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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rok 2021 zásadně ovlivnila, stejně jako rok předchozí, pandemie nemoci covid-19. Zpráva o činnosti
Národního divadla Brno na následujících stranách je toho nelítostným dokladem. Bezprecedentní
propad počtu diváků, odehraných představení a tržeb však nemá větší vypovídací hodnotu bez znalosti
souvislostí a okolností, které je způsobily.
Zatímco v roce 2020 jsme zažili alespoň první dva měsíce normálního, resp. vysoce růstového
provozu a naivní nádech v prvních podzimních měsících, byl celý rok 2021 poznamenán vládními
restrikcemi, které na kulturní sektor dopadly mimořádně tvrdě. V první polovině roku byla divadla
téměř pět měsíců zcela zavřená. Na konci května byl sice umožněn návrat k divadelnímu provozu,
nicméně za radikálních omezení čítajících snížení kapacity sálů na polovinu, nutnost kontroly
bezinfekčnosti diváků i účinkujících a stejně jako v druhé polovině roku povinné respirátory. V druhé
polovině sice padla omezující podmínka a bylo možno hrát až pro tisícovku diváků, nicméně návrat
publika byl po prázdninách dle očekávání více než pozvolný a s dalšími vlnami epidemie došlo k dalším
propadům, které navíc prohlubovala narůstající ekonomická nejistota. Vláda ČR následně ještě
zapověděla přístup do divadel neočkovaným divákům. Přísné podmínky izolací a karantén vedly
k bezprecedentní nejistotě jak na straně diváků, kteří odkládali nákup vstupenek na poslední chvíli, tak
v chodu jednotlivých souborů, které často z hodiny na hodinu rušily představení, nebo se je
z posledních sil snažily zachránit sériemi záskoků. V takové situaci, která se vymykala veškeré
zkušenosti, na sebe narážela vyprodaná představení s poloprázdnými sály třeba hned druhý den
a to navzdory enormnímu úsilí pracovníků obchodu a marketingu.
Bez ohledu na tyto nelehké podmínky se podařilo za obrovského nasazení všech pracovníků NdB
udržet i za zavřenými dveřmi divadel kreativní prostředí, ve kterém vznikaly nové inscenace. Viděno
zpětně je ohromující, kolik výjimečných počinů vzniklo ve všech souborech NdB, což dokládají
následující strany. Mimořádná doba znamenala i mimořádné výzvy v podobě udržování hotových
inscenací „při životě“ pravidelnými opakovacími zkouškami v prázdných divadlech, což bylo pro
účinkující nesmírně vyčerpávající. Vnitřní know-how divadla rozšířila zkušenost s televizní premiérou
opery, streamy a záznamy celých inscenací, nebo s formátem „film naživo“, kdy se kameraman a režisér
pohybovali přímo mezi účinkujícími. Pozitivním efektem nelehké doby byla jistě extrémní koncentrace
na samotnou tvorbu, která přispěla k propracovanosti nových inscenací, které v roce 2021 vznikly.
Neustálé udržování tvůrčí kondice vedlo i k tomu, že tak složitý aparát, jaký NdB představuje, se
povedlo po uvolnění restrikcí rozjet v řádu jednotek týdnů. Extrémní pružnost projevil celý produkční
tým i přípravě festivalu Divadelní svět Brno, který vznikal v hybridní formě (tedy s podílem živé i online
produkce) a díky ministerské výjimce představoval první vlaštovky živé produkce po dlouhých měsících
zavřených divadelních bran.
Ekonomické dopady pandemie se nicméně začaly do provozu NdB citelně propisovat. Vedení NdB
přijalo ještě v roce 2020 razantní úsporná opatření, která měla přispět ke stabilizaci financí vzhledem
k očekávanému výraznému poklesu tržeb. Redukce počtu zaměstnanců, byť se jednalo o jednotky
pracovních míst napříč celým divadlem, vedla ke ztrátě jistoty a sociální soudržnosti. Sociální kapitál
vedení, už tak oslabený nutností přijímat řadu nepopulárních opatření v souvislosti s pandemií, byl
bohužel dále oslaben. Omezen byl pochopitelně i objem nové produkce, byť díky mnoha odloženým
premiérám diváci téměř nezaznamenali, že téměř celý podzimní program divadla byl tvořen
posunutými projekty ohlášenými původně na dřívější termíny. Díky mimořádnému objemu prostředků,
které byly Vládou ČR vloženy do Programu na podporu profesionálních divadel (za tímto navýšením
stojí i mimořádná aktivita Asociace profesionálních divadel) skončilo hospodaření NdB navzdory
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enormnímu propadu vlastních příjmů i zkrácení zřizovatelského příspěvku kladným hospodářským
výsledkem. Přestože řízení financí a provozu bylo v pandemické situaci bez znalosti řady klíčových
proměnných nesmírně náročnou disciplínou, podařilo se kromě udržení prostoru pro hlavní činnosti
divadla – tedy uměleckou tvorbu, i zlepšit pracovní podmínky na řadě úseků a obnovit materiálnětechnickou základnu divadla, včetně náročné první etapy rekonstrukce jevištních technologií v divadle
Reduta.
Navzdory dlouhému stresu a nejistotě, kterým byli vystaveni všichni pracovníci Národního divadla
Brno, i navzdory řadě restrikcí, vstupuje NdB do roku 2022 jako silný aktér kulturní scény, jehož
projekty mají svou nepominutelnou váhu a význam. Navzdory všem ztrátám, které pandemie covid-19
přinesla, je nyní NdB silnější a kvalitnější institucí než kdy dříve. Potenciál pro další růst kvality a renomé
může být v tuto chvíli zmarněn zejména nedostatkem finančních prostředků, tak jako v polistopadové
historii již několikrát. Nezbývá než věřit, že snaha všech zaměstnanců NdB přivede diváky zpátky do
hledišť našich divadel a že ekonomická krize bude jen dočasným výkyvem, který nepřinese razantní
snížení prostředků, bez nichž by činnost NdB nebyla v nastolené kvalitě dlouhodoběji udržitelná.
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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
Náměstkovi hejtmana pro oblast kulturní Mgr. Františkovi Luklovi, MPA
Ministerstvu kultury České republiky
OHL ŽS, a.s. – generálnímu partnerovi NdB
Partnerům festivalů DSB a Janáček Brno
BOHEMIAN HERITAGE FUND
VARS BRNO, a. s.
ČESKÁ TELEVIZE
AZ SERVIS
Partnerům mimořádných projektů
Opera Europe – OperaVision
Evropská komise (EC)
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Bohuslava Martinů
Partnerům NdB
ADCALL systems, 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.
ČEBUS, cestovní kancelář, s. r. o.
Dopravní podnik města Brna, a. s.
e-Finance, a. s.
ELSA Brno, z. s. - studentský spolek na právnické fakultě MUNI
EuroAWK, s. r. o.
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.
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Kooperativa pojišťovna, a. s.
KORDIS JMK, a. s.
Lesy města Brna, a. s.
Moravian Science Centre Brno – VIDA!
Moravské zemské muzeum
Nakladatelství JOTA, s. r. o.
Onka Brno
OPTYS spol. s r. o.
Pegas – hotel, pivovar, pivnice s. r. o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Progio, a. s. - hotel Avanti
Radomír Havlík – Premiera sweet
RENGL, s. r. o.
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
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
Economia, a. s. - Hospodářské noviny, aktualne.cz, ihned.cz
Extra Publishing s. r. o. - 100 + 1
HUDBA PLUS, z. s. - operalus.cz
INCORP, a. s. - eurozpravy.cz
Jobspin International, s. r. o. - brnodaily.cz
KETING, s. r. o. - LuxuryBRNO
KlasikaPlus.cz, z. s. - klasikaplus.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
Opera Plus
Pocket media, s. r. o. - KAM
Proglas, s. r. o. - rádio Proglas
RADIOHOUSE, s. r. o.
SAMAB PRESS GROUP, a. s. - NOS
Scena.cz, z. ú. - scena.cz
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
1.1 NOVÉ INSCENAČNÍ PROJEKTY
1.1.1 OPERA

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
EVŽEN ONĚGIN
Televizní premiéra na ČT ART 29. 3. 2021
Premiéra 1. 6. 2021 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Robert Kružík
Režie:
Martin Glaser
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Markéta Sládečková
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Čajkovského Evžen Oněgin je operním dílem, které by měl mít velký operní dům průběžně na svém
repertoáru. Soubor brněnské opery se k němu vrátil po více než deseti letech a pro své diváky připravil
vynikající inscenaci. Režisér Martin Glaser se svým týmem scénografem Pavlem Borákem a kostýmní
výtvarnicí Markétou Sládečkovou vytvořili působivý koncept hledání odpovědi na otázku, zda můžeme
strávit život v iluzích, které si vytváříme o svém okolí. Inscenace tak přinesla řadu poetických scén,
např. znamenitě rozehranou Taťáninu dopisovou scénu, kdy v zrcadle, symbole procházejícím celou
inscenací, vidí podobu Oněgina, tak jak si ji vysnila. S nimi skvěle kontrastují momenty z reality, jako
např. sbor nevolníků nebo poněkud ošuntělý ples u Larinových.
Scéna Pavla Boráka vycházející z jedné místnosti se skrze další elementy (břízy, party stan) snášející
se z provaziště rychle mění na jednotlivá prostředí, postupně otevírá celou hloubku jeviště Janáčkova
divadla, aby na konci vytvořila působivý obraz petrohradského plesového sálu. Zároveň nepostrádá
snové momenty (vznášející se Taťánina postel, čekání na souboj Lenského a Oněgina) ani všudy
přítomný pocit onoho skladiště iluzí, které za celý život nashromáždíme. To skvěle doplňují historizující
kostýmy Markéty Sládečkové.
Hudební nastudování Roberta Kružíka představilo Čajkovského hudbu v její romantické šíři, zároveň
bylo spolehlivým partnerem pěvcům i sboru. Čajkovského orchestrální part obsahuje řadu náročných
sólových momentů, kterých se členové orchestru spolehlivě zhostili. Ze sólistického obsazení je třeba
vyzdvihnout představitele ústřední dvojice. Svatopluk Sem a Jiří Brückler jako Oněgin a Lucie Hájková
s Lindou Ballovou jako Taťány přinesli do inscenace výborně vykreslené postavy, které se nebály např.
v konci opery jít až na hranici možností a podtrhnout tak celkové vyznění ve velmi působivém závěru
inscenace. Skvělými spoluhráči jim pak byli další pěvci – Václava Krejčí Housková a Jana Hrochová
(Olga), Ondřej Koplík a Peter Berger (Lenský) a další.
Původně plánovaná premiéra musela být odložena a inscenace tak poprvé zazněla v rámci živého
vysílání na ČT ART. Televize 29. března 2021 nabídla nejen umělecký zážitek, ale i pomocnou ruku
lidem, které postihla pandemie. Bylo možné na ni zakoupit benefiční vstupenku a výtěžek 119 500 Kč
putoval do Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje na podporu lidem, kteří se
kvůli pandemii dostali do těžké životní situace. Premiéru skrze televizní obrazovky sledovalo více než
40 000 diváků.
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GIOCOMO PUCCINI
LA BOHÈME
Premiéra 11. 6. 2021 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Jakub Klecker
Dirigenti:
Jakub Klecker, Robert Kružík
Režie:
Magdalena Švecová
Scéna:
David Janošek
Kostýmy:
Zuzana Přidalová
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Klasické operní tituly jsou důležitou součástí repertoáru, který se snažíme zároveň budovat ve vysoké
kvalitě. K takovým patří i inscenace Pucciniho slavné opery, která zazněla naposledy v premiéře na
brněnském jevišti v osmdesátých letech. Inscenační tým dirigenta Jakuba Kleckera, režisérky
Magdaleny Švecové a výtvarníků Davida Janoška a Zuzany Přidalové již vytvořil velmi půvabnou
inscenaci dětské opery Ferda Mravenec v předešlé sezoně. V případě La bohème přinesli poetickou
koncepci ateliéru mladých umělců proměňujícího se dle momentální životní situace a nálady jejich
obyvatel a organicky prorůstajícího do prostředí Paříže, kterou dokreslovaly malebné dobové kostýmy.
Tu naplnili rozehranou a vtipnou režií, která nesla i patřičnou dávku sentimentu k této opeře
bezpochyby právem náležející.
Velkou devizou inscenace je skvělé dvojí obsazení, které po herecké stránce vytváří ve všech postavách
i postavičkách do detailu vykreslené charaktery a zároveň splňuje vysoké nároky na kvalitu pěveckého
provedení. Obě představitelky Mimi, Pavla Vykopalová a Jana Šrejma Kačírková, stejně jako jejich
partneři Richard Samek a Peter Berger v roli Rodolfa, byli přesvědčivým zamilovaným párem spějícím
k nevyhnutelnému tragickému konci. Jejich skvělými temperamentními protějšky pak byla dvojice
Doubravka Součková, Tereza Kyzlinková (Mimi) a Roman Hoza, Jiří Brückler (Marcello). Stejně tak je
třeba vyzdvihnout výkony dalších obyvatel půdního ateliéru – hlasově i herecky vynikající Jan Šťáva
a David Nykl (Collin), Lukáš Bařák a Tadeáš Hoza, který je novým přírůstkem ansámblu, v roli
Schaunarda, stejně jako spolehlivý Jiří Sulženko a David Szendiuch jako domácí Benoit.
Jakub Klecker vedl orchestr i zpěváky s jistotou a Pucciniho hudbě dal vyznít v širokých barevných
plochách. Sboru v této opeře patří jen dva výstupy, ale jako vždy se svého úkolu zhostil spolehlivě a ve
scéně vánoční Paříže vytvořil přesvědčivé lidské hemžení plné různorodých prokreslených postaviček.
Inscenace se setkala s velkým úspěchem u diváků i odborné kritiky a má dobrý potenciál oslovit
diváckou obec preferující klasické zpracování operních titulů.
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GIUSEPPE VERDI
NABUCCO
Premiéra 29. 6. 2021 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Ondrej Olos
Režie:
Jiří Heřman
Scéna:
Tomáš Rusín
Kostýmy:
Zuzana Štefunková Rusínová
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Verdiho opera Nabucco je stálou součástí repertoáru brněnské opery od roku 1985, kdy se z inscenace
V. Věžníka stala během podzimu 1989 takříkajíc kultovní záležitost. V roce 2007 byla nahrazena
inscenací maďarského režiséra György Selmecziho, jejíž scénické ztvárnění výrazně zaostávalo za
kvalitní hudební stránkou. Vzhledem k tomu, že se Nabucco těší neutuchajícímu diváckému zájmu, bylo
v rámci obnovy klasického repertoáru připraveno nové nastudování. Inscenace, která vznikala v době
druhé jarní vlny pandemie, měla nakonec přesunutou premiéru v červnu 2021.
Režisér Jiří Heřman se rozhodl spíše než na obvykle vyzdvihované téma svobody národa se soustředit
na rodinné drama odehrávající se mezi hlavními postavami – babylonským králem Nabuccem a jeho
dcerami Fenenou a Abigail, na ohlédnutí se Nabucca za svou vládou a za uvědomněním si, že žádná
říše nesmí stát na násilí a nespravedlnosti. Zároveň rozehrává i působivé a akční sborové scény, které
jsou kontrastem k velmi intimně pojatým sólistickým částem. Postava krále Nabucca pak prochází
celou operou a jeho neustálá přítomnost na jevišti umocňuje onu retrospektivu panovníkova života
a konání.
Inscenace byla nastudována v jednom obsazení se špičkovými pěvci – slovenským barytonistou
Daliborem Jenisem v roli Nabucca, maďarskou sopranistkou Csillou Borross jako Abigail, Václavou
Krejčí Houskovou v roli Feneny, Jiřím Sulženkem jako Zachariášem a italským tenoristou Enricem
Casarim v roli Ismaela. Všichni sólisté podali vynikající pěvecké i herecké výkony, stejně jako sbor
a orchestr pod vedením dirigenta Ondreje Olose. Ten akcentoval italskou lehkost partitury a spolehlivě
doprovázel sólisty.
Jednoduchá scénografie Tomáše Rusína, využívající prostory jeviště JD v celé jeho velikosti, a kostýmy
Zuzany Štefunkové Rusínové pracovaly především se symbolickými barvami modré, zlaté a bílé
a s projekcí. To ve spojení s řadou symbolů vycházejích z historických poznatků a archeologických
vykopávek vytvářelo v režii Jiřího Heřmana další zajímavou polohu, která se v inscenacích této opery
běžně neobjevuje.
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BENJAMIN BRITTEN
PETER GRIMES
Premiéra 9. 10. 2021 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Režie:
David Radok
Scéna:
David Radok
Kostýmy:
Zuzana Ježková
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Soubor Janáčkovy opery NdB dlouhodobě svou dramaturgií směřuje k uvádění v ČR méně známých
titulů, které zároveň svou kvalitou a společenskou aktuálností patří dnes na divadelní jeviště. Právě
opera B. Brittena Peter Grimes je jedním z takových titulů. Dílo, které zde mělo svou československou
premiéru v roce 1947, se vrátilo v nastudování osvědčeného uměleckého tandemu režisér David Radok
a dirigent Marko Ivanović, který má již za sebou několik velmi úspěšných inscenací. David Radok, který
byl tentokrát i scénografem, na jevišti vytvořil jednoduchý prostor ze šikminy evokující nábřeží
v městečku a s pomocí minimalistických doplňků v podobě posuvných stěn z něj vytváří jednotlivá
prostředí opery. Použité kovové materiály spolu s vynikajícím lightdesignem Přemysla Jandy umocňují
drsnost prostředí propojenou s proměnlivým horizontem znázorňujícím moře v jeho různých
podobách. David Radok se ve své koncepci drží původního záměru autora přivést na jeviště dílo
o vyděděncích, lidech stojících mimo společnost a marně toužících v ní najít svůj kousek štěstí. Vytváří
na jevišti detailně propracovaný a nesmírně působivý obraz davu, který ovládán masovou hysterií ztrácí
jakékoliv morální zábrany. Vynikajícím partnerem je mu v tomto sbor Janáčkovy opery NdB, který podal
skutečně mimořádný pěvecký i herecký výkon. Hudební nastudování Marko Ivanoviće přesně zachytilo
složitou strukturu Brittenovy hudby a dalo v podání Orchestru Janáčkovy opery NdB krásné vyznění
především instrumentálním částem jednotlivých mořských interludií, stejně jako úderným sborovým
scénám.
Velkou předností inscenace je rovněž sólistické obsazení. Mimořádný host švédský tenorista Joachim
Bäckström se stal ideální představitelem titulní role, jeho ztvárnění drsného rybáře Grimese
obsahovalo širokou škálu hereckých poloh a v pěvecká stránka dosahovala světových parametrů.
Skvělými partnery mu byli sopranistka Jana Šrejma Kačírková v roli učitelky Ellen a Svatopluk Sem jako
kapitán Balstrode. Že není malých rolí, předvedli všichni sólisté v menších či větších rolích, ať to byl Jan
Šťáva jako Swallow, Jana Hrochová jako Tetička, Vít Nosek v roli Boba Bolese, Jitka Fišer Saparová jako
paní Sedley nebo Andrea Široká a Tereza Kyzlinková v rolích Neteří a ve všech případech vytvořili
přesně vyprofilované charaktery jako po pěvecké tak po herecké stránce.
Inscenace sklidila velké úspěch od publika i od odborné kritiky a v anketě Divadelních novin získala
ocenění Inscenace roku 2021.
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BOHUSLAV MARTINŮ
ŘECKÉ PAŠIJE
Přesunutá premiéra 5. 11. 2021 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Robert Kružík
Režie:
Jiří Heřman
Scéna:
Dragan Stojčevski
Kostýmy:
Alexandra Grusková
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Dílo Bohuslava Martinů je stálou součástí repertoáru brněnské opery. V rámci 130. výročí narození
skladatele, které připadlo na rok 2020, bylo pro novou inscenaci vybráno jedno z jeho vrcholných děl
Řecké pašije, opera, která měla v dnešním Mahenově 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 Zelený 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 sv. Vasila, ale hrající
i symbolickou roli.
Hudební nastudování mělo být první spoluprací brněnské opery s dirigentem Tomášem Netopilem.
Z důvodů uzavření divadel, které přerušilo zkoušky těsně před klavírní generálkou a z termínových
důvodů se dokončení nastudování ujal dirigent Robert Kružík. Jeho pojetí akcentovalo lyrickou stránku
opery, sledovalo ve výrazu dění na scéně a podpořilo optimální propojení hudby a divadla. Po opeře
Hry o Marii se s Řeckými pašijemi na jeviště Janáčkova divadla vrátila 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. Volba rozdělit sborové party na dva samostatné sbory,
kdy role uprchlíků připadla ČAS a vesničanů opernímu sboru se ukázala jako vynikající řešení, které
podpořilo vyznění inscenace. Užití studentského sboru ČAS, jehož zvuk přesně naplňuje chorální
podobu partu uprchlíků, tak umožnil nejen v jevištní akci, ale i v hudbě vytvořit dvě protikladné
a působivé skupiny. Komplikace způsobené epidemiologickou situací na jaře se dotkly i obsazení titulní
role, pro kterou byl osloven americký tenorista Harold Meers. Toho nahradil stálý host brněnské opery
Peter Berger, který spolu s Pavlou Vykopalovou (Kateřina), Janem Šťávou (Grigoris), Davidem
Szendiuchem (Fotis) a dalšími sólisty podali vynikající výkony jak pěvecké, tak herecké. Inscenace byla
po přerušení zkouškového procesu na jaře, v druhé polovině června 2020 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 se tak konala 5. 11. 2021. Záznam, který
z inscenace vznikl, bude promítán jako součást 50. ročníku Hong Kong Arts Festival 2022.
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SVĚCENÍ JARA / CARMINA BURANA
23. 6. 2021 Janáčkovo divadlo
Uvádění symfonického a oratorního repertoáru má v Janáčkově opeře NdB dlouhou tradici a patří
k divácky oblíbeným projektům. Z původně plánovaných dvou koncertů s programem baletní suity
I. Stravinského Svěcení jara a kantáty C. Orffa Carmina Burana se nakonec mohl uskutečnit pouze
jeden termín v červnu 2021. Sbor i orchestr spolu se sólisty Andreou Širokou, Romanem Hozou
a Ondřejem Koplíkem se pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće představil ve vynikající formě.

