2020 L. Janáček: Její pastorkyňa

MFJB

4. 10. 2020 L. Janáček: Její pastorkyňa

MFJB
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1.5.2 BALET
KONCERT BALETNÍ ŠKOLY I. V. PSOTY – ZRUŠENO
7. 6. 2020 Janáčkovo divadlo
Každoroční koncert posluchačů Baletní školy I. V. Psoty a jejich hostů se měl uskutečnit 7. června
v Janáčkově divadle.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PŘEDSTAVENÍM LOUSKÁČEK – S DĚTMI NA LOUSKÁČKA! - ZRUŠENO
prosinec 2020 Janáčkovo divadlo
Doprovodný program vždy zahrnuje k vybraným představením jak lektorské úvody pro dospělé, tak
i bohatý program pro děti, který Balet NdB každoročně pořádá ve spolupráci s DIFA JAMU, Ateliérem
Divadlo a výchova. Rovněž Soutěž malování Louskáčka, kterou pořádáme každoročně při celém bloku
představení nebo Divadelní dílny pro školy a Lektorský úvod pro děti k vybraným představením

LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody jsou již několik sezon tradičním doplňkem vybraných představení Baletu NdB. Tato
edukační aktivita oslovující převážně dospělé publikum je službou těm, kdo chtějí získat hlubší znalosti
a souvislosti spojené se vznikem inscenací. Programem bývá seznámení se vznikem konkrétního díla,
zajímavostmi z historie a přípravy inscenace nebo krátká beseda s tvůrci a interprety. Bohužel
v letošním roce byla tato aktivita značně omezena vlivem vládních opatření.
3. 1. 2020

Louskáček

10. 1. 2020 Petite Mort
22. 1. 2020 4 Elements
4. 2. 2020

Black and White

14. 2. 2020 Labutí jezero
12. 9. 2020 Radio and Juliet
4. 10. 2020 Edith, vrabčák z předměstí
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1.5.3 ČINOHRA
LEKTORSKÉ ÚVODY
Edukační činnost Činohry NdB se kvůli pandemickým opatřením omezila na lektorské úvody. V září, kdy
bylo možné hrát, činohra těchto úvodů nabídla divákům větší množství (v souvislosti s kampaní OO
Kultura má cenu).
6. 1. 2020

Lucerna

18. 1. 2020 Mars
29. 1. 2020 Pera markýze de Sade
10. 2. 2020 Lucerna
17. 2. 2020 Protokol
18. 2. 2020 Protokol
24. 2. 2020 Mirandolína
26. 2. 2020 Pera markýze de Sade
29. 2. 2020 Dobové tance
9. 3. 2020

Dobové tance

2. 9. 2020

Mars

3. 9. 2020

Mirandolína

5. 9. 2020

Protokol

6. 9. 2020

Strach jíst duši

9. 9. 2020

Idomeneus

10. 9. 2020 Teror
13. 9. 2020 Velmi, velmi, velmi temný příběh
18. 9. 2020 Před východem slunce
19. 9. 2020 Stěhování duší
29. 9. 2020 Idomeneus
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1.6 FESTIVALY, ZÁJEZDY, VÝZNAČNÍ HOSTÉ, SPOLUPRÁCE
1.6.1 OPERA
FESTIVALY
Uskutečněné festivaly
FESTIVAL OPERA 2020 (Praha)
10. 2. 2020
Příhody lišky Bystroušky
Zrušené festivaly
FESTIVAL DVOŘÁKOVA PŘÍBRAM
22. 5. 2020
Kocour v botách
FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
25. a 27. 6. 2020 Libuše

ZRUŠENÉ PROJEKTY
10. – 12. 7. 2020 Nahrávání Symfonie Enjotta Schneidera

OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ
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HOSTÉ OPERY
Sólisté
Jarmila Balážová, Linda Ballová, Lukáš Bařák, Peter Berger, Zdislava Bočková, Csilla Boross,
Aleš Briscein, Jiří Brückler, Jaroslav Březina, Luis Cansino, Enrico Casari, Daniel Čapkovič,
Markéta Cukrová, Martina Masaryková, Luciano Mastro, Karita Mattila, Gabriele Mouhlen,
Ondrej Mráz, Natasha Petrinski, Alžběta Poláčková, Pavol Remenár, Federico Sacchi, Richard Samek,
Philip Sheffield, Svatopluk Sem, Magnus Vigilius, Gianluca Zampieri
Režiséři
Robert Carsen, David Radok, Magdalena Švecová
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1.6.2 BALET
ZÁJEZDY
Zrušené zájezdy
19. 6. 2020

4 Elements – SNG Maribor,

HOSTÉ BALETU:
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET – KYTICE
12. 1. 2020 Mahenovo divadlo
Pražský komorní balet uvedl v Mahenově divadle svou nejnovější produkci Kytice. Choreograf Petr
Zuska se nechal inspirovat baladami Karla Jaromíra Erbena a spolu s hudebním skladatelem Ondřejem
Brouskem vytvořil dílo oslovující publikum i odbornou kritiku.
HOSTÉ BALETU – ZRUŠENO
Pražský komorní balet 28. 3. 2020 – Kytice
Baletní divadlo Székesfehérvár, Maďarsko 26. 4. 2020 v Janáčkově divadle – Blah-Blah-Blah
Slovenské divadlo tanca 21. 5. 2020 v Janáčkově divadle – Carmen
Lúčnica 11. 10. 2020 v Janáčkově divadle – Slovenský triptych

VÝZNAMNÍ ZAHRANIČNÍ HOSTÉ – HVĚZDY BALETU:
Oksana Skorik, Mariinské divadlo v Petrohradu,
Filip Stepin, Mariinské divadlo v Petrohradu
Sarah Lamb, Královský balet v Londýně
Cesar Corrales, Královský balet v Londýně
Igor Tsvirko, Velké divadlo v Moskvě
Diana Kosyreva, Maďarský národní balet v Budapešti
Natascha Mair, Vídeňský státní balet
Davide Dato, Vídeňský státní balet
Anna Tsygankova, Holandský národní balet v Amsterdamu
Constantine Allen, Holandský národní balet v Amsterdamu
Lucia Lacarra, emeritní primabalerína Bavorského státního baletu v Mnichově
Matthew Golding, emeritní hvězda Královského baletu v Londýně
Maxim Čaščegorov, Bavorský státní balet Mnichov
Alina Nanu, Národního divadlo v Praze
Adam Zvonař, Národního divadlo v Praze
Tatum Shoptaugh, Slovenské národní divadlo v Bratislavě
Yuki Kaminaka, Slovenské národní divadlo v Bratislavě
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1.6.3 ČINOHRA
ZÁJEZDY
Zrušené zájezdy
10. a 11. 5. 2020

Pohádka o nevyřáděném dědečkovi – Divadlo Oskara Nedbala Tábor

15. 5. 2020

Hana – Městské divadlo Zlín – ZRUŠENO – náhradní termín v jednání

13. 6. 2020

Mirandolína – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (SK)
náhradní termín 12. 6. 2021

2. 12. 2020

Velmi, velmi, velmi temný příběh – Švandovo divadlo na Smíchově
náhradní termín 26. 5. 2021

HOSTÉ ČINOHRY – ZRUŠENO
Slovácké divadlo Uherské Hradiště: Rychlé šípy
30. 10. 2020
Slavná adaptace příběhů Jaroslava Foglara, která se v Uherském hradišti hraje již přes dvacet let, je
pravidelným hostem Činohry NdB. Populární Foglarovi hrdinové v ikonické komiksové podobě Jana
Fischera předvádějí v podání ansámblu Slováckého divadla velmi vtipnou a přiměřeně nevulgární
zábavu. Představení muselo být kvůli epidemiologickým nařízením zrušeno.
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1.7 NOMINACE A OCENĚNÍ NDB
CENA THÁLIE 2020 ZA MIMOŘÁDNÝ JEVIŠTNÍ VÝKON
OPERA

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ
Role:
Inscenace:
Hudba:
Hudební nastudování:
Režie:
Premiéra:

Julietta / Soprán
Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas
Bohuslav Martinů / Francis Poulenc
Marko Ivanović
David Radok
14. června 2019

Inscenace složená z Tří fragmentů z Julietty a Lidského hlasu je velkým sólem pro Janu Šrejma
Kačírkovou. V obou partech rozvinula svůj soprán oplývající jiskrností i dramatickou naléhavostí,
vyjádřila jak rozverně bezstarostnou ženskou koketerii Julietty, tak osamělost ženy, která se ve snaze
zachránit vztah zmítá mezi zdrceným zoufalstvím a záblesky naděje, vybuchuje v podrážděném
rozčilení, hašteřivě koketuje, zoufale vyčítá, hystericky se směje, odevzdaně propadá bezvýchodnosti
nebo vydírá vyvoláváním vzpomínek.

ČINOHRA

TEREZA GROSZMANNOVÁ
Role:
Inscenace:
Autor:
Překlad:
Dramaturgie:
Režie:
Premiéra:

Mirandolína
Mirandolína
Carlo Goldoni
Tereza Groszmannová
Hana Hložková
Peter Gábor
4. října 2019

Tereza Groszmannová si s Goldonim rozumí. O tom svědčí i její překlad hry. Na jevišti pak prokazuje
schopnost nebývalého spojení výbušného temperamentu s přesným vědomím míry a komentujícím
nadhledem. Suverenitu půvabné manipulátorky, která vládne situacím s přitroublými nápadníky, pak
střídá s až bezbrannou, upřímně se svěřující polohou promluv do publika. Při vší bujaré komediálnosti
se neztrácí subtilní melancholická nota, činící její „krásnou hostinskou“ o to sympatičtější.

77

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2020
Nominace na Cenu Thálie 2020 za mimořádný jevištní výkon
Širší nominace
Opera
Markéta Cukrová

role: Múza/Nicklausse

inscenace: Hoffmannovy povídky

Martina Masaryková

role: Olympie

inscenace: Hoffmannovy povídky

Balet
Klaudia Radačovská

role: Marguerota Gautierová

inscenace: Dáma s kaméliemi

CENA DIVADELNÍCH NOVIN 2019/2020
Vítěz kategorie:

Hudební divadlo

David Radok za režii a Marko Ivanović za hudební nastudování inscenace Monument.

Nominace
Kategorie:

Hudební divadlo

Jiří Heřman za režii a Robert Kružík za hudební nastudování inscenace Růžový kavalír.
Kategorie:

Taneční a pohybové divadlo

Edward Clug za režii a choreografii inscenace Radio and Juliet.

SUKCES MĚSÍCE DIVADELNÍCH NOVIN
Marko Ivanović, David Radok: Monument, dirigent Marko Ivanović, režie a scéna David Radok
Leoš Janáček: Osud, dirigent Marko Ivanović, režie Robert Carsen
DANCE EUROPE CRITICS CHOICE – ALISON KENT
V rámci kritické ankety časopisu Dance Europe byla zahrnuta premiérová inscenace Dáma s kaméliemi
do výběru „Best Premiere“, a výkony sólistů Klaudie Radačovské a Arthura Abrama se dostaly do
výběru „nejlepší taneční výkon“.

FESTIVAL OPERA 2020
Cena ředitelky festivalu za inscenaci opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky.
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1.8 VÝSTAVNÍ ČINNOST NdB
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.

Jarmila Kurandová
30. 1. 2020 – 27. 5. 2020, e-výstava
Legendární představitelka Babičky ve filmu Antonína
Moskalyka z roku 1971 byla vyhledávanou představitelkou
babiček, stařenek a moudrých matek i na divadelní scéně.
Prošla
školou
kočovných
divadelních
společností
i profesionálními angažmá a v roce 1935 natrvalo zakotvila
v činohře NdB. E-výstava připomněla bohatý umělecký život
herečky, která se právem řadí k předním představitelům staré
gardy brněnského divadla.

Jiřina Šlezingrová
8. 4. 2020 – 26. 8. 2020, e-výstava
V dubnu 2020 oslavila významné půlkulaté životní jubileum
emeritní sólistka baletu NdB Jiřina Šlezingrová. Výčet jejích rolí
je dlouhý a rozmanitý, obsahuje postavy klasického
i moderního repertoáru, charaktery dramatické i komické.
E-výstavou jsme připomněli nejvýznamnější role této
temperamentní tanečnice, držitelky Ceny města Brna a Ceny
Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanec.
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Janáčkovo divadlo *55
14. 5. 2020 – 2. 2. 2021, e-výstava
Stavbou a otevřením Janáčkova divadla bylo završeno
mnohaleté úsilí o vybudování samostatné reprezentativní
a původně českému divadlu určené divadelní budovy v Brně,
jehož kořeny sahají až do počátku 80. let 19. století. Proces
stavby se již od přípravy staveniště těšil pozornosti Brňanů
a soustavně nebo nahodile jej zaznamenávala řada
profesionálních i amatérských fotografů. Zcela ojedinělý
komplet dokumentačních fotografií z průběhu celé stavby
vytvořil fotograf Antonín Životský. 55. výročí otevření
Janáčkova divadla a formát e-výstav byly příležitostí poprvé
tento unikátní soubor fotografií prezentovat (dosud bylo
zveřejněno jen několik vybraných fotografií) a ukázat, jak se
stavěla ve své době největší a nejmodernější divadelní budova
v Československu.

Operní režisér Václav Věžník
10. 6. 2020 – 7. 10. 2020, e-výstava
Václav Věžník je významnou osobností české operní režie
druhé poloviny 20. století. Za dobu svého aktivního – více než
padesátiletého – uměleckého působení vytvořil přes 200
inscenací na domácích i zahraničních scénách a téměř polovinu
z nich v Brně. Právě jeho brněnským režiím byla věnována
e-výstava Operní režisér Václav Věžník. Prostřednictvím
fotografií připomněla jeho režijní nastudování oper
klasicistních, romantických i moderních; českých i světových
autorů.

Zdeněk Kaloč (1938–2000), režisér NdB
1. 9. 2020 – 30. 10. 2020, Mahenovo divadlo
Fotografická výstava připomněla jednoho z nejvýznamnějších režisérů NdB, který působil několik
desítek let v pozici kmenového režiséra činohry – za tu dobu vytvořil více než 70 inscenací. Expozice
přiblížila jeho legendární inscenace ruských klasických autorů či výrazné adaptace české klasiky, jeho
vlastních dramatických textů i inscenace, jimiž bezprostředně reagoval na vpád vojsk Varšavské
smlouvy. Výstava dala prostor také jeho vlastní fotografické tvorbě, jíž se celý život vášnivě věnoval.
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Zdeněk Kaloč (1938–2000)
1. 11. 2020 – 26. 3. 2021, e-výstava
Rozšířená elektronická verze výstavy, která byla v září instalována ve společenských prostorách
Mahenova divadla. Výstava byla doplněna o fotografie z dalších inscenací a o záznam představení
činohry NdB Výjimečný darebák – Platonov z roku 2004.

Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista
27. 11. 2020 – 18. 3. 2021, e-výstava
Pašijovou hru Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, vycházející
z podkrkonošských lidových her 18. století, napsal přímo pro činohru NdB Jan Kopecký. V režii Evžena
Sokolovského byla uvedena v listopadu 1965. Inscenace se stala "spontánně přijímanou i bouřlivě
diskutovanou" a do nuceného stažení z repertoáru dosáhla více jak 150 repríz. Tuto slavnou inscenaci
jsme připomněli prostřednictvím slov dramaturga Bořivoje Srby, režiséra Evžena Sokolovského,
výtvarníka Karla Vaci a prostřednictvím fotografií a ohlasů v dobovém tisku.

Jubilea a výročí
leden–prosinec 2020, e-portréty
Pravidelnými e-portréty umělců k aktuálním výročím pokračoval archiv v připomínkách významných
osobností, členů a hostů NdB (v roce 2020 Václav Nosek, Josef Wenig, Ladislav Vychodil, Ludvík
Kundera, Vilém Přibyl, Aleš Podhorský, Jarmila Lázničková, Milan Pásek, František Muzika, Bohuslav
Martinů a další) a významných premiér v NdB (např. původní premiéry Janáčkových oper Její
pastorkyňa a Z mrtvého domu, Šach králi, Proces Muromských či Pronásledování a zavraždění JeanaPaula Marata).
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1.9 DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ
1.9.1 ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ DOKUMENTACE
Sbírkotvorná činnost
Dokumenty vzniklé z činnosti NdB – převážně dokumenty v elektronické podobě (poměr
elektronických a fyzických dokumentů cca 80:20). Dokumenty vztahující se k premiérám, koncertům,
festivalům, zahraničním zájezdům, akcím, výstavám a osobnostem – přírůstek inscenací a projektů
premiérovaných a realizovaných v roce 2020: 9519 souborů o celkové velikosti 129,8 GB (fotografie,
grafika k inscenacím a projektům, elektronická propagace, spoty, záznamy inscenací apod.); fyzicky
uloženy programy, plakáty, pozvánky. Nezahrnuje kompletní materiál k festivalu Janáček Brno 2020
(termín pro uložení 3/2021).

Dlouhodobé úkoly
Online archiv, databáze inscenací – přírůstek ověřených inscenací v databázi za rok 2020 byl 754.
K 31. 12. 2020 bylo v online vyhledávání dostupných 5712 inscenací NdB včetně obsazení
a inscenačních týmů (9556 osobních karet, 42941 karet rolí), což zahrnuje období od roku 1890 do
současnosti.
Digitalizace dokumentů – během roku 2020 bylo digitalizováno 1930 ks negativů, pozitivů a listinných
dokumentů (systematická digitalizace); účelově byly digitalizovány pozitivy (fotografie a dokumenty),
cca 1200 ks.

Služby interní
Příprava dokumentů, zhotovování listinných a digitálních reprodukcí dokumentů a záznamů pro
potřeby souborů, oddělení a jednotlivců NdB dle požadavků. V roce 2020 nejčastěji zpracovávány
rešerše a soupisové informace (zejm. z oblasti historických inscenací, budov, osobností a festivalů)
a připravovány výběry fotografií, soubory roztříděných ohlasů v médiích, programy a nahrávky
inscenací.

Služby pro veřejnost
Studovna oddělení umělecké dokumentace je přístupná veřejnosti ve vymezených hodinách každý
pracovní den po předchozí domluvě. V době zhoršené epidemiologické situace byla studovna pro
veřejnost uzavřena; v době, kdy byla přístupná (zejm. leden–únor, květen–září), proběhlo 54
badatelských návštěv o průměrné délce 3-4 hodiny a 10 osobních konzultací. Nejvyhledávanějšími
okruhy byly osobnosti, historické a současné inscenace NdB, budovy, historie souborů a knihy zkoušek
a představení.
Poskytování informací – vyžádané informace o historii NdB a zpracování rešerší; v roce 2020 celkem
415.
Výpůjčky dokumentů – kvůli ochraně dokumentů pokračuje tendence omezovat fyzické výpůjčky
a nahrazovat je službami na dálku poskytováním elektronických kopií nebo umožněním řízeného
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přístupu k online dostupnému materiálu, a to jak pro studijní, tak pro prezentační účely. V roce 2020
byly uskutečněny pouze 2 fyzické výpůjčky dokumentů.
Služby na dálku – příprava a zaslání digitalizovaných dokumentů prostřednictvím datového úložiště,
elektronické pošty nebo na technickém nosiči dat; v roce 2020 celkem 211 služeb na dálku.

Prezentační činnost
Stránka Archiv NdB na Facebooku pokračovala v pravidelných portrétech umělců – sólistů, členů
a významných hostů NdB (např. Václav Nosek, Josef Wenig, Ladislav Vychodil, Ludvík Kundera, Vilém
Přibyl, Jarmila Lázničková, Milan Pásek, František Muzika, Bohuslav Martinů ad.), zaměřila se také na
významné premiéry a události související s historií NdB (např. původní premiéry Její pastorkyně,
Z mrtvého domu, Šachu králi, Procesu Muromských, Pronásledování a zavraždění Jeana-Paula Marata;
návštěva Václava Havla ad.). Facebookovou aktivitu rozšířily dva cykly: jarní Ze zlaté knihy / NdB v roce
1934 (celkem 60 příspěvků) a letní NdB v roce 1990 (17 příspěvků).
E-výstavy – v roce 2020 bylo připraveno 6 nových e-výstav: Jarmila Kurandová (30. 1. 2020 – 27. 5.
2020), Jiřina Šlezingrová (8. 4. 2020 – 26. 8. 2020), Janáčkovo divadlo *55 (14. 5. 2020 – 2. 2. 2021),
Operní režisér Václav Věžník (10. 6. 2020 – 7. 10. 2020), Zdeněk Kaloč 1938 – 2020 (1. 11. 2020 – 26.
3. 2021) a Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (27. 11. 2020
– 18. 3. 2021); z předchozího roku doběhla e-výstava 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 2020 proběhla spolupráce s Balet Praha, o.p.s. (výstava a audiovizuální dokumentární
portrét Igora Vejsady), na připravované publikaci Ad honorem Igor Vejsada, s DAMU (publikace Herci
a herectví v českém zábavněhudebním divadle), JAMU (publikace Osobnosti divadelní fakulty JAMU),
MZM Brno (publikace Hommage à Milan Kundera – Další život Díla), Národním památkovým ústavem
(katalog k výstavě To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století), Spolkem vojenské historie Valtice
(publikace (ne)Zapomenutí legionářští bráškové), ČTK, Tanečními listy, Vlastou a Operou Plus.
S partnerskými organizacemi (zejm. Institut umění – Divadelní ústav) spolupracuje oddělení umělecké
dokumentace při rozšiřování databáze dokumentů o NdB.
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1.9.2 ODDĚLENÍ HUDEBNÍ DOKUMENTACE
V roce 2020 oddělení hudební dokumentace pracovalo po celou dobu pandemie a připravovalo
materiály pro nastávající premiéry opery, baletu a činohry, které byly naplánovány.
V současné době oddělení hudební dokumentace stále pracovalo v náhradních prostorách ředitelství
NdB na Dvořákově 11. Z toho důvodu trvá omezení činnosti; v roce 2021 po ukončení rekonstrukce
budovy na Rooseveltově 13 bude moci oddělení opět pracovat v zaběhnutém režimu, který byl před
rekonstrukcí, a otevřít knihovní fondy pro zaměstnance NdB a 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, baletní koncerty
a Janáčkův hudební festival. V roce 2020 bylo vyrobeno 11 nových sad textů pro premiéry v Mahenově
divadle a v Redutě (Dobové tance, Stěhování duší, Velmi, velmi, velmi temný příběh, Liliom, Slaměný
klobouk, Idomeneus, Majitelé klíčů, Nikdo, Mahenova Reduta, Sňatky na železnici, Racek), orchestrální
materiál a partitura baletu Beethoven, kompletní orchestrální materiál koncertu Open air a koncertu
Na přání, který se konal v prosinci. Připravili jsme také hudební materiály a zajistili ladění na Janáčkův
hudební festival.
Zakoupily se nové orchestrální materiály oper Evžen Oněgin, Bohéma, Othello. V současné době
disponuje oddělení hudební dokumentace 5410 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 2020 byly zakoupeny
nové hudební nástroje pro operní orchestr – kontrabas, harfa, flétna, marimba, hoboj a 18 pouzder na
hudební nástroje. Oddělení také zajišťuje ladění a opravy 27 klavírů, 28 pianin, 2 koncertních křídel,
3 cembal a jevištních varhan, které v roce 2020 prošly generální opravou.
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
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JANÁČEK BRNO 2020
7. MEZINÁRODNÍ OPERNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL

Hlavní organizátor
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Termín realizace
28. 9. – 16. 10. 2020

Celkový počet platících návštěvníků festivalu
3 894 diváků, průměrná návštěvnost festivalu 66,62 %

Udělené záštity festivalu
Lubomír Zaorálek

ministr kultury ČR

Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Nick Archer

velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR

Miklós Boros

velvyslanec Maďarska v ČR

Christoph Israng

velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

Čestná rada festivalu
Robert Carsen

režisér

Petr Dvořák

ředitel České televize

Tomáš Hanus

dirigent

Jakub Hrůša

dirigent

Astrid Koblanck

ředitelka Universal Edition Wien

Tomáš Netopil

dirigent

Miloš Štědroň

muzikolog
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Umělecká rada festivalu
Patricie Částková

dramaturgyně Janáčkovy opery NdB

Jiří Heřman

umělecký šéf Janáčkovy opery NdB

Matěj Hollan

muzikolog

Ivo Medek

skladatel

Jan Špaček

muzikolog

Martin Glaser

ředitel Národního divadla Brno

Josef Herman

šéfredaktor Divadelních novin

Marko Ivanović

šéfdirigent Janáčkovy opery NdB

Jiří Zahrádka

muzikolog

Vítězslav Mikeš

dramaturg Filharmonie Brno

Marek Fišer

člen rady města Brna pro oblast kultury

Jan Hlaváč

hudební redaktor Českého rozhlasu

Jakub Kořínek

režisér

Ludmila Němcová

ředitelka Nadace Leoše Janáčka

Hlavní finanční podpory projektu
Statutární město Brno
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Nadace Leoše Janáčka
Generální partner Bohemian Heritage Fund
Hlavní partner VARS BRNO a.s.