PÍSŇOVÝ RECITÁL RICHARDA NOVÁKA
24. 9. 2021 divadlo Reduta
V říjnu 2021 oslavil dlouholetý sólista Janáčkovy opery NdB Richard Novák své 90. narozeniny. Při této
příležitosti byly naplánovány dva koncerty s oslavencem – písňový recitál v Mozartově sále a slavnostní
koncert s orchestrem a sborem opery. Na program písňového recitálu si Richard Novák vybral tvorbu
Johannese Brahmse, které se po svou uměleckou kariéru s láskou věnoval. Na klavír jej doprovodil prof.
Ivan Klánský. Richard Novák opět dokázal, že je skvělým písňovým interpretem, od kterého se mají
mladší generace stále co učit a ve svých devadesáti je v neuvěřitelné pěvecké formě. Prosincový
slavnostní koncert se bohužel kvůli onemocnění nepodařilo uskutečnit. Náhradou tak bude
představení Prodané nevěsty 2. 4. 2022, kde Richard Novák vystoupí v roli Kecala.
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1.1.2 BALET

STABAT MATER
Premiéra 3. 9. 2021 v Mahenově divadle
Hudba:
Antonín Dvořák, Arnold Schönberg, Bedřich Smetana
Choreografie a režie: Pavel Šmok
Scéna:
Jan Dušek
Kostýmy:
Josef Jelínek, Jan Dušek
Světelný design:
Pavel Šmok
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Premiéra Stabat Mater byla dedikovaná velké osobnosti českého baletu Pavlu Šmokovi. Legendární
choreograf, jehož dílo znamenalo pro české taneční prostředí výrazný posun v dramaturgické
i choreografické rovině, dal specificky českému baletnímu umění pevné základy. Nebývá u nás zvykem
ani tradicí, programově si připomínat velké osobnosti z naší historie, Balet NdB se však pro výjimečnost
Šmokovy osobnosti rozhodl věnovat jeho dílu celý taneční večer. Premiéra, která vznikla ve spolupráci
s Pražským komorním baletem, byla posunuta z původního termínu a vznikala v covidové výluce. Večer
je složen ze tří titulů Zjasněná noc, Trio g moll a Stabat Mater, které precizně s Baletem NdB
nastudovaly emeritní sólistky PKB Kateřina Dedková Franková a Marika Blahoutová. Zjasněná noc
Arnolda Schönberga je programní skladba, jejíž obsah Šmok posunul do vypjaté dramatičnosti. Tak jako
všechna Šmokova díla, jsou i choreografie tohoto večera založeny především na intepretaci a osobitém
vkladu tanečníků. Nutno říci, že sólistky v hlavních rolích, především Kristýna Kmentová, ale i Klaudie
Lakomá doslova zazářily v roli židovské dívky a dokázali pravdivostí a upřímností výrazu okouzlit
publikum. Pro dnešní generaci tanečníků je nezvykle obtížné interpretovat choreografie, které
neakcentují tolik techniku a jsou postaveny na niternosti, citovosti a osobním prožitku. To ocenili diváci
i odborná kritika v rámci celého večera a výkon brněnského baletu v žánru, kterému se programově
nevěnuje, byl vnímán jako mimořádný a skvělý. Interpretačním vrcholem večera byla technicky
náročná taneční báseň Trio g moll na hudbu Bedřicha Smetany. Jestliže byl výkon sólistů v průběhu
večera vnímán jako mimořádný, pak v Triu g moll jako excelentní. Premiérové obsazení Barbora
Bielková, Sarah Dadonova a Peter Lerant doslova vyrazili odborné kritice dech a jejich intepretace byla
mezi pamětníky vnímána jako dosud nejkomplexnější. Choreografie má strhující tempo a stále
akcentuje tragiku Smetanovy předlohy a je pro tanečníky velmi fyzicky i emocionálně náročná.
Tanečníci pochopili Šmokovu choreografii, dali jí mládí a plasticitu svých těl i velké odevzdání. Jejich
interpretace měla velký dynamický náboj, který se střídal s úžasnou hravostí a radostí z tance.
V poslední části večera Stabat Mater Antonína Dvořáka se odráží tragika životní etapy skladatele, kdy
postupně ztratil tři děti. Je zároveň největším scénickým plátnem a dala název i celému večeru. Kromě
hlavních postav Ježíše a Marie jeviště zaplňují i dívčí a chlapecké sbory, které se místy ztotožňují
a zmnožují ústřední dvojici. Šmok ve své choreografii nezůstává jen u sakrální myšlenky, ale filozoficky
rozjímá nad obecnými tématy lásky, utrpení, vzdoru a smrti. Oba hlavní sólisté Klaudie
Radačovská a Arthur Abram jsou typově přesnými představiteli Marie a Ježíše. Ona, již zkušená
tanečnice, která chápe, co je mateřství, dovede ho prožít a být tou velkou bojovnicí. On vlastně ještě
chlapec jdoucí za svými ideály, bojující a umírající. Balet NdB premiérovu Stabat Mater dokázal nejen
vzdát poctu českému velikánovi Pavlu Šmokovi, ale i oslnit na tanečním poli, které mu není apriorně
vlastní.
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BEETHOVEN
Premiéra 13. 11. 2021 v Janáčkově divadle
Nastudováno ke 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena
Choreografie a režie: Mário Radačovský
Hudba:
Ludwig van Beethoven
Dirigent:
Jakub Klecker
Sbormistr:
Klára Složilová Roztočilová
Scéna:
Jaroslav Milfajt
Kostýmy:
Ľudmila Várossová
Světelný design:
David Kachlíř
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Jedním z hlavních cílů dramaturgie baletu pro současné i následující období je uvádění původních
tanečních děl malých i velkých formátů. Balet Beethoven, který byl již připravován v minulé sezoně
a byl z důvodu covidové pandemie opožděně uveden až v roce 2021, vznikal jako velké divadelní plátno
ke 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. Choreograf Mário Radačovský fascinován velkým
hudebním géniem zapojil kromě baletního souboru a orchestru do svého projektu také operní sbor
a sólisty. Vytvořil tak největší divadelní společný projekt posledních let, který se stal důstojnou oslavou
Beethovena člověka, umělce i jeho díla. Velkolepé obsazení dalo možnost vyniknout jednotlivým
uměleckým složkám i sólistům. Radačovský koncipoval svůj balet jako sled obrazů ze života i tvorby
skladatele charakterizovaných jednotlivými hudebními skladbami. Hudební dramaturgie, která vznikla
ve spolupráci choreografa a dirigenta Jakuba Kleckera, zahrnula do své kompozice jak díla symfonická,
ta se stala jakousi páteří celého baletu, tak i díla koncertní a komorní, která v nejintimnějších částech
baletu na sobě nesla emočně nejvypjatější situace. V intepretaci klavírních sonát doprovázející baletní
sólisty exceloval virtuos Jiří Hrubý. Vrcholem celého baletu bylo ztvárnění 4. věty symfonie č. 9 d moll,
se závěrečným sborem "Óda na radost", kde choreograf svým provokativním pojetím úmyslně dával
vyniknout kontrastu vizuálního obrazu současnosti a poselství Schillerova a Beethovenova díla. Zde
mohli naplno zazářit pěvkyně Jana Šrejma Kačírková, Daniela Straková Šedrlová, Jana Hrochová,
Václava Krejčí Housková a pěvci Aleš Briscein j. h., Richard Samek, David Nykl a Jiří Sulženko
v alternacích. Nezvyklé scénografické řešení Jaroslava Milfajta a Mária Radačovského dává vyniknout
především tanci v prvním plánu jeviště, tanečníci jsou divákům takřka nadosah, ale neupozaďovalo ani
vyvýšený orchestr za tanečníky. Právě v 9. symfonii pak vizuální a zvukový efekt znásobila přítomnost
sboru, který se vynořil za orchestrem a zaujal postavení ještě výše nad ním a dotvořil tak monumentální
lidskou kulisu. V baletních sólových úlohách vynikli především oba hlavní představitelé titulní role
Beethovena, Ilya Mironov v alternaci s Petrem Hosem. Jejich pojetí rozervaného, výbušného,
emocionálního i citlivého génia dokonale souzněla s choreografií a režií Radačovského, který svým
bouřlivákům doslova nedovolil opustit po celou dobu prostor jeviště a dal jim tak možnost technicky,
ale především výrazově vyniknout. Divácky vděčnou roli Smrti / Hluchoty bravurně interpretoval
Thoriso Magongwa, v alternaci s Uladzimirem Ivanouem, který jako trýznitel a pokušitel hlavní postavy
měl po Beethovenovi nejvíce jevištního času a prostoru, který herecky i tanečně vrchovatě naplnil.
Zazářili také další sólisté v ostatních rolích, především Klaudie Lakomá, Klaudia Radačovská, Emilia
Vuorio, Se Hyun An, Eriko Wakizono, Shoma Ogasawara nebo Ivan Popov. Orchestr pod vedením
Jakuba Kleckera předvedl bezchybný a mimořádný výkon, stejně jako pěvecký sbor pod vedením Kláry
Složilové Roztočilové. Monumentální představení Beethoven v sobě nese potenciál být diváckým
magnetem několika dalších divadelních sezon.
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FRANTIŠEK CHALOUPKA
NOOSFÉRA
OPEN AIR ZAHÁJENÍ FESTIVALU DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2021 - CHOREOGRAFICKÝ ATELIÉR
Premiéra 20. 5. 2021 piazetta před Janáčkovým divadlem
Choreografie: Barbora Bielková, Carolina Isach, Uladzimir Ivanou, Kristýna Kmentová, Nelka Lazović

Odložený ročník choreografické ateliéru Baletu NdB se tentokrát podařilo uskutečnit v rámci
spolupráce s Festivalem Divadelní svět Brno 2021. Pět choreografů se podílelo na projektu Noosféra
s původní hudbou brněnského skladatele Františka Chaloupky. Hudba i námět se přenesly
z neuskutečněného ročníku 2020, práci choreografů ale náležely jarní měsíce roku 2021. Projekt byl
náročný nejen pro svou open air lokací, v mimořádně rozsáhlému prostoru, který v podmínkách
zkušeben bylo nemožné dokonale dotvořit, ale především pro svou finální fází zkoušení s živou hudbou
na netradiční nástroje, multimediální fontánou v synchronizaci a světelným designem, který bylo
možné vytvářet až na místě. Přes výrazně ztížené povětrnostní podmínky, déšť a nízkou teplotu,
poruchu fontány, kterou se díky fundovanému zásahu správce fontány Lukáše Plachého podařilo
vyřešit, a nemilosrdný časový deficit se podařilo vytvořit a uvést v život projekt site specific formátu,
který dosud v našem městě nemá obdoby. Premiéra projektu se zároveň stala slavnostním zahájením
Festivalu Divadelní svět Brno a prvním projektem v České republice hraným po osmi měsících restrikcí
před živým publikem.
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1.1.3 ČINOHRA

MILAN KUNDERA
MAJITELÉ KLÍČŮ
Premiéra 22. 5. 2021 v Mahenově divadle
Režie:
Martin Glaser
Dramaturgie:
Milan Šotek
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Markéta Sládečková-Oslzlá
Hudba:
Ivan Acher
Světelný design: Martin Špetlík
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Jedním z cílů současné dramaturgie Činohry NdB je zvyšovat povědomí o kvalitní české dramatice –
a inscenace jednoho z nejlepších dramat šedesátých let, Kunderových Majitelů klíčů, je toho snažení
úspěchem. Hra předního českého romanopisce vznikla v tvůrčí dílně při Národním divadle pod vedením
Karla Krause a Otomara Krejči a v Čechách se nehrála od šedesátých let, nejprve její uvedení
neumožňovala komunistická totalitní moc, po převratu její uvedení neumožňoval autor. Martin Glaser
s Milanem Šotkem získali osobně od Milana Kundery svolení k inscenaci hry – a tak se vrátila na česká
jeviště po více než padesáti letech.
Příběh se odehrává na Vsetíně v době protektorátu: v bytě činžovního domu se střetávají malé a velké
dějiny, malé a velké osudy. Zatímco se Jiří Nečas potýká se svým tchánem kvůli tomu, kdo je majitelem
klíčů od bytu, za okny pochodují vojáci nacistického Německa, jehož vůdci se touží stát majiteli osudu
a dějin. A velké dějiny nečekaně vpadnou i do Nečasova bytu – jeho někdejší přítelkyně
z protinacistického odboje, jehož řady Nečas před časem opustil, se na Vsetíně ocitla v nouzi a rozhodla
se ho požádat o pomoc. Tak se líné nedělní dopoledne mění v boj o přežití, v němž stojí odvaha proti
malosti a zbabělost proti odpovědnosti. Inscenace Martina Glasera stojí na vynikajících hereckých
výkonech činoherního souboru, který se právě v druhé covidové sezoně vypracoval do nebývalé formy.
Působivá scénografie, která kombinuje útulnost malého bytu se sterilností technických staveb –
v tomto podivném spojení je obsažena utilitárnost lidské existence v pojetí totalitní moci okupantů.
Premiéra byla kvůli pandemii přesunuta z podzimu 2020.