Partneři projektu
AZ SERVIS, a.s.
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Masarykova univerzita
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Turistické informační centrum města Brna
Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy

Hlavní mediální partner projektu
Česká televize
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Anotace projektu
JANÁČEK BRNO 2020
7. MEZINÁRODNÍ OPERNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
28. 9. – 16. 10. 2020

„Úžasné, zdravíme z New Yorku.“; „Recitál byl nádherný. Velmi mne posílil do dalších dní. Děkuji za
krásný zážitek.“ Z ohlasů diváků festivalu live streamu recitálu Jana Bartoše.

Festivalový program nabídl přední osobnosti a světové tvůrce: Robert Carsen, Jakub Hrůša, Karita
Mattila, Pavol Breslik, Pavel Haas Quartet, Bamberští symfonikové a další. Festival představil v hlavním
programu celkem 17 produkcí. Téma, které propojilo festivalový program ročníku 2020, se dotýkalo
umělecké vřavy na přelomu 19. a 20. století a hledání nových cest v hudebním výrazu děl operních
i instrumentálních. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům můžeme konstatovat, že cíle projektu byly
přes nelehké podmínky ročníku 2020 naplněny. Bylo učiněno maximum pro udržení programu
festivalu. Festival navštívili rovněž zahraniční návštěvníci včetně zahraničních novinářů.

Mezi hlavními cíli projektu bylo připomenout formou prestižního bienále význam skladatelské
osobnosti L. Janáčka. Uspořádat festival evropské kategorie, na kterém budou díla interpretována
předními zahraničními a tuzemskými umělci. Mezi cíle projektu patřila podpora cestovního ruchu do
místa, které je pevně spjaté s osobností L. Janáčka. Neméně významným cílem bylo rovněž vzbudit
a podpořit zájem o Janáčkovu tvorbu u tuzemského a zahraničního publika v regionu, kde skladatel žil
a působil. Janáček Brno 2020 svými výstupy v oblasti hlavního a doprovodného programu naplnil
vytyčené cíle projektu.

„Moc děkujeme za Vaši flexibilitu a nabídku ‚náhradního‘ představení, které vzhledem k repertoáru
a umělcům bude zcela plnohodnotným zážitkem! Pevné nervy a ještě jednou děkujeme NdB, jak skvěle
zvládá stávající logistické harakiri.“ Z ohlasů diváků festivalu.

Festival Janáček Brno je mezinárodní akcí, která důstojně reprezentuje Českou republiku v Evropě
a svým aktuálním dosahem v celém světě. Přes omezený přístup zahraničních návštěvníků se podařilo
ročníku festivalu 2020 udržet značný mezinárodní dosah formou festivalových živých přenosů přes
webové stránky www.janacek-brno.cz. Z webových stránek festivalu se tak stala velmi silná platforma.
Festivalový web www.janacek-brno.cz měl více než 100 000 návštěvníků z více než stovky různých
států. Live streamy festivalu (Zápisník zmizelého s Pavolem Breslikem, Pavel Haas Quartet, Recitál Jana
Bartoše) sledovali lidé z Austrálie, Belgie, Kanady, Dánska, Francie, Německa, Mexika, Itálie, Maďarska,
Japonska, Nizozemí, Ruska, Jižní Korey, Španělska, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a dalších zemí.
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Průběh festivalu
7. ročník prestižního operního a hudebního festivalu Janáček Brno se musel přizpůsobit komplikované
situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Festival přesto proběhl s velkým úspěchem od
28. září do 16. října v Brně, když se podařilo udělat maximum pro zachování jeho programu.
První festivalový týden (28. 9. – 4. 10.) proběhl jen s menšími změnami programu, festival Janáček Brno
byl velmi úspěšně zahájen novou inscenací Janáčkovy opery Osud v režii světoznámého Roberta
Carsena v provedení brněnského souboru. Výjimečnou premiéru navštívilo mnoho českých
i zahraničních hostů a novinářů. Vzhledem k epidemii COVID-19 nebylo však možné realizovat původně
plánované hostování opery z Brém (Její pastorkyňa), ani divadla F. X. Šaldy z Liberce, které mělo tuto
produkci nahradit (Příhody lišky Bystroušky).
„V každém případě měla premiéra ‚Osud‘ v Brně téměř osudový efekt. Režisér Robert Carsen při svém
debutu v České republice oslavil šikovným vedením emocionálně vzrušující podívanou.“ MDR Kultur –
Das Radio / LFH Dresden, Michael Ernst.
Festival nabídl dále řadu vynikajících koncertních produkcí, ať již koncerty Zemlinského kvarteta,
Arnold Schoenberg Chor či dalších špičkových umělců.
„Koncert Zemlinského kvarteta byl vynikající, samotné místo vily Löw-Beer je působivé.“ Online Merker,
Robert Quitta.
„Arnold Schoenberg Chor, jeden z mezinárodně nejuznávanějších sborových souborů současnosti,
skvěle a profesionálně předvedl nádherný vokální koncert“ Mundoclasico.com, Robert Ferrer.
Závěru týdne dominovalo představení Její pastorkyně z repertoáru Janáčkovy opery NdB
s mimořádným hostem, světoznámou sopranistkou Karitou Mattilou. Původně byla plánována
premiéra inscenace Její pastorkyně v koprodukci s londýnskou Královskou operou Covent Garden.
Vzhledem k celosvětové situaci v souvislosti s epidemií COVID-19 však v Královské opeře v Londýně
nebylo možné premiéru inscenace realizovat. Do programu festivalu proto byla nasazena úspěšná
inscenace Národního divadla Brno. Z obsazení původně plánované londýnské produkce se podařilo
získat pro brněnské festivalové představení 3. 10. 2020 v Janáčkově divadle hvězdnou Karitu Mattilu.
„Mattila roli nehraje, ale obývá ji. Její agónie byla hmatatelná a její zoufalství bylo jako plamen, který
rostl, dokud ji nepřivedl k nemyslitelnému.“ Bachtrack, Frank Kuznik.
V týdnu od 5. 10., v souvislosti s dalšími opatřeními k omezení šíření epidemie COVID-19, festival
pokračoval dál s pozměněným programem. Podařilo se zachovat, ať již úpravou programu nebo novými
daty koncertů, většinu festivalových akcí. Je jasné, že celková situace s opatřeními souvisejícími
s omezením šíření COVID-19 festival Janáček Brno silně zasáhla, a to i koncertní řadu, jelikož nejeden
program byl postaven na vokální složce. I přesto byla dramaturgie upravena tak, aby byla stále
přitažlivá a zajímavá a zůstala v kontextu původní koncepce programu festivalu.
„Už od jara obdivuji vaši pevnou vůli a schopnost přizpůsobení se jakýmkoliv – i nemožným –
podmínkám. Dnes vám navíc musím bezprostředně gratulovat k nádhernému programu náhradního
(sic!) večera v Janáčkově divadle.“ Ludmila Němcová, ředitelka Nadace Leoše Janáčka.
Produkci opery Salome, která se nemohla v důsledku vládních opatření odehrát, nahradil s velkým
diváckým úspěchem mimořádný koncert orchestru Janáčkovy opery NdB uskutečněný 10. 10. 2020
v Janáčkově divadle. Pro tento koncert se podařilo získat jako sólistu Josefa Špačka, který společně
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s klavíristou Miroslavem Sekerou a Orchestrem Janáčkovy
výhradně janáčkovském programu koncertu úžasnou souhru.

opery

NdB

předvedli

ve

„Výsledek byl napůl mrazivý, napůl povznášející.“ Klasika plus, Jindřiška Bártová.
Realizaci produkcí pro diváky v sálech v rámci festivalu Janáček Brno 2020 úspěšně zakončil koncert
Filharmonie Brno s šéfdirigentem Dennisem Russellem Davisem 11. 10. 2020 v Bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením nebylo možné realizovat
původně naplánovaný program (L. Janáček – Glagolská mše, Věčné evangelium), podařilo se však
operativně zajistit velmi kvalitní náhradní program, který skvěle zapadl do místa provedení koncertu
(A. Pärt – Symfonie č. 3, L. Janáček – Adagio pro orchestr, Ch. Ives - Symfonie č. 3).
V týdnu od 12. 10. festival na základě aktuálně vyhlášených opatření vlády musel omezit všechny akce
pro publikum v sálech, program byl však nahrazen živými streamy plánovaných koncertů festivalu 2020
a záznamy významných akcí minulých festivalů tak, že každý festivalový den nabídl atraktivní produkci.
Festival tak vyšel vstříc divákům nejen v České republice, ale i v zahraničí. Závěrečný koncert
Bamberských symfoniků 16. 10. 2020 proběhl rovněž formou live streamu z koncertní síně v Bamberku
na web festivalu Janáček Brno a patřil k vrcholným uměleckým zážitkům.
„Jsem šťasten, že navzdory nepřízni situace se nám podařilo zorganizovat virtuální živý streaming
nezměněného programu.“ Jakub Hrůša, dirigent.

Některé z produkcí festivalu Janáček Brno 2020 byly přesunuty na termíny v roce 2021. Seznam
přesunutých produkcí přikládáme samostatně v programu festivalu dále.
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CELKOVÉ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ÚČELU PROJEKTU
Festival Janáček Brno je mezinárodní akcí, která důstojně reprezentuje město Brno a Českou republiku
v Evropě a svým aktuálním dosahem v celém světě. I při omezeném přístupu zahraničních návštěvníků
se podařilo udržet značný mezinárodní dosah formou festivalových živých přenosů přes webové
stránky www.janacek-brno.cz.

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na festival můžeme konstatovat, že cíle festivalu byly přes
nelehké podmínky ročníku 2020 naplněny. Festival navštívili rovněž zahraniční návštěvníci včetně
zahraničních novinářů.

Projekt zasáhl díky pestrému programu širokou cílovou skupinu. Ve stávajícím kontextu je možné
pohlížet na více než 65% návštěvnost festivalu jako na značný úspěch. Díky importu kvalitních
zahraničních a domácích umělců oslovil festival odbornou i laickou veřejnost, domácí i zahraniční
návštěvníky (ve všech věkových skupinách). Někteří zahraniční návštěvníci měli v souvislosti
s celosvětovou epidemií COVID-19 zhoršenou možnost navštívit festival. Toto se však podařilo z velké
části kompenzovat realizací živých přenosů z festivalu.

Mezi hlavními cíli projektu bylo připomenout formou prestižního bienále význam skladatelské
osobnosti L. Janáčka. Uspořádat festival evropské kategorie, na kterém budou díla interpretována
předními zahraničními a tuzemskými interprety. Mezi cíle projektu patřila podpora cestovního ruchu
do místa, které je pevně spjaté s osobností L. Janáčka. Neméně významným cílem bylo rovněž vzbudit
a podpořit zájem o Janáčkovu tvorbu u tuzemského a zahraničního publika v regionu, kde skladatel žil
a působil. Janáček Brno 2020 svými výstupy v oblasti hlavního a doprovodného programu naplnil
vytyčené cíle projektu.
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Mediální výstupy projektu a propagace festivalu Janáček Brno 2020
Níže uvádíme výběr reflexí festivalu. V rámci festivalu byl natočen dokument JANÁČEK BRNO 2020,
který bude nabídnut České televizi k odvysílání a bude užíván pro další propagaci akce. Obdobný
dokument o festivalu Janáček Brno 2016 a 2018 ČT odvysílala v minulosti. Dále byly vytvořeny záznamy
z několika festivalových produkcí, se kterými bude nadále pracováno (Arnold Schoenberg Chor,
Zápisník zmizelého, recitál Jana Bartoše, koncert Pavel Haas Quartet)

Ohlasy z monitoringu medií
Divadelní noviny
Prestižní premiéra spojila vynikající možnosti brněnské opery s proslulým operním režisérem. Ideální
zahájení ambiciózního programu mezinárodně uznávaného festivalu Janáček Brno. Carsen se pokusil
přehledně vyložit komplikovaný příběh opery, Ivanović dovedl precizně hrající orchestr k nebývale
jemné promyšlené interpretaci díla a pěvci dílo korunovali. Inscenace se měla streamovat pro Opera
Vision, což znemožnila karanténní opatření. Karita Mattila ještě stihla předvést famózní Kostelničku
v Její pastorkyni, pak už se mohlo jen koncertovat.
Osud – Die Presse,Walter Gürtelschmied
Robert Carsen zavádí další úroveň času rozdělením postavy skladatele Živného na dva tenory. Půvabné
a názorné řešení.
Pod vedením svého šéfdirigenta Marko Ivanoviće brněnské Národní divadlo ukazuje své nejlepší
schopnosti sboru a orchestru.
Scéně dominují ostře vykreslené postavy: Angličan Philip Sheffield jako starý Živný, Ital Enrico Casari
jako jeho mladistvé alter ego, Češka Alžběta Poláčková jako milující Míla a Vídeňská Natascha Petrinsky
jako její rozzlobená matka.

Mundoclasico.com, Robert Ferrer
Osud
Co se týče sólistů, zářila především sopranistka Alžběta Poláčková (Míla Válková), s perfektní českou
dikcí, která byla při zpěvu plně srozumitelná a měla opravdu krásný hlas.
Zvláštní zmínku si zaslouží sbor Národního divadla v Brně, a to jak na jevišti, tak hudebně, všichni jeho
členové jednali a zpívali s absolutní oddaností této hudbě, která jim je tak blízká.
Arnold Schoenberg Chor
Sbormistr Erwin Ortner provedl celý koncert s vášní a emocemi, neustále hledal rovnováhu mezi
různými vokálními sekcemi a vyzdvihl také mnoho interpretačních detailů, které ukázaly, že je mistrem
v oboru sborového dirigování. Jeho temperamentní gesta nemohla být pro zvolený repertoár vhodnější
a jeho hluboká znalost nabízených partitur byla evidentní díky intenzivnímu a pečlivému frázování.
Zápisník zmizelého
Vynikající a pečlivý klavírní doprovod Róberta Pechance také přispěl k dosažení absolutního úspěchu
tohoto představení, rozhodně jednoho z nejlepších, jaké jsme si v Brně v posledních letech mohli užít.
Hvězdou večera byl slovenský tenorista Pavol Breslik s okázalým a mocným hlasem.
Její pastorkyňa
Karita Mattila v roli Kostelničky. Její mohutný a velkolepý hlas rezonoval v brněnském Janáčkově
divadle jako nikdy předtím.
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Sopranistka Pavla Vykopalová nebyla Mattilou vůbec zastíněna, svým jasným a bohatým hlasem velmi
dobře zpívala a hrála roli nevlastní dcery Jenůfy. Dva tenoristé Peter Berger (Laca Klemeň) a Richard
Samek (Števa Buryja) byli na stejné úrovni.
Sbor a orchestr Národního divadla v hudební režie Marka Ivanoviće v Brně zněl v opeře, kterou
dokonale znají, výborně. Operní večer v Brně s luxusním obsazením byl absolutním vrcholem
současného festivalu.
Zemlinsky Quartet
Vystoupení Zemlinského kvarteta bylo opravdu skvělé. Čtyři členové předváděli absolutní technické
zvládnutí svých nástrojů a opravdu neobvyklou koordinaci.
Autentický esteticko-umělecký zážitek Zemlinského kvarteta, jednoho z nejzajímavějších českých
smyčcových kvartet, která dnes existují.

MDR Kultur – das Radio / LFH Dresden, Michael Ernst
V každém případě měla premiéra „Osud“ v Brně téměř osudový efekt.
Režisér Robert Carsen při svém debutu v České republice oslavil šikovným vedením emocionálně
vzrušující podívanou.
Janáček má ve své hudbě spoustu moravských lidových melodií, zejména ve sborových scénách. Sbor
a orchestr Janáčkovy opery realizoval tyto někdy složité výzvy v hudební režii Marka Ivanoviće
s obrovskou energií.
Philip Sheffield zoufale zpívá po svém životě – úžasně citlivý tenorový zpěv se silou a energií.
Malý syn Doubek (Petr Hrůša), který se matky ptá, zda ví, co je to láska, je velmi roztomilý – tento
dojemný moment je nabitý emocemi.

Bachtrack, Frank Kuznik
Její pastorkyňa
„Druhé dějství bylo velmi intenzivní, a vše se točilo kolem strhujícího výkonu Mattily. Hloubka
a nuance, kterou do postavy vnáší je nepřekonatelná. Mattila roli nehraje, ale obývá ji. Její agónie byla
hmatatelná a její zoufalství bylo jako plamen, který rostl, dokud ji nepřivedl k nemyslitelnému.
Mattila byla perfektně doplněna Vykopalovou, která nabídla něžné kontrastní zobrazení mladé matky
oddané svému novorozenci, zvýrazněné zářivou a dojímavou modlidbou k Panně Marii.
Vykopalová dokázala zachytit komplexní směs Jenůfiny bolesti a velkorysosti. Samek i Berger
předváděli silné výkony a Jiří Sulženko přidal hlas morální autority jak mlýnský mistr Stárek. Sbor
Národního dovadla v Brně byl vynikající, stejně jako domácí orchestr pod taktovkou Marko Ivanoviće –
specialista na hudbu 20. století s nativním citem pro český repertoár, jeho ztvárnění partitury bylo tak
pečlivé, že titulky byly nadbytečné – příběh byl v hudbě naprosto jasný.

OperaWire, Alan Neilson
Osud
Hudební stránka produkce byla pod vedením Marka Ivanoviće. Vytvořil z Janáčkova orchestru
energický, jasný a čistý zvuk, ve kterém nádherně zachytil melodie a lyriku díla s lidovou tématikou.
Udržoval rovnováhu mezi orchestrálními sekcemi a pódiem.
Sheffield vytvořil skvělý herecký výkon jako Živný, když procházel příběhem reagující na své mladší já
a pokoušel se utvářet své vzpomínky v prvních dvou dějstvích, a poté se zhroutil pod emocionální tíhou
své minulosti v závěrečném aktu.
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Casari vytvořil vášnivý výkon jako mladý Živný. Má silný hlas s příjemným zabarvením, který chytře
použil k rozvoji své postavy.
Sopranistka Alžběta Poláčková udělala vynikající dojem v roli Míly Válkové. Má úžasně všestranný
a výborný hlas, který využívá s excelentní technikou, což bylo krásně ilustrováno v jejím prvním dějství,
v lyrickém monologu „Mne seznámili s váženým mužem“.
Sbor Janáčkovy opery zpíval dobře a jasně a krásně přednesl okouzlující lidové sborové části v prvním
jednání.
Osud byl zajímavou a do značné míry poutavou inscenací s nádherným zpěvem.
Zápisník zmizelého
Slovenský tenorista Pavol Breslik vytvořil prvotřídní interpretaci, ve které jeho schopnost rozvíjet
hlasovou linii naplněnou expresivním pocitem zachytila Janovy složité a protichůdné emoce, dokonce
i složité vrchní tóny byly podávány s vášnivou intenzitou.
Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, která zpívala roli cikánky, využila příležitosti k předvedení krásy
svého hlasu a své jemné techniky zpěvu.
Tři ženské hlasy, působící jako řecký sbor, patřily Romaně Kružíkové, Kristýně Kubové a Ivaně Pavlů
Vytvořily nádherně svůdný doprovod k písním devět a deset.
Celkově se představení ukázalo jako velmi úspěšné, s Breslikovou působivou interpretací jako
středobodem Janáčkova písňového cyklu.

Online Merker, Robert Quitta
Zemlinsky quartet
Koncert Zemlinského kvarteta byl vynikající, samotné místo vily Löw-Beer je působivé. Kvarteta Janáčka
a Zemlinského jsou samozřejmě perfektně známá, ale pro zahraničního hosta je překvapivější
smyčcové kvarteto č. 1 Josefa Suka – skladatele, který se zde nehraje často.

Klasika plus, Ottová
Zemlinsky Quartet
Co činí Zemlinsky Quartet výjimečným, je prožitek ze hry, který je patrný od první do poslední noty,
vzájemná komunikace a sladění. Schodišťová hala Vily Löw-Beer se otřásala bouřlivým potleskem.
Klasika plus, Veber
OSUD
V Brně při zahájení festivalu nabídli publiku skutečnou událost. První Carsenovu režii vytvořenou přímo
pro české divadlo, ne jako koprodukční licenci.
Josef suk piano Quartet
Klavírní kvarteto Josefa Suka působí nádherně sehraně, hraje vášnivě a přesně.
Silnou stránkou souboru je společně cítěný tah na potřebných místech, otevřenost netlumeným
emocím a společně cítěné gesto.
Její pastorkyňa s Karitou Matilla – Veber – Klasika plus
Uměním vrcholně dramatického zpěvu, divadelní intuicí a celoživotní zkušeností posílila v inscenaci
světové parametry.
Ani v dramatičtějších partech, které jejímu naturelu velmi padnou, se dosud neztrácí původní lyrický
základ jejího mimořádného hlasu.
Je velkolepá, sugestivní, neopakovatelná. A dokonalá ve výslovnosti češtiny.
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Ke dvěma představením v rámci festivalu Janáček Brno 2020 získalo tamní Národní divadlo sopranistku
Karitu Mattilu. Poslední příležitost, kdy se v Česku ještě smělo naplno zpívat, využilo o víkendu
velkolepě. Její hostování v Janáčkově divadle v roli Kostelničky zůstane v paměti hodně dlouho.
Aktuálně.cz, Boris Klepal
Osud
Festival Janáček Brno dal při zahájení najevo, že se příliš nezaobírá domácími měřítky na to, co je
v opeře možné. Velkou práci navíc odvedl v nekompromisní kvalitě i pod hrozbou nových
koronavirových omezení – ta se samozřejmě vznáší nad dalším programem. O to důležitější je
festivalem do světa vyslaný signál, že i za maximálně nejistých podmínek lze pracovat na špičkové
úrovni.