31

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021

ROBERT ICKE
DOKTORKA
Česká premiéra 25. 5. 2021 v divadle Reduta
Překlad:
Pavel Dominik
Režie:
Lukáš Brutovský
Dramaturgie:
Miro Dacho, Barbara Gregorová
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Diana Strauszová
Hudba:
Lukáš Brutovský
Projekce:
Matouš Ondra
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Inscenací hry Doktorka pokračuje Činohra NdB v uvádění toho nejlepšího ze současné světové
dramatiky. Jedná se o první kontinentální uvedení hry po britské premiéře – a že jde o významný počin
v rámci evropské dramatiky, dosvědčuje i její následné uvedení ve vídeňském Burgtheateru. Robert
Icke adaptoval více než sto let starou hru Středoevropana Arthura Schnitzlera Profesor Bernhardi,
ovšem konflikt odehrávající se na přelomu devatenáctého a dvacátého století na pozadí diskriminace
židovské menšiny katolíky, posunul do jiné, dnešní roviny.
Hrdinka hry, doktorka Ruth Wolffová, odepře jedné noci přístup kněze k umírající dívce s argumentem,
že dívka nemá ponětí o světě, neví, že umírá a měla by zemřít v klidu a bez paniky ze smrti. Jakkoliv je
její jednání v souladu s pravidly nemocnice i zákony, mediální bouře, která se kolem toho rozpoutá,
ukazuje na hluboce zakořeněnou předpojatost společnosti, nehledě na to, že se jedná o „elitní“ lékaře.
Pranýřované předsudky nejsou jen rasové a náboženské, což by mohlo být dnešní české společnosti
vzdálené, ale hlavně trapně šovinistické. V inscenaci Lukáše Brutovského vyniká představitelka Ruth
Wolffové Hana Tomáš Briešťanská, neobvyklé je také nápadité využití projekcí a tzv. live cinema
techniku – tedy přímého přenosu z jeviště na jeviště.
Premiéra byla přesunuta ze zimy 2021.
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JOHANN NEPOMUK NESTROY
SŇATKY NA ŽELEZNICI
Česká premiéra 4. 6. 2021 v divadle Reduta
Překlad:
Václav Cejpek
Režie:
Martina Čičvák
Dramaturgie:
Milan Šotek
Scéna:
Tom Ciller
Kostýmy:
Nina Stillmark
Hudba:
Mario Buzzi
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Hra nesoucí výmluvný podtitul Vídeň – Vídeňské Nové město – Brno, hlavní nádraží navazuje na linii
dramatických komedií v divadle Reduta (započatých již první inscenací stávající dramaturgie v Redutě,
Mirandolínou) a zároveň je příspěvkem k dialogu o středoevropanství, který je jedním z leitmotivů
vinoucích se posledními sezonami. Tentokrát příspěvkem komediálním. Vztah Vídeňáků a Brňanů je ve
hře z roku 1843 přímo přítomný – s otevřením trati Brno-Vídeň začaly brněnské dívky utíkat za svými
milovanými na jih a vídeňští obchodníci zase hledat ideální partnerky na severu. Tato komedie je
založená na chybném vystupování z vlaků, takže dochází krom zpoždění k nedorozuměním všeho
druhu.
Čičvákova inscenace vychází z drážního prostředí a odehrává se celá v kuchyni nádražní restaurace –
a to se vším všudy, takže herci během představení uvaří pro své diváky několikachodové menu, která
jim po skončení představení (a po skončení pandemických omezení…) na jevišti nabídnou. V crazy
komedii plné zavírání do ledniček, schovávání se pod stoly a do špajzů doslova řádí činoherní ansámbl
jako jeden. Vynikající jsou kostýmy německé výtvarnice Niny Stillmark vycházející z moravských krojů
a kuchařských uniforem. Pro inscenaci také vznikl nový překlad dosud nepřeložené Nestroyovy hry,
kterou Činohra NdB uvádí v české premiéře.
Premiéra byla přesunuta ze zimy 2020.
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EDWARD ALBEE
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Premiéra 18. 6. 2021 v Mahenově divadle
Překlad:
Luba a Rudolf Pellarovi
Režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie: Hana Hložková
Scéna:
Antonín Šilar
Kostýmy:
Alena Dziarnovich
Hudba:
Jan Galia
Projekce:
Tomáš Rubínek a Pavel Zgarba
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Slavné komorní drama, Kdo se bojí Virginie Woolfové? trojnásobného držitele Pulitzerovy ceny za
drama Edwarda Albeeho, bylo ve své době šokující především zobrazením závislosti a opilosti na scéně
– ovšem neméně pobuřující byly vztahy mezi postavami, které jsou rozechvívající dosud. Dva
manželské páry, potkávající se po univerzitním večírku během proflámované noci, odhalují svá
nejniternější tajemství, nefunkčnost jejich vztahů a nesnesitelnost životních situací. Marta, Jiří, Nick
a Drahunka jsou dohromady obrazem krize moderní vzdělané společnosti.
V inscenaci Štěpán Pácl zúročil své působení na pozici kmenového režiséra Činohry NdB – práce s herci,
ale i s výtvarnou, hudební, světelnou a zvukovou složkou je na úrovni dříve těžko dosažitelné, k níž se
mohli tvůrci dostat jen dlouhodobou spoluprací. Především herecké výkony jsou skutečně výjimečné
a Činohra NdB chovala naděje na získání některého z hereckých ocenění, dokud nedošlo ke zrušení
udílení Thálií za danou sezonu (kvůli pandemii covidu). Scéna Antonína Šilara rovněž představuje jistý
milník v myšlení o scénografii v Činohře NdB – nákladná a technologicky náročná scéna předčila
dosavadní představu o fungování činoherního jevištního prostoru. Výsledek ovšem potvrzuje, že
vysoké nároky nesou své ovoce. Inscenace je také zajímavá živou hudbou: Jan Galia jako skladatel
a výkonný hudebník v jedné osobě kombinuje zvuk kontrabasu s využitím moderní loopovací
technologie.
Premiéra byla přesunuta z jara 2021.
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TOM STOPPARD
LEOPOLDSTADT
Česká premiéra 19. 6. 2021 v Mahenově divadle
Překlad:
Pavel Dominik
Režie:
Radovan Lipus
Dramaturgie: Hana Hložková
Scéna:
David Bazika
Kostýmy:
Marie Jirásková
Hudba:
Miloš Štědroň
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Leopoldstadt je opět horkou novinkou světového dramatu, kterou Činohra NdB uvedla v české
premiéře. Tom Stoppard patří mezi nejvýznamnější britské dramatiky a filmové scénáristy druhé
poloviny dvacátého století – ovšem pochází ze Zlína, jeho rodina prchla před nacisty těsně před okupací
Československa (není těžké uhádnout, odkud se ve Zlíně vzalo jméno Tomáš, které si poangličtil na
Tom). Do jisté míry je jeho nejnovější (a údajně poslední) hra autobiografická: Leopoldstadt mapuje
osudy jedné veliké židovské rodiny mezi lety 1898 a 1952 po způsobu výpravných televizních seriálů
typu Panství Downton a velkolepá freska zahrnuje i osud člověka, který emigruje před nacisty jako dítě
a na své židovství v podstatě zapomene. Smysl hry ani inscenace ovšem nestojí na mementu
holokaustu, ale především na síle rodinných vztahů, které nedokáže přetrhat ani genocida.
V inscenaci Radovana Lipuse hraje téměř celý soubor Činohry NdB – a je to právě ansámblové herectví
a souhra, která dělá z fresky úžasný zážitek. Ve scénografii využívající židovskou symboliku tradiční i tu
nacistickou, se pohybuje téměř čtyřicet postav! Inscenace také navazuje na dramaturgickou řadu
příběhů střední Evropy, k nimž patří Hana, Liliom nebo Nikdo. Hudbu k inscenaci složil významný
brněnský skladatel a hudební historik profesor Miloš Štědroň.
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ÖDÖN VON HORVÁTH
NIKDO
Česká premiéra 2. 9. 2021 v divadle Reduta
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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Senzačně objevená prvotina slavného rakouského dramatika Ödöna von Horvátha byla nalezena v roce
2015 ve Vídni a její první uvedení v berlínském Deutches Theateru režíroval český režisér Dušan
D. Pařízek. V převodu do češtiny ji poprvé v divadle Reduta režírovala začínající režisérka Aminata
Keita. Hra je expresionistickou zpovědí začínajícího spisovatele o periferii Vídně zhroucené po prohrané
první světové válce. Vlna nešťastných událostí a zpackaných životů se valí jevištěm Reduty rychle jako
němé grotesky ze dvacátých let a v chumlu postav zaznívá opakující se otázka: „Kdo za to může?
Nikdo…“
Hra se odehrává v činžovním domě a na poměrně drobné jeviště divadla Reduta scénograf Michal
Spratek skutečně postavil dvůr několikapatrového činžovního domu i s půvabnými detaily jako je olezlý
průchod do ulice nebo svěšené neony chátrající hospody. Spolu s kostýmním řešením (propojujícím
meziválečnou módu s dnešními prvky) a výraznou hudbou v podání „pouličního“ tria ve složení
kontrabas-pozoun-akordeon to vytváří zcela jiný, zvláštní svět, do něhož nás inscenátoři a herci zvou.
Jako v dalších inscenacích i zde je pozoruhodné herectví – ovšem především protože čtrnáct herců
v inscenaci vytvoří přes čtyřicet odlišných postav, a přesto neztratí nic ze souhry a soustředěnosti.
Premiéra byla přesunuta z podzimu 2020.
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ANTON PAVLOVIČ ČECHOV
RACEK
Premiéra 7. 9. 2021 v Mahenově divadle
Překlad:
Jaroslav Vostrý
Režie:
Štěpán Pácl
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka
Scéna:
Ján Tereba
Kostýmy:
Alena Dziarnovich
Hudba:
Marko Ivanović
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Zásadní hra moderního divadelního vývoje, která v podstatě odstartovala divadelní reformu
Konstantina Stanislavského v Moskvě na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Činohra NdB
objednala pro svou inscenaci nový překlad a hraje tak Čechova tím nejsoučasnějším jazykem (zároveň
převod vytvořil přední současný teoretik divadla a odborník na Čechova, Jaroslav Vostrý). Hra je o lásce
a o divadle a k tomu, aby zafungovala na jevišti, vyžaduje lásku k divadlu – režisér Štěpán Pácl se
v inscenaci opřel jednak o nadšení mladých, nedávno angažovaných herců, jednak o zkušenou radost
dlouholetých členů Činohry NdB, ba dokonce „bardů“.
Racek vznikal bezprostředně po Majitelích klíčů a souhra, která se objevila v nich, byla v Rackovi
(obsazením mnohem větší hře) ještě prohloubena. Působivou scénografii vytvořil Ján Tereba – jevištní
architektura se pohybuje přesně na hraně lyrického obrazu a dramatického prostoru, jak to hra
i inscenace vyžadují, kostýmy vycházející ze současného civilního oblečení vytvořila Alena Dziarnovich,
hudbu složil šéfdirigent Janáčkovy opery Marko Ivanović. Racek je jednou z „vlajkových“ inscenací
Činohry NdB, protože vynikající herectví v něm dokáže rozeznít prostor Mahenova divadla až do
čtvrtého pořadí, a přesto neztrácí nic na intimitě. Toho si všiml i filmový režisér Viktor Tauš, který se
rozhodl natočit speciální záznam Racka pro internetovou televizi Film Naživo v době, kdy se divadlo
nemohlo hrát pro veřejnost.
Premiéra byla přesunuta ze zimy 2020.
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HANA MIKOLÁŠKOVÁ
MAHENOVA REDUTA
Česká premiéra 4. 10. 2021 v divadle Reduta
Texty písní:
Jiří Mahen
Režie:
Hana Mikolášková
Dramaturgie:
Hana Hložková
Hudební dramaturgie: Zdeněk Král
Hudba:
Zdeněk Král, Mario Buzzi, Miloš Štědroň, Miloš ORSON Štědroň,
David Smečka, David Rotter
Kostýmy:
SALONč4
Pěvecké nastudování: Petr Svozílek
Projekce:
Jan Baterka
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Činohra NdB nese oficiálně název Mahenova činohra – působí v Mahenově divadle i v divadle Reduta,
což je pro mnoho diváků matoucí. Jeden ze záměrů komponovaného hudebního večera Mahenova
Reduta byl propojit v povědomí diváků oba divadelní domy s jednou značkou. Jiří Mahen nebyl jen
dramatik, divadelní kritik a knihovník, ale také svérázný básník – večer, v němž je částečně představeno
jeho dílo i jeho život je provázený nově zhudebněnými básněmi Jiřího Mahena. Původně
off-programová inscenace, jež měla být uvedena pouze párkrát, se díky vynikajícím pěveckým číslům
a skvělému provedení dostala na standardní repertoár a hraje se v divadle Reduta pravidelně. Díky této
inscenaci se také zintenzivnila spolupráce Činohry NdB s Knihovnou Jiřího Mahena.
Premiéra byla přesunuta ze zimy 2020.
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VÁCLAV ŠTECH, TOMÁŠ VŮJTEK
OHNIVÁ ZEMĚ VÁCLAVA ŠTECHA
Světová premiéra 22. 10. 2021 v divadle Reduta
Režie:
Ivan Krejčí
Dramaturgie:
Tomáš Vůjtek, Hana Hložková
Scéna:
Milan David
Kostýmy:
Marta Rozskopfová
Hudba:
Ondřej Švandrlík
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Svérázná adaptace Štechovy komedie z pera oceňovaného dramatika Tomáše Vůjtka. Václav Štech byl
nejen dramatik a režisér, ale především divadelní manažer a podnikatel. Po první světové válce byl
ředitelem Národního divadla Brno, kde bojoval za populárnější repertoár se svým dramaturgem,
kritikem podbízivosti Jiřím Mahenem. Právě tento souboj dvou velkých osobností brněnské divadelní
minulosti včlenil Tomáš Vůjtek do adaptace měšťanské komedie Ohnivá země – ve hře vystupuje sám
Štech, který přišel zrežírovat svou vlastní hru, kterou mu režisér s dramaturgem „kazí“. Původní
komedie je tak obohacena o komedii současnějšího střihu připomínající např. tvorbu rakouského
dramatika Thomase Bernharda.
Ivan Krejčí a Tomáš Vůjtek vedou Komorní scénu Aréna – ostravské divadlo, které několikrát získalo
ocenění Divadlo roku a které je pro svou „punkovou“ a drsnou poetiku důležitou scénou nejen na
divadelní mapě Ostravy, ale i v celorepublikovém měřítku. Detailní práce s herci, s přesností
a vynikajícím balancováním civilního a divadelního projevu, je značka, kterou přenesli v inscenaci
Ohnivé země Václava Štecha i do divadla Reduta. Výtvarné řešení navrhli jejich stálí spolupracovníci
z Ostravy Milan David a Marta Rozskopfová.
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LUCY KIRKWOODOVÁ
NEBESA
Česká premiéra 26. 11. 2021 v Mahenově divadle
Překlad:
Pavel Dominik
Režie:
Michal Lang
Dramaturgie:
Barbara Gregorová
Scéna a kostýmy:
Mirek Kaczmarek
Hudba:
Sebastian Lang
Pěvecké nastudování: Petr Svozílek
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Nejnovější hra současné hvězdy britského dramatu měla premiéru v londýnském National Theatre
v prosinci 2019 a Národní divadlo Brno je jedním z prvních kontinentálních divadel, které hru uvedlo.
Původně měla být premiéra v zimě 2020 a bylo by úplně prvním divadlem po Londýně, ovšem díky
pandemii a překladu na podzim NdB předběhl vídeňský Burgtheater. Výjimečná hra pojednává
o dvanácti ženách, které v polovině 18. století mají zjistit, zda je třináctá, obviněná z vraždy, těhotná –
pokud je těhotná, soud ji nemůže oběsit, pokud není těhotná, čeká ji poprava ještě ten den.
V debatě žen zamčených v soudní síni se ovšem neřeší jen dokazování těhotenství a postupně se spolu
s nimi dostáváme k hlubším otázkám: může někdo, kdo je sám šikanován šovinistickým světem mužů
vzít zodpovědnost za život druhého člověka? I když se děj odehrává před více než dvěma sty lety,
problémy sexismu a nerovnosti jsou podané nadčasově a spíše, než historickým exkurzem je hra tvrdou
kritikou společnosti dnešní. Feministický postoj sama autorka nabourává a činí nejednoznačným, což
hře dodává na přitažlivosti. Režisér Michal Lang je uměleckým šéfem Divadla Pod Palmovkou a patří ke
špičce činoherní režie v Čechách, výtvarník Mirek Kaczmarek spolupracuje s předními evropskými
režiséry (např. Janem Klatou nebo Ewelinou Marciniakovou). Právě moderní a propracovaná výtvarná
stránka inscenace je jednou z největších předností inscenace.
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MOLIÈRE
AMFITRYON
Premiéra 10. 12. 2021 v divadle Reduta
Překlad:
Vladimír Mikeš
Režie:
Aminata Keita
Dramaturgie:
Jaroslav Jurečka
Scéna a kostýmy:
Ján Tereba
Hudba:
Štěpán Krtička
Světelný design:
Ondřej Růžička
Jazyková spolupráce: Eva Spoustová
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S pozdní Molierovou komedií do divadla Reduta vpadly verše – a ne ledajaké, takřka dvě hodiny
rýmovaného alexandrinu. Svěží a hravou komedii pozoruhodně přebásnil Vladimír Mikeš a jeho
alexandriny plynou hledištěm s půvabnou lehkostí. Hra je variací na antický příběh: vojevůdce
Amfitryon se vrací z války domů, jeho nepřítomnosti využil nejvyšší bůh Jupiter a vzal na sebe podobu
Amfitryona, aby mohl svést jeho novomanželku Alkménu. Když se tedy chrabrý vítěz vrátí domů místo
vřelého přivítání slyší jen „Zpátky? Už?“ a roztáčí se množství nedorozumění, přešlapů a usmiřování.
Kromě tohoto pikantně komediálního rozměru má hra i trpčí podtón – mocní si s těmi méně mocnými
zahrávají bezohledně a krutě, lidé jsou vydáni napospas bohům.
Inscenace je postavena na brilantních hereckých výkonech – toto poznání se objevuje i v mnohých
recenzích a diváckých ohlasech a Činohra NdB chová naděje na získání některého z hereckých ocenění.
Mimo to jde také o esteticky výraznou inscenaci: scéna tvořená točnou a dvojitým zářícím orbitalem
(připomínající staré modely sluneční soustavy) je čisté komediantské jeviště pro postavy, kostýmy
vycházející ze současné módy usnadňují porozumění hře a pomáhají pozměnit zažitou představu
veršované komedie v historických kostýmech. Inscenace nepříliš uváděné Molièrovy hry je také jedním
z příspěvků Činohry NdB ke čtyřstému výročí dramatikova narození (narodil se 15. 1. 1622).
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1.2 AKTIVITY BĚHEM EPIDEMIE COVID 19
1.2.1 OPERA
Další vlna pandemie přinesla opětovné uzavření divadel od října 2020 do konce května 2021. Přestože
přípravy plánovaných premiéry pokračovaly za dodržení všech pravidel s plným nasazením, soubor
opět obrátil svou pozornost i k online projektům, případně přenesení inscenací do online prostoru.
Využívali jsme sociálních sítí Facebook, Instagram a YouTube.
6. 1. 2021

živý přenos koncertu žesťového kvinteta NdBrass (členové orchestru NdB)
z foyer Janáčkova divadla pro Český Rozhlas

12. + 23. 1. 2021

uveřejnění koncertů Tribus Trio (členové orchestru NdB) na platformě YouTube

29. 3. 2021

televizní premiéra a živý přenos z Janáčkova divadla inscenace Evžen Oněgin

14.+21.+23. 4. 2021 uveřejnění minisérie koncertů členů orchestru NdB na platformě YouTube

5.+12.+14. 5. 2021

uveřejnění minisérie koncertů členů orchestru NdB na platformě YouTube

19. 5. 2021

on-line premiéra inscenace Nabucco prostřednictvím streamovacího portálu
livebox.cz
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PŘEDPREMIÉROVÉ KUKÁTKO K INSCENACI PUCCINIHO OPERY LA BOHÈME
8. 6. 2021
I když divadla již v červnu hrála pro diváky, poslední Předpremiérové kukátko se uskutečnilo formou
live streamu. Vznikl tak nový formát, který nahradil i tiskovou konferenci a v němž jsme se rozhodli
pokračovat i nadále vzhledem k pozitivním ohlasům. Předpremiérová kukátka k podzimním premiérám
Petera Grimese a Řeckým pašijím se tak konala s publikem v hledišti, ale zároveň i jako live stream,
který bylo možné shlédnout i v dalších dnech na Facebooku a YouTube opery.

KROK ZA OPONU
11. 8. 2021 G. Rossini: Lazebník sevillský
Navázali jsme na populární on-line Kroky za oponu, které vznikly v roce 2020, a v únoru 2021 natočili
pořad věnovaný Rossiniho Lazebníku sevillskému. Vysílání pak bylo načasováno k zahájení sezony
a open air představení na hradě Špilberk.
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1.2.2 BALET
Pokračování pandemické výluky v novém roce 2021 až do jejího ukončení v měsíci květnu nijak
neovlivnilo aktivitu Baletu NdB. V rámci nastavených hygienických pravidel soustředil soubor své síly
především dovnitř souboru – na přípravu dalších premiér, studia nových obsazení v klasickém
repertoáru, který ztrátou jevištní kontinuity s více než roční prodlevou hrozil po ukončení pandemie
být v nepřipraveném stavu, a také na intenzivní přípravu mladých talentů souboru, na kterou by za
standardního provozu nebyl zkušební prostor. V online prostoru Balet NdB prezentoval svou aktivitu
pouze na sociálních sítích platforem Instagram a Facebook formou událostí a několika projektů.

SOUTĚŽ TANČÍME S LOUSKÁČKEM – VÝUKOVÁ VIDEA
prosinec 2020 – únor 2021 Janáčkovo divadlo
Na přelomu roku 2020 / 2021 připravil marketing pro nejmenší publikum, které mu dávalo najevo svůj
smutek nad absencí vánočního hitu Baletu NdB, inscenace Louskáček, aktivitu v podobě taneční
soutěže na téma baletu Louskáček. V kulisách inscenace vznikla na jevišti Janáčkova divadla čtyři
výuková videa upravených a zkrácených tanců pohádkových postav z baletu s komentářem tanečníků
(Mechanický vojáček, Španělský tanec, Orientální tanec, Harlekýn a Kolombína). V měsíci lednu bylo
zveřejněno poslední video a vyhlášen konečný termín k zasílání vlastních tanečních videí. Soutěže se
zúčastnilo na 60 dětí jak z řad mladých amatérů, tak i posluchačů baletních škol. Balet NdB vyhlášené
vítěze odměnil a jejich videa byla zveřejňována na platformách Baletu NdB Instagram a Facebook.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2021 ONLINE
29. 4. 2021 Janáčkovo divadlo
V roce 2021 Balet NdB nemohl k oslavám Mezinárodního dne tance oblíbený formát Open Air tréninku
na piazzettě před Janáčkovým divadlem, a tak stejně jako v roce minulém přesunul svoje aktivity do
online prostoru. Participace na projektu celorepublikových online oslav Mezinárodního dne tance za
účasti většiny profesionálních baletních souborů České republiky, z Prahy, Ostravy, Plzně, Olomouce
nebo Českých Budějovic, kterou organizovala agentura Art 4People, je pro Balet NdB již tradicí.
V letošním roce jsme nabídli kromě spoluúčasti na baletním tréninku i zcela novou choreografii
Gaslight , vytvořenou v době uzavření divadla speciálně pro tuto příležitost. Ze scény Janáčkova divadla
jsme streamovali část baletního tréninku s baletní mistryní Janou Přibylovou a mladými tanečníky
Robertem Kochem a Ariannou Soleti. Premiérový duet v choreografii Caroliny Isach tančila sama
choreografka s Robertem Kochem.
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1.2.3 ČINOHRA
RACEK NAŽIVO
5. 6. 2021
Režisér Viktor Tauš si zvolil inscenaci Racka k natočení výjimečného divadelního záznamu pro
internetovou televizi Naživo. Premiéra – tzn. přímý přenos divadelního představení snímaného na
jednu pohyblivou kameru, se odehrála 5. 6. 2021 https://filmnazivo.cz/detail/158 -racek

MAYHEM STUDIO SESSION
Na jaře 2021 se zvukaři Mahenova divadla v čele s Pavlem Zgarbou rozhodli uspořádat přenosy
koncertů ze zvukového studia v Mahenově divadle.
Uskutečnily se dva koncerty:
19. 3. 2021 Tomáš David s kapelou
17. 4. 2021 klezmerová kapela Mi Martef.
Oba koncerty byly přenášeny
https://1url.cz/kK9Nk

na

sociálních

sítích

činohry

a

na

kanálu

YouTube
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1.3 DOPROVODNÉ PROGRAMY
OPEN AIR KONCERT – ZAHÁJENÍ SEZONY 2021/2022
1. 9. 2021 piazzeta před Janáčkovým divadlem
Již tradičně byla sezona zahájena open-air koncertem na piazzettě před Janáčkovým divadlem.
V podání sólistů (Daniela Straková Šedrlová, Pavla Vykopalová, Václava Krejčí Housková, Linda Ballová,
Andrea Široká, Tadeáš Hoza, Ondřej Koplík, Petr Levíček, David Nykl ad.), sboru a orchestru Janáčkovy
opery NdB pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće zazněly ukázky z titulů našeho repertoáru pro
sezonu 2021/22, ale i např. scéna z Řeckých pašijí, jejichž premiéra byla odložena. K bohatému
programu v podání sólistů, sboru a orchestru Janáčkovy opery NdB se v nelehkých povětrnostních
podmínkách připojil i Balet NdB s choreografií Mária Radačovského Rossini na hudbu předehry k opeře
La Cenerentola Gioachina Rossiniho. Zaplněná piazzetta byla dokladem, že hudba je v této situaci pro
brněnské obyvatele velmi důležitá.

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 prostřední divadla Reduta.

4. 12. 2021
11. 12. 2021

Eurydiké (Aucoin/Ruhl)
Kouzelná flétna (Mozart)

bonusové představení

56

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021

1.3.2 BALET
NATÁČENÍ BALETU NdB VE VODOJEMECH POD ŽLUTÝM KOPCEM
28. - 30. 6. 2021 Žlutý kopec
Balet NdB je v posledních letech úspěšný i v natáčení videí k významným projektů, událostem i k novým
sezonám, vždy v zajímavých lokacích. Naposledy to bylo Baletiště, které vzniklo v pandemickém roce
2020 ve spolupráci s Letištěm Brno. V roce 2021 si vybral lokaci starých vodojemů pod Žlutým kopcem.
Vzniklo zde video s environmentální tématikou s názvem Drop / Kapka. Hudební inspiraci toto dílo
našlo v tanečním projektu Noosféra a částečně využilo i hudbu k tomuto projektu od Františka
Chaloupky. Pod supervizí uměleckého šéfa Mária Radačovského se do tvorby zapojili osvědčení
spolupracovníci souboru Martin Svobodník a Kuba Jíra, choreografie se ujaly členky souboru
a choreografky projektu Noosféra Barbora Bielková, Carolina Isach a Kristýna Kmentová. Vznikly dvě
verze videa, trailer k sezoně a delší videoart, který má ambice účastnit se videoartových mezinárodních
soutěží. Premiéra projekce proběhla v rámci Silvestrovské Gala Baletu.
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MTF ZLATÁ PRAHA – předávání cen
25. 9. 2021 Nová scéna ND Praha, přímý přenos
V rámci slavnostního programu předávání cen na 58. Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha
v přímém přenosu České televize z Nové scény Národního divadla v Praze vystoupily první sólistky
Baletu NdB Klaudia Radačovská a Ivona Jeličová v choreografickém duetu Lakmé z opery Lea Delibese
v choreografii Mária Radačovského.

DANCE Life!
27. a 28. 11. 2021 Výstaviště Brno
Balet NdB dosud nikdy nechyběl jako domácí taneční subjekt na žádném ročníku rozsahem tanečních
žánrů největšího festivalu tance v České republice s názvem DANCE Life!. Ani letos si nenechal ujít svoji
účast v rámci galakoncertu tanečních konzervatoří a souborů českých divadel, tentokrát s choreografií
Mária Radačovského Rossini. V rámci marketingových akcí byl v provozu i propagační stánek NdB.

MIKULÁŠSKÝ LOUSKÁČEK
5. 12. 2021 v Janáčkově divadle
Tradiční setkání s Mikulášem, Andělem a Čertem v rámci představení baletu Louskáček.

SILVESTROVSKÉ GALA BALETU NdB
31. 12. 2021 v Janáčkově divadle
I když bez skleničky sektu a v mírné nervozitě z hrozících covidových opatření, uskutečnil letos Balet
NdB Silvestrovské Gala s bohatým programem. Večer provázela skvělá atmosféra bavících se diváků
v zaplněném parteru Janáčkova divadla. Program byl bohatý na slavná klasická pas de deux z baletů
Korzár, Giselle, Labutí jezero nebo Don Quijote, ve kterých excelovalo baletní mládí. Nechyběly ani
fragmenty ze současného repertoáru souboru či choreografie, které je možné zhlédnout pouze při
výjimečných příležitostech. K těm se letos zařadily nové choreografie Gaslight Caroliny Isach nebo
Rossini Mária Radačovského. V rámci večera byl také premiérově promítnut videoart natočený
v historických vodojemech pod Žlutým kopcem s názvem Drop / Kapka. I přes dodržovaná pravidla
omezující komfort oslavy posledního dne v roce odcházeli diváci, kteří se přišli pobavit a podpořit
kulturu, spokojení a ve skvělé náladě.
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1.3.3 ČINOHRA

JAN GRYGAR
JAK KRÁSNĚ JSME SI ŽILI
Světová premiéra 15. 6. 2021 na Malé scéně Mahenova divadla
Režie:
David Kaloč
Dramaturgie:
Jaroslav Jurečka
Hudební spolupráce: Pavel Čeněk Vaculík
Doba covidová způsobila, že energie herců nenacházela přirozené vybití ve večerních představeních.
Herci hledali způsoby, jak svou energii přetavit v něco jiného – u většiny z nich se to projevilo
intenzívnější prací při zkoušení, ovšem dlouholetý člen Činohry NdB Jan Grygar svůj přetlak přetavil
v dramatický text a na Malé scéně Mahenova divadla debutoval monodramatem, Jak krásně jsme si
žili. Komediální monodrama volně inspirované Topolovým Stěhováním duší, ale v širším kontextu
existující např. vedle Zábranského hry Herec a truhlář Stanislav Majer mluví o stavu své domoviny, je
příběh sestavený z více či méně autobiografických anekdot, kombinuje situační hraní s vypravěčstvím
a bavičstvím. Účel hry, poskytnout svému autorovi a herci jediné role možnost vybít přetlak herecké
energie, byl splněn a nadto vznikla inscenace cílící na publikum obvykle divadly zanedbávané: fotbalové
fanoušky.
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JAN PROCHÁZKA, JAN NOVÁK
KOČÁR DO VÍDNĚ
Světová premiéra 15. 10. 2021 v Mahenově divadle
Adaptace:
Štěpán Pácl
Režie:
Aminata Keita
Hudba:
Jan Novák
Dirigentka:
Gabriela Tardonová
Scéna a kostýmy: Michal Spratek
Dramaturgie:
Barbara Gregorová
v představeních hrál orchestr Ensemble Opera Diversa
Koprodukční projekt NdB a Filharmonie Brno (respektive jí pořádaného festivalu Moravský podzim) byl
holdem brněnskému skladateli Janu Novákovi, který by v roce 2021 oslavil sté narozeniny. Kromě svých
vážných děl skládal i filmovou hudbu, mimo jiné také k legendárnímu Kachyňovu filmu Kočár do Vídně,
jenž se stal inspirací ke vzniku inscenace. Výjimečný projekt propojuje činohru s živou hudbou hranou
velkým orchestrem a naznačuje směr múzického divadla, který se projevuje i v jiných inscenacích.
V inscenaci excelují Hana Drozdová a Pavel Čeněk Vaculík.
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LiStOVáNí LUKÁŠE HEJLÍKA
Projekt LiStOVáNí představuje každý měsíc zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či
přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Lukáš Hejlík se
svým projektem působí na scéně divadla Reduta pravidelně od roku 2011
Z naplánovaných hostování LiStOVáNí se v roce 2021 uskutečnily pouze tři.
13. 9. 2021

Jaroslav Hašek

Švejk 2021

7. 10. 2021

Rob Grant

Špeky

7. 11. 2021

Jaroslav Němeček Čtyřlístek
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1.4 KONCERTY
27. 9. 2021

Zrní

Kapela Zrní zavítala do Mahenova divadla se svojí inovativní a zcela
neotřelou muzikou. Charakteristický zvuk a k dokonalosti dovedená
kombinace elektroniky a písničkářské poetiky. S talentem na melodie
a mísením moderního zvuku je kapela Zrní ikona novátorství. Od hraní na
ulici se talentem a pílí vypracovali za posledních 16 let na její pomyslný
vrchol. Motorem tohoto hudebního uskupení je neustálá touha lépe
a přesněji zachytit a předat pocity ze světa. Jejich osobitý projev na pódiu
je stejný, jako jejich muzika: autentický, hutný, energický
a hypnotický. Vzhledem ke stylové otevřenosti a instrumentální zralosti je
v jejich hudbě slyšet akordeon, beatbox, flétna i experimenty s looperem.
Kolektivně utvářená akusticko-elektronická hudba s mnohovrstevnatými
texty se tak chvílemi ponořuje i do muzikantských krajin taneční hudby a ambientu.