Město Hudby, Pavlica
Koncert orchestru Janáčkovy opery 10. 10. 2020
Špaček je mistr křišťálově jasného tónu a precizní práce se smyčcem – i ty nejexpresivnější části
v gradacích, kde se nějaká ta „špína“ a drsnost mohou vždy objevit, pronikají orchestrem jako přesně
vyměřený řez skalpelem. /Josef Špaček, Putování dušičky/. Skutečně jímavými se v nastudování
orchestru Janáčkovy opery stala obě Adagia, to první s bezchybným frázováním a křehoučkou
dynamikou, a to druhé s emocemi přetékajícím violoncellovým sólem Josefa Klíče. Pochvalu si zaslouží
především mohutná vibrata, kterým interpret dodal obzvláště citlivá zakončení. Dirigent Kružík
zvládnul výtečně nejen lyriku, ale i rychlejší části – například krátkému tanečnímu Andante con
moto propůjčil nejen onu taneční lehkost, ale i určitou distingovanost a upravenost. Ostatně orchestr
Janáčkovy opery hrál tak hezky, až si to vysloužilo pár neplánovaných potlesků mezi větami. /Suita pro
smyčce/.

Klasika plus, Jindřiška Bártová
Koncert orchestru Janáčkovy opery 10. 10. 2020
Obě Janáčkovy houslové skladby přijel zahrát Josef Špaček, kterého publikum zná z ještě nedávného
působení ve funkci koncertního mistra České filharmonie.
Dirigent Robert Kružík byl oním jednotícím činitelem, který dal celému večeru punc vysoké kvality.
Jestliže se množí názory, že kultura je cosi nadbytečného, a jestliže podobné chápání naznačuje
dokonce hlava státu, pak asi žijeme v Půlnočním království a královi rádcové to s námi nemyslí ani
trochu dobře.
Jeden z prozatím posledních koncertů Festivalu Janáček Brno 2020 tedy nadšeným potleskem po
Lašských tancích neskončil, nýbrž vstoupil do své druhé, závažnější části. Na jeviště přišli
ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser, umělecký šéf souboru Janáčkovy opery Jiří
Heřman a ředitel brněnské waldorfské školy Tomáš Jedlička a všichni pronesli krátký projev shrnující
argumenty pro podporu kultury, která není „něco navíc“, ale je „základem naší civilizace“. Následoval
souhlasný dlouhotrvající potlesk. A poté přišla na scénu pěvkyně Lucie Hájková, která spolu s dětmi
z waldorfské školy (pro ty, kteří to nevědí: tato škola pomáhá dětem k harmonickému rozvoji mimo
jiné zpěvem a hudbou) přednesla závěrečnou scénu ze Smetanovy Libuše. Ale – jak zdůraznil řečník na
pódiu – „protože jsme disciplinovaní, nebudeme zpívat, budeme recitovat“.
Výsledek byl napůl mrazivý, napůl povznášející.
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Propagace festivalu Janáček Brno 2020
NdB navázalo na předešlé zkušenosti s realizací propagační kampaně festivalu Janáček Brno. Celkově
lze marketingovou kampaň festivalu vyhodnotit jako velmi úspěšnou, což dokazuje vysoká návštěvnost
webových stránek festivalu Janáček Brno 2020.

Předprodej vstupenek a tím i propagační kampaň festivalu byla zahájena s velkým předstihem,
29. 11. 2019. Tento krok se velmi osvědčil a zvýšil do značné míry možnosti především u prezentace
festivalu směrem do zahraničí.

Propagační kampaň festivalu zahrnovala všechny dostupné nástroje. Tradičně byl kladen důraz na online marketing v čele s uživatelsky přívětivými webovými stránkami v jazykových mutacích.

V rámci reklamní kampaně byla realizována rovněž klasická forma reklamy s důrazem na propagaci
v zahraničí. Proběhla tištěná inzerce v odborném a denním tisku (vč. celorepublikového) a na
internetových portálech, výlepy plakátů, billboardů. Dále bylo využito roll-up bannerů a velkoplošných
bannerů pro propagaci v rámci ploch NdB a partnerských institucí. Byly vyrobeny a distribuovány
programové brožury s nabídkou programu festivalu, speciál magazínu DIVA věnovaný festivalu
a využity všechny distribuční sítě a propagační kanály NdB. Bylo využito rovněž prostoru pro prezentaci
festivalu na veletrzích a při dalších zahraničních příležitostech (ve spolupráci s Czech Tourism,
Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy, Turistickým informačním centrem města Brna, odborem
zahraničních vztahů města Brna). V Brně a ve Vídni byly uspořádány tiskové konference festivalu. Aby
bylo možné oslovení zahraničních návštěvníků, byly zpracovány cizojazyčné verze internetových
stránek festivalu (anglická, německá, japonská a ruská) a dalších reklamních materiálů.

Byly navázány barterové spolupráce s mediálními partnery za účelem propagace festivalu. Z hlavních
mediálních partnerů se jednalo o Českou televizi a mediální skupinu MAFRA. Mediální podpora byla
pro festival zajištěna rovněž u dalších partnerů Národního divadla Brno.

Festival nabídnul slevy pro děti, studenty, seniory, držitele ZTP a ZTP/P. Všechny festivalové akce byly
plně otevřené a přístupné návštěvníkům bez ohledu na formu zdravotního znevýhodnění
(bezbariérový přístup). Ceny vstupenek byly od počátku stanoveny tak, aby byly pro návštěvníky
přijatelné. Navíc bylo zřízeno zvýhodněné festivalové předplatné (FESTIVAL PASS), nabízející cenové
zvýhodnění při nákupu více vstupenek na akce festivalu.
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Přínos projektu
Festival Janáček Brno si již získal pozici mezi festivaly „evropského formátu“ a budí patřičnou pozornost
a zájem nejen v ČR, ale rovněž v zahraničí (i v ročníku 2020 bylo na festivalu přítomno zahraniční
publikum, značný ohlas v zahraničí sklidily rovněž on-line přenosy z festivalu). Festival nabízí možnost
návštěvy zahraničních a domácích produkcí, doplněných doprovodným programem (kompletní
program festivalu přikládáme v závěrečné zprávě dále, online je dostupný na www.janacek-brno.cz).
V ročníku 2020 byla účast zahraničních souborů omezena. I když nebylo možné realizovat kompletní
operní hostování, podařilo se pro program festivalu získat vyhlášené zahraniční umělce (Robert Carsen,
Karita Mattila, Arnold Schoenbergchor a další).

Klíčové je zavedení tradice mezinárodního uměleckého festivalu, soustředěného kolem osobnosti
Leoše Janáčka, který vedle jevištních děl přesahuje i do dalších příbuzných oborů a cílí na široké
spektrum návštěvníků (odborná i laická veřejnost, domácí i zahraniční návštěvníci ve všech věkových
skupinách). Právě město Brno je díky tomu, že v něm Leoš Janáček více než 40 let aktivně působil,
k realizaci festivalu naprosto ideální.

Přínos projektu pro obor sestává primárně z nových poznatků a nových pohledů na interpretaci díla
Leoše Janáčka, setkávání odborné i laické veřejnosti v mezinárodním kontextu a osvětové činnosti
u širší veřejnosti (propagační kampaň festivalu, která dostává do povědomí Janáčkovo jméno v širším
kontextu). Festival dlouhodobě podporuje také mladé umělce – studenty uměleckých oborů, kterým
dává příležitost vystoupit před festivalovým publikem. I v ročníku 2020 pokračovala úspěšná
spolupráce s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně a Konzervatoří Brno.

Národní divadlo Brno 7. ročníkem Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno, který
je nejvýznamnějším projektem instituce, zvyšuje svoji prestiž, navazuje spolupráci s dalšími předními
evropskými operními domy, uměleckými soubory a osobnostmi, zahraničními návštěvníky, odbornými
kritiky i médii (za všechny body programu zmiňujeme za ročník 2020 na tomto místě novou inscenaci
Roberta Carsena vytvořenou speciálně pro Brno). Realizací festivalu vzniká kontinuita, na kterou může
divadlo navazovat a využít ji rovněž při dalších projektech (oslovování zahraničních a domácích
návštěvníků, odborné kritiky, hostování divadla v zahraničí atd.). Realizací festivalu je dosaženo lepších
podmínek pro rozvíjení odkazu díla Leoše Janáčka operním souborem, který nese jeho jméno.

Zároveň je nutné podotknout, že festival Janáček Brno by se nemohl konat bez opory silné organizace,
jako je Národní divadlo Brno. Velké možnosti festivalu dávají tři divadelní budovy spravované
Národním divadlem Brno v čele s Janáčkovým divadlem majícím největší divadelní jeviště v České
republice. Národní divadlo Brno do festivalu vkládá obrovský vklad v podobě práce svých zaměstnanců.
Značným přínosem jsou rovněž inscenace souboru Janáčkovy opery NdB, které mají velmi vysokou
kvalitu.
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PODROBNÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI A TRŽEB FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2020
Podrobný přehled návštěvnosti jednotlivých představení, které se odehrály v rámci festivalu Janáček
Brno v roce 2020.

Titul

Datum

Kapacita

Návštěvnost

% návštěv.

Tržba Kč

Dřevo promluvilo

29.9.20 17:00

Host z ČR 20/21

223

218

97,76 %

11 400,00

Josef Suk Piano Quartet /F/

4.10.20 15:00

Host z ČR 20/21

120

117

97,50 %

20 414,78

Pavel Haas Quartet /F/

11.10.20 11:00

Host z ČR 20/21

190

176

92,63 %

47 499,75

Arnold Schoenberg Chor /F/

30.9.20 19:00

140

140

100,00 %

27 119,09

Zápisník zmizelého /F/

1.10.20 19:00

150

146

97,33 %

56 770,44

FILHARMONIE BRNO/F/

11.10.20 19:00

Host z ČR 20/21

270

218

80,74 %

44 092,25

Klavírní recitál J. Jiraského /F/

3.10.20 11:00

Host z ČR 20/21

30

30

100,00 %

10 463,73

Klavírní recitál J. Jiraského /F/

3.10.20 13:00

Host z ČR 20/21

20

10

50,00 %

3 550,00

Koncert HF JAMU /F/

10.10.20 11:00

Host z ČR 20/21

31

30

96,77 %

3 020,00

Matiné JAMU /F/

4.10.20 11:00

Host z ČR 20/21

30

29

96,67 %

7 266,00

Zemlinsky Quartet /F/

3.10.20 15:00

Host z ČR 20/21

95

95

100,00 %

26 827,16

Její pastorkyňa /F/

3.10.20 19:00

ND Brno 2020/21

941

681

72,37 %

371 287,34

Její pastorkyňa /F/

4.10.20 19:00

ND Brno 2020/21

941

464

49,31 %

208 622,44

Koncert orchestru JO/F/

10.10.20 19:00

ND Brno 2020/21

500

410

82,00 %

134 948,00

Osud /F/

28.9.20 19:00

ND Brno 2020/21

941

604

64,19 %

197 619,00

Osud /F/

29.9.20 19:00

ND Brno 2020/21

941

378

40,17 %

151 304,31

Brno Contemporary Orchestra /F/

8.10.20 19:00

Host z ČR 20/21

282

148

52,48 %

20 506,75

5 845

3 894

66,62 %

1 342 711,04

celkem:

Host ze zahraničí
20/2
Host ze zahraničí
20/2

17
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EKONOMICKÁ BILANCE FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2020
Níže uvedená tabulka ukazuje ekonomickou bilanci festivalu Janáček Brno 2020. Část akcí se nemohla
v roce 2020 odehrát a byly přesunuty do roku 2021. Rovněž čerpání části dotací festivalu Janáček Brno,
původně určených pro ročník 2020, se po dohodě s donátory přesunulo na aktivity festivalu konající se
v roce 2021. Za rok 2021 budou tak vyúčtovány finanční příspěvky na festival od statutárního města
Brna, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů a Jihomoravského kraje. Realizován bude
rovněž live stream inscenace Osud ve spolupráci s Opera vision.
NÁKLADY NA PROJEKT Festival Janáček
1. Mzdové náklady celkem:

9 862 125,10

z toho: mzdy zaměstnanců vč. pojištění

9 453 217,10

ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) vč. daňových odvodů

408 908,00

2. Umělecké honoráře vč. ostatních osobních nákladů celkem (specifikujte):

10 737 757,37

honoráře

9 505 723,14

odměny hostujícím souborům

1 232 034,23

3. Náklady na služby celkem:

368 918,00

z toho: nájem (techniky, prostor, nástrojů)

355 718,00

doprava

13 200,00

spoje (poštovné, telefony, internet apod.)
4. Cestovné celkem:

8 252,34

z toho: cestovní náklady organizátorů
z toho: zahraniční cesty

5 278,09

cestovní náklady účinkujících

2 974,25

5. Náklady na propagaci celkem:

3 313 732,58

z toho: tištěná propagace (plakáty, letáky ap.)

2 502 043,54

placená inzerce (Facebook, Google, Seznam)

284 119,84

překlady, muzikologické texty, tlumočení

527 569,20

6. Autorské poplatky celkem:

1 121 188,82

7. Materiálové náklady celkem:

5 234 102,54

8. Náklady na reprezentaci celkem (specifikujte):

109 696,52

občerstvení, květinová dekorace

109 696,52

9. Ostatní náklady související s projektem celkem (specifikujte):

2 222 426,10

poplatky, ostraha, stěhování, produkční práce

727 872,09

prodej divadelního zboží

180 810,83

kurzový rozdíl

30 350,05

energie

70 621,30

opravy a údržba

176 247,27

drobný majetek (rekvizity, mobil, notebook)

1 036 524,56

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

32 978 199,37
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PŘÍJMY Z REALIZACE PROJEKTU Festival Janáček
1. Příjmy ze vstupného celkem:

1 342 711,04

(průměrná cena 1 vstupenky: 344,82 Kč)
2. Ostatní příjmy z projektu – specifikujte:

26 307,46

prodej zboží

26 307,46

Další zdroje krytí projektu

30 702 325,26

1. vlastní finanční vklad žadatele
2. sponzoři celkem
z toho – smlouva o reklamě

514 958,60

3. dary

500 000,00

4. jiné ústřední orgány (ministerstva)

11 500 000,00

5. orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj)

18 158 000,00

6. Státní fond kultury
7. ostatní zdroje krytí (specifikujte) – kurzové rozdíly

29 366,66

8. zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)
PŘÍJMY CELKEM

32 071 343,76
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JANÁČEK BRNO 2021–2024
Rok 2020 byl pro všechny subjekty působící v kultuře extrémně komplikovaný – vzhledem k šíření
onemocnění COVID-19 a souvisejícím opatřením k omezení šíření této nemoci. Festival Janáček Brno
musel velmi akčně reagovat na nutné změny v programu, dané aktuálními legislativními podmínkami
pro realizaci kulturních akcí. V samotném průběhu festivalu musel být program několikrát upraven a po
zákazu živých produkcí byly nasazeny záznamy a živé přenosy z festivalu. Národní divadlo Brno získalo
realizací ročníku festivalu Janáček Brno 2020 řadu nových zkušeností – především v oblasti živých
přenosů z koncertů – které nadále využije v dalších ročnících festivalu. Pozitivně se projevila zkušenost
Národního divadla Brno s přípravou obdobných projektů, která pomohla zvládnout rychlé změny
v produkci festivalových akcí.

Festival Janáček Brno je bienále, které se koná v každém sudém roce. V každém lichém roce se konají
preview akce festivalu v menším rozsahu. V roce 2021 se bude konat část akcí, která se nemohla
odehrát v rámci festivalu Janáček Brno 2020. Ročník 2020 neměl ideální podmínky, aby mohl plně
využít prestiž, kterou festival získal oceněním Opera Awards za nejlepší festival roku 2018. Tohoto
prestižního ocenění bude nadále využito při propagaci festivalu Janáček Brno 2022.

Již nyní jsou v plném proudu přípravy 8. mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno
2022. Konat se bude v termínu 2. 11. – 19. 11. 2022 v Brně. V termínu 30. 11. 2021 bude zveřejněn
program festivalu Janáček Brno 2022 v rámci preview koncertu v divadle Reduta v Brně a bude zahájen
předprodej vstupenek na 8. ročník.

Paralelně probíhá rovněž příprava dalšího ročníku festivalu, 9. mezinárodního operního a hudebního
festivalu Janáček Brno 2024, který se bude konat v termínu 1. 11. – 17. 11. 2024.
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PROGRAM FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2020
JANÁČEK BRNO 2020
7. MEZINÁRODNÍ OPERNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
28. 9. – 16. 10. 2020
www.janacek-brno.cz
ČERVENĚ JSOU VYZNAČENY AKCE, KTERÉ SE V ROCE 2020 NEMOHLY ODEHRÁT

OPERNÍ PRODUKCE
28. 9., 19 h Janáčkovo divadlo
Slavnostní zahájení festivalu
Leoš Janáček – Osud (premiéra)
dirigent: Marko Ivanović, režie: Robert Carsen
Janáčkova opera NdB
repríza 29. 9.

1. 10., 19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál) + live stream na www.janacek-brno.cz
Leoš Janáček – Zápisník zmizelého (premiéra uvedení díla dle scénických poznámek autora)
tenor: Pavol Breslik
klavír: Róbert Pechanec
v první polovině večera byl uveden klavírní recitál Jana Jiraského
Leoš Janáček – V mlhách, Béla Bartók – Allegro barbaro, Kryštof Mařatka: Onyrik – příběhy budoucí a
cizokrajné pro jinak temperovaný klavír (skladba interpretována přímo autorem), Igor Fjodorovič
Stravinskij – Piano Rag Music
Repríza streamu Zápisník zmizelého: 6. 10., 19 h, na www.janacek-brno.cz

2.10., 19 h, Mahenovo divadlo
ZRUŠENO
Leoš Janáček – Příhody Lišky Bystroušky
Dirigent: Martin Doubravský, režie: Linda Keprtová
Divadlo F. X. Šaldy (Liberec)

3. 10., 19 h, Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
dirigent: Marko Ivanović, režie: Martin Glaser
Kostelnička: Karita Mattila
Janáčkova opera NdB
repríza 4. 10., 19 h

7.10., 19 h, Janáčkovo divadlo
ZRUŠENO
Bohuslav Martinů – Řecké pašije, premiéra
Dirigent: Robert Kružík, režie: Jiří Heřman
Janáčkova opera NdB
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10.10., 19 h, Janáčkovo divadlo
ZRUŠENO
Richard Strauss – Salome
Dirigent: Balázs Kocsár, režie: András Almási-Tóth
Salome: Sera Gösch
Maďarská státní opera (Budapešť)

15.10., 19 h, Divadlo na Orlí
ZRUŠENO
Daniel Šimek/Otto Kauppinen – S.A.M.P.O., premiéra
Dirigent: Daniel Šimek, režie: Kateřina Křivánková
Komorní opera Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Repríza 16.10., 17 h

KONCERTY, RECITÁLY, KOMORNÍ ŘADA
30. 9., 19 h divadlo Reduta (Mozartův sál)
Arnold Schoenberg Chor
Arnold Schönberg: Volksliedsätze (výběr)
Arvo Pärt: Nunc dimittis
Josef Suk: Deset zpěvů pro ženský sbor
Jan Nepomuk David: Volksliedsätze (výběr)
Arvo Pärt: Virgencita
Johannes Brahms: Milostné písně – Valčíky
Sbormistr: Erwin Ortner

3. 10., 11 a 13 h, Památník Leoše Janáčka
Jan Jiraský
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (první řada), V mlhách

3. 10., 15 h, Vila Löw-Beer
Zemlinsky Quartet
Leoš Janáček – Mládí (transkripce od Kryštofa Mařatky)
Josef Suk – Smyčcový kvartet č. 1
Alexander Zemlinsky – Smyčcový kvartet č. 1

4. 10., 11 h, Památník Leoše Janáčka
Matiné posluchačů hudební fakulty JAMU
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (1. řada), Richard Strauss – Andante pro lesní roh a klavír,
Claude Debussy – Premiére rhapsodie pro klarinet a klavír, Leoš Janáček – Sonáta pro housle a klavír

4. 10., 15 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
Josef Suk Piano Quartet
Gustav Mahler – Klavírní kvartet a moll, Leoš Janáček – Klavírní trio (rekonstrukce Miloš Štědroň), Josef
Suk – Kvartet a moll pro klavír, housle, violu a violoncello, Alfred Schnittke – Klavírní kvartet
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4.10., 19 h, Besední dům
ZRUŠENO
Pražský filharmonický sbor
Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster
Vítězslav Novák – Výběr ze sborové tvorby
Igor Fjodorovič Stravinskij – Svatba pro sóla, smíšený sbor, čtyři klavíry a bicí
Sbormistr: Lukáš Vasilek
Sólisté: Lucie Silkenová, Jana Hrochová, Jiří Brückler, Martin Slavík

6.10., 19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
ZRUŠENO
Recitál Pavol Breslik a Róbert Pechanec
Tenor: Pavol Breslik
Klavír: Róbert Pechanec
Výběr z písňové tvorby – Claude Debussy, Richard Strauss, Alban Berg, Leoš Janáček, Joaquín Turina

7.10., 19 h, Červený kostel (Českobratrský evangelický chrám J.A.Komenského)
Kostelní písně ze Znorov, premiéra koncertního pořadu pro festival
Magdalena Múčková, strážnická cimbálová muzika Danaj a hosté

ZRUŠENO

8. 10., 19 h, Mahenovo divadlo
Brno Contemporary Orchestra
dirigent: Pavel Šnajdr
klavír: Pavel Zemen
Václav Dobiáš: Říkadla pro nonet
Leoš Janáček: Concertino JW VII/11
Martin Smolka: Hats in the sky (společně s projekcí filmu Vormittagsspuck Hanse Richtera z roku 1928,
hudba je komponovaná přímo k tomuto filmu)
Igor Stravinskij: Pulcinella – suita pro orchestr
Původní program:
ZRUŠENO
Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire
Leoš Janáček: Concertino
Igor Fjodorovič Stravinskij: Pulcinella
Sólisté: Gun-Brit Barkmin, Jan Hájek, Lukáš Bařák, Václava Krejčí Housková