27. 10. 2021

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
V koncertní sezoně NdB nesměla chybět naše každoroční stálice, kapela
Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou! Prkna Mahenova divadla
svižně rozpohybovala 27. října. Při koncertech Ondřeje Havelku doprovází
rovněž jeho děti – Vojta a Rozálie Havelkovi. Společně se zabývají
autentickou interpretací (mezi posluchači stále čím dál více populárnější)
hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let 30. až k raným
letům 40. Vitální jazzový výraz interpretů, smysl pro humor, i autentický
zvuk, který známe z dobových nahrávek či filmů – vždy se tak naskýtá
opravdu mnohé, nač se při jejich vystoupeních těšit.

7., 8. 11. 2021

Jarek Nohavica
Jarek Nohavica odehrál tři koncerty během dvou dní v Mahenově divadle.
Jeden koncert pro děti a dva večerní koncerty. Jarek Nohavica se představil
na prknech Mahenova divadla po 6 letech a opět za doprovodu
legendárního harmonikáře z Polska Roberta Kusmierski.
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9. 11. 2021

Rudy Linka One man show
V listopadu jsme přivítali v Mahenově divadle vzácnou návštěvu! Svůj
koncert, v pojetí One man show, zde odehrál světoznámý hudebník Rudy
Linka. Oslava životního jubilea Rudyho Linky, večírek, kterým vás provedl
oslavenec osobně. Nechali jsme se unést inspirující atmosférou vyprávění
muže, který vystoupal do top 10 světových jazzových kytaristů, a který se
vrátil do svojí vlasti, aby zde založil mezinárodně renomovaný festival
Bohemia JazzFest, který letos pořádá už popatnácté! Ve znamení hudby
a humoru, spolu s nadhledem, který mu vzdálenost mezi jeho domovem
v New Yorku a domovem v Česku nabízí, přivezl Rudy Linka svoji One Man
Show do Brna.

6. 12. 2021

Lenka Filipová
Poprvé bylo ctí přivítat na prknech Národního divadla Brno legendární
Lenkou Filipovou se smyčcovým doprovodem. „Kytara u nás ležela opřená
o stěnu, a tak jsem jí prostě vzdala do ruky, bylo mi 9 let“ vzpomínala před
koncertem Lenka Filipová na své hudební začátky. Lásku ke svému
hlavnímu nástroji dle svých slov zdědila po mamince, která byla učitelkou
hudební výchovy a po jejím bratrovi Vláďovi, která na kytaru hrál a Lence
byl prvním domácím učitelem. Po tomto životním vykládání před
koncertem už následoval samotný koncert, který přinesl skvělou
atmosféru, a Lenka byla velice spokojena.

10. 12. 2021

Janek Ledecký s šestnáctičlenným orchestrem

Na podzim 2021 absolvoval Janek Ledecký exkluzivní koncerty
s šestnáctičlenným orchestrem v rámci Orchestra tour 2021. V rámci
koncertu jsme v Mahenově divadle uslyšeli i tradiční vánoční písničky jako
Sliby se mají plnit a další. Janek Ledecký je jednou z našich nejznámějších
hudebních hvězd. Poprvé si získal pozornost publika jako frontman rockové
kapely Žentour. Ta vydala své první album Žentour 001 v roce 1987. V roce
1989 vyhrála TV hitparádu „Triangl“ s písničkou „Utajený světadíl“ hned 3x
za sebou a v létě získala s „Promilujem celou noc“ Bratislavskou lyru na
nejprestižnějším Československém mezinárodním hudebním festivalu.
Následoval singl „Všechno bude fajn“ a Žentour byl definitivně
katapultován z rockových klubů na stadiony. Album Žentour 003 se stalo
nejprodávanějším na trhu. Následovalo album Žentour 005 s legendárním hitem „Proklínám“. Dvě zlaté
a platinové desky posunuly Žentour na první místa radiových a televizních hitparád.
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16. 12. 2021

Aneta Langerová

Aneta Langerová Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován, koncertní
turné s kapelou a smyčcovým triem bylo i na jevišti Mahenova divadla.
Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého
nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anet do světa
dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru
duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie
a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého
Dne či Antonína. Společně se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze
uvidíme táhnout obrazy snů toužícího netopýra, boj větrných mlýnů, bouři
ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás snad
pocítí závrať z toho, jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance
anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.

22. 12. 2021

Vienna Strauss Philharmonic Orchestra
Světově proslulý vídeňský orchestr byl k vidění mimořádně v Brně! Sváteční
a neotřelý nedělní večer proběhl na prknech Mahenova divadla. Vídeňský
orchestr ohromuje svým mistrovským podáním širokého repertoáru
známých klasiků 19. století. Členy s vídeňskými kořeny vhodně doplňují
a obohacují i členové z jiných zemí světa – syntéza různých kořenů
zaimplementovaná v jejich uměleckém podání je na jevišti zážitkem
vskutku famózním. Orchestr vede dirigent Andras Deak, který se narodil
v Budapešti. Studoval na hudební škole Bela Bartok Vocational Secondary
School for Music, absolvoval hudební akademii Franz Liszt Academy of
Music v Budapešti. Pro svůj mezinárodní umělecký přínos byl v roce 2004
oceněn prestižní Hungarian Knight’s Cross.

Od listopadu do konce roku 2021 se nepodařilo odehrát tři koncerty z objektivních důvodů:

➢ Kašpárek v rohlíku – koncert přesunut z 22. listopadu na nový termín 8. dubna 2022
➢ Progres 2 – koncert přesunut z 29. listopadu na nový termín 1. září 2022
➢ Bára Poláková – koncert přesunut z 13. prosince na nový termín 12. prosince 2022
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1.5 EDUKAČNÍ ČINNOST
1.5.1 OPERA
KROK ZA OPONU
Vzhledem k pandemické situaci a uzavření škol nebylo možné během roku 2021 uskutečnit žádné
z velmi oblíbených edukačních pořadů Krok za oponu. Část z nich se však podařilo jak v roce 2020, tak
i v roce 2021 přenést do on-line prostoru a nabídnout školám jako doplnění distanční výuky.
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". Díky
pandemii jsme začali besedy streamovat živě na YouTube opery v červnu 2021. Na podzim již bylo
možné je pořádat i s diváky v hledišti, live stream a následná možnost shlédnout pořad na YouTube
nebo Facebooku se však ukázalo jako velmi populární, proto jsme zachovali tuto variantu i v dalších
besedách, které se konaly již tradičně za přítomnosti publika.
8. 6. 2021
23. 9. 2021
2. 11. 2021

JD La bohème – live stream
JD Peter Grimes
JD Řecké pašije

LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody se konají ve foyer půl hodiny před začátkem vybraných představení. Mají za cíl
nabídnout přístupnou formou hluboký vhled do díla v rámci širokých dobových souvislostí a umožnit
tak zájemcům kvalitnější zážitek z operního představení. Tento formát se setkává se velkým diváckým
ohlasem.
10. 9. 2021
28. 9. 2021
13. 10. 2021
16. 10. 2021
26. 10. 2021
7. 11. 2021
19. 11. 2021
26. 11. 2021
27. 11. 2021
2. 12. 2021
15. 12. 2021

Nabucco
Nabucco
Peter Grimes
Peter Grimes
Peter Grimes
Řecké pašije
Řecké pašije
Osud
Osud
Peter Grimes
Hry o Marii
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1.5.2 BALET
DOPROVODNÉ PROGRAMY K PŘEDSTAVENÍM BALETU LOUSKÁČEK – S DĚTMI NA LOUSKÁČKA!
prosinec 2021 Janáčkovo divadlo
Doprovodný program k bloku představení baletu Louskáček vždy zahrnuje k vybraným představením
lektorské úvody pro dospělé i bohatý program pro děti, které jsou diváky v rámci školních představení
nebo přichází s rodiči. Program Balet NdB každoročně pořádá ve spolupráci s DIFA JAMU, Ateliérem
Divadlo a výchova pod vedením MgA. Radky Mackové a zahrnuje také soutěž Malování Louskáčka,
kterou pořádáme každoročně při celém bloku představení nebo Divadelní dílny pro školy a Lektorský
úvod pro děti k vybraným představením.
Lektorský úvod pro děti probíhá vždy před daným představením
4. 12. 2021 ve 14 a 18 hodin
5. 12. 2021 ve 14 hodin
18. 12. 2021 ve 14 a 18 hodin
Umělecký workshop
8. 12. 2021 v 8.30 a 10.30 hodin
9. 12. 2021 v 8.30 a 10.30 hodin
Soutěž Malování Louskáčka
Z důvodu protiepidemických opatření byl letošní formát soutěže, kdy v přestávce baletu mohly děti ve
foyer divadla namalovat svoje dojmy představení, přenesen do korespondenční podoby. Svoje výkresy
děti zasílaly na adresu divadla.

LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody jsou dnes již stálým nástrojem pro edukaci diváků a doplňkem vybraných představení
Baletu NdB. Tato aktivita oslovující převážně dospělé publikum je službou těm, kdo chtějí získat hlubší
znalosti a souvislosti spojené se vznikem inscenací. Zároveň je i nástrojem zpětné vazby a způsobem
komunikace a zainteresování diváků do užšího vztahu s divadelním prostředím a uměleckým
i provozním životem. Programem bývá seznámení se vznikem konkrétního díla, zajímavostmi z historie
a přípravy inscenace nebo krátká beseda s tvůrci a interprety. Bohužel i v roce 2021 byla tato aktivita
značně omezena vlivem vládních opatření.
16. 9. 2021
18. 9. 2021
2. 10. 2021
20. 11. 2021
21. 11. 2021
4. 12. 2021
17. 12. 2021
20. 12. 2021

Labutí jezero
Labutí jezero
Labutí jezero
Beethoven
Beethoven
Louskáček
Louskáček
Louskáček
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1.5.3 ČINOHRA
LEKTORSKÉ ÚVODY
Edukační činnost Činohry NdB se kvůli pandemickým opatřením omezila na lektorské úvody.
3. 9. 2021
5. 9. 2021
6. 9. 2021
8. 9. 2021
14. 9. 2021
15. 9. 2021
20. 9. 2021
21. 9. 2021
22. 9. 2021
25. 9. 2021
29. 9. 2021
2. 10. 2021
2. 10. 2021
3. 10. 2021
7 10. 2021
8. 10. 2021
9. 10. 2021
14. 10. 2021
25. 10. 2021
29. 10. 2021
6. 11. 2021
21. 11. 2021
8. 12. 2021
17. 12. 2021
21. 12. 2021
21. 12. 2021

Nikdo
Idomeneus
Sňatky na železnici
Mars
Protokol
Pera markýze de Sade
Majitelé klíčů
Leopoldstadt
Velmi, velmi, velmi temný příběh
Doktorka
Před východem slunce
Racek
Nikdo
Pera markýze de Sade
Leopoldstadt
Kdo se bojí Virgine Woolfové?
Doktorka
Idomeneus
Protokol
Ohnivá země Václava Štecha
Racek
Protokol
Kočár do Vídně
Pera markýze de Sade
Lucerna
Mars

Lektorské úvody byly od listopadu pravidelně rušeny kvůli pandemii. Pokles ve frekvenci není
plánovaný.
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1.6 FESTIVALY, ZÁJEZDY, VÝZNAČNÍ HOSTÉ, SPOLUPRÁCE
1.6.1 OPERA
FESTIVALY
Uskutečněné festivaly
FESTIVAL DVOŘÁKOVA PŘÍBRAM
8. 9. 2021
Rusalka (koncertně)
FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
3. 7. 2021
La Bohéme
4. 7. 2021
Evžen Oněgin
Zrušené festivaly
FESTIVAL DVOŘÁKOVA PŘÍBRAM
21. 5. 2021
Kocour v botách
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA
25. 6. 2021
Polská krev

OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ
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1.6.2 BALET
FESTIVALY
66. MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY
21. 6. 2021
Radio and Juliet v Domě umění Piešťany
ZÁJEZDY
GALA SND BRATISLAVA – UMENIE PRE ŽIVOT
22. 10. 2021
Rossini; Bratislava
FESTIVAL ZLATÁ PRAHA
25. 9. 2021
Duet Lakmé, přímý přenos ČT, Nová scéna ND Praha

HOSTÉ BALETU
LÚČNICA – Pocta Štefanu Nosálovi
Slovenská folklorní legenda Lúčnica je pravidelným
hostem Baletu NdB. V rámci Léta na Biskupském dvoře
vystoupili slovenští hosté před vyprodaným hledištěm
s programem Pocta Štefanu Nosálovi.

Významní zahraniční hosté
HVĚZDY BALETU:
Vadim Muntagirov, hvězda Královského baletu v Londýně
Maxim Čaščegorov, Bavorský státní balet Mnichov
Andrej Szabo, sólista Baletu SND Bratislava
PEDAGOGOVÉ:
Gábor Keveházy, Maďarský národní balet
Sabrina Bosco, Opera Roma
Daria Klimentová, Royal Ballet School
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OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ

1.6.3 ČINOHRA
FESTIVALY
FESTIVAL ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ
12. 6. 2021
Mirandolína, Zvolen
FESTIVAL DIVADLO PLZEŇ
18. 9. 2021
Idomeneus; Plzeň

ZÁJEZDY
4. 9. 2021
13. 12. 2021

Hana; Zlín
Velmi, velmi, velmi temný příběh; Praha
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1.7 NOMINACE A OCENĚNÍ NdB
CENA DIVADELNÍ KRITIKY ZA ROK 2020
Vítěz:

Kategorie: Hudba roku 2020
Marko Ivanović
M. Ivanović, D. Radok: Monument, režie D. Radok, hudební nastudování M. Ivanović

Nominace:
Kategorie: Inscenace roku 2020
Leoš Janáček: Osud
režie R. Carsen, hudební nastudování M. Ivanović, scéna R. Boruzescu, kostýmy A. Woodsová
Kategorie: Poprvé uvedená česká hra roku 2020
M. Ivanović, D. Radok: Monument
režie D. Radok, hudební nastudování M. Ivanović

CENA DIVADELNÍ KRITIKY ZA ROK 2021
Nominace:
Kategorie: Inscenace roku 2021
Benjamin Britten: Peter Grimes
režie D. Radok, dirigent M. Ivanović, scéna D. Radok, kostýmy Z. Ježková
Kategorie: Mužský herecký výkon roku 2021
Joachim Bäckström za roli Peter Grimes v inscenaci Peter Grimes
B. Britten: Peter Grimes, režie D. Radok, dirigent M. Ivanović
Kategorie: Divadlo roku 2021
Národní divadlo Brno – Opera

ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN O NEJLEPŠÍ INSCENACI ROKU 2021
Vítěz:

Benjamin Britten: Peter Grimes
režie D. Radok, dirigent M. Ivanović, scéna D. Radok, kostýmy Z. Ježková
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VELKÁ VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO.CZ O NEJLEPŠÍ DIVADELNÍ INSCENACE,
NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO, NEJLEPŠÍ HERECKÉ VÝKONY A JINÉ POČINY
Nominace redakce serveru i-divadlo na nejlepší mužský herecký výkon
Michal Bumbálek (Andersen, Velmi, velmi, velmi temný příběh)
Nominace redakce serveru i-divadlo na nejlepší ženský herecký výkon
Marie Durnová (Magdalena, Stěhování duší)

SUKCES MĚSÍCE DIVADELNÍCH NOVIN
Benjamin Britten: Peter Grimes, dirigent Marko Ivanović, režie David Radok
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1.8 VÝSTAVNÍ ČINNOST NdB
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 vcelku prezentovat a ukázat,
jak se stavěla ve své době největší a nejmodernější
divadelní budova v Československu.

Zdeněk Kaloč (1938–2000)
1. 11. 2020 – 26. 3. 2021, e-výstava
Rozšířená elektronická verze výstavy, instalované
v září 2020 ve společenských prostorách Mahenova
divadla, připomněla jednoho z nejvýznamnějších
režisérů NdB, který působil několik desítek let v pozici
kmenového režiséra činohry, a jeho legendární
inscenace ruských klasických autorů i výrazné
adaptace české klasiky, 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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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.

Družstvo českého Národního divadla v Brně
25. 2. 2021 – 16. 6. 2021, e-výstava
Družstvo českého Národního divadla v Brně, od jehož založení uplynulo v roce 2021 140 let, sehrálo
zásadní roli při budování instituce, kterou je dnes Národní divadlo Brno. Úsilí o provozování stálého
profesionálního českého divadla v Brně a snahy vybudovat nový reprezentativní divadelní dům, určený
brněnskému českému divadlu, byly kříženy politickými a společenskými zvraty, které se promítly také
do osudů Družstva. Důležité mezníky zachytila e-výstava v dokumentech a fotografiích.

Ladislav Lakomý
15. 4. 2021 – 25. 8. 2021, e-výstava
V dubnu jsme si připomněli už 10. výročí úmrtí
Ladislava
Lakomého.
Charismatický
herec
s podmanivým
hlasem,
jejž
často
využil
v rozhlasu, dabingu i jako průvodce dokumentárními
pořady, působil převážně v Brně, hrál v dnešním
Městském divadle Brno a v Divadle U stolu, největší
část své umělecké dráhy však strávil v Národním
divadle Brno. Jeho 40 let v Mahenově činohře bylo
plných nezapomenutelných postav – od Persony Ježíš
v Komedii o umučení, přes Bérengera v Nosorožci,
Myškina v Idiotovi, Marlowa v Králi Kryse, Ivanova,
Cara Fjodora, Eduarda Druhého Anglického, Vávru
v Maryši až po Polního kazatele v Matce Kuráži. Evýstava se věnovala především jeho činnosti v NdB.
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Režisér Pavel Hradil
17. 6. 2021 – 20. 10. 2021, e-výstava
Pavel Hradil byl kmenovým režisérem činohry NdB od
roku 1973, ale ještě před nástupem angažmá, když byl
režisérem ostravského Divadla Petra Bezruče, zde
nastudoval dvě úspěšné inscenace. V 70. a 80. letech
jejich řadu rozšířil např. Král Krysa, Život Galileův či
Amadeus. Poslední dokončenou inscenací Pavla
Hradila byli Výhybkáři na Malé scéně Mahenova
divadla v roce 1995. E-výstava nás provedla
Hradilovými inscenacemi od Celestiny, kuplířky
z města Salamanky až po Výhybkáře.

Richard Novák
2. 10. 2021 – 8. 2. 2022, e-výstava
K devadesátinám basisty Richarda Nováka, jehož
jméno je nerozlučně spjato s brněnskou kulturní
scénou, a především s operou NdB, jsme připravili
podzimní e-výstavu. Šest desítek fotografií připomnělo
jeho nezapomenutelné role v operách B. Smetany,
L. Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka, W. A. Mozarta,
G. Verdiho, G. Pucciniho, G. Rossiniho, R. Strausse,
J.Offenbacha, R. Wagnera, M. P. Musorgského,
I. Stravinského a A. Borodina.

Janáčkova Káťa Kabanová
23. 11. 2021 – 23. 3. 2022, e-výstava
Káťa Kabanová je po Její pastorkyni druhou nejčastěji
inscenovanou Janáčkovou operou v NdB. Původní
premiéra se odehrála v Divadle Na hradbách (dnešním
Mahenově) 23. listopadu 1921 za účasti autora a měla
velký úspěch. Od té doby neuplynulo desetiletí, aby
alespoň jednou nebyla nastudována. Cílem e-výstavy
bylo připomenout všechna její nastudování
prostřednictví fotografií a dokumentů uložených
v archivu NdB.
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Václav Jirásek – Obrazy NdB
8. 12. 2021 – 28. 2. 2022, Reduta
Výstava fotografií Václava Jiráska, který v letošní
sezoně fotil vizuály Národního divadla Brno a již
druhou sezonu fotografie k vizuálům činohry NdB.
Výstava mapuje Jiráskovu tvorbu pro NdB
i prostřednictvím dosud nepublikovaných fotografií.

Jubilea a výročí
Leden–prosinec 2021, e-portréty
Pravidelnými e-portréty umělců k aktuálním výročím pokračoval archiv v připomínkách významných
osobností, členů a hostů NdB (v roce 2021 např. Eva Hradilová, Ladislav Pech, Libuše Lesmanová,
Zdeněk Kroupa, Bořivoj Srba, Máša Cvejičová, Rudolf Jurda ad.)
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1.9 DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ
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 2021: 20711 souborů o celkové velikosti 208,5 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 –
Podzimní finále 2021 (termín pro uložení 3/2022).

Dlouhodobé úkoly
Online archiv, databáze inscenací – přírůstek ověřených inscenací v databázi za rok 2021 byl 509.
K 31. 12. 2021 bylo v online vyhledávání dostupných 6221 inscenací NdB včetně obsazení
a inscenačních týmů (9709 osobních karet, 43205 karet rolí), což zahrnuje období od roku 1884 do
současnosti.
Digitalizace dokumentů – během roku 2021 bylo digitalizováno 2647 ks negativů, pozitivů a listinných
dokumentů (systematická digitalizace); účelově byly digitalizovány pozitivy (fotografie a dokumenty),
cca 1300 ks.

Služby interní
Příprava dokumentů, zhotovování listinných a digitálních reprodukcí dokumentů a záznamů pro
potřeby souborů, oddělení a jednotlivců NdB dle požadavků. V roce 2021 nejčastěji zpracovávány
rešerše a soupisové informace (zejm. z oblasti historických inscenací, budov a osobností)
a připravovány nahrávky inscenací, výběry fotografií a soubory roztříděných ohlasů v médiích.

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. druhá polovina roku), proběhlo 37 badatelských
návštěv o průměrné délce 3-4 hodiny a 15 osobních konzultací. Nejvyhledávanějšími okruhy byly
osobnosti, historické a současné inscenace NdB, Družstvo ČND, historie budov a jevištních technologií,
scénografie.
Poskytování informací – vyžádané informace o historii NdB a zpracování rešerší; v roce 2021 celkem
350.
Výpůjčky dokumentů – kvůli ochraně dokumentů pokračuje tendence omezovat fyzické výpůjčky
a nahrazovat je službami na dálku poskytováním elektronických kopií nebo umožněním řízeného
přístupu k online dostupnému materiálu, a to jak pro studijní, tak pro prezentační účely. V roce 2021
byly stejně jako předchozí rok uskutečněny pouze 2 fyzické výpůjčky dokumentů.
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Služby na dálku – příprava a zaslání digitalizovaných dokumentů prostřednictvím datového úložiště,
elektronické pošty, na technickém nosiči dat nebo umožnění řízeného přístupu k online dostupnému
materiálu; v roce 2021 celkem 209 služeb na dálku.

Prezentační činnost
Stránka Archiv NdB na Facebooku – v roce 2021 začal cyklus dopisů stréčka Křópala, které před sto lety
psal o dění v NdB sólista opery Valentin Šindler, a pokračovaly portréty k výročí umělců – sólistů, členů
a významných hostů NdB (např. Libuše Geprtová, Miloš Hynšt, Rudolf Jurda, Bořivoj Srba, Ladislav
Lakomý, Libuše Lesmanová, Ladislav Pech ad.).
E-výstavy – na jaře 2021 doběhly e-výstavy Janáčkovo divadlo *55, Zdeněk Kaloč a Komedie o umučení
a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, které byly zveřejněné v předchozím roce.
Nově bylo připraveno 5 výstav: Družstvo českého Národního divadla v Brně (25. 2. – 16. 6. 2021),
Ladislav Lakomý (15. 4. – 25. 8. 2021), Režisér Pavel Hradil (17. 6. – 20. 10. 2021), Richard Novák (2. 10.
2021 – 8. 2. 2022) a Janáčkova Káťa Kabanová (23. 11. 2021 – 23. 3. 2022).
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 a zájmovými organizacemi při publikování fotografií a dokumentů z fondu oddělení a při
realizacích výstav. V roce 2021 proběhla spolupráce s JAMU (publikace Jevištní technologie
v 21. století), OSA (udílení Výročních cen OSA), DAMU (publikace Problém Brecht), CSČ-SAV
(Encyklopaedia Beliana), Institutem Bohuslava Martinů, časopisem Host, ČTK, Brněnským
metropolitanem, Tanečními listy, Operou Plus a obcí Osek nad Bečvou (publikace 700 let obce Osek
nad Bečvou). 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 současné době oddělení hudební dokumentace pracuje v nových, opravených a zrekonstruovaných
prostorách na Rooseveltově 13. Kancelář, místnost pro operní materiály, sklad nástrojů i sklad
činoherních textů jsou nově opraveny. Všechny prostory jsou vybaveny novým, moderním nábytkem.
Nyní oddělení pracuje v zaběhnutém režimu, který byl před rekonstrukcí. Otevřeli jsme knihovní fondy
pro zaměstnance NdB a širší veřejnost.
Práce našeho oddělení je velice rozmanitá. Hlavní náplní pracoviště je zajišťovat výrobu textových knih
pro činoherní inscenace v Mahenově divadle a v divadle Reduta, výrobu hudebních materiálů pro
operní orchestr, klavírní výtahy, sólové i sborové party dle požadavků opery a baletu a výrobu
materiálů pro operní a baletní koncerty. Zajišťujeme půjčování materiálů dramaturgům, hercům,
badatelům a studentům. Dále hudební materiály dodané z agentur půjčujeme sólistům, hudebníkům,
a staráme se o jejich vrácení po derniéře. Průběžně pečujeme o materiály uložené ve skladech archivu.
V roce 2021 bylo vyrobeno 12 nových sad textů pro premiéry v Mahenově divadle a v Redutě
(Doktorka, Kdo se bojí Virginie Woolfové, Leopoldstadt, Drazí v Chomutově, Ohnivá země Václava
Štecha, Kočár do Vídně, Nebesa, … a jak krásně jsme si žili, Amfitryon, Ztížená možnost soustředění,
Večer tříkrálový, Kubula a Kuba Kubikula). Vyrobili jsme kompletní orchestrální materiál zahajovacího
koncertu sezony 2021/2022 a koncertu Richarda Nováka. Připravili jsme hudební materiály k operám
Nabucco, Bohéma, Peter Grimes, Alcina, Kouzelná flétna, Otello.
V současné době disponuje oddělení hudební dokumentace 5404 činoherními tituly a 402 tituly oper
a baletů.
Oddělení hudební dokumentace také pečuje o hudební nástroje, zajišťuje jejich výpůjčky členům
operního orchestru a provádí výběrová řízení na nákup nových nástrojů. V roce 2021 se koupila sada
5 tympánů zn. Adams. Oddělení také zajišťuje ladění a opravy 27 klavírů, 28 pianin, 2 koncertních
křídel, 3 cembal a jevištních varhan v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a divadle Reduta.
Spolupracujeme s institucemi DILIA, RICORDI, Bärenreiter, JAMU, Institut B. Martinů ad.
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2. FESTIVALY
2.1

FESTIVAL JANÁČEK BRNO

JANÁČEK BRNO 2020
7. MEZINÁRODNÍ OPERNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL

AKCE PŘESUNUTÉ Z ROKU 2020 DO ROKU 2021

Hlavní organizátor
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Termín realizace
28. 9. – 30. 11. 2021

Celkový počet platících návštěvníků festivalu
3 264 diváků, průměrná návštěvnost festivalu 75 %

Udělené záštity festivalu
Lubomír Zaorálek
Bohumil Šimek
Markéta Vaňková
Nick Archer
Miklós Boros
Christoph Israng

ministr kultury ČR
hejtman Jihomoravského kraje
primátorka statutárního města Brna
velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice
velvyslanec Maďarska v České republice
velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice
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Čestná rada festivalu
Robert Carsen
Petr Dvořák
Tomáš Hanus
Jakub Hrůša
Astrid Koblanck
Tomáš Netopil
Miloš Štědroň

režisér
ředitel České televize
dirigent
dirigent
ředitelka Universal Edition Wien
dirigent
muzikolog

Umělecká rada festivalu
Patricie Částková
Marek Fišer
Martin Glaser
Josef Herman
Jiří Heřman
Jan Hlaváč
Marko Ivanović
Vítězslav Mikeš
Ludmila Němcová
Ondřej Pivoda
Svatava Šenková
Barbara Maria Willi
Jiří Zahrádka

dramaturgyně Janáčkovy opery NdB
radní města Brna pro oblast kultury
ředitel Národního divadla Brno
šéfredaktor Divadelních novin
umělecký šéf Janáčkovy opery NdB
hudební redaktor Českého rozhlasu
šéfdirigent Janáčkovy opery NdB
dramaturg Filharmonie Brno
ředitelka Nadace Leoše Janáčka
muzikolog
vedoucí Centra dramaturgie TS Brno
děkanka Hudební fakulty JAMU
muzikolog

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. – 30. 11. 2021

Festival Janáček Brno je mezinárodní akcí, která reprezentuje Českou republiku v Evropě a svým
aktuálním dosahem v celém světě. Přes omezený přístup zahraničních návštěvníků se podařilo u akcí
konaných v roce 2021 udržet značný mezinárodní dosah rovněž formou festivalových živých přenosů
přes webové stránky www.janacek-brno.cz a přes portál OperaVision. Z webových stránek festivalu se
tak stala velmi silná platforma. Festivalový web www.janacek-brno.cz měl v roce 2021 více než 34 000
návštěvníků z více než 134 různých států. Live streamy festivalu v roce 2021 (Recitál Pavola Breslika a
Róberta Pechance, opera Osud Leoše Janáčka v režii Roberta Carsena) sledovali lidé z USA, Belgie,
Kanady, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Maďarska, Japonska, Nizozemí, Ruska, Švýcarska, Velké
Británie, Polska a mnoha dalších zemí.
Festivalový program nabídl i v roce 2021 přední osobnosti a světové tvůrce: Robert Carsen, Pavol
Breslik, Pražský filharmonický sbor se sólisty Kateřinou Kněžíkovou a Borisem Stepanovem a další.
Festival představil v programu celkem 10 přesunutých produkcí z roku 2020. 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 respektive 2021
naplněny. Bylo učiněno maximum pro udržení programu festivalu, což ocenili tuzemští i zahraniční
diváci včetně odborné veřejnosti.
„Obrovský úspěch!“
Klaus Billand, Onlinemerker.com, Řecké pašije
„Carsen a jeho tým opět uhodili hřebíček na hlavičku“
Pedro Lapeña, Codalario.com, Osud