9. 10., 19 h, Mahenovo divadlo
PhilHarmonia Octet Prague
Leoš Janáček – studie z opery Z mrtvého domu (úprava Tomáš Ille)
Isang Yun – Octet
M. P. Musorgskij – Obrázky z výstavy (Kartinky), transkripce pro dechové okteto – Tomáš Ille
Původní program:
ZRUŠENO
Leoš Janáček: suita z opery Z mrtvého domu (úprava Tomáš Ille)
Gustav Mahler: písně ze sbírky Chlapcův kouzelný roh
Isang Yun: Octet
Baryton: Christoph Pohl
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10. 10., 11 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
Koncert posluchačů HF JAMU v Brně
Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
Leoš Janáček: V mlhách
Leoš Janáček: Mládí
Původní program:
ZRUŠENO
Komponovaný pořad posluchačů HF JAMU v Brně – prohlídka hudební fakulty s koncerty

10. 10., 19 h, Janáčkovo divadlo
Orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Dirigent – Robert Kružík
Housle – Josef Špaček
Klavír – Miroslav Sekera
Leoš Janáček: Žárlivost (Úvod k Její Pastorkyni)
Leoš Janáček: Houslový koncert putování dušičky, pro sólové housle a orchestr
Leoš Janáček: Suita pro smyčce
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Leoš Janáček: Lašské tance

10.10., 15 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
ZRUŠENO
Dětský sbor Brno
Sbormistryně: Valeria Maťašová
Sólisté: Jana Hrochová, Andrea Široká, Jiří Hájek, Ondřej Koplík
Recitátor: Alois Švehlík
Leoš Janáček – Říkadla
Bohuslav Martinů – Otvírání studánek
Hans Krása – Brundibár

11. 10., 11 h, divadlo Reduta (Mozartův sál) + live stream na www.janacek-brno.cz
Pavel Haas Quartet
Bohuslav Martinů (1890–1959): Smyčcový kvartet č. 7 “Concerto da camera” H 314
Leoš Janáček (1854–1928): Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“, JW VII/8 Antonín
Dvořák (1841–1904): Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, op. 97
Původní program:
ZRUŠENO
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 2
Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet č. 3

11. 10., 19 h, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Staré Brno)
Filharmonie Brno
Dirigent – Dennis Russell Davies
Charles Ives – Symfonie č. 3 „The Camp Meeting”
Leoš Janáček: Adagio pro orchestr
Arvo Pärt – Symfonie č. 3
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Původní program:
ZRUŠENO
Filharmonie Brno a sbor Janáčkovy opery NdB
Dirigent: Dennis Russell Davies
Sbormistr: Pavel Koňárek
Varhany: Petr Kolař
Sólisté: Jana Hrochová, Jana Šrejma Kačírková, Peter Berger, Jiří Sulženko
Leoš Janáček: Věčné evangelium
Leoš Janáček: Glagolská mše

11.10., 15 h, Vila Tugendhat
ZRUŠENO
Recitál Tomáše Krále a Matana Porata
Baryton: Tomáš Král
Klavír: Matan Porat
Leoš Janáček – Slezské písně, Moravská lidová poezie v písních (výběr), 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října
1905)
Výběr z písňové tvorby – Claude Debussy, Gustav Mahler

13. 10., 19 h, live stream na www.janacek-brno.cz
Klavírní recitál Jana Bartoše
Leoš Janáček – 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905), Po zarostlém chodníčku, Thema con variazioni,
V mlhách

16. 10., 19 h, live stream na www.janacek-brno.cz
Slavnostní závěr festivalu
Bamberští symfonikové
dirigent: Jakub Hrůša
Leoš Janáček – Velká suita z opery Příhody lišky Bystroušky (úprava Jakub Hrůša)
Richard Strauss – Alpská symfonie
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DALŠÍ ZÁZNAMY UVEDENÉ V RÁMCI FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2020
7. 10. 2020 byl ve spolupráci s ČT art uveden záznam představení Příhody lišky Bystroušky souboru
Janáčkovy opery NdB.
12. 10. 2020 byl uveden na webových stránkách festivalu www.janacek-brno.cz záznam “Dokument
o MFJB 2016”.
14. 10. 2020 byl uveden na webových stránkách festivalu www.janacek-brno.cz záznam “Dokument
o MFJB 2018”.
15. 10. 2020 byl ve spolupráci s ČT art uveden záznam představení Věc souboru Janáčkovy opery NdB.

DOPROVODNÝ PROGRAM
29. 9. 2020, 17 h, divadlo Reduta
Konzervatoř Brno
Leoš Janáček: Dřevo promluvilo (Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá…)
Tři příběhy o lásce, životě a smrti vybrané z díla Leoše Janáčka.
Dirigent/hudební nastudování: Tomáš Krejčí
Choreografie: Ladislava Košíková
Režie a dramaturgie: Hana Mikolášková
11. 10. 2020, 13 h, Ústřední hřbitov Brno
Pietní akt u hrobu Leoše Janáčka
28. 9. – 16. 10. 2020, foyer Janáčkova divadla a Památník Leoše Janáčka
Výstava k opeře Osud (foyer Janáčkova divadla)

Lektorské úvody
Leoš Janáček – Osud
29. 9. 2020 v 18:15 h – přednášející: Patricie Částková
Leoš Janáček – Zápisník zmizelého (premiéra uvedení díla dle scénických poznámek autora)
1. 10. 2020 v 18:15 h, divadlo Reduta (Mozartův sál) – přednášející: Jiří Zahrádka
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
3. 10. 2020 v 18:15 h, Janáčkovo divadlo – přednášející: Jiří Zahrádka
4. 10. 2020 v 18:15 h, Janáčkovo divadlo – přednášející: Jiří Zahrádka

12. 10.
Den s Janáčkem
ZRUŠENO
V Janáčkových stopách Brnem, průvodce Jiří Zahrádka, Jan Špaček
Otevřený dům s Janáčkem, prohlídka Janáčkova divadla s programem a hudbou L. Janáčka v 14, 14:30,
15 a 15:30.
Krok za oponu s Janáčkovou operou Osud, průvodce: šéfdirigent Janáčkovy opery NdB Marko Ivanović
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SEZNAM PŘESUNUTÝCH PRODUKCÍ FESTIVALU JANÁČEK BRNO DO ROKU 2021
27. 5. 2021, 19 hodin – Kostelní písně ze Znorov (folklorní koncert), Červený kostel
29. 5. 2021, 19 hodin – Dětský sbor Brno, Divadlo Reduta
5. 11. 2021, 19 hodin – Řecké pašije (premiéra), Janáčkova opera NdB, JD (7. a 19. 11. 2021 repríza)
13. 11. 2021, 19 hodin – Recitál Tomáše Krále a Matana Porata ve Vile Tugendhat
20. 11. 2021, 19 hodin – Koncert Pražského filharmonického sboru, Besední dům
26. 11. 2021, 17 hodin – Osud (STREAM), Janáčkova opera NdB, JD (27. 11. 2021 repríza)
30. 11. 2021, 19 hodin – Recitál Pavola Breslika a Róberta Pechance, Divadlo Reduta – na tomto
koncertu bude zahájen předprodej vstupenek na MFJB 2022 (+LIVE STREAM PRO OPERA VISION)

SEZNAM ZRUŠENÝCH INSCENACÍ FESTIVALU JANÁČEK KVŮLI VLÁDNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ
ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA JAŘE 2020 (PRVNÍ VLNA ÚPRAVY PROGRAMU FESTIVALU)
2.10., 19 h, Mahenovo divadlo
ZRUŠENO
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Dirigent: Yoel Gamzou, režie: Armin Petras
Jenůfa: Nadine Lehner
Divadlo Brémy

3.10., 19 h, Janáčkovo divadlo
ZRUŠENO
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Dirigent: Robert Kružík, režie: Claus Guth
Kostelnička: Karita Mattila, Jenůfa: Jana Šrejma Kačírková
Janáčkova opera NdB ve spolupráci s Královskou operou (Covent Garden)
Repríza 5.10., 19 h

Archiv programu, festivalový magazín DIVA, fotogalerie a aktuální informace o festivalu naleznete na
oficiálních stránkách www.janacek-brno.cz
Kontakt pro další informace o festivalu: MgA. Pavel Lojda, tajemník festivalu Janáček Brno
e-mail: lojda@ndbrno.cz, mobil: +420 724 754 538
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2.2 FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2020

Základní informace o festivalu DSB
11. ročník mezinárodního festivalu činoherního divadla Divadelní svět Brno byl z důvodu celosvětové
epidemiologické situace a s ní souvisejících nařízeních vlády ČR zrušen. Část programu byla přesunuta
na rok 2021. Festival se měl konat na těchto místech:
Janáčkovo divadlo
Mahenovo divadlo
Divadlo Reduta
Divadlo Husa na provázku
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku
Provázek.dvůr
Divadlo Polárka – malá a velká scéna
Činoherní scéna Městského divadla Brno
Hudební scéna Městského divadla Brno
Divadlo Orlí
Studio Marta
Björnsonův sad
Vila Löw Beer

Celkový počet naplánovaných festivalových představení
61 produkcí z toho
48 českých produkcí
13 zahraničních produkcí
19 produkcí pro rodiny s dětmi

Pořadatel DSB
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
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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/divadelni_svet_brno

Realizační tým
Ředitel festivalu: Martin Glaser (ředitel NdB)
Dramaturgická rada: Jan Cimr (Divadlo Polárka), Barbara Gregorová (NdB), Hana Hložková (NdB),
Marek Horoščák (JAMU), Karel Littera (NdB), Miroslav Ondra (MdB), Martin Sládeček (DHnP), Jan
Šotkovský (MDB)
Produkce: Jitka Lanšperková
Marketing: Eva Sedláčková
Grafická podoba festivalu: Robert V. Novák
A realizační týmy všech spolupracujících divadel…

Charakteristika festivalu DSB
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 měl uskutečnit jeho 11. ročník. Od roku 2015 je z pověření města
hlavním pořadatelem Národní divadlo Brno, která na festivalu celoročně spolupracuje s většinou
brněnských divadel jako Centrum experimentálního divadla (Divadlo Husa na provázku), Divadlo
Polárka, Divadlo Orlí a Studio Marta spadající pod Janáčkovu akademii múzických umění a Městské
divadlo Brno. 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 Divadelního světa Brno. 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 Divadelní svět Brno na
stobodové hodnotící škále už jen pouhé čtyři desetiny bodu.
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Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce taneční
a hudebně dramatické. 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.

Partneři festivalu DSB

Udělené záštity festivalu
Lubomír Zaorálek

ministr kultury

Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Hlavní finanční podpora projektu
Statutární město Brno
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Společnost VARS

Spoluorganizátoři projektu
Centrum experimentálního divadla
Divadlo Polárka
Janáčkova akademie múzických umění
Městské divadlo Brno

Hlavní mediální partner projektu
Česká televize

Mediální partneři:
Mediální skupina MAFRA
Divadelní noviny
Kult
Český rozhlas
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Konkrétní dramaturgický koncept
Festivalový program je připravován dramaturgickou radou, jejímiž členy jsou dramaturgové všech
spolupořádajících divadel (Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního
divadla, Divadlo Polárka a Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Městské divadlo Brno).
Rozmanitost a bohatost oslovených souborů, která festival staví po bok dalších význačných
mezinárodních kulturních akcí, zachovala dramaturgická rada i v roce 2020. Festival Divadelní svět Brno
každoročně spolupracuje s několika zahraničními soubory, v roce 2020 to byly například soubory
z Německa, Maďarska, Izraele, Pobřeží slonoviny, Nigérie a Slovenska. V minulých ročnících festival
spolupracoval se soubory z Polska, Belgie, Francie, Slovinska, Norska, Martiniku či Jižní Koreji a dalších.
Tématem 11. ročníku Divadelního svět Brno bylo „Změna klimatu“ s podtitulem Nic se neděje, které
opět zrcadlí aktuální události a exponované společenské problémy. Nejedná se ovšem o
jednorozměrné téma přímo odkazující a burcují k ekologizaci jednotlivců a společenských vrstev, nýbrž
vypovídá o bodu zlomu, který se velmi rychle blíží – mění se totiž nejen klima ve smyslu atmosférických
jevů, ale i ve smyslu politickém, společenském, rodinném i ekonomickém. Pro rok 2020 téma vyzývalo
diváky – jsme připraveni na to, že se klima mění? Jsme připraveni přijmout odpovědnost a čelit těmto
změnám s vědomím, že rychlá a snadná řešení neexistují?

Hlavní dramaturgická linie:
Pod znepokojivě mnohoznačným heslem Nic se neděje usiloval 11. ročník festivalu Divadelní svět Brno
svou hlavní dramaturgickou linií, tvořenou pečlivě vybranými inscenacemi z celého světa, mapovat a
analyzovat neznatelné i dobře patrné změny klimatu – toho přírodního, společenského i politického.
Am Königsweg / Na královské stezce (Schauspiele Hamburg, Německo)
Amazonky (Lenka Vágnerová, CZ) – zároveň spadá do tanečně pohybové linie
Audience (Jos Repertory Theater, Nigérie)
Bakchantky (Butŕgtheater, Rakousko) – jako preview festivalu, kdy DSB vypraví autobus přímo do
vídeňského divadla
Der Schimmelreiter / Jezdec na bělouši (Theatre Bremmen, Německo)
Edda (Burgtheater, Rakousko) – jako preview festivalu, kdy DSB vypraví autobus přímo do vídeňského
divadla
Modrá koule (Ivoire Marionnettes, Pobřeží slonoviny)
Shakespeare: Rome a Julie (Örkény Színház, Maďarsko)

Antická linie:
Sekce inscenací antické dramatiky je zároveň poctou dvěma významným osobnostem (nejen)
brněnského divadelnictví, které nás v roce 2019 opustily. První z nich je neoddiskutovatelně
nejvýznamnější znalkyně antického divadla i dramatu v České republice – prof. Eva Stehlíková.
Antigona (Slovenské národné divadlo, Slovensko)
Král Oidipus (Národní divadlo Praha)
Žáby (Teatr Studio, Varšava, Polsko)
Oidipus (produkce DSB a brněnských divadel) – scénické čtení
Médea (Maďarsko)
Plodnot! Mír! A bohtaství! (Tygr v tísni, CZ) – zároveň spadá do linie sdružující site-specific představení
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Profil Jana Kačeny
Na podzim roku 2019 měl Jan Kačena nehodu, po níž zůstává dlouhodobě ve vážném stavu v nemocnici.
I proto, jako symbolické vyjádření podpory, bylo ambicí letošního 11. ročníku Divadelního světa pozvat
do Brna všechny aktuální inscenace, které nesou jeho podpis.
Škola malého stromu (Divadlo Polárka, CZ) – jednorázově obnovené představení
Unhappy Happy (Autobuf, CZ)
Jacek staví dům (Autobuf, CZ)
Traktát o stepním vlku (A Studio Rubín, CZ)
Linie Site-specific Art / Místně specifického umění
Ačkoliv se hlavní program festivalu koncentruje do brněnských divadelních budov, dramaturgická
rada pro 11. ročník vybrala několik ojedinělých inscenačních projektů, díky kterým budou diváci moci
zažít divadlo v „jiných kulisách“, včetně otevřené nabídky (nikoliv povinnosti) stát se součástí
jednotlivých představení.
Plodnot! Mír! A bohtaství! (Tygr v tísni, CZ)
Nesnesitelná tekutost bytí 2.0 (Vít Neznal a kol., CZ)
Dům v jabloních (Pomezí, CZ)
Noosféra (koprodukce DSB a Balet NdB)
Unhappy Happy (Autobuf, CZ)
Jacek staví dům (Autobuf, CZ)
Tanečně pohybová linie
Taneční a pohybová sekce měla být mimořádná. Svoji účast totiž potvrdil mezinárodně oceňovaný
izraelský soubor Batsheva, který měl svým vystoupením jasně určit datum vrcholu sezony současného
tance nejen v Brně. Dále šlo o velmi silně obsazenou českou pohybovou sekci, která jako protipól k
jedinému zahraničnímu zástupci tanečního umění přinášela výjimečné domácí produkce většinou
premiérově uvedené v minulém roce.
Venezuela (Batsheva Dance Company, Izrael)
Amazonky (Lenka Vágnerová, CZ)
Panthera (420people, CZ)
HEREOS (Radim Vizváry + Loosers, CZ)
Dětská linie – představení
Dramaturgie dětského programu byla taktéž uzpůsobena hlavnímu motivu festivalu a nabízela bohatý
zábavně vzdělávací program pro rodiny s dětmi během festivalového víkendu v Björnsonových sadech
kolem divadelního šapitó.
A na noze pevnina (Divadlo DRAK, CZ)
Karneval zvířat (Divadlo Ponec, CZ)
Kde budeme bydlet (Alfredvedvoře, CZ)
Mezi námi (Fysioart, CZ)
Momo (Damúza, CZ)
Návod na přežití zombie apokalypsy (Malé divadlo Jihočeského divadla, CZ)
Škola malého stromu (Divadlo Polárka, CZ) – jednorázově obnovená inscenace pro DSB
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! (Naivní divadlo Liberec, CZ)
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Závěrečná tisková zpráva
Tisková zpráva, 23. 4. 2020
Nic se neděje, ale dít se bude – v květnu 2021
Letošní festival Divadelní svět Brno se vzhledem k vývoji současné situace nemůže uskutečnit. Jelikož
lze na podzim předpokládat celorepublikový divadelní přetlak v důsledku uvádění odložených premiér
z letošního jara a léta není možné festival přesunout na jiný termín. Zároveň nelze ani počítat s účastí
velkých zahraničních souborů v náhradním termínu.
„V době příprav letošního ročníku nikoho nenapadlo, jak moc přesně se trefíme do tématu našich dní.
Společenské klima se mění přímo před očima. Bohužel, nemá smysl přivážet v květnu do Brna
představení a vysílat je divákům do počítačů z prázdných divadel. Ostatně zahraniční představení,
u kterých jsme v pracovních tabulkách zapsali označení ‚highlight‘, nemají ani šanci překročit zavřené
hranice,“ vysvětluje ředitel festivalu Divadelní svět Brno, Martin Glaser.
Další ročník festivalu Divadelní svět Brno se uskuteční v roce 2021 ve dnech 20. až 25. května.
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Statistické údaje

Vývoj počtu českých a zahraničních produkcí DSB
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DSB 2013

DSB 2014

České produkce

DSB 2015

DSB 2016

Celkem

DSB 2017

DSB 2018

DSB 2019

DSB 2020

Počet produkcí v hlavním programu
Festival se snaží udržet vysoký standard kvality zahraničních produkcí, proto došlo ke změně
dramaturgie, kdy se snažíme programovat kvalitní zahraniční produkce na úkor kvantity (jsou sem
započítána i představení ze Slovenska a představení taneční, která nevyžadují titulkování a nepodléhají
jazykové bariéře). Zahraniční inscenace jsou samozřejmě titulkovány.

Vývoj příspěvku MKČR v mil. Kč
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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
Vzhledem ke zrušení festivalu ještě dlouho před jeho konáním, neproběhla žádná medializace
v tištěných materiálech, rádiích či televizi.
V dubnu vyšel festivalový katalog s vysvětlením situace ohledně zrušení festivalu a s kompletně
nachystaným programem. Vzhledem k uzavření všech zavedených distribučních míst nebylo možné
katalog distribuovat, a tak vyšel pouze jako příloha Lidových novin v květnu 2020.
Online verze: https://divadelnisvet.cz/wp-content/uploads/2020/05/NdB_DIVA_noviny_DSB-2020nove_na20web20do20ISSUU.pdf

Tisk
Brněnský deník
Letošní Divadelní svět Brno: Ve hře se opřou do Trumpa
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/divadelni-svet-brno-trump.html
Eurozprávy
Festival Divadelní svět Brno reflektuje aktuální přírodní, společenské i divadelní klima!
https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/festival-divadelni-svet-brno-reflektuje-aktualni-prirodnispolecenske-i-divadelni-klima.da7dd35b/
Kdykde.cz
Festival Divadelní svět Brno reflektuje aktuální přírodní, společenské i divadelní klima!
https://www.kdykde.cz/clanky/aktuality/festival-divadelni-svet-brno-reflektuje-aktualni-prirodnispolecenske-i-divadelni-klima
Lidovky.cz
Nic se neděje. Nebo ano?
https://www.lidovky.cz/kultura/narodni-divadlo-v-brne-nova-sezona-se-stoppardem-acarsenem.A200313_112800_ln_kultura_jto
Expats.cz
Divadelní svět Brno 2020
https://www.expats.cz/entertainment/event/divadelni-svet-brno-2020-gdepx/6321690
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Cílová skupina
Projekt byl určen nejen odborné veřejnosti, ale především veškerému kulturnímu publiku se zájmem
o divadlo – činoherní a tanečně pohybový žánr.
Byla připravena široká škála nabídky nejen pro dospělé a dospívající diváky, ale také pro nejmenší děti
a rodiny s dětmi. V opravdu hojné míře se měly konat workshopy a divadelní interaktivní dílny, které
by co nejvíce malým zájemcům přiblížily svět divadla a veškeré divadelní dění: Kdo to tu chrápe Ateliéru
3D Jihočeského divadla, Kouzelná stínohra Labyrintu Divadla Drak či například Zachraňme svět divadla
v koprodukci brněnského divadla Polárka a zde uvedených divadel, které se tvorbou pro děti zabývají.

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.
NÁKLADY NA PROJEKT
1. Mzdové náklady celkem:

1 462 392,74

z toho: mzdy zaměstnanců vč. pojištění

1 437 792,74

ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) vč. daňových odvodů

24 600,00

2. Umělecké honoráře vč. ostatních osobních nákladů celkem (specifikujte):

24 668,20

honoráře

156 624,00

odměny hostujícím souborům*

-131 955,80

3. Náklady na služby celkem:

38 607,28

z toho: nájem prostor související s realizací projektu
ostraha
nájem techniky
doprava
spoje (poštovné, telefony, internet apod.)
pomoc. práce – úklid, ozvučení překlady
technická konzultace

23 063,55

teamwork

15 543,73

4. Cestovné celkem:

4 076,98

z toho: cestovní náklady organizátorů

4 076,98

z toho: zahraniční cesty
cestovní náklady účinkujících
5. Náklady na propagaci celkem:

562 392,71
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z toho: tištěná propagace (plakáty, letáky ap.)

303 859,64

placená inzerce (Facebook, Google, Seznam)

25 679,82

překlady

53 887,35

web

178 965,90

6. Autorské poplatky celkem:

532,80

7. Materiálové náklady celkem:

8 761,00

8. Náklady na reprezentaci celkem (specifikujte):

1 580,20

občerstvení

1 580,20

9. Ostatní náklady související s projektem celkem (specifikujte):

9 078,75

bankovní poplatky

2 887,60

tisk a vazba zprávy

681,00

kurzový rozdíl

5 510,15

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

2 112 090,66

*Došlo ke „snížení“ nákladů z důvodu vrácení zálohy v odlišném kurzu, než v jakém byla záloha uhrazena.