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 2020 v Brně, když se podařilo udělat maximum pro zachování jeho programu.
Stěžejní části akce, které nebylo možné v roce 2020 odehrát, se podařilo přesunout do roku 2021.
7. ročník festivalu Janáček Brno byl tak velmi specifický tím, že se rozprostřel do dvou let.
Z důvodu opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 bylo nutné akce přesunuté na první
polovinu roku 2021 opět přesunout. Ukázalo se to ale jako velmi dobrý krok, protože všechny
přesunuté akce do roku 2021 proběhly v rámci velkého finále festivalu Janáček Brno na podzim 2021.
Jako první z přesunutých akcí se odehrál na státní svátek 28. 9. 2021 folklorní koncert v Červeném
kostele v Brně. Premiéra programu „Kostelní písně ze Znorov“, připraveného přímo pro festival Janáček
Brno pod vedením Magdaleny Múčkové, byla diváky velmi kladně přijata ve zcela vyprodaném sále.
Další akcí byl 21. 10. 2021 rovněž vyprodaný koncert Dětského sboru Brno v divadle Reduta. Za účasti
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předních hostů (Vladimír Javorský, Jiří Hájek, sólisté Filharmonie Brno a Národního divadla Brno)
koncert nabídl pod vedením Valerie Maťašové Říkadla Leoše Janáčka včetně videoprojekce, Otvírání
studánek od Bohuslava Martinů a ve druhé polovině koncertu dětskou operu Brundibár od Hanse
Krásy.
Stěžejní část akcí festivalu se potom odehrála v listopadu 2021. Dlouho očekávanou událostí byla
premiéra souboru Janáčkovy opery NdB Řecké pašije od Bohuslava Martinů v režii Jiřího Heřmana
a pod taktovkou Roberta Kružíka. Produkce, která se v rámci festivalu Janáček Brno odehrála
v listopadu 2021 hned třikrát, si získala své nadšené publikum, jak dokládají ohlasy z monitoringu
médií. Další klíčovou akcí festivalu Janáček Brno v roce 2021 byla realizace opery Osud Leoše Janáčka
v režií Roberta Carsena pod dirigentským vedením Marko Ivanoviće. Tato významná inscenace, která
zahájila festival Janáček Brno 2020, byla v listopadu 2021 provedena dvakrát, z čehož druhé provedení
bylo mimořádné tím, že se jednalo o živý přenos inscenace v rámci platformy OperaVision. Inscenace
si získala především v zahraničí naprosto mimořádně kladné přijetí, jak dokládají ohlasy odborné
veřejnosti. Za všechny zmiňme například zařazení produkce mezi čtyři víkendové tipy prestižního
magazínu New York Times.
Podzimní finále festivalu bylo bohaté rovněž na mimořádné koncerty, které v listopadu rozezněly
brněnské sály. V unikátních prostorách vily Tugendhat se uskutečnil recitál Tomáše Krále a Ivo Kahánka,
který vedle Janáčkových písní představil také hudbu Debussyho a Mahlera.
„Nebyla jsem sama, koho přímo ohromila interpretace Mahlerových Písní o mrtvých dětech.“
Jindřiška Bártová, Klasika Plus
Doslova dramaturgickým počinem bylo provedení skladby Svatba Igora Stravinského Pražským
filharmonickým sborem se sólisty Kateřinou Kněžíkovou, Borisem Stepanovem, Jiřím Brücklerem
a Janou Hrochovou pod dirigentským vedením Lukáše Vasilka, společně s výběrem sborové tvorby od
Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka a Bohuslava Foerstra v Besedním domě v Brně.
„…euforie z pódia přeskakovala do publika, které vypuklo v nadšený jásot a v mnohé zvolání „Bravo!“.
Karla Hofmannová, Opera Plus
Slavnostní závěr a vyvrcholení festivalu Janáček Brno 2020 obstaral recitál Pavola Breslika a Róberta
Pechance v divadle Reduta 30. 11. 2021. Tento koncert byl jedinečný hned z několika hledisek. Recitál
ukázal v rámci dramaturgicky náročného programu mimořádné interpretační schopnosti vystupujících
umělců ve skladbách Janáčka, Debussyho, Strausse nebo Berga. Dále byl celý koncert živě přenášen
přes platformu OperaVision. V neposlední řadě byla tato akce významně propojena s festivalem
Janáček Brno 2022, jelikož byl v rámci tohoto koncertu zveřejněn program nadcházejícího ročníku
festivalu Janáček Brno a zahájen předprodej vstupenek na festival v roce 2022. V rámci jediného
koncertu tak došlo k propojení tří let realizace festivalu Janáček Brno.
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Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu
Rok 2020 a 2021 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 v roce
2020 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.
Většinu z akcí festivalu, které se nemohly odehrát v roce 2020, se podařilo přesunout do roku 2021.
I v roce 2021 bylo nutné udělat u několika akcí termínové přesuny, nakonec se však podařilo všechny
přesunuté akce festivalu Janáček Brno v roce 2021 odehrát.
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na festivalové akce roku 2021 můžeme konstatovat, že cíle
festivalu byly přes nelehké podmínky naplněny. Festival navštívili rovněž zahraniční návštěvníci včetně
zahraničních novinářů. Řada reflexí festivalových produkcí se vázala také na on-line přenosy festivalu.
Projekt zasáhl díky pestrému programu širokou cílovou skupinu. Ve stávajícím kontextu je možné
pohlížet na více než 75% návštěvnost festivalu v roce 2021 jako na mimořádný úspěch. Díky importu
kvalitních umělců a vyhraněnému programu oslovil festival odbornou i laickou veřejnost, domácí
i zahraniční návštěvníky (ve všech věkových skupinách).
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, což se plnohodnotně podařilo především díky úspěšné realizaci a vyvrcholení
festivalu Janáček Brno na podzim roku 2021.
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Mediální výstupy festivalu Janáček Brno 2020
Níže uvádíme výběr reflexí festivalu Janáček Brno za akce konané v roce 2021. Dále byly vytvořeny
záznamy festivalových produkcí, se kterými bude nadále pracováno a které byly přenášeny s velkým
úspěchem a diváckým ohlasem přes platformu OperaVision do celého světa (opera Osud Leoše Janáčka
v režii Roberta Carsena, recitál Pavola Breslika a Róberta Pechance). Oba záznamy v roce 2021 shlédlo
na 16 000 diváků z více než 30 států a jsou dále dostupné v nabídce portálu OperaVision.

Ohlasy z monitoringu medií
Osud – zařazen do výběru NY Times „4 věci, které můžete podniknout tento víkend“ jako pozoruhodná
kulturní událost, kterou můžete zažít virtuálně.
Díky operám „Její pastorkyňa“, „Káťa Kabanová“ a „Věc Makropulos“ je hudba českého skladatele
Leoše Janáčka stěžejní součástí operního repertoáru 20. století. Inscenace Osud pod dohledem režiséra
Roberta Carsena, jednoho z nejdůsledněji pracujících režisérů, zpřístupňuje divákům setkání
s Janáčkovým mistrovským hudebním stylem.
Seth Colter Walls, NY TIMES

„Obrovský úspěch!“
„V inscenaci Jiřího Heřmana zaujme diváka a posluchače neobyčejně atraktivní scéna Dragana
Stojčevskiho spolu s dobovými kostýmy Alexandry Gruskové v působivé světelné režii. K tomu se přidává
vroucí hudba Bohuslava Martinů v podání orchestru divadla Leoše Janáčka, který hraje pod
profesionálním a klidným vedením Roberta Kružíka a vkládá do své hry mnoho srdce a energie.“
„Perfektní režie postav tvoří z představení bez jakýchkoli videí – divák až zatají dech – nadčasový
zážitek. Nezapomenutelný dojem zanechává obří sbor, jehož choreografie je navíc plná fantazie.“
Klaus Billand, Onlinemerker.com, Řecké pašije

„Od slavnostních úvodních tónů a zvonění zvonů přitáhl dirigent Robert Kružík vřelým způsobem
pozornost na orchestrální zvuk a bohatý sborový zpěv, nikdy však na úkor dramatické naléhavosti.
Skutečně jsem málokdy slyšel tak jasně vyjádřenou silnou trajektorii díla.“
„Heřmanova nesmírně dojemná inscenace udržuje vše v ideální rovnováze: na rozdíl od některých, které
se zcela běžně soustředí na osud uprchlíků, se v této inscenaci zároveň podařilo zachytit emocionální
cesty jednotlivých postav.“
John Allison, Opera January 2022, Řecké pašije

„Carsen a jeho tým opět uhodili hřebíček na hlavičku“
„Anglický tenorista Philip Sheffield v roli samotného Janáčka podává z dramatického hlediska
mistrovskou lekci, jak ztvárnit postavu“
„Míla Válková v podání sopranistky Alžběty Poláčkové je vynikající ve všech ohledech. Velmi zajímavý
hlas, bohatý na harmonické tóny, dobře zabarvený a dobře podpořený. Poláčková zpívala s obrovskou
expresivitou, využívala různé nuance a akcenty. Její vysoké tóny jsou široké a jasné a přirozeně se
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rozléhají po celém divadle“„Idiomatický a rytmický výkon divadelního sboru byl vynikající ve všech
oblastech, a to i při atraktivních tanečních číslech choreografky Loreny Randi“
Pedro Lapeña, Codalario.com, Osud

„Hudebně je to neméně fascinující. Philip Sheffield v roli starého Janáčka v krátkých pěveckých
intermezzech ukazuje, jak skvělým je charakterním zpěvákem, ale především pěvcem-hercem. Při slově
vzpomínka jako by se mu rozzářily oči vnitřním ohněm.“
„Díky režijnímu pojetí se Carsenovi podařilo nejen nastudovat brilantní inscenaci Janáčkovy opery, ale
také vyslovit hypotézu, proč měl Janáček s touto operou zřejmě takové potíže, že ji stále upravoval,
a nakonec ji odložil do šuplíku, a nastoluje otázku, nakolik si mohou být umění a život blízké, aniž by to
obojí poškodilo. Dech beroucí!“
Reiner Zerbst, 29.november 2021, bachtrack.com, Osud

“Instrumentální partitura a sborový zpěv jsou stejně pestré jako dramatické. Vokální i instrumentální
síly se na nahrávce dobře snoubí pod zasvěceným vedením Marko Ivanoviće, šéfdirigenta opery
Národního divadla Brno.”
„Osud působí přímočaře a často silně dramaticky“
Wayne Gooding, Opera Canada, Osud

„Tragický příběh uprchlíků v ní získává žhavě aktuální působivost právě proto, že se vyprávění obejde
bez „přívěšků“ režisérského divadla a hudební výkony jsou vynikající.“
Je zde zvučný baryton Petera Bergera v roli Manolia a postava Kateřiny, která mu je – i eroticky – vydána
napospas, v podání Pavly Vykopalové, disponující mezzosopránem s dramatickým nábojem. K tomu
rázný výkon orchestru a – hlavně – početného sboru, pod citlivým vedením dirigenta Roberta Kružíka.
„Režisér (a intendant) Jiří Heřman vypráví děj jasně a prostě, bez zbytečných efektů, aktualizací
a násilných modernistických prvků.“
„Řecké pašije v tomto provedení vycházejí jako nesmírně silné dílo. Potvrzuje to i vřelé odezva ze strany
publika, jeho patrný zájem a atmosféra v hledišti.“
Walter Gürtelschmied, Die Presse, Řecké pašije

„Leoš Janáček je nejen pro operní publikum ikonickou osobou brněnských dějin. Opera ND
s repertoárovým zázemím jeho titulů a místní soubor i dirigenti jednoduše Janáčkovi rozumějí. Bylo to
zřejmé i z hudebního nastudování šéfdirigenta Marko Ivanoviće, kterého precizní práce vedla mimo jiné
ke kompaktnímu znění ansámblu s důrazem na detaily. Motivická drobnokresba partitury, precizní
rytmická deklamace vokální složky či zvukový kolorit jsou klíčovými atributy pro interpretaci děl Leoše
Janáčka a nechyběly ani v nastudování Osudu.“
Viliam Udič, SMARTheatre.sk, Osud
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„Jiří Heřman slyší a vnímá hudbu, domýšlí autorovy záměry a je napřed před divákem.“
„Vytváří velké obrazy plné zřetelných i pouze tušených hlubokých obsahů, ať už jde o psychologii
a duchovní vývoj postav, nebo o sociální témata. Obrazy, které hovoří silnými divadelními prostředky
k současnosti, a to jak ke společnosti, tak i k jedincům.“
„Pozornost se upíná k vizuálním dojmům. Protože ty však ani v nejmenším nepopírají hudbu a zpívané
slovo, je celek harmonický, přesně tak, jak má být.“
Petr Veber, Klasika Plus, Řecké pašije
„V červeném Mozartově sále vystoupil slovenský tenorista Pavol Breslik spolu s klavíristou Róbertem
Pechancem s písňovým recitálem, kterým celý festival zakončili. A byla to symbolická „třešnička na
dortu“, která festival ozdobila. Umělci přišli s neotřelým repertoárem, který není na koncertních pódiích
často slyšet, což ocenilo publikum, které podle reakcí bylo velmi poučené a vděčné.“
„Pěvec měl možnost v písních rozeznít všechny polohy hlasu a dát mu něhu, napětí, rozechvění, energii
i odhodlanost. Přesvědčil, že je významným umělcem, který má co předvést, a který dokáže svým
příjemně barevným hlasem zaujmout i potěšit.“
Karla Hofmannová, Opera Plus, Recitál Pavola Breslika a Roberta Pechance

„Protagonisty večera byli pěvec Tomáš Král a pianista Ivo Kahánek, kteří se předvedli v dramaturgické
sestavě poměrně úzce vymezené lety 1892 až 1904.“
„Vysoce kultivované publikum mohlo ocenit (a bohatým potleskem ocenilo!) dramaturgii i interpretační
úroveň.“
„Nebyla jsem sama, koho přímo ohromila interpretace Mahlerových Písní o mrtvých dětech.“
Jindřiška Bártová, Klasika Plus, Recitál Tomáše Krále a Ivo Kahánka

„…hudba byla natolik silná a dramaticky a barevně provedená, že euforie z pódia přeskakovala do
publika, které vypuklo v nadšený jásot a v mnohé zvolání „Bravo!“. Provedení této efektní a ojedinělé
skladby bylo skvostným bonbónkem v portfoliu festivalu.“
Karla Hofmannová, Opera Plus, Koncert Pražského filharmonického sboru (skladba Svatba)

„Zčeřená a s citem nasvětlená voda vytvářela svými odrazy nádhernou podívanou, stíny postav a vlnek
potom vykreslily na pozadí jakési němé divadlo v divadle, z něhož se tajil dech. A použití hořících svící,
které byly rozestavěny na kraji jeviště? Hořlavé, ale velmi efektní (představte si to sami – potemnělý sál
osvětlený v tu chvíli jen roztančenými plamínky svící, doznívající poslední tóny a chvilka ticha před
závěrečným aplausem. Krása!). Proto slovy postavy z Řeckých pašijí zbývá jen vyzvat: „Nebojte se
a mějte odvahu…“ jít na operu. Může se stát, že mnozí z vás pak zjistí, že jsou většími operními
milovníky, než si kdy o sobě mysleli.“
Zuzana Dupalová, kulturio.cz, Řecké pašije
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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 na dané podmínky
(současnou situací s onemocněním COVID-19) vysoká návštěvnost přesunutých akcí festivalu v roce
2021, která činila více než 75 procent.
Jednalo se o specifický ročník, kdy se část akcí nemohla uskutečnit v roce 2020 a byla přesunuta do
roku 2021. Všechny přesunuté koncerty se v roce 2021 podařilo uskutečnit s velkým ohlasem
návštěvníků i odborné veřejnosti.
Propagační kampaň festivalu zahrnovala všechny dostupné nástroje. Tradičně byl kladen důraz na online marketing v čele s uživatelsky přívětivými webovými stránkami v jazykových mutacích. Podstatnou
složkou festivalu byly také on-line přenosy přes portál OperaVision – které byly rovně propagovány
a díky kterým se podařilo dostat přenášené produkce do celého světa.
V rámci reklamní kampaně byla realizována rovněž klasická forma reklamy. 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 a využity všechny distribuční sítě a propagační kanály NdB.
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.

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 včetně přesunutých akcí do roku 2021, značný ohlas v zahraničí sklidily rovněž on-line
přenosy z festivalu). Festival nabízí možnost návštěvy kvalitních zahraničních a domácích produkcí,
doplněných doprovodným programem (kompletní program festivalu přikládáme v závěrečné zprávě
dále, online je dostupný na www.janacek-brno.cz).
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
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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. 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.

Podrobný přehled návštěvnosti a tržeb festivalu Janáček Brno 2020
Podrobný přehled návštěvnosti jednotlivých představení, které se odehrály v rámci festivalu Janáček
Brno v roce 2021
Titul

Datum

Kapacita

Návštěvnost

% návštěv.