PŘÍJMY Z REALIZACE PROJEKTU
1. Příjmy ze vstupného celkem:
(průměrná cena 1 vstupenky:

Kč)

2. Ostatní příjmy z projektu - specifikujte:
prodej zboží
Další zdroje krytí projektu
1. vlastní finanční vklad žadatele
2. sponzoři celkem
z toho – smlouva o reklamě
3. dary
4. jiné ústřední orgány (ministerstva)

727 880,00

5. orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj)

1 261 000,00

6. Státní fond kultury
7. ostatní zdroje krytí (specifikujte) náhrada škody, kurzový rozdíl

60 396,01

8. zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)
PŘÍJMY CELKEM

2 049 276,01
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Ukázka vizuálu pro DSB 2020
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2.3 FESTIVAL DANCE BRNO
PŘÍPRAVA DANCE BRNO 21
I když je festival DANCE BRNO koncipován jako bienále, tj. pořádá se každým druhým rokem, v lichém
roce je nutno produkčně a dramaturgicky připravit nový ročník. Po finančních problémech z minulých
let se Balet NdB rozhodl tentokrát rezignovat na mezinárodní účast hostujících souborů a zaměřit se
na domácí baletní prostředí. Rozhodli jsme se vytvořit festival, jaký dosud v České republice chybí.
Festival DANCE BRNO je zaměřený na prezentaci a tvorbu profesionálních baletních souborů českých
divadelních domů. Jedinečný projekt představí formou přehlídky na jednom místě během jednoho
týdne uměleckou a interpretační úroveň české profesionální baletní scény. Festival Dance Brno počítá
s rozsahem programu v počtu 6 představení hostů v budovách Národního divadla Brno – v Mahenově
a Janáčkově divadle. To znamená představení téměř celé české profesionální baletní scény.
Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly
a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či
ansámblové interpretace. V roce 2020 se podařilo i přes nelehké podmínky plánování, vzhledem
k probíhající koronavirové pandemii, produkčně zajistit předběžnou účast všech oslovených souborů
v určených termínech. Projekt se nyní nachází ve finální fázi příprav. Brněnský divák bude mít
jedinečnou příležitost na jediném místě během jednoho týdne získat rychlý přehled o úrovni české
profesionální baletní scény a jejich uměleckých a interpretačních osobnostech. Pro finanční grantovou
podporu projektu byly osloveny patřičné odbory Ministerstva kultury ČR a také Jihomoravského kraje.

Předběžný program festivalu DANCE BRNO 21:
Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni – Dustin Klein / Vyhoďme ho z kola ven
18. 10. 2021 v Mahenově divadle
Balet Národního divadla Brno – Valentina Turcu / Dáma s kaméliemi
19. 10. 2021 v Janáčkově divadle
Balet Jihočeského divadla v Českých Budějovicích – Petr Zuska / Rádio svobodná Bystrouška
20. 10. 2021 v Mahenově divadle
Balet Národního divadla Moravskoslezského – Mauro Bigonzetti, Juanjo Arques / Rossiniho karty,
Následky
21. 10. 2021 v Janáčkově divadle
Balet Moravského divadla Olomouc – Michal Štípa / Giselle
22. 10. 2021 v Mahenově divadle
Balet Národního divadla v Praze – Alejandro Cerrudo, Douglas Lee, Caetano Soto / Phoenix
24. 10. 2021 v Janáčkově divadle
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3. AKTIVITY SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI
VÝSTAVA OBRAZŮ PRO FENIX
28. 11. 2019 – 15. 1. 2020 divadlo 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.

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.

CESTY K SOBĚ – TEREZA KOSTKOVÁ
20. 1. 2020 – 6. 3. 2020 divadlo Reduta
Herečka, moderátorka a fotografka Tereza Kostková nafotila
pro SOS dětské vesničky sérii snímků Cesty k sobě, které byly
vystaveny v Galerii Českých center v Rytířské ulici v Praze a ve
společenských prostorách divadla Reduta. Prostřednictvím
výstav upoutala autorka fotografií a patronka SOS dětských
vesniček pozornost k této organizaci, která již více než 50 let
pomáhá dětem.
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DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE 2020
29. 2. 2020 Hvězdárna a planetárium Brno
Tanečnice Baletu NdB Carolina Isach, Andrea Koplíková, Klaudie Lakomá a Blanka Sandnerová se staly
součástí akce Dnů dětské onkologie Brno 2020 jako ambasadorky Baletu NdB. Osvětová akce, která se
v tento den konala po celém světě, proběhla v Hvězdárně a planetáriu Brno za účasti představitelů
kulturního a společenského života města Brna.
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4. ČINNOST OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ A OBCHODNÍ VÝSLEDKY
4.1 AKTIVITY BĚHEM EPIDEMIE COVID 19
Zákaznické centrum, jež je nedílnou součástí Obchodního oddělení Národního divadla Brno,
reflektovalo po dobu celého roku 2020 na celospolečenskou situaci a všem změnám se muselo,
v souladu s provozem divadel, velmi pružně a operativně přizpůsobovat. Jeho činnost byla těmito
změnami silně ovlivněna.

Obchodní oddělení rozjelo před letními prázdninami, kdy nastalo
rozvolnění, velkou propagační akci s názvem „Letní menu NdB“.
Jednalo se o marketing, kterým jsme chtěli diváky pozitivně naladit
a pozvat v srpnu do znovu otevřených hledišť našich divadel,
abychom představili premiéry, které se nemohly odehrát na jaře
2020 a jejichž termíny byly posunuty právě na srpen, příp. na září.
Tato propagace se setkala s velkým úspěchem a přitáhla do našich
divadel diváky i přes neobvyklý letní termín. Divadlo navštívilo
v období srpen-září 20 628 diváků.

Národní divadlo Brno připravilo pro veřejnost mimořádnou akci, která nemá v českém divadelním
kontextu obdoby. Diváci si mohli rezervovat vstupenky na zářijová představení do divadla Reduta za
symbolickou 1 Kč a o konečné ceně své vstupenky rozhodli až v závěru večera sami. Tj. po představení
diváci částku, kterou si sami zvolili, mohli předat v hotovosti do připravených boxů a po načtení QR
kódu zaplatit pomocí mobilního telefonu nebo platební kartou na pokladně.
Kampaň doprovodila v divadle Reduta výstava, která divákům přiblížila reálný obraz financování a ceny
kultury v České republice na příkladech spojených s Národním divadlem Brno. Výstava stejně jako celá
kampaň nesla název #KulturaMáCenu.
Celkem se odehrálo 22 představení, které navštívilo 5 478 diváků. Celková částka, která se po
představní vybrala byla 373 406 Kč.
I přes složitou situaci v roce 2020 jsme neustále pracovali a snažili se NdB posouvat dále. Mimo jiné
jsme uskutečnili dva úspěšné webové projekty, s cílem podpořit prodej a zmírnit tak dopady
restriktivních opatření. I přes velice krátkou dobu prodeje byly tyto produkty velmi úspěšné.
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www.baletenka.cz - kupon na výměnu za
baletní představení, zaměřený na
baletního diváka.
www.divadlojedarek.cz – kupon vhodný
pro jako dárek k různým příležitostem,
který poskytuje možnost vyměnit ho za
vstupenky na divadelní představení
z produkce NdB

V polovině roku 2020 jsme obnovili program individuálního dárcovství s názvem Přátelé NdB. Nově
nabízíme čtyři varianty přátelství: Přítel NdB, Rodinný přítel NdB, Mecenáš NdB a Firma mecenášem –
adopce lóže v Mahenově divadle. Jsme hrdí na to, že i přes složitost situace v roce 2020 se nám touto
cestou podařilo získat dary, resp. přísliby darů ve výši cca 25 000 Kč. K novým dárcovským kontaktům
jsme využili také mezinárodní den dárcovství Giving Tuesday, kdy jsme poděkovali všem cca 65 dárcům,
kteří nám výslovně napsali, že nechtějí vrátit peníze za vstupné. Díky nim jsme získali cca 56 000 Kč na
darech ze vstupného.
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V listopadu divadlo zahájilo komunikační kampaň s diváky ve výrazném žlutočerném provedení –
s hesly – iniciující diskuzi o potřebnosti kultury (divadla) v lidském životě.
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4.2 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
Kiss – zpravodajství, Proglas – informace o akcích, Evropa 2, Krokodýl, Free rádio, rádio Jihlava –
spotové kampaně, informace o akcích.
Tisk
Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Deník N, Právo, Deníky Vltava-Labe-Press, Hospodářské noviny, 5+2,
N.O.S, reklamní noviny do schránek – BBPressmedia, NEWexpress – PR články, rozhovor, inzerce.
Časopisy
Harmonie, Hudební rozhledy, Šalina, vysokoškolské noviny Masarykovy Univerzity, KAM, 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.
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, dancebrno.cz, czecot.cz, brnenskadrbna.cz, brnodaily.cz,
Katalogy
CK ČEBUS, katalog nakladatelství JOTA, katalog Moravské galerie.
Česká tisková kancelář
Úzká spolupráce s největší tiskovou agenturou v České republice.
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4.3 MARKETING, OBLAST PR
Grafické studio Roberta V. Nováka s námi i nadále pokračuje v úspěšné spolupráci. Originální vizuály
k baletním premiérám připravoval Pavel Hejný a k operním premiérám vizuály vytvářel Ivan Pinkava.
Do tohoto týmu jsme nově přizvali Václava Jiráska, který vytvořil sérii fotografií k činoherním
premiérám.
Propagační materiály
Jako každý rok jsme i v roce 2020 připravili Katalog, náš stěžejní materiál, kde jsou uváděny anotace
k premiérám a reprízám na sezonu 2020/2021 a také nabídka předplatného. Katalog byl vytištěn
a distribuován mezi naše předplatitele začátkem března. Další distribuce na naše odběrná místa
z důvodu karantény nebyla možná. V září tradičně pořádáme na piazzettě před Janáčkovým divadlem
Zahajovací koncert, a zde využíváme Katalog k další velké podzimní propagaci začínající sezony.
Bohužel se Zahajovací koncert z důvodu pandemie neuskutečnil.
Katalog připravujeme také v anglické a německé mutaci. Nebylo tomu ani jinak v roce 2020, ale jarní
pandemie tisk hotového materiálu zastavila. V letních měsících, kdy nastalo velké rozvolnění, jsme se
rozhodli, že Cizojazyčný katalog vydáme. Znamenalo to velkou revizi textů a objednat si další grafickou
úpravu. Materiál jsme distribuovali do hotelů a vysokých škol, ale z důvodu lock-downu v říjnu 2020
byla distribuce ukončena.
Tisk „miniskládačky“, neboli kapesního formátu s baletními a operními tituly v českém, anglickém
a německém formátu jsme posunuli na léto, kdy se situace rozvolnila.
Měsíční programové skládačky se připravují s tříměsíčním předstihem, proto byly vytištěny skládačky
na březen, duben, květen, říjen a listopad. Programy na červen a prosinec se sice nevytiskly, ale NdB
vzhledem k tříměsíčnímu předstihu jejich grafické zpracování nachystalo a zaplatilo.
Září je měsíc, kdy tiskneme propagační materiály k divácky oblíbenému Vánočnímu předplatnému
a kdy máme promyšlenu a připravenu marketingovou propagaci tohoto produktu. Epidemiologická
situace se zhoršovala a s očekávaným dalším lock-downem jsme prodej Vánočního předplatného
neodstartovali.
Od září roku 2020 jsme již neuzavřeli další sezonní smlouvu o spolupráci se společností RENGL, s.r.o.,
která NdB poskytovala výlepové plochy formátu A1 (200 ks – 1 kampaň) a A0 (doposud nevyužito), a to
vždy po dobu dvou kalendářních týdnů v celkovém rozsahu 60 kampaní uskutečněných v jedné sezoně.
Se společností RENGL NdB po mnohaleté spolupráci neuzavřela další smlouvu z důvodu potřebných
úspor pro rok 2021. Smlouva o spolupráci se společností RENGL byla ukončena k 31. 8. 2020.
Se společností euroAWK s.r.o. jsme po několikaleté bezproblémové spolupráci opět uzavřeli pro rok
2021 další smlouvu bez jakýchkoliv výraznějších změn. Nadále budeme využívat již předem vybrané
citylight plochy v centru města Brna po dobu celého roku. Stálých CLV ploch má Národní divadlo Brno
v pronájmu celkem 10 a nachází se na frekventovaných místech Brna (Malinovského náměstí, Hlavní
nádraží, Moravské náměstí nebo Mendlovo náměstí). Dále je možné využít i každoměsíční last minute
nabídky, jak na další CLV, tak billboardové plochy.
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Magazín NdB DIVA
Vzhledem k pandemické situaci jsme byli nuceni upravit i vydání
magazínu NdB DIVA. Oproti standardním pěti číslům, vyšla čísla tři
a speciál DIVY prázdninové (nebyla vydány čísla květen/červen
a listopad/prosinec). Magazín DIVA vyšel v kompletním celkovém
nákladu: 60 000 ks (tj. o 30 000 ks méně než obvykle). Změnou prošla
i distribuční místa – z důvodu protipandemických opatření jsme
museli zvýšit počet výtisků přiložených ve vybraných číslech
pátečních Lidových novin.
Festivaly Divadelní svět Brno a Janáček Brno 2020 vydaly svoji
festivalovou DIVU, která byla ve standartním festivalovém nákladu:
DSB 20 000 ks a Janáček Brno 40 000 ks.

Smlouvy marketing/PR Obchodního oddělení NdB
(nejedná se o smlouvy Zákaznického centra o prodeji vstupenek)
Ke dni 1. 1. 2020 mělo Obchodní oddělení NdB uzavřeno 156 smluv o spolupráci, které obsahovaly
individuální plnění jak ze strany NdB, tak partnerů. Smlouvy měly platnost buďto kalendářní rok, byly
uzavřeny na divadelní sezonu, platily na delší období, tedy opakovací, či byly uzavřeny na určité období
vztahující se ke konkrétní inscenaci či akci NdB.
Všechny smlouvy, jak v první vlně uzavření divadel, tak v druhé vlně uzavření, jsme museli řešit
individuálně. Jednalo se jednak o věcné plnění na obou stranách, které jsme řešili oficiální Výzvou
k pozastavení plnění a poté, když jsme opět obnovili naši činnost, jsme nahrazovali plnění za jarní
měsíce kompenzací letním hraním (a nestandardně plněním v letních měsících) anebo jsme vytvářeli
ke smlouvám dodatky, kterými jsme posouvali dobu platnosti smlouvy. Totéž jsme opakovaně řešili při
druhé vlně uzavření.
Cca 75 % smluv obsahovaly také částečné plnění formou vstupenek – na premiéry, které účtujeme
2x do roka a tzv. barterových vstupenek, které partneři čerpají během celého období trvání smlouvy
v různých režimech. Abychom mohli účetně i prakticky k oboustranné spokojenosti vyřešit i tuto
problematiku, vytvořili jsme Partnerské dárkové poukazy v hodnotách 100, 200, 300 a 500 Kč
s platností jednoho kalendářního roku od vystavení, které lze uplatnit na nákup vstupenek jak online,
tak konzervativní cestou. Pro tento účel jsme vystavili 1777 kusů Partnerských poukazů v celkové
hodnotě 567 100 Kč.
V neposlední řadě jsme se museli vyrovnat s poslední položkou plnění ze strany NdB, kterou smlouvy
obsahují, a to „gala“ představením. V těchto případech jsme byli nuceni celé představení pro
společnosti dodatky přesunout na pozdější období.
Důsledky nemožnosti plnění (vzhledem k lock-downům) těchto slev sebou poneseme do dalšího roku.
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4.4 ONLINE MARKETING
V roce 2020 jsme zaznamenali výrazný pokles návštěv webových stránek z důvodu epidemie
onemocnění Covid-19, konkrétně o 46,3 %. Snížila se i návštěvnost webových stránek z odkazů ze
sociálních sítí a to o 25 %. Takový pokles je způsoben uzavřením divadel a tím pádem zrušení většiny
inzerce na sociálních sítích a ostatních inzertních platformách internetu. I přes nepříznivost situace
v roce 2020 náš web zaznamenal přes 920 000 návštěv a propad unikátních návštěvníků byl „jen“
27,64 %. Tato čísla jasně ukazují, že obsah na webových stránkách Národního divadla Brno je kvalitní
a lidé o dění v Národním divadle Brno mají zájem.
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
2020: 476 974 unikátních uživatelů == 923 202 návštěv

Facebook
Aktuálně na této sociální síti využíváme několik stránek a počet fanoušků nám pravidelně roste:

Národní divadlo Brno
Činohra NdB
Balet NdB
Janáčkova opera
Janáček Brno
Divadelní svět Brno
Archiv NdB

2020
15 926
11 883
9 689
7 585
3 432
5 585
234

2019
13 931
10 793
7 138
7 585
2 992
5 497
180

2018
12 472
5 885
6 375
4 834
2 877
4 885
0

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 zvyšovat
počet followerů:
2020
Národní divadlo Brno ndbrno 3 973
Balet NdB
baletndb
2 769
Činohra NdB cinohrandb
2 282
Opera NdB
operandb
1 134

2019
3 368
2 172
1 332
654
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2018
2 643
1 343
564
0
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4.5 FUNDRAISING
Na úvod této stati je potřeba říct, že bez přízně, nadšení a štědrosti našich dárců, ať už z oblasti firem,
médií, nadací, dalších společností nebo jednotlivců, bychom nemohli nabízet program v takové kvalitě
a rozsahu. Za to jim patří velký dík!
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. Vzhledem
k dlouhodobému nouzovému stavu v důsledku pandemie koronaviru v roce 2020 jsme obnovili také
program individuálního dárcovství, které se jeví v době částečného uzavření ekonomiky, jako neméně
důležité.
V roce 2020 pokračovalo generální partnerství s OHL ŽS, a.s., společností, která je generálním
partnerem NdB již třetím rokem. Hlavním partnerem Mezinárodního festival Janáček Brno 2020 byla
společnost VARS BRNO a.s, která NdB podporuje tradičně. Partnerem festivalu byla rovněž společnost
AZ SERVIS a.s. Tento – již sedmý ročník mezinárodního operního a hudebního festivalu by se nemohl
v roce 2020 konat bez zásadní nadační podpory od Bohemian Heritage Fund, Nadace Leoše Janáčka
i Bohuslava Martinů a Evropské komise v rámci programu Opera Vision.
Firemní fundraising je v NdB založen na bázi oboustranných spoluprací, tzv. barterů, reklamního
sponzoringu a pořádání akcí na míru pro naše partnery. Jedná se zpravidla o zakoupení představení
pro své zaměstnance, klienty, nebo obchodní partnery a následné společenské setkání, nebo jen
o pronájem prostor pro firemní společenskou akci. V obou případech jsme schopni připravit zajímavý
bonus navíc – prohlídku zákulisí divadla a setkání s umělci.
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. Jsme vděčni, že se nám v krizovém roce 2020 podařilo i pro příští sezonu udržet
generálního partnera OHL ŽS. I v době krize jsme se pokusili oslovit cca 30 nových firem, využíváme
k tomu mj. on-line prostor Regionální hospodářské komory JMK.
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.
Jsme vděčni za to, že se nám v roce 2020 podařilo našim divákům a partnerům zpřístupnit výstavu cca
25 fotografií Terezy Kostkové, patronky SOS Dětských vesniček. Výstava nesla příhodný název Cesty
k sobě.
Velkou oblibu si udrželo Cuvée Národní divadlo Brno, které již tradičně vzniká díky úzké spolupráci
s renomovaným Vinařstvím Zlomek&Vávra.
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4.6 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Měsíce leden a únor roku 2020 vykazovaly vynikající výsledky nejen v tržbách, ale i ve spokojenosti
diváků a odborné veřejnosti. Tržby za tyto dva měsíce byly, zvláště v lednu, výrazně vyšší než tržby za
stejné období roku 2019 a předpokládaly vzestupnou tendenci.
Meziroční srovnání tržeb v měsících leden a únor 2019 vs. 2020

V březnu následoval prudký pokles. V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020
(vyhlášeného pod č. 69/2020 Sb.), jímž byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav
v souvislosti s výskytem koronaviru, bylo jedno z posledních představení sezony 2019-2020
v kalendářním roce 2020 odehráno 10. března 2020. V souvislosti s výše uvedeným usnesení Vlády ČR
a v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 199 ze dne 12. března 2020 (vyhlášeného pod č. 72/2020 Sb.),
jímž byly na území České republiky zakázány akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, rozhodlo
NdB o zrušení festivalu Divadelní svět Brno a zastavil se i prodej vstupenek na tuto akci.
Zákaznické centrum začalo všemi možnými prostředky komunikovat změny, které nastaly. Bylo
zapotřebí informovat diváckou základnu o rušení veškeré produkce NdB a administrovat nutné
následné postupy.
Nad rámec tohoto maximálního úsilí zajistilo Zákaznické centrum prvotní nutnou ochranu svých
zaměstnanců a zorganizovalo z vlastních zdrojů šití roušek. Jakmile byla tato kapacita naplněna, byla
organizovaná distribuce roušek na místa akutní potřeby.
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Přehled vývoje tržeb v roce 2020

Pro srovnání přehled vývoje tržeb v předchozím roce 2019
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ZC pod širým nebem
Od června do srpna se uskutečnilo letní hraní na nádvoří hradu Špilberk a soubor opery zde pro diváky
odehrál představení pod širým nebem s restriktivním opatřením do 500 diváků. Všech pět odehraných
představení bylo plně vyprodáno s tržbou 1 125 622 Kč.
V případech hraní v exteriérech Zákaznické centrum zajišťuje mobilní pokladnu a za diváky vyjíždí mimo
svá pevná stanoviště. Poskytuje tak i na takovýchto netradičních místech plný servis, na jaký jsou běžně
zvyklí.

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.
I když se v roce 2019 podařilo rozšířit spolupráci s dalšími fakultami Masarykovy univerzity, musela být
v roce 2020 z důvodu nejisté situace v souvislosti s pandemií pozastavena na dobu neurčitou. Jakmile
to situace dovolí, spolupráce bude obnovena.
Zákaznické centrum je v neustálém kontaktu i s dalšími studentskými spolky na brněnských vysokých
školách, například dlouhodobě s ELSA Brno na Právnické fakultě MU apod.
Bohatá nabídka byla připravena rovněž pro střední školy a naplánována dopolední pohádková
představení pro základní školy. Termíny představení byly zrušeny, komunikace se školami však nikoliv.
Lepší vývoj situace předpokládáme v roce 2021.

Představení pro firmy a jejich zákazníky
Stále více firem se na NdB obrací s požadavkem, že by chtěly 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. Ve většině případů se z těchto představení stává tradice a firmy se vracejí
opakovaně.

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji – autobusová přeprava návštěvníků
z Jihomoravského kraje na představení NdB
Smyslem tohoto projektu je umožnit 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.
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I přes nepříznivou situaci se podařilo v roce 2020 vypravit 36 autobusů a pro 1 800 diváků zajistit
návštěvu divadelního představení. Prioritou byli návštěvníci ze vzdálenějších a hůře dostupných oblastí
od Brna. Z celkového počtu 78 nasmlouvaných autobusů bylo nutno větší část zrušit z důvodu zavření
divadel. Z celkové dotace byla proinvestovaná částka 255 365 Kč a se souhlasem Jihomoravského kraje
bude nevyčerpaná část přesunuta do dalšího roku.

Prohlídky budov NdB
I přes velkou atraktivitu a neustálý zájem o komentované prohlídky budov NdB, zvláště po rekonstrukci
Janáčkova divadla v roce 2019, se nepříznivé okolnosti roku promítly jak do počtu a návštěvnosti, tak
i tržeb v tomto segmentu.

Prohlídky budov NdB
Počet prohlídek

Návštěvnost

Tržby

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Divadlo Reduta

55

8

411

12

28 426 Kč

8 700 Kč

Janáčkovo divadlo

94

15

1 829

243

138 364 Kč

20 400 Kč

Mahenovo divadlo

105

11

1 702

194

121 575 Kč

11 900 Kč

Prohlídka židovským
Brnem

1

0

33

0

1 650 Kč

0 Kč

Celkem

255

34

3 975

449

290 015 Kč

41 000 Kč
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Dárkové poukazy NdB
Obchodní oddělení uvedlo na on-line trh tento nový produkt – dárkový poukaz, s cílem podpořit prodej
a zmírnit tak dopady restriktivních opatření.
Do prodeje byly dány Dárkové poukazy v hodnotě od 100,- do 1000,-Kč. Platnost poukazů je jeden rok
ode dne nákupu a poskytuje možnost vyměnit ho za vstupenky na divadelní představení. V době
uzavření Zákaznického centra se poukazy prodávaly primárně online. I přes velice krátkou dobu
prodeje je tento produkt velmi úspěšný a s obměnou reklamní komunikace pro dárkové poukazy bude
NdB s prodejem pokračovat i v roce 2021.
Novým produktem je také Baletenka – poukaz na výměnu za baletní představení. Ne příliš výrazný
úspěch prodeje je dán tím, že jde o specifický produkt zaměřený pouze na baletního diváka a v prodeji
byl pouhý jeden měsíc před koncem roku.

Přehled prodeje dárkových poukazů za období od zahájení prodeje 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020
Internet

Zákaznické
centrum*

Celkem

Tržby

Dárkový poukaz 100,-Kč

77

187

264

26 400 Kč

Dárkový poukaz 200,-Kč

181

483

664

132 800 Kč

Dárkový poukaz 500,-Kč

261

525

786

393 000 Kč

Dárkový poukaz 1 000,-Kč

117

42

159

159 000 Kč

Celkový prodej poukazů

636

1237

1873

711 200 Kč

Přehled prodeje Baletenek za období od zahájení prodeje 4. 11. 2020 do 31. 12. 2020
Internet

Zákaznické
centrum*

Celkem

Tržby

Baletenka 200,-Kč

2

9

11

2 200 Kč

Baletenka 300,-Kč

-

9

-

2 700 Kč

Baletenka 500,-Kč

-

7

-

3 500 Kč

Baletenka 1 000,-Kč

2

3

-

5 000 Kč

Celkový prodej Baletenek

4

28

11

13 400 Kč

CELKEM

640

1265

1884

724 600 Kč

* jedná se o prodej dárkových poukazů a Baletenek výhradně fyzicky v prostorách Zákaznického centra
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4.7 OBCHODNÍ VÝSLEDKY NA DOMÁCÍCH SCÉNÁCH
Do vývoje počtu diváků a tendence naplnění kapacit sálů divadel NdB dramaticky vstoupily okolnosti
roku 2020.

Vývoj počtu diváků na domácích scénách
2016

2017

2018

2019

2020

Opera

84 966

59 974

59 364

65 784

24 507

Balet

50 987

45 199

43 435

57 649

17 490

Činohra

101 557

89 192

94 003

102 185

43 223

Ředitelství

-

1795

-

-

10

DSB

6 515

-

5 810

7 017

-

Celkem

244 025

203 487

202 612

232 635

85 230

Kapacita sálů na domácích scénách
2016

2017

2018

2019

2020

Opera

116 538

80 209

73 101

109 436

39 336

Balet

67 676

57 664

50 711

71 956

25 245

Činohra

132 970

110 329

123 004

138 387

54 487

Ředitelství

-

2 012

-

-

10

DSB

11 679

9 524

7 273

9 404

-

Celkem

328 863

259 738

254 089

329 183

119 078
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Předplatné
Na několikaletý trend poklesu předplatitelů bude Zákaznické centrum reagovat přípravou nového
předplatného od sezony 2021/2022. Stávající předplatitelům nabídne vhodnou komunikací výhody
nového a zjednodušeného systému nabídky předplatného. I tak ovšem celospolečenské klima zasáhne
do této oblasti a stávající předplatitelé budou ovlivněni při rozhodování situací, která v roce 2020
nastala a mnohá z představení se rušila.

Vývoj počtu předplatitelů
2016

2017

2018

2019

2020

Sezonní

2 496

1 965

1 857

1 760

1 231

Vánoční

446

379

364

308

0

Flexi ABO

94

372

408

456

180

Celkem

3 036

2 716

2 629

2 524

1 411

Počet vstupenek na předplatné
2016

2017

2018

2019

2020

Sezonní

17 917

14 770

13 720

13 325

9 588

Vánoční

2 762

2 412

2 406

1 942

0

Flexi ABO

473

1 861

2 039

2 278

902

Celkem

21 152

19 043

18 165

17 545

10 490

Vývoj tržeb za předplatné
2016

2017

2018

2019

2020

Sezonní

4 216 433 Kč

3 990 326 Kč

3 862 532 Kč

4 388 881 Kč

3 210 059 Kč

Vánoční

858 754 Kč

799 479 Kč

896 330 Kč

741 107 Kč

0 Kč

Flexi ABO

123 588 Kč

518 200 Kč

574 870 Kč

660 106 Kč

269 137 Kč

Celkem

5 198 775 Kč

5 308 005 Kč

5 333 732 Kč

5 790 094 Kč

3 479 196 Kč
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Prodej během roku 2020
Rok 2020 se nesl ve znamení drastického a dramatického dopadu na veškeré kulturní dění v České
republice, která se ocitla již v prvních měsících roku kvůli pandemii koronaviru v nouzovém stavu. I když
se během roku na pár týdnů opatření mírnila, pokles vývoje se nepodařilo zvrátit.

Vývoj tržeb ze vstupného na domácích scénách
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

21 890 323 Kč

17 329 699 Kč

19 159 803 Kč

19 083 512 Kč

7 791 741 Kč

Balet

15 166 156 Kč

15 751 826 Kč

15 437 200 Kč

21 427 236 Kč

7 649 361 Kč

Činohra

25 465 025 Kč

21 862 178 Kč

24 705 007 Kč

28 016 335 Kč

12 236 586 Kč

-

459 685 Kč

-

-

4 592 Kč

DSB

1 379 330 Kč

1 592 390 Kč

1 442 474 Kč

1 868 329 Kč

-

Celkem

63 900 834 Kč

56 995 778 Kč

60 744 484 Kč

70 395 413 Kč

27 682 280 Kč

Ředitelství

Vývoj návštěvnosti souborů na domácích scénách
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

65,68 %

75,01 %

81,21 %

60,11 %

62,30 %

Balet

75,34 %

78,38 %

85,65 %

80,12 %

69,28 %

Činohra

76,38 %

80,84 %

76,42 %

73,84 %

79,33 %

-

89,21 %

-

-

100,00 %

DSB

0,5578

76,93 %

79,88 %

74,62 %

-

Celkem

71,42 %

78,34 %

79,74 %

70,67 %

71,57 %

Ředitelství

Průměrná cena vstupenky na domácích scénách
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

258 Kč

289 Kč

323 Kč

290 Kč

318 Kč

Balet

297 Kč

348 Kč

355 Kč

372 Kč

437 Kč

Činohra

251 Kč

245 Kč

263 Kč

274 Kč

283 Kč

Ředitelství

256 Kč

880 Kč

DSB

212 Kč

217 Kč

248 Kč

266 Kč

-

Celkem

262 Kč

280 Kč

300 Kč

303 Kč

325 Kč

* včetně MFJB
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4.8 STATISTIKA RUŠENÝCH AKCÍ
Přehled stornovaných představení a vrácených vstupenek v roce 2020
Počet neodehraných
představení

Počet prodaných
vstupenek

Počet vrácených
vstupenek

Vráceno peněz

NDB 2020

384

56 421

44 891

14 261 584,29 Kč

Festival
DSB 2020

46

789

760

320 121 Kč

Celkem

430

57 210

45 651

14 581 705,29 Kč
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4.9 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
a MFJB 2020.

Vývoj počtu představení podle souborů
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

198

148

178

171

71

Balet

88

99

96

94

34

Činohra

374

330

403

369

155

2

0

0

1

Ředitelství
DSB

38

37

58

56

0

Celkem

698

616

735

690

261

Vývoj počtu diváků podle souborů
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

89 327

73 482

82 942

73 236

25 307

Balet

62 654

56 999

48 450

69 179

17 490

Činohra

105 155

96 318

97 210

103 386

43 223

1795

0

0

10

Ředitelství
DSB

6515

7 327

5 810

7 017

0

Celkem

263 651

235 921

234 412

252 818

86 030

Vývoj návštěvnosti podle souborů
2016

2017

2018

2019

2020

Opera*

66,80 %

78,35 %

84,21 %

62,59 %

62,44 %

Balet

78,97 %

82,06 %

87,31 %

82,86 %

69,28 %

Činohra

77,00 %

82,00 %

77,02 %

74,07 %

79,33 %

89,21 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

Ředitelství
DSB

55,78 %

76,93 %

79,88 %

74,62 %

0,00 %

Průměr

72,97 %

80,75 %

81,99 %

72,36 %

71,76 %

* včetně MFJB
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI A TRŽEB PODLE SOUBORŮ – ROK 2020
Počet představení

Kapacita

Návštěvnost

Návštěvnost %

Tržba Kč

OPERA
MD + JD + Špilberk

41

30 854

18 700

60,61%

8

1 924

1 495

77,70%

304 567,00

49

32 778

20 195

61,61%

6 306 968,90

1

800

800

100,00%

50 000,00

Celkem zájezdy

1

800

800

100,00%

50 000,00

Host z ČR

1

83

83

100,00%

14 000,00

Host ze zahraničí

3

630

335

53,17%

128 061,00

Celkem hosté

4

713

418

58,63%

142 061,00

34 291

21 413

62,44%

6 499 029,90

32

24 157

16 627

68,83%

7 277 801,00

32

24 157

16 627

68,83%

7 277 801,00

Host z ČR

1

565

565

100,00%

254 449,00

Host ze zahraničí

1

523

298

56,98%

117 111,00

Celkem hosté

2

1 088

863

79,32%

371 560,00

CELKEM

34

25 245

17 490

69,28%

7 649 361,00

MD

66

24 902

74,69%

8 195 707,70

Malá scéna

12

723

684

94,61%

78 606,00

Reduta

67

15 335

12 824

83,63%

1 748 572,70
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49 398

38 410

77,76%

10 022 886,40

10

5 089

4 813

94,58%

2 213 700,00

10

5 089

4 813

94,58%

2 213 700,00

54 487

43 223

79,33%

12 236 586,40

Reduta
Celkem za naši scénu
Zájezd v ČR

6 002 401,90

Zájezd do zahraničí

CELKEM

54
BALET

MD+JD
Reduta
Celkem za naši scénu
Zájezd v ČR
Zájezd do zahraničí
Celkem zájezdy

ČINOHRA

Celkem za naši scénu

33 340

Zájezd v ČR
Zájezd do zahraničí
Celkem zájezdy
Host z ČR
Host ze zahraničí
Celkem hosté
CELKEM

155

CELKEM
MD + JD + Špilberk

139

88 351

60 229

68,17%

21 475 910,60

Reduta

75

17 259

14 319

82,97%

2 053 139,70

Malá scéna

12

723

684

94,61%

78 606,00

226

106 333

75 232

70,75%

23 607 656,30

1

800

800

100,00%

50 000,00

1

800

800

100,00%

50 000,00

12

5 737

5 461

95,19%

2 482 149,00

4

1 153

633

54,90%

245 172,00

Celkem hosté

16

6 890

6 094

88,45%

2 727 321,00

ŘEDITELSTVÍ

1

10

10

100,00%

4 592,00

17

5 845

3 894

66,62%

1 342 711,04

CELKEM ZA NdB

243

114 023

82 126

72,03%

26 384 977,30

CELKEM ZA NdB+ FESTIVALY+ŘEDITELSTVÍ

261

119 878

86 030

71,76%

27 732 280,34

Celkem za naši scénu
Zájezd v ČR
Zájezd do zahraničí
Celkem zájezdy
Host z ČR
Host ze zahraničí

DSB
MFJB
Dance Brno
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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. 2020

stav k 31. 12. 2020

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

1* Soubor opery

191,15

188,40

183,00

3,90

1,50

2* Soubor baletu

60,00

59,00

55,50

3,50

3* Soubor činohry

46,50

45,75

41,75

4,00

5* JD jevištní provoz + správa budovy

105,50

106,50

3,00

103,50

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,20

71,70

2,00

69,70

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

16,00

2,00

14,00

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

93,00

90,75

11,00

79,75

91 Úsek ředitele

14,55

14,55

12,75

0,80

92 Obchodní úsek

26,00

24,00

24,00

93 Ekonomický úsek

20,00

19,75

19,75

celkem

643,90

636,40

1,00

281,25

85,90

269,25

STRUKTURA A PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Průměrné přepočtené počty zaměstnanců za celé sledované období
Středisko

31. 12. 2020

období leden–prosinec 2020

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

1* Soubor opery

191,15

189,85

184,45

3,90

1,50

2* Soubor baletu

60,00

59,85

56,22

3,62

3* Soubor činohry

46,50

45,22

41,46

3,76

5* JD jevištní provoz + správa budovy

105,50

104,26

3,00

101,26

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,20

71,69

2,00

69,69

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

16,25

2,00

14,25

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

93,00

89,64

11,00

78,64

91 Úsek ředitele

14,55

14,55

12,75

0,80

92 Obchodní úsek

26,00

24,50

24,50

93 Ekonomický úsek

20,00

19,27

19,27

celkem

643,90

635,08
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PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
stav k
31. 12. 2019

přírůstek

úbytek

stav k
31. 12. 2020

1* Soubor opery

190,65

21,00

23,25

188,40

2* Soubor baletu

61,35

12,50

14,85

59,00

3* Soubor činohry

40,75

10,00

5,00

45,75

5* JD jevištní provoz + správa budovy

102,45

13,05

9,00

106,50

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,20

3,00

2,50

71,70

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

1,00

1,00

16,00

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

90,00

5,25

4,50

90,75

91 Úsek ředitele

14,55

0,00

0,00

14,55

92 Obchodní úsek

23,00

3,00

2,00

24,00

93 Ekonomický úsek

19,75

3,00

3,00

19,75

celkem

629,70

71,80

65,10

636,40

Středisko

PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2020
NdB celkem
U

THP

D

celkem

průměrná třída

11,94

9,61

6,33

9,27

počet zaměstnanců

283,13

85,81

266,14

635,08

37 094 Kč

36 572 Kč

25 206 Kč

32 041 Kč

průměrný plat
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REORGANIZACE
Z důvodu avizovaného snížení příspěvku od zřizovatele a předpokládaných masivních výpadků příjmů
ze vstupného, zájezdů a pronájmů bylo v rámci přijatých úsporných opatření dne 15. 10. 2020 Příkazem
ředitele vydáno „Rozhodnutí ředitele Národního divadla Brno, p.o. o snížení stavu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti práce (rozhodnutí o organizační změně)“.
S účinností od 1. 1. 2021 se plán počtu pracovních úvazků zaměstnanců Národního divadla Brno díky
této organizační změně snížil z původních 643,90 na 634,65 plánovaných pracovních úvazků. Došlo ke
snížení plánovaných úvazků o 9,25.
Úvazky se snižovaly napříč celým divadelním provozem:













Dirigent opery
Sólista opery
Vedoucí umělecko-technického provozu baletu
Herec
Nápověda činohry
Osvětlovač
Zvukař
Garderobiérka
Pracovník techniky scény
Krejčí scénických kostýmů (pánská)
Analytik
Redaktor

Na základě této organizační změny bylo v říjnu zaměstnancům dáno 8 výpovědí z pracovního poměru
dle ustanovení § 52 ZP písmeno c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní poměry byly
ukončeny k 31. 12. 2020 a zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné ve výši trojnásobku průměrného
výdělku v souladu se zákoníkem práce.

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 nebo vedoucího zaměstnance 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 práce zaměstnanců a dle
rozhodnutí Krajské hygienické stanice jsou do rizikové práce ve 3. kategorii zařazeny profese: umělecký
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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.

PRACOVNÍ ÚRAZY
Za rok 2020 bylo evidováno 21 pracovních úrazů, všechny bez porušení předpisů BOZP.
1. Pracovní úraz ze dne 6. 1. 2020, zaměstnanec na pozici údržbář.
Při práci s nůžkami na plech došlo k poranění prstu na levé ruce.
Pracovní úraz bez DPN.
2. Pracovní úraz ze dne 3. 2. 2020, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Při dokončení skluzové zvedačky, došlo k poranění šlachy a svalu stehna pravé dolní končetiny.
Pracovní neschopnost od 4. 2. 2020 do 25. 2. 2020.
3. Pracovní úraz ze dne 5. 2. 2020, zaměstnanec na pozici umělecký truhlář.
Při výrobě dekorací následkem nárazu prstu o hranu překližky došlo k zhmoždění prstu s poškozením
nehtu.
Pracovní neschopnost od 5. 2. 2020 do 8. 3. 2020.
4. Pracovní úraz ze dne 11. 2. 2020, zaměstnanec na pozici umělecký zámečník.
Při manipulací s kovovou tlakovou lahví došlo k jejímu vysmeknutí a následnému přimáčknutí
a pohmoždění pravé ruky.
Pracovní neschopnost od 12. 2. 2020 do 25. 2. 2020.
5. Pracovní úraz ze dne 13. 2. 2020, zaměstnanec na pozici sólista baletu.
Během baletního vystoupení, při řízeném pádu, došlo k zhmoždění prstu levé ruky.
Pracovní úraz bez DPN.
6. Pracovní úraz ze dne 13. 2. 2020, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního vystoupení, při předepsaném zvedání taneční partnerky, došlo vyhřeznutí plotének.
Pracovní neschopnost od 14. 2. 2020 do 14. 4. 2020.
7. Pracovní úraz ze dne 25. 2. 2020, zaměstnanec na pozici garderobiér.
Při pohybu na bočním jevišti došlo k zakopnutí a poranění pravé dolní končetiny.
Pracovní úraz bez DPN.
8. Pracovní úraz ze dne 18. 5. 2020, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při doskoku na pravou nohu došlo ke špatnému došlápnutí a podvrtnutí
kotníku.
Pracovní úraz bez DPN.
9. Pracovní úraz ze dne 18. 6. 2020, zaměstnanec na pozici herec.
Během herecké akce, při zavadění pravou nohou o hranu dekorace došlo k pohmoždění palce
a odtržení nehtu.
Pracovní úraz bez DPN.
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10. Pracovní úraz ze dne 18. 6. 2020, zaměstnanec na pozici jevištní technik.
Při pokládání podlahy – dekorace – došlo k přiskřípnutí dvou prstů pravé ruky.
Pracovní úraz bez DPN.
11. Pracovní úraz ze dne 19. 8. 2020, zaměstnanec na pozici návrhář dekorací.
Při oplachu nádob po patinování došlo k nadýchání par a aerosolu.
Pracovní neschopnost od 20. 8. 2020 do 23. 10. 2020.
12. Pracovní úraz ze dne 8. 9. 2020, zaměstnanec pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při nácviku taneční figury spojené s prudkým pohybem pravé ruky došlo
ke krátkodobé luxaci pravého ramenního kloubu a jeho zhmoždění.
Pracovní neschopnost od 10. 9. 2020 do 2. 10. 2020.
13. Pracovní úraz ze dne 11. 9. 2020, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při doskoku na pravou nohu došlo ke špatnému došlápnutí a podvrtnutí
kotníku.
Pracovní neschopnost od 11. 9. 2020 do 26. 11. 2020.
14. Pracovní úraz ze dne 12. 9. 2020, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Během operního představení došlo ke špatnému došlápnutí a podvrtnutí pravého hlezna.
Pracovní neschopnost od 13. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
15. Pracovní úraz ze dne 13. 9. 2020, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Během operního představení došlo ke špatnému došlápnutí a podvrtnutí pravého hlezna.
Pracovní neschopnost od 13. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
16. Pracovní úraz ze dne 14. 9. 2020, externí spolupracovník.
Při zachytávání řízeného gymnastického pádu došlo ke ztrátě rovnováhy, upadnutí na podlahu a
poranění levého kolene.
Pracovní úraz bez DPN.
17. Pracovní úraz ze dne 15. 9. 2020, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Při pohybu na jevišti došlo k poranění menisku pravého kolene.
Pracovní neschopnost od 17. 9. 2020 do 29. 9. 2020.
18. Pracovní úraz ze dne 6. 11. 2020, zaměstnanec na pozici sólista baletu.
Během baletní zkoušky, při předepsaném rychlém pohybu z předklonu do základního postoje došlo k
podvrtnutí bederní páteře.
Pracovní neschopnost od 9. 11. 2020 do 16. 11. 2020.
19. Pracovní úraz ze dne 12. 11. 2020, zaměstnanec na pozici sólista baletu.
Během zkoušky baletu, při držení taneční partnerky v piruetě došlo k nechtěnému nárazu jejím
loktem do nosu poškozeného zaměstnance. Následkem kontaktu došlo ke zlomenině nosních kůstek.
Pracovní úraz bez DPN.
20. Pracovní úraz ze dne 1. 12. 2020, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Při nácviku tance v triu zaměstnanec utrpěl pohmoždění levého oka při nechtěném kontaktu špičkou
nohy tanečního partnera.
Pracovní úraz bez DPN.
21. Pracovní úraz ze dne 2. 12. 2020, zaměstnanec na pozici herec.
Během zkoušky činoherní inscenace došlo k poranění pravého obočí kovovou obracečkou.
Pracovní úraz bez DPN.
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6. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY NdB
6.1 FINANČNÍ PLÁN
Tabulka finančního plánu na rok 2020, skutečnost roku 2020, skutečnost roku 2019
Účet

Finanční plán

Skutečnost

%

Skutečnost
minulé období

501

SPOTŘEBA MATERIÁLU

20 994 000

22 337 654,08

106,40

17 536 259,64

502

SPOTŘEBA ENERGIE

15 760 000

14 795 981,08

93,88

15 634 851,44

503

SPOTŘEBA JIN.NESKL. DODÁVEK

0

0,00

504

PRODANÉ ZBOŽÍ

401 000

962 468,88

506

AKTIVACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

0

0,00

507

AKTIVACE OBĚŽNÉHO MAJETKU

511

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

512

0,00
240,02

1 007 899,45
0,00

0

0,00

16 220 000

20 702 060,38

127,63

21 111 220,17

CESTOVNÉ

2 000 000

206 448,54

10,32

2 471 176,55

513

NÁKLADY NA REPREZENTACI

1 000 000

734 526,61

73,45

1 816 316,14

516

AKTIVACE VNITROORGANIZAČNÍCH SLUŽEB

0

0,00

518

OSTATNÍ SLUŽBY

107 619 000

61 519 634,04

57,16

91 130 697,57

Mzdové náklady zaměstnanců

246 200 000

244 186 566,00

99,18

229 869 632,00

6 300 000

4 748 757,00

75,38

8 207 837,00

Odstupné

300 000

1 361 931,00

453,98

345 238,00

Náhrada mzdy v době nemoci

600 000

1 077 057,00

179,51

714 781,00

253 400 000

251 374 311,00

99,20

239 137 488,00

85 577 000

83 214 433,00

97,24

79 618 477,00

OON – DPP, DPČ

0,00

0,00

521

521

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

524

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

525

JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

1 309 000

1 367 253,00

104,45

1 291 569,00

527

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY

4 674 000

6 121 465,08

130,97

4 611 688,26

528

JINÉ SOC. NÁKLADY

800 000

825 258,00

103,16

1 053 170,00

53_

DANĚ A POPLATKY

600 000

410 636,04

68,44

503 893,42

54_

OSTATNÍ NÁKLADY

300 000

170 403,48

56,80

1 650 355,76

551

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

63 556 000

65 571 478,92

103,17

68 195 129,19

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

176 302,50

0,00

557

NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK

0

0,00

24 962,30

558

NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

12 299 000

11 810 509,10

96,03

22 307 429,48

56_

FINANČNÍ NÁKLADY

1 100 000

1 589 767,92

144,52

1 342 009,78

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

0

0,00

0,00
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601

VÝNOSY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ

0

0,00

0,00

58 297 000

27 682 280,34

47,48

70 395 412,67

602 A

VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO

602 B

VÝNOSY ZE ZÁJEZDŮ

4 000 000

50 000,00

1,25

8 663 267,33

602 C

VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB OSTATNÍ

4 200 000

4 979 918,81

118,57

6 531 325,29

603

VÝNOSY Z PRONÁJMU

3 400 000

568 927,51

16,73

3 625 725,40

604

VÝNOSY Z PROD. ZBOŽÍ

500 000

377 032,17

75,41

866 683,82

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

0

15 148,00

19 897,00

645

VÝNOSY Z PRODEJE DNM

0

0,00

0,00

646

VÝNOSY Z PRODEJE DHM

0

11 390,00

69 105,75

648

ČERPÁNÍ FONDŮ

1 000 000

659 912,50

65,99

1 696 565,26

649

OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

1 200 000

1 708 154,10

142,35

1 506 020,06

66_

FINANČNÍ VÝNOSY

300 000

595 166,15

198,39

255 559,73

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

398 423 000

393 558 458,23

98,78

358 194 050,00

672102

Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

1 321 000

1 261 000,00

95,46

7 255 000,00

672103

Výn.z prostř.MmB-Janáček

21 399 000

18 158 000,00

84,85

921 255,51

672105

Výn.z prostř.MmB-vybaveni interiéru JD

0

0,00

672106

Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

500 000

346 453,73

69,29

445 345,69

672107

Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH

1 000 000

982 720,20

98,27

893 471,82

672108

Výn.z prostř.MmB-profil. repertoár opery

4 500 000

1 500 000,00

33,33

7 000 000,00

672109

Výn.z prostř.MmB-sklady Bohunice

0

0,00

672 000,00

672110

Výn.z prostř.MmB-oprava stolů na jev. MD

0

0,00

5 754 922,04

672111

Výn.z prostř.MmB-vybavení - Rooseveltova

0

0,00

1 300 000,00

672112

Výn.z prostř.MmB-vybavení - postprodukce

0

0,00

176 422,15

672113

Výn.z prostř.MmB-provoz- Rooseveltova

1 100 000

752 147,88

68,38

0,00

672114

Výn.z prostř.MmB-výměna frekv. měničů JD

2 155 000

2 113 370,40

98,07

0,00

672115

Výn.z prostř.MmB-pokrytí ztráty min. let

0

4 806 000,00

672116

Výn.z prostř.MmB-pouzdra na hud. nástroje

34 000

34 000,00

100,00

0,00

672201

Výn.z prostř.MmB-střecha MD

3 000 000

3 000 000,00

100,00

2 875 000,00

672203

Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

1 850 000

1 850 000,00

100,00

0,00

672204

Výn.z prostř.MmB-obnova kultur. památ. MD

0

0,00

672301

Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

500 000

318 710,44

672302

Výn.z prostř.JMK-DSB Brno

0

0,00

672303

Výn.z prostř.JMK-Janáček

1 000 000

0,00

0,00

0,00

672304

Výn.z prostř.JMK-Mzdy

17 500 000

17 500 000,00

100,00

28 500 000,00

672305

Výn.z prostř.JMK-Dance

0

0,00

672401

Výn.z prost.SR-div. provoz-MKČ

50 300 000

50 300 000,00

100,00

28 500 000,00

672402

Výn.z pros.SR-Divadelní svět

757 089

727 880,00

96,14

3 900 000,00
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672403

Výn.z prost.SR-Janáček – MKČR

11 500 000

11 500 000,00

100,00

0,00

672404

Výn.z pros.SR-BOZP admin. pracovník

145 000

145 000,00

100,00

100 000,00

672405

Výn.z pros.SR-BOZP Analýza

996 640

996 640,00

100,00

0,00

672407

Výn.z prost.SR- krok za oponu – MKČR

0

0,00

75 000,00

672408

Výnos z prostředků SR – OperaVision

0

0,00

150 000,00

672409

Výnos z prostředků SR – Sarajevská zima

0

0,00

127 018,94

672501

Výn.z pros.SR-MD-pam. obn. stře

2 215 000

2 215 000,00

100,00

1 890 000,00

520 195 729

512 065 380,88

98,44

472 009 816,16

672

VÝNOSY VYBR.MÍSTNÍCH VLÁD. INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ

Rekapitulace

Finanční plán

Skutečnost

%

Skutečnost
minulé období

Náklady celkem

587 609 000,00

543 890 591,65

92,56

570 444 593,15

Výnosy celkem

593 092 729,00

548 713 310,46

92,52

565 639 378,47

5 483 729,00

4 822 718,81

Hospodářský výsledek

-4 805 214,68

Hospodaření NdB roku 2020 dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020 skončilo v zisku ve výši
4 822 718,81 Kč, který byl způsoben vykrytím ztráty NdB z roku 2019 ze strany zřizovatele ve výši
4 806 tis. Kč. V hlavní činnosti vznikl zisk 4 622 250,88 Kč, v hospodářské činnosti vznikl zisk ve výši
200 467,93 Kč.
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6.2 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Tabulka hospodářských výsledků let 2019 a 2020
ROK

HV HLAVNÍ ČINNOST

HV HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HV CELKEM

2019

-6 576 305,25

1 771 090,57

-4 805 214,68

2020

4 622 250,88

200 467,93

4 822 718,81

NdB skončilo celkově v roce 2020 v zisku ve výši 4 822 718,81 Kč, který byl způsoben vykrytím ztráty
NdB z roku 2019 ze strany zřizovatele.
Další skutečnosti, které ovlivnily hospodaření NdB v roce 2020:










Náklady, ale i výnosy roku 2020 jsou ovlivněny jarními a podzimními vládními opatřeními
v důsledku pandemie COVID-19.
Náklady, ale i výnosy roku 2020 jsou ovlivněny nerealizací nebo částečnou realizací festivalů –
Divadelní svět Brno, MF Janáček Brno.
V nákladech na platy a souvisejících odvodech se plně projevuje zákonné navýšení platů
realizované v roce 2020.
I v roce 2020 NdB podpořil Jihomoravský kraj, a to celkovou částkou 19 mil. Kč.
Z tabulky výše je zřejmá i podpora Ministerstva kultury, kde došlo k navýšení dotace z Programu
státní podpory profesionálních divadel a v druhé polovině roku dalšímu navýšení v rámci
záchranného balíčku k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19.
Taktéž došlo k nárůstu příspěvku od zřizovatele – zejména na krytí nákladů souvisejících se
zmíněným zákonným nárůstem platů a poskytnutí dalších individuálních účelových dotací (viz
níže).
V důsledku pandemie došlo k velmi negativnímu vývoji vlastních tržeb.

I v roce 2020 podpořil NdB zřizovatel v oblasti investic, a sice účelovým investičním transferem
v celkové výši 15 354 tis. Kč (podrobně rozepsáno níže v části, která se týká fondů).
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KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM NÁKLADOVÝM A VÝNOSOVÝM POLOŽKÁM
Náklady
























Spotřeba materiálu: plán tohoto účtu byl lehce překročen.
Spotřeba energie: plán tohoto účtu nebyl dočerpán, důvodem jsou neodhadnutelné výkyvy v
důsledku pandemie.
Prodané zboží: došlo k překročení plánu, který souvisí s likvidací neupotřebitelných programů
Opravy a udržování: náklady na opravy a údržbu jsou nižší než v roce 2019, ale vyšší než plánovaný
stav na rok 2020. Hlavním důvodem jsou opravy JD a opravy budovy na Dvořákově 11.
Cestovné: Zde došlo k výraznému poklesu oproti plánu, které bylo způsobeno celosvětovou
pandemií.
Náklady na reprezentaci: náklady roku 2020 jsou nižší oproti plánu, i tato skutečnost je ovlivněna
COVID-19.
Ostatní služby: plán tohoto účtu nebyl vyčerpán. Jedná se o úspory nákladů v důsledku pandemie,
kdy došlo ke zrušení řady představení včetně zrušení festivalu Divadelní svět Brno a přesunutí části
představení festivalu Janáček do roku 2021.
Mzdové náklady zaměstnanců: plán tohoto účtu nebyl dočerpán, opět se jedná o úsporu nákladů
související s pandemií; důvodem meziročního nárůstu je zejména dopad zákonného navýšení platů
dle nařízení vlády k 1. 1. 2020.
OON – DPP, DPČ: důvodem meziročního poklesu této položky i nedočerpání plánu je zrušení
festivalu (Divadelní svět Brno), částečné přesunutí představení festivalu Janáček do následujícího
roku a dále uzavření divadla pro veřejnost po většinu roku.
Náhrada mzdy v době nemoci: tato položka je přečerpána. Důvodem je současná zdravotní situace.
Zákonné sociální pojištění, Jiné sociální pojištění, Zákonné sociální náklady, Jiné sociální náklady:
čerpání položek je oproti plánu nedočerpáno. Důvod meziročního nárůstu je shodný s důvodem
u položky mzdové náklady zaměstnanců.
Daně a poplatky: plán roku 2020 nebyl vyčerpán.
Ostatní náklady: plán roku 2020 nebyl vyčerpán, tato skupina zahrnuje účty 544 – Prodaný
materiál, 547 – Manka a škody 548 – Tvorba fondů a 549 – Ostatní náklady z činnosti.
Odpisy dlouhodobého majetku: čerpání této položky bylo částečně přečerpáno.
Náklady tvorba a zúčtování opravných položek: položka byla překročena z důvodu vytvoření
opravné položky k dlouhodobým pohledávkám, které jsou řešeny právním oddělením, podrobněji
viz níže.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku: plánovaný rozpočet nebyl dočerpán.
Finanční náklady: důvodem překročení plánu jsou kurzové rozdíly způsobené nepříznivým vývojem
kurzu v průběhu roku 2020.
Daň z příjmů: za rok 2020 nebude NdB odvádět daň z příjmů právnických osob.

Výnosy





Výnosy ze vstupného: tato položka výnosů zobrazuje dopady COVID-19 v jejímž důsledku byla
zavřená divadla, výnosy roku 2019 činily 70 395 tis. Kč, v roce 2020 byly 27 682 tis. Kč.
Výnosy ze zájezdů: ze stejných důvodů, které uvádíme u výnosů ze vstupného, nemohly být
realizovány ani tuzemské a zahraniční zájezdy (s výjimkou jednoho tuzemského zájezdu operního
souboru).
Výnosy z prodeje služeb ostatní: plán byl překročen.
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Výnosy z pronájmu: také tato položka byla nepříznivě ovlivněna pandemií.
Výnosy z prodaného zboží: plánovaný stav nebyl naplněn.
Výnosy z prodeje materiálu; Výnosy z prodeje DHM: v roce 2020 se podařilo neplánovaně prodat
část materiálu a dlouhodobého hmotného majetku, což se projevilo překročením plánu u obou
výnosových položek.
Čerpání fondů: plnění této položky bylo nedočerpáno z důvodu přesunu čerpání darů na FJB z roku
2020 do roku 2021.
Ostatní výnosy z činnosti: skutečné výnosy skončily nad plánem z důvodu změny koeficientu pro
odpočet DPH.
Finanční výnosy: u této položky došlo k překročení plánu z důvodu výkyvu měnových kurzů.
Výnosy vybr. místních vlád. institucí z transferů: podrobný přehled položek tohoto účtu je zřejmý
z tabulky níže.
Vývoj a účelovost transferu zřizovatele
Transfer zřizovatele k 1. 1. 2020

v tis. Kč
498 634

v tom:
Festival Divadelní svět Brno

7 255

Festival Janáček Brno – bienále (vč. mzdových nákladů a odvodů tajemníka FJ) *

21 399

Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru**

4 500

Pokrytí DPH k oček. příspěvkům OPP MMB na památkovou obnovu MD

1 500

Krytí odpisů

114 818

Provoz nově rekonstruované budovy na ulici Rooseveltova

1 100

Úpravy v průběhu roku 2020:
Zvýšení příspěvku na Zajištění výměny frekvenčních měničů jevištních stolů v JD

2 155

Vykrytí ztráty hospodaření 2019 z rozpočtu zřizovatele

4 806

Snížení příspěvku o částku zaslanou z rozpočtu KÚ JMK

-18 000

Snížení příspěvku Festival Divadelní svět Brno (z důvodu nekonání festivalu – COVID-19)

-5 934

Navýšení příspěvku na nákup pouzder na hudební nástroje (přesun z inves. transf.)
Snížení odpisů a odvodu z fondu investic

34
-51 262

Památková obnova střešního pláště MD V. etapa 2. část

3 000

Obnova kulturní památky MD – lóže

1 850

Celkem***

435 282

v tis. Kč
* z dotace vyčerpáno v roce 2020 (čerpání prodlouženo do 31. 12. 2021)

18 158

**z dotace vyčerpáno v roce 2020 (čerpání prodlouženo do 31. 12. 2021)

1 500

***celkový transfer snížen o příjem z pronájmu

-60
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Přehled nákladů a výnosů po analytických účtech – rok 2020
Účetní syntetika a název

Účet a název

500 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU

0,00

0,00

0,00

4 522 093,21

0,00

326 966,90

0,00

501103 S.m.na výrobu DDHM

20 584,67

0,00

501104 S.m.-tiskoviny,brožury,ost.

25 169,77

0,00

501105 S.m.-nejev.náb.do 3000,-

87 128,97

0,00

501106 S.m.-jiné zařízení do 3.000,-

188 730,07

0,00

501107 S.m.-nářadí a přístr.do 3.000

195 391,72

0,00

9 514 612,91

0,00

412 859,15

0,00

2 642 806,51

0,00

399 112,04

0,00

501505 S.m.-baletní obuv

1 147 969,03

0,00

501506 S.m.na údržbu her

784 919,75

0,00

501508 S.m. -likvidace neupotřebit.mat.

143 563,38

0,00

501601 S.m.-jev.nábytek do 3.000,--

2 400,00

0,00

501602 S.m.-hudební nástr. do 3.000,

11 918,00

0,00

501603 S.m.-DDHM-rekvizity

129 942,90

0,00

501605 S.m.-DDHM-pánské kostýmy

354 529,52

0,00

501606 S.m.-DDHM-dámské kostýmy

257 809,97

0,00

40 316,99

0,00

501701 S.m.-pohonné hmoty

493 350,29

0,00

501702 S.m.-prac.oděvy,obuv, do 3.00

546 948,44

0,00

501901 S.m.-výroba (daň.n.)

21 239,50

0,00

501902 S.m.-Klíny,byty (daň.n.)

67 290,39

0,00

22 337 654,08

0,00

0,00

0,00

502101 Spotřeba el.energie

6 210 080,36

0,00

502102 Spotřeba páry

6 909 964,65

0,00

502103 Spotřeba vody

1 046 114,15

0,00

502104 Spotřeba plynu

305 371,48

0,00

502901 Spotř.el.energie (daň.n.)

148 171,92

0,00

502903 Spotřeba vody (daň.n.)

32 328,28

0,00

502904 Spotřeba plynu (daň.n.)

91 435,77

0,00

502905 Energie k přefakturaci

52 514,47

0,00

14 795 981,08

0,00

0,00

0,00

504501 Prodej programů

250 660,22

0,00

504502 Spotřeba programů,zboží propagace

249 797,80

0,00

485,39

0,00

501000 Spotřeba materiálu

501102 S.m.-výp.,záznam.tech.vč.mate

501501 S.m.-na nové inscenace-výroba
501502 S.m.-souč.na hud.nástr.(r.lim
501503 S.m.-premiéry-přímá
501504 S.m.do her-potrav.,líčidla aj

501607 S.m.-DDHM-paruky

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU Celkem
502000 Spotřeba energie

502 SPOTŘEBA ENERGIE Celkem
504 PRODANÉ ZBOŽÍ

VÝNOSY (M.Ú.)

0,00

501101 Spotř.materiálu a náhr.dílů

502 SPOTŘEBA ENERGIE

NÁKLADY (M.Ú.)

504000 Prodané zboží

504503 Prodej plakátů
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504504 Likvidace neupotřebit.programů,zboží

429 393,37

0,00

32 132,10

0,00

962 468,88

0,00

511000 Opravy a udržování

0,00

0,00

511101 Opravy a údržba JD

3 222 430,47

0,00

511102 Opravy a údržba MD

10 097 398,17

0,00

511103 Opravy a údržba Reduta

1 567 641,38

0,00

511104 Opravy a údržba Dvořákova

2 640 717,67

0,00

59 904,83

0,00

511503 Opravy a údržba Ukrajinská

634 925,42

0,00

511504 Opravy a údržba Černovice

18 885,98

0,00

511601 Opravy a udržování - revize

1 242 137,98

0,00

511602 Opravy a údržba hud.nástrojů

381 937,39

0,00

511603 Opravy strojů,přístrojů,PC

385 152,41

0,00

511604 Opravy a údržba ost.DDHM

85 808,41

0,00

511605 Opravy a údržba autodoprava

296 463,27

0,00

511908 Opr.a údržba Klíny aj.-daň.n.

68 657,00

0,00

20 702 060,38

0,00

512000 Cestovné

0,00

0,00

512101 Cestovné

199 364,19

0,00

512501 Cestovné-zájezdy tuzemské

0,00

0,00

512502 Cestovné-zájezdy zahraniční

7 084,35

0,00

206 448,54

0,00

513000 Náklady na reprezentaci

0,00

0,00

513501 Náklady na reprezentaci

734 526,61

0,00

734 526,61

0,00

0,00

0,00

518101 Propagační služby - tisk

1 949 732,57

0,00

518102 Propagační služby - grafika

1 240 761,65

0,00

518103 Propagační služby - media, komunikace

3 567 091,14

0,00

518104 Propagační služby - výlep

1 237 618,25

0,00

46 977,60

0,00

518106 Propagační služby - fotografie

328 068,00

0,00

518107 Propagační služby - videa

253 482,50

0,00

518115 Propagační služby

166 997,69

0,00

518122 Propagační služby - soubory

2 765 307,64

0,00

518127 Propagace-zápočet faktur

1 387 065,96

0,00

518201 Služby software

1 121 619,20

0,00

54 909,80

0,00

518301 Výkony spojů - telefony

707 408,97

0,00

518302 Výkony spojů - poštovné

114 588,69

0,00

518303 Bankovní poplatky

137 908,59

0,00

518501 Autorské honoráře

25 873 847,19

0,00

504901 Prodej divadelního zboží
504 PRODANÉ ZBOŽÍ Celkem
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

511502 Opravy a údržba Vlhká

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Celkem
512 CESTOVNÉ

512 CESTOVNÉ Celkem
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI Celkem
518 OSTATNÍ SLUŽBY

518000 Ostatní služby

518105 Propagační služby - on-line marketing

518202 Poř.DDNM do 7.000 +tech.zhod.
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518504 Tantiemy,licence,provoz.popl.

5 500 634,93

0,00

518511 Autorské honoráře - limit

69 869,30

0,00

518601 Vstupenky pro VIP hosty

55 400,00

0,00

148 428,83

0,00

1 300 165,48

0,00

5 747,50

0,00

2 015 878,43

0,00

518606 Přepravné-krom přepr.zásob

24 663,76

0,00

518607 Přepravné osob v tuzemsku

10 937,80

0,00

518609 Projekt Podpora dostupnosti

255 365,02

0,00

518610 Ost.služby pro premiéry

650 370,70

0,00

518701 Nájemné ostatní, efekty

814 395,00

0,00

518702 Nájemné za budovy, pozemky

1 119 426,00

0,00

518704 Techn.sl.-údržba ploch u budo

334 246,03

0,00

518705 Techn.služby ostatní

1 065 417,48

0,00

518706 Ostatní služby

2 426 985,38

0,00

162 869,07

0,00

518708 Ost.sl.překl.,kopír.,masáže

1 109 693,12

0,00

518709 Bezpečnostní služba

1 607 721,09

0,00

518710 Ubyt., letenky a ost. nepeněžní plnění

1 154 392,71

0,00

518901 Ostatní daňové náklady

534 831,50

0,00

518902 Služby-Klíny,pron.-daň.n.

198 809,47

0,00

61 519 634,04

0,00

244 186 566,00

0,00

521201 OON - DPP, DPČ

4 748 757,00

0,00

521301 Odstupné

1 361 931,00

0,00

521401 Náhrada mzdy v době nemoci

1 077 057,00

0,00

251 374 311,00

0,00

0,00

0,00

524101 Zdravotní pojištění

22 161 359,00

0,00

524102 Sociální pojištění

61 053 074,00

0,00

83 214 433,00

0,00

0,00

0,00

1 367 253,00

0,00

1 367 253,00

0,00

0,00

0,00

4 905 172,46

0,00

22 307,62

0,00

1 193 985,00

0,00

6 121 465,08

0,00

0,00

0,00

407 940,00

0,00

90 600,00

0,00

518602 Provize:poukázky,vstupenky...
518603 Nájemné za hud.materiál
518604 GO vlast.nástr.- 50% podíl ND
518605 Vystoupení cizích souborů

518707 Náklady na školení,kurzy,sem.

518 OSTATNÍ SLUŽBY Celkem
521 MZDOVÉ NÁKLADY

521101 Mzdové náklady zaměstnanců

521 MZDOVÉ NÁKLADY Celkem
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

524000 Zákonné sociální pojištění

524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Celkem
525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

525000 Jiné sociální pojištění
525101 Jiné soc.poj.-Kooper.-poj.zam

525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Celkem
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

527000 Zákonné sociální náklady
527101 Příděl do FKSP 2%
527102 Náklady na roušky 2020
527103 Náklady na Covid testy pro zaměstnance

527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Celkem
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

528000 Jiné sociální náklady
528101 Příspěvek na záv.stravování
528501 Náhr.plac.zam.-ošatné
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528502 Náhr.plac.zam.-opotř.vl.nástr

39 408,00

0,00

528503 Náhr.plac.zam.-líčovné

26 910,00

0,00

260 400,00

0,00

825 258,00

0,00

65 483,00

0,00

65 483,00

0,00

0,00

0,00

118 838,33

0,00

538501 Jiné daně,popl.-DPH z honorář

97 918,89

0,00

538502 Jiné daně - srážková daň - nepeněžn.př

56 451,00

0,00

538601 Jiné daně a popl. - srážková daň v zahr.

71 944,82

0,00

345 153,04

0,00

15 135,89

0,00

15 135,89

0,00

5 140,00

0,00

5 140,00

0,00

0,00

0,00

549102 Bezúpl. pozbytí ve prospěch VÚJ - roušky

51 687,96

0,00

549501 Přísp: Asociace,Opera Europa.

98 262,53

0,00

177,10

0,00

150 127,59

0,00

0,00

0,00

65 535 610,30

0,00

35 868,62

0,00

65 571 478,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556101 Tvorba a zúčtov.oprav. polože

30 068,50

0,00

556911 Tvorba a zúčtov.oprav. polože

146 234,00

0,00

176 302,50

0,00

0,00

0,00

119 840,43

0,00

10 852 152,45

0,00

838 516,22

0,00

11 810 509,10

0,00

710 620,92

0,00

710 620,92

0,00

0,00

0,00

569101 JON-pojist.maj.(vozidla,aj.)

877 816,00

0,00

569501 JON-ZP na zahr.záj.,sl.cesty

1 331,00

0,00

879 147,00

0,00

602000 Výnosy z prodeje služeb

0,00

0,00

602101 Tržby za vstupné

0,00

26 016 790,34

528504 Náhr.plac.zam.-strojkovné
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Celkem
531 DAŇ SILNIČNÍ

531501 Daň silniční

531 DAŇ SILNIČNÍ Celkem
538 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

538000 Jiné daně a poplatky
538101 Jiné daně a popl.,dál.známky

538 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY Celkem
544 PRODANÝ MATERIÁL

544501 Prodaný materiál - vlastní

544 PRODANÝ MATERIÁL Celkem
548 TVORBA FONDŮ

548502 Tvorba fondů - investiční fond

548 TVORBA FONDŮ Celkem
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI

549000 Ostatní náklady z činnosti

549601 Zaokrouhlení
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI Celkem
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

551000 Odpisy dlouhodobého majetku
551501 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetk
551502 ZC vyřazeného DHM

551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Celkem
555 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ REZERV

555000 Tvorba a zúčtování rezerv

555 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ REZERV Celkem
556 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

556 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Celkem
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

558000 Nákl.z drob.dlouhod.majetku
558501 Nákl.z drob.dlouh.nehm.majetk
558502 Nákl.z drob.dlouh.hmot.maj.
558503 Nákl.z drob.dlouh.maj.-premié

558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU Celkem
563 KURZOVÉ ZTRÁTY

563501 Kurzové ztráty

563 KURZOVÉ ZTRÁTY Celkem
569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY

569000 Ostatní finanční náklady

569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY Celkem
602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
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602102 Výnosy čerpaný podíl předpl.

0,00

1 622 290,00

602103 Tržby za čestné vstupenky

0,00

43 200,00

602201 T.za vst.-zájezdy tuzemské

0,00

50 000,00

602301 T.za vst. zájezdy zahraniční

0,00

0,00

602401 T.ost.-čas.rozl.,bal.škola

0,00

804 643,50

602901 Tržby za ubytovací služby C

0,00

245 902,48

602902 Tržby za služby s nájmem C

0,00

1 116 382,01

602903 Tržby z reklam

0,00

2 665 662,98

602904 Tržby za tisk vstupenek

0,00

11 208,00

602905 Tržby:provize za prod.vstup

0,00

12 051,40

602906 Tržby z půjčovného kost.

0,00

68 256,44

602907 Tržby -nájem věci

0,00

55 812,00

0,00

32 712 199,15

603000 Výnosy z pronájmu

0,00

0,00

603901 Výnosy z dlouhod.pron.budov

0,00

215 707,84

603902 Výnosy z krátkod.pronájm

0,00

353 219,67

0,00

568 927,51

604000 Výnosy z prodaného zboží

0,00

0,00

604101 Tržby za programy

0,00

316 989,00

604102 Tržby za plakáty

0,00

693,00

604902 Tržby prodej divadel.zboží

0,00

59 350,17

0,00

377 032,17

0,00

15 148,00

0,00

15 148,00

0,00

11 390,00

0,00

11 390,00

648000 Čerpání fondů

0,00

0,00

648101 Čerpání fondů - sponz.dary

0,00

159 912,50

648103 Čerp.fondů-rezervní fond

0,00

500 000,00

0,00

659 912,50

649000 Ostatní výnosy z činnosti

0,00

0,00

649101 Poštovné fa marketing

0,00

25 265,44

649102 Manip.popl.za výměnu vstup.

0,00

6 773,00

649201 Náhrada škody od zaměstnanců

0,00

600,00

649202 Náhrada škody - pojišťovny

0,00

348 526,00

649203 náhrada škody - ostatní

0,00

29 166,00

649301 Zaokrouhlení

0,00

203,66

649302 Ost. nedaň. výnosy

0,00

141 593,90

649401 Změna záloh.koef.odpočtu DPH

0,00

1 039 785,00

649901 Ostatní výnosy - daňové

0,00

52 099,76

649902 Změna záloh.koef.odpočtu DPH

0,00

9 443,00

649904 Ostatní výnosy - přefakturace

0,00

54 698,34

0,00

1 708 154,10

602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB Celkem
603 VÝNOSY Z PRONÁJMU

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU Celkem
604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ

604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ Celkem
644 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU

644101 Výnosy z prodeje materiálu

644 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU Celkem
646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ

646101 Výnosy z prod.DHM

646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ Celkem
648 ČERPÁNÍ FONDŮ

648 ČERPÁNÍ FONDŮ Celkem
649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI Celkem
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662 ÚROKY

662101 Úroky

0,00

6 037,17

0,00

6 037,17

0,00

589 128,98

0,00

589 128,98

0,00

0,00

0,00

0,00

672000 Výn.vybr.míst.vlád.inst.z tra

0,00

0,00

672101 Výn.z prostř.MmB-provoz

0,00

393 558 458,23

672102 Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

0,00

1 261 000,00

672103 Výn.z prostř.MmB-Janáček

0,00

18 158 000,00

672106 Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

0,00

346 453,73

672107 Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH

0,00

982 720,20

672108 Výn.z prostř.MmB-profil. repertoár opery

0,00

1 500 000,00

672113 Výn.z prostř.MmB-provoz- Rooseveltova

0,00

752 147,88

672114 Výn.z prostř.MmB-výměna frekv.měničů JD

0,00

2 113 370,40

672115 Výn.z prostř.MmB-pokrytí ztráty min.let

0,00

4 806 000,00

672116 Výn.z prostř.MmB-pouzdra na hud.nástroje

0,00

34 000,00

672201 Výn.z prostř.MmB-střecha MD

0,00

3 000 000,00

672203 Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

0,00

1 850 000,00

672301 Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

0,00

318 710,44

672303 Výn.z prostř.JMK-Janáček

0,00

0,00

672304 Výn.z prostř.JMK-Mzdy

0,00

17 500 000,00

672401 Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ

0,00

50 300 000,00

672402 Výn.z pros.SR-Divadelní svět

0,00

727 880,00

672403 Výn.z prost.SR-Janáček -MKČR

0,00

11 500 000,00

672404 Výn.z pros.SR-BOZP admin pracovník

0,00

145 000,00

672405 Výn.z pros.SR-BOZP Analýza

0,00

996 640,00

672408 Výnos z prostředků SR - OperaVision

0,00

0,00

672501 Výn.z pros.SR-MD-pam.obn.stře

0,00

2 215 000,00

0,00

512 065 380,88

543 890 591,65

548 713 310,46

662 ÚROKY Celkem
663 KURZOVÉ ZISKY

663101 Kurzové zisky

663 KURZOVÉ ZISKY Celkem
669 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY

669000 Ostatní finanční výnosy

669 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY Celkem
672 VÝNOSY VYBR. MÍST. VLÁD.INSTIT. Z TRANSF

672 VÝNOSY VYBR. MÍST. VLÁD.INSTIT. Z TRANSF Celkem
Celkový součet
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6.3 VÝZNAMNÉ OPRAVY REALIZOVANÉ ZA ROK 2020
Janáčkovo divadlo
výměna frekvenčních měničů u jevištních stolů

2 296 532,81

nákup a výměna žárovek a filtrů pro osvětlovače

175 192,27
Mahenovo divadlo

památková obnova střešního pláště

6 197 720,20

památková obnova lóží

2 200 138,73

oprava ovládací a monitorovací ústředny

415 479,09

úprava osvětlovacích baterií

152 397,96

výměna klimatizační jednotky

131 087,17
Reduta

oprava světelných znamení „Cuelights“

442 346,95

výměna měničů tahů

135 140,43

servis vzduchotechniky

126 108,13

výměna dotykového panelu na ovládacím pultu

69 611,69

servis vzduchotechniky

62 607,79
Dvořákova 11

výměna podlah baletní školy

2 143 220,94

Úprava sociálního zázemí baletu

111 909,83
Opravy hudebních nástrojů

generální oprava varhan

152 000,00

oprava harfy

139 296,39
Opravy strojů, přístrojů

opravy strojů, přístrojů 1 - 12 2020

385 152,41
Opravy autodoprava

opravy autodoprava 1 - 12 2020

296 463,27
Oprava dílen

oprava výtahu (Ukrajinská)

562 529,00
Revize

revize 1 – 12 2020

1 242 137,98
Oprava ostatní DDHM

oprava obuvi 1 – 12 2020

85 808,41

Celkové náklady na opravy a udržování za rok 2020

20 702 060,38
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6.4 FINANČNÍ MAJETEK
Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020
z toho:

53 917 706,78
UNI - běžný účet

51 676 676,63

UNI - běžný účet

268 168,29

UNI - devizový účet EUR

609 850,41

UNI - běžný účet FKSP

1 363 011,45

Pokladní hotovost – hlavní pokladna NdB

541 614,76

Ceniny – stravenky, poukázky

29 000,00

6.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Neuhrazené pohledávky celkem
311 001

Vstupenky, ABO

187 118,00

311 003

Odběr.- služby k cizím akcím

311 004

Ostatní

311 005

Odběratelé Div.svět

311 006

Odběratelé zahraniční

2 374 854,50

15 453,59
účet 311 celkem

2 577 426,09

z toho neuhrazené pohledávky splatné do 31. 12. 2020 v hodnotě nad 5.000
311 001

Vstupenky, ABO

75 193,00

311 003

Odběr.- služby k cizím akcím

311 004

Odběratelé -ostatní

311 005

Odběratelé Div.svět

311 006

Odběratelé zahraniční

576 616,50

celkem

651 809,50

Neuhrazené závazky celkem
321 001

Dodavatelé tuzemsko

4 148 273,53

321 002

Dodavatelé zahraniční

74 020,94

321 003

Dodavatelé FKSP

25 470,00

321 004

Dodavatelé sklad

2 687 541,06

321 005

Dodavatelé - zahraniční honoráře

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

321 007

Dodavatelé DSB

50 697,06
259 065,28

účet 321 celkem

7 245 067,87

z toho neuhrazené závazky splatné do 31. 12. 2020 v hodnotě nad 5.000
321 001

Dodavatelé tuzemsko

321 002

Dodavatelé zahraniční

321 003

Dodavatelé FKSP

321 004

Dodavatelé sklad

321 005

Dodavatelé - zahraniční honoráře

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

321 007

Dodavatelé DSB

22 500,00

82 000,00

celkem
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Přehled neuhrazených závazků splatných do 31. 12. 2020
Účet 321 001 - Dodavatelé tuzemsko
FP číslo

Dodavatel

splatnost

Kč
17 000,00

uhrazeno 15.1.2021

5 500,00

zápočet

20FD06-1849

Borecký Patrik

29.12.2020

20FD06-0942

Hotel Slavia

31.08.2020

celkem

Poznámka

22 500,00

Účet 321 004 – Dodavatelé sklad
splatnost

Kč

19FD070100000709

FP číslo

Cafe water service

Dodavatel

30.06.2020

32 148,00

zápočet

20FD070100000398

Cafe water service

31.12.2020

49 852,00

zápočet

celkem

Poznámka

82 000,00

Přehled neuhrazených pohledávek splatných do 31. 12. 2020
Účet 311 001 – Vstupenky, ABO
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

39384701

Hotel SLAVIA, spol. s r.o., Brno

31.08.2020

37 800,00

zápočet

393535021

Cafe water service s.r.o., Brno

31.12.2020

7 000,00

zápočet

300709021

GASPRA SPV, a.s., Brno

31.12.2020

8 793,00

zápočet

301240021

Cafe water service s.r.o., Brno

31.12.2020

10 800,00

zápočet

302360021

Cafe water service s.r.o., Brno

31.12.2020

10 800,00

zápočet

celkem

75 193,00

Účet 311 004 – Odběratelé ostatní
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

3480038

TOPGEO BRNO,spol s.r.o.

28.02.2014

30 068,50

práv. oddělení

35810046

Darcy trade s.r.o.

31.12.2015

59 114,00

práv. oddělení

2016030216

REMOEX CZ,a.s.

07.11.2016

87 120,00

práv. oddělení

2019030475

Cafe water service

31.12.2020

75 000,00

zápočet

2020030040

GASPRA SPV,a.s.

31.12.2020

54 450,00

zápočet

2020030046

Spolek taneční konzervatoř

31.12.2020

187 961,00

zápočet

2020030151

Cafe water service

31.12.2020

75 000,00

zápočet

2020030233

Chlumco s.r.o.

30.09.2020

7 903,00

upomínáno

celkem

576 616,50
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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

Program na podporu profesionálních divadel

30 800

MKČR

Program na podporu prof. divadel – záchranný balíček – COVID-19

19 500

MKČR

Festival Divadelní svět Brno 2020*

MKČR

MF Janáček Brno 2020

MKČR

Opera Vision**

MKČR

Zpracování analýzy rizik***

MKČR

Financování bezpečnostního pracovníka

MKČR

Památková obnova Mahenova divadla

JMK

Částečná úhrada prostředků na platy zaměstnanců

JMK

MF Janáček Brno 2020****

JMK

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji****

757
11 500
126

CELKEM

1 050
145
2 215
17 500
1 000
500
85 093

*Nedočerpaná dotace ve výši 29 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
**Dotace vrácena v plné výši z důvodu nerealizace streamu (COVID-19)
***Nedočerpaná dotace ve výši 53 tis. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
****Prodlouženo čerpání dotací do 31. 12. 2021

Uvedené dotace (s výjimkou označených) byly v průběhu roku 2020 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 2020
Zdroje:
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

2 535 528,26

Odpisy 1. - 12. 2020

65 571 478,92

Povinný odvod z odpisů

-

Transfer na investice od zřizovatele

59 457 000,00
15 354 290,05

Prodej majetku

5 140,00

Zdroje celkem 1. - 12. 2020

24 009 437,23

Čerpání:
Janáčkovo divadlo
Projektor

2 444 950,00

Celkem

2 444 950,00

Mahenovo divadlo
Závěsný systém (9 ks)

254 700,00

Projekční studie chlazení

47 476,00

Strojní investice

1 021 254,00

Celkem

1 323 430,00

Reduta
Strojní investice

464 239,00

Celkem

464 239,00

Dvořákova 11
Strojní investice

582 163,00

Závěsný systém (3 ks)

84 900,00

Celkem

667 063,00

Ostatní majetek
Elektrotříkolka

59 290,00

Notový materiál

153 900,00

Strojní investice – dílny

313 972,00

Celkem

527 162,00

Nehmotný majetek
Zpracování nového webu

259 545,00

Systém elektronické pošty MS Exchange 2019

567 906,00

Celkem

827 454,00

Investice pořízené z účelového transferu od zřizovatele ve výši
Zabezpečení teras JD

1 896 666,00

Hudební nástroje

2 465 541,00

Obnova zvuku Reduta

9 500 000,00

Rekonstrukce MaR Reduta

1 492 083,00

Celkem

15 354 290,00
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Čerpání na financování údržby a oprav majetku

1 100 991,00

Celkem čerpání za rok 2020

21 608 585,00

ZDROJE CELKEM

24 009 437,23

ČERPÁNÍ CELKEM

21 608 585,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020

2 400 852,23

Čerpání fondů
Fond investiční – účet 416

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

2 535

Tvorba fondu
vlastní zdroje – oprávky

65 571

transfer na investice od zřizovatele

15 354

Prodej majetku

5

Zdroje celkem

83 465

Použití fondu
financování investičních výdajů

21 608

povinný odvod z odpisů

59 457

navýšení peněžních prostředků na financování údržby a oprav majetku
Čerpání celkem

81 065

Stav k 31. 12. 2020

2 400

Fond rezervní z výsl. hospodaření – účet 413

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

1 197

Stav k 31. 12. 2020

1 197

Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

0

Tvorba fondu – dary

1 560

Čerpání – další rozvoj činnosti

660

Stav k 31. 12. 2020

900

Fond odměn – účet 411

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

0

Tvorba fondu – příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

0

Čerpání fondu – odměny zaměstnancům

0

Stav k 31. 12. 2020

0

Fond sociální (FKSP) - účet 412

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

1 458

Příděl do fondu na vrub nákladů

4 905

Příděl ostatní
Čerpání fondu – úhrada potřeb zaměstnanců

4 930

Stav k 31. 12. 2020

1 433

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 2020
Roční plán interního auditu pro rok 2020 - plánované 2 interní audity – byl dodržen.
 Prověření procesu provádění inventur v NdB
 Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Časové rozvržení interního auditu zahrnuje
 Sestavení ročního plánu 2020 a střednědobého plánu pro období 2021–2023.
 Získávání podkladů o nastavení vnitřního kontrolního systému.
 Vzdělávání, samostudium.
 Monitoring a konzultační činnost.
 Přípravu, stanovení programu IA, vypracování a projednání zpráv.

VYHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2020
Plán kontrolní činnosti pro rok 2020 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 se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalšími 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 2020
 Předmět kontroly:
Hospodaření s prostředky poskytnutými MKČR z programu „Podpora spolufinancování úspěšných
projektů z programu Kreativní Evropa“ na projekt z roku 2019 „OperaVision“.
Datum kontroly:
Kontrolu provedl:
Výsledek kontroly:

20. 4. 2020 – 4. 5. 2020
MKČR
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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 Předmět kontroly:
Kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektu Janáčkova divadla.
Datum kontroly:
Kontrolu provedl:
Výsledek kontroly:

11. 12. 2020
Svazová inspekce BOZP Konfederace umění a kultury
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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8. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Účetní jednotka: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
IČ: 00094820
Datum zpracování: 3. 2. 2021
Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 byl vydán Příkaz ředitele
č. 20IPPR0100000005/2020 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. 20IPPR0100000005/2020 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. 20IPPR0100000005/2020 určeny jednotlivé Dílčí inventarizační
komise. Plán inventur na rok 2020 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. 2020 bylo u majetku,
který byl inventarizován k 31. 10. 2020, provedeno zjištění skutečného stavu doložením účetních
záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020. Termíny, stanovené v plánu
inventur pro rok 2020 byly dodrženy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.
Na závěr inventarizace v NDB byl vyhotoven Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise ze dne
28. 1. 2021, 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. 2020
číslo
inventur.
soupisu

počet
pořadačů,
složek

číslo dodateč.
inv.soupisu

počet
pořadačů,
složek

SU

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

1

xxx

xxx

194

Opravné položky k odběratelům

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
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dle úč.osnovy

2

xxx

xxx

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

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. 2020 s dopočtem pohybů
ke dni 31. 12. 2020
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+4

53

Kostýmy pánské

dle číselníku

krab 3+4

dtto

krab 3+4

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

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

57

Rozpis drobného majetku-položkově-

Fyzická inventarizace je prováděna dle umístění majetku a jednotlivých položek
Pokud byla inventarizace účtu provedena k 31. 12. 2020, nemá dodatečný soupis.
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Příloha č. 2 k inventarizační zprávě

Zápis z jednání HIK ze dne 28. 1. 2021
Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků NdB ke dni 31. 12. 2020.
a) Inventarizace dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku, majetku v operativní
evidenci a zásob
Inventarizace majetku NDB ke dni 31. 12. 2020 byla fyzicky provedena v termínu od 31. 10. 2020 do
31. 12. 2020 a zpracována v termínu do 20. 1. 2021 na základě Příkazu ředitele
č. 20IPPR0100000005/2020 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. 2020 a majetek, uvedený v předaných soupisech byl fyzicky inventarizován
Dílčími inventarizačními komisemi. Stav majetku ke dni 31. 12. 2020 byl zjištěn na základě fyzické
inventury majetku ke dni 31. 10. 2020 a dopočtem pohybů majetku za období 11–12/2020. 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. 2021.
b) Inventarizace pohledávek, závazků, krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku
Pohledávky, závazky a finanční majetek byl inventarizován k datu 31. 12. 2020. Inventarizace byla
provedena formou dokladové inventury, na základě Příkazu ředitele 20IPPR0100000005/2020
a Směrnice ředitele č. 5/2012.
Výsledky provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2020
Evidovaný majetek uvedený v inventarizačních soupisech byl odsouhlasen s fyzickým stavem majetku.
Při inventarizaci majetku byly také na užívaném majetku doplňovány poškozená a nečitelná inventární
čísla u předmětů, pořízených před datem provádění fyzické inventarizace.
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. 12.2020
Wi-fi router TP link WK841, evidováno pod č: 24035857, Kč: 861,- pořízeno 06/2016.
Nefunkční wi-fi router byl nahrazen wi-fi routerem Zyxel, který vzhledem k pořizovací ceně (do
1000/ks) nebyl evidován. Nedopatřením nedošlo k dokladovému vyřazení původního zařízení.
Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2020, vedeno na podrozvahovém účtu, proúčtováno do nákladů již
v r. 2016.
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Sumarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2020

013 Software

3 788 997,32

021 Budovy, haly, stavby

796 247 339,30

022 Stroje, přístroje, zařízení

457 421 089,58

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

1 511 603 049,54

018 Drobný nehmotný majetek

807 073,00

028 Drobný hmotný majetek

243 301 850,14

Součet: drobný hmotný a nehmotný majetek

244 108 923,14

091 Operativní evidence

12 231 589,12

093 Kostýmy pánské

33 144 311,97

094 Kostýmy dámské

24 705 593,40

Součet: operativní evidence

70 081 494,49

Celkem majetek ve správě NdB

1 825 793 467,17

092 Evidenčně vedený majetek

52 853,00

095 Položkový rozpis investic

283 250 105,08

096 Zapůjčené věci

2 700,00

097 Rozpis drobného majetku-položkově

6 227 129,00

Součet: podrozvahová evidence

289 532 787,08
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