Tržba Kč

Dětský sbor Brno /F

21.10.2021 19:00

Host z ČR 21/22

239

239

100,00%

41 377,00

Recitál Pavola Brešlíka /F

30.11.2021 19:00

Host ze zahraničí 21/2

67

67

100,00%

18 245,00

Kostelní písně ze Znorov /F

28.09.2021 19:00

Host z ČR 21/22

193

193

100,00%

67 445,00

Pražský filharmonický sbor /F

20.11.2021 19:00

Host z ČR 21/22

195

195

100,00%

35 881,00

Recitál T. Krále a I. Kahánka/F

13.11.2021 19:00

Host ze zahraničí 21/2

49

49

100,00%

136 000,00

Osud /F

27.11.2021 19:00

ND Brno 2021/22

600

416

69,33%

148 223,00

Osud /F

26.11.2021 19:00

ND Brno 2021/22

600

191

31,83%

57 493,00

Řecké pašije/F

05.11.2021 19:00

ND Brno 2021/22

800

646

80,75%

207 564,00

Řecké pašije/F

19.11.2021 19:00

ND Brno 2021/22

800

622

77,75%

239 934,50

Řecké pašije/F

07.11.2021 17:00

ND Brno 2021/22

800

646

80,75%

226 019,99

4 343

3 264

75,16%

1 178 182,49

CELKEM

10
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Ekonomická bilance festivalu Janáček Brno 2020
Níže uvedená tabulka ukazuje ekonomickou bilanci festivalu Janáček Brno 2020 za akce realizované
v roce 2021, pro kontext uvádíme i část za rok 2020.
NÁKLADY NA PROJEKT Festival Janáček
Nákladové položky
1. Mzdové náklady celkem:

Náklady roku
2020

Náklady roku
2021

Náklady FJB
2020 celkem

9 862 125,10

5 031 745,26

14 893 870,36

9 453 217,10

4 735 298,26

14 188 515,36

408 908,00

296 447,00

705 355,00

10 737 757,37

3 017 388,62

13 755 145,99

Honoráře

9 505 723,14

2 508 734,22

12 014 457,36

Odměny hostujícím souborům

1 232 034,23

508 654,40

1 740 688,63

368 918,00

895 921,35

1 264 839,35

355 718,00

895 921,35

1 251 639,35

Mzdy zaměstnanců vč. pojištění
Ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) vč. daňových odvodů
2. Umělecké honoráře vč. ostatních osobních nákladů celkem:

3. Náklady na služby celkem:
Nájem (techniky, prostor, nástrojů)
Doprava

13 200,00

13 200,00

8 252,34

8 252,34

Cestovní náklady organizátorů

5 278,09

5 278,09

z toho: zahraniční cesty

5 278,09

5 278,09

Cestovní náklady účinkujících

2 974,25

2 974,25

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

5. Náklady na propagaci celkem:

3 313 732,58

1 284 464,77

4 598 197,35

2 502 043,54

843 697,90

3 345 741,44

Placená inzerce (Facebook, Google, Seznam)

284 119,84

294 276,27

578 396,11

Překlady, muzikologické texty, tlumočení

527 569,20

146 490,60

674 059,80

6. Autorské poplatky celkem:

1 121 188,82

110 544,91

1 231 733,73

7. Materiálové náklady celkem:

5 234 102,54

25 449,17

5 259 551,71

8. Náklady na reprezentaci celkem:

109 696,52

67 915,00

177 611,52

Občerstvení, květinová dekorace

109 696,52

67 915,00

177 611,52

2 222 426,10

151 823,45

2 374 249,55

65 173,50

65 173,50

Tištěná propagace (plakáty, letáky ap.)

9. Ostatní náklady související s projektem celkem:
Nájem hudebního materiálu
Poplatky, ostraha, stěhování, produkční práce

727 872,09

Prodej divadelního zboží

180 810,83

44 335,98

225 146,81

Kurzový rozdíl

30 350,05

497,50

30 847,55

Energie

70 621,30

36 913,88

107 535,18

Opravy a údržba
Drobný majetek (rekvizity, mobil, notebook)

176 247,27
1 036 524,56

Zaokrouhlovací rozdíl
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

727 872,09

32 978 199,37

176 247,27
4 903,00

1 041 427,56

-0,41

-0,41

10 585 252,53

43 563 451,90
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PŘÍJMY Z REALIZACE PROJEKTU Festival Janáček
Příjmové položky
1. Příjmy ze vstupného celkem:
Průměrná cena 1 vstupenky
2. Ostatní příjmy z projektu:
Prodej zboží
Další zdroje krytí projektu:

Příjmy roku
2020
1 342 711,04
344,82

Příjmy roku
2021
1 178 182,49
360,96

Příjmy FJB 2020
celkem
2 520 893,53
352,89

26 307,46

7 786,66

34 094,12

26 307,46

7 786,66

34 094,12

31 217 283,86

6 754 571,53

37 971 855,39

1. Vlastní finanční vklad žadatele
2. Sponzoři celkem
z toho – smlouva o reklamě
3. Dary

514 958,60

514 958,60

514 958,60

514 958,60

500 000,00

4. Poskytnutí licence

900 000,00

1 400 000,00

27 000,00

27 000,00

5. Jiné ústřední orgány (ministerstva)

11 500 000,00

209 000,00

11 709 000,00

6. Orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj)

18 158 000,00

4 967 000,00

23 125 000,00

29 366,66

11 571,53

40 938,19

640 000,00

640 000,00

7 940 540,68

40 526 843,04

7. Státní fond kultury
8. Ostatní zdroje krytí (specifikujte) – kurzové rozdíly
9. Zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)
PŘÍJMY CELKEM

32 586 302,36

Janáček Brno 2022–2024
Festival Janáček Brno je bienále, které se koná v každém sudém roce. V lichém roce se konají preview
akce festivalu v menším rozsahu. V roce 2021 se konalo větší množství akcí, které se nemohly odehrát
v rámci festivalu Janáček Brno 2020 a byl tak plnohodnotně naplněn 7. ročník festivalu.
Již nyní jsou v plném proudu přípravy 8. mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček
Brno 2022. Konat se bude v termínu 2. 11. – 20. 11. 2022 v Brně. V termínu 30. 11. 2021 byl zveřejněn
program festivalu Janáček Brno 2022 v rámci koncertu v divadle Reduta v Brně a byl zahájen
předprodej vstupenek na 8. ročník festivalu, nesoucí podtitul QUO VADIS. 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.
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 a proběhne v rámci
oslav roku české hudby.
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PROGRAM FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2020
JANÁČEK BRNO 2020
7. mezinárodní operní a hudební festival
Akce konané v roce 2021
28. 9. – 30. 11. 2021
www.janacek-brno.cz

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, Janáčkovo divadlo (7. a 19. 11.
21 repríza)
13. 11. 2021, 19 hodin – Recitál Tomáše Krále a Ivo Kahánka ve Vile Tugendhat
20. 11. 2021, 19 hodin – Koncert Pražského filharmonického sboru, Besední dům
26. 11. 2021, 17 hodin – Osud, Janáčkova opera NdB, Janáčkovo divadlo (27. 11. 21 repríza a LIVE
STREAM PRO OPERAVISION)
30. 11. 2021, 19 hodin – Recitál Pavola Breslika a Róberta Pechance, Divadlo Reduta – na tomto
koncertu byl zahájen předprodej vstupenek na MFJB 2022 (LIVE STREAM PRO OPERAVISION)

Podrobnější program
Operní produkce
5. 11. 19 h, Janáčkovo divadlo
BOHUSLAV MARTINŮ – ŘECKÉ PAŠIJE
dirigent: Robert Kružík, režie: Jiří Heřman
Manolios: Petr Berger / Kateřina: Pavla Vykopalová
Janáčkova opera NdB
repríza 7. a 9. 11., 19 h

26. 11. 19 h, Janáčkovo divadlo
LEOŠ JANÁČEK – OSUD
dirigent: Marko Ivanović, režie: Robert Carsen
Živný: Enrico Casari, Philip Sheffield / Míla Válková: Alžběta Poláčková / Matka Mílina: Szilvia Rálik
Janáčkova opera NdB
repríza 27. 11., 19 h (repríza byla přenášena v rámci platformy OperaVision)
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Koncertní řada
28. 9. 19 h, Červený kostel (Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského)
FOLKLORNÍ KONCERT – MAGDALENA MÚČKOVÁ, STRÁŽNICKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ A HOSTÉ
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV premiéra koncertního pořadu pro festival

21. 10. 19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
DĚTSKÝ SBOR BRNO
LEOŠ JANÁČEK – ŘÍKADLA
BOHUSLAV MARTINŮ – OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
HANS KRÁSA – BRUNDIBÁR
sbormistryně: Valeria Maťašová
sólisté: Jana Hrochová, Andrea Široká, Jiří Hájek, Ondřej Koplík
recitátor: Vladimír Javorský

13. 11. 19 h, Vila Tugendhat
RECITÁL TOMÁŠE KRÁLE A IVO KAHÁNKA
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 baryton: Tomáš
Král
klavír: Ivo Kahánek

20. 11. 19 h, Besední dům
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: Kateřina Kněžíková, Jana Hrochová, Jiří Brückler, Boris Stepanov

30. 11. 19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
RECITÁL PAVOLA BRESLIKA A RÓBERTA PECHANCE
VÝBĚR Z PÍSŇOVÉ TVORBY – CLAUDE DEBUSSY, RICHARD STRAUSS, ALBAN BERG, LEOŠ JANÁČEK,
JOAQUÍN TURINA
tenor: Pavol Breslik
klavír: Róbert Pechanec
koncert byl přenášen v rámci platformy OperaVision
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2.2

FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2021

Základní informace o festivalu DSB
12. ročník mezinárodního festivalu činoherního divadla Divadelní svět Brno získal výjimku Ministerstva
zdravotnictví a stal se tak první veřejnou kulturní akcí roku 2021.

Místa konání festivalu
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

Celkový počet festivalových představení
35 živých představení a 18 online projektů z toho 8 určeno rodinám 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

Partneři festivalu DSB
Udělené záštity festivalu
Lubomír Zaorálek ministr kultury
Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

Markéta Vaňková primátorka města Brna
Hlavní finanční podpora projektu
Statutární město Brno
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Společnost VARS
Hlavní mediální partneři projektu
Česká televize

Mediální partneři
Mediální skupina MAFRA
Divadelní noviny
Český rozhlas

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
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Festival Divadelní svět Brno se stal první veřejnou kulturní akcí, která se na území České republiky
v roce 2021 uskutečnila. Festival získal výjimku Ministerstva zdravotnictví, a coby jeden z pilotních
projektů měl možnost za určitých podmínek (snížená kapacita hlediště, zajištění bezinfekčnosti jak
účinkujících, tak diváků atd.) realizovat divadelní představení před diváky v původním termínu – 20. až
25. května 2021. Na podzim se pak uskutečnil epilog festivalu, kde jsme uvedli festivalové koprodukce,
které nemohly být uvedeny v řádném termínu především z hygienických a epidemiologických důvodů.

Dlouhodobým cílem organizátorů festivalu je vytvoření a udržení reprezentativní, pravidelně se
opakující kulturní akce, která by významně přispívala k edukaci a kultivaci společnosti. Během
následujících let by se z Brna mohlo právě i díky festivalu Divadelní svět Brno stát zásadní evropské
kulturní centrum. Tento úkol lze pro 12. ročník festivalu (2021) rozdělit na dílčí složky:

➢

podpora nezávislé divadelní scény formou koprodukcí inscenací, které by jinak nebylo kvůli
dopadům pandemie možné realizovat;

➢

znovuotevření divadel veřejnosti a naplnění veřejné služby

➢

zpřístupnění divadelního umění divákům, kteří neměli možnost do Brna přicestovat formou
online záznamů

➢

zpřístupnění zahraničních představení, která nebylo možné z důvodu pandemie přivézt do ČR

Festival Divadelní svět Brno v rámci možností daných situací s rozvolňováním na jaře 2021 naplnil svůj
hlavní cíl velmi dobře, byť došlo k několika přirozeným změnám oproti původnímu plánu – např.
převedení zahraničních představení do jejich online podoby.

Realizace festivalu a program
Mezi 20. a 25. květnem otevřel festival Divadelní svět Brno divákům 8 divadelních budov a uvedl dlouho
odkládané premiéry i festivalové koprodukční projekty. Na 12 představeních bylo vyprodáno. Mimo to
nechyběl ani bohatý online program s výběrem atraktivních zahraničních inscenací, domácích projektů
a debat. Celý ročník se nesl v duchu nahlížení na svět z jiných úhlů pohledu, z „nové perspektivy“.
V hlavní programové linii „Nová perspektiva“ se představily zejména nové inscenace českých
nezávislých divadel, které vznikly v koprodukci s festivalem. Divadlo X10 uvedlo původní českou hru
Druzí lidé. V bývalém Špitálu Franze Kafky v centru Brna měl premiéru projekt s názvem Hilsner a ti
druzí Divadla Feste taktéž v koprodukci Divadelního světa Brno a festivalu Meeting Brno.
Festival byl zahájen online projektem Telefonní ústředna Brno, který vznikl ve spolupráci s Cirk La
Putyka a Jatka78. Společně se Studiem Hrdinů připravil festival online premiéru inscenace Oči v sloup.
V Divadle Reduta se uskutečnila premiéra Spolku JEDL Manželská historie, která byla po svém uvedení
zpřístupněna i online na stránkách festivalu ve spolupráci s platformou Dramox.
Online program festivalu nabídl záznamy atraktivních zahraničních inscenací z Německa, Maďarska,
Slovenska a Izraele a ojedinělé tuzemské projekty vytvořené přímo pro online prostředí. Diváci mohli
na internetu sledovat i několik debat, například tu s názvem Nová perspektiva, zabývající se tématem,
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co přinesly dosavadní diskuze o budoucnosti divadel. Esej vycházející z této diskuze naleznete
v přiloženém časopise Theatrocén, který festival vydal.
Festival také nabídl přehlídku brněnských premiér, které do té doby nebylo možné odehrát. Svých
diváků se tak konečně dočkaly inscenace Kunderovy hry Majitelé klíčů a Doktorka britského dramatika
Roberta Ickea z produkce Národního divadla Brno a původní inscenace Setkání spiklenců Petra Erbese
a Borise Jedináka z produkce Divadla Husa na provázku, nebo online verze scénického čtení Senekova
Oidipa, kterému předcházela online Antická anketa týkající se mimo jiné významných brněnských
divadelních osobností Františka Derflera a Evy Stehlíkové, působení Divadla U stolu a překládání
Senekovských textů. Festival taktéž představil výběr studentských inscenací Divadelní fakulty JAMU
v Brně, která ve Studiu Marta a Divadle na Orlí připravila adaptaci slavného románu Iana McEwana
Betonová zahrada nebo muzikál Broadway Babies. Obě představení byla zcela vyprodána.
O víkendu na zahradě u Divadla Polárka zaznamenal velkou návštěvnost program pro rodiny s dětmi.
Součástí byla např. interaktivní procházka/workshop Kudy vede cesta? městem se zastávkami u všech
brněnských divadel, které se zúčastnilo přes 100 procházejících. Došlo také na další koprodukční
projekt – loutkové představení divadla Toy Machine David a Goliáš.
Vzhledem k nekompromisním hygienickým podmínkám pro provádění divadelního představení pro
veřejnost, nebylo možné v původním termínu odehrát všechny koprodukční projekty. Proto byl na
podzim přichystán tzv. festivalový epilog, který v průběhu října až prosince uvedl koprodukční projekty
s Divadlem LETÍ Pubkvíz o budoucnosti v prostorách Buranteatru, 27 aneb exekuční show Jana Mydláře
souboru Geisslers Hoffcomoedianten v prostorách Divadla Radost.
Festival realizoval v květnu a červnu celkem 34 představení pro veřejnost, 4 open-air koncerty,
1 dvoudenní zábavně vzdělávací akci pro rodiče s dětmi v centru města Brna, nabídl celkem 16 online
představení z toho 13 záznamů českých a zahraničních inscenací, 2 vlastní online projekty a uspořádal
2 debaty pro širokou veřejnost.
Festival se konal v prostorách spolupořádajících divadel (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo,
divadlo Reduta, Divadlo Husa na Provázku, Městské divadlo Brno – hudební scéna i činoherní scéna,
Studio Marta, Divadlo na Orlí, Divadlo Polárka a Špitál Franze Kafky).
V srpnu vyšel časopis Theatrocén, který zachycuje pocitovou stopu z festivalu Divadelní svět Brno, na
jeho vzniku se podíleli dramaturgové festivalu a pedagogové a studenti Katedry Divadelních studií MU.
Časopis vyšel v online i tištěné podobě v nákladu 1.000 ks. Tištěný časopis je přílohou této závěrečné
zprávy.
Festival za jeho hlavní část (květen/červen) navštívilo 2 228 platících diváků a přes 300 diváků pak
navštívilo open-air koncerty a zúčastnilo se workshopu Kudy vede cesta? pro rodiny s dětmi.
K udržení původní koncepce festivalu taktéž chybělo rozhodnutí o udělení dotace z MK ČR, které bylo
vydáno o dva měsíce později, a tedy pouhý měsíc před festivalem. Pracovat s nejistým rozpočtem
a zároveň v nejistých podmínkách ještě měsíc před začátkem festivalu bylo velmi náročné pro
management na všech jeho úrovních, nehledě na to, čemu byly vystaveny soubory, které byly na
festival pozvány, a jimž jsme do poslední chvíle nedokázali potvrdit jejich hostování na festivalu.
Nicméně se i tyto překážky podařilo svým způsobem překonat. Některé avizované soubory svoji účast
z pochopitelných důvodů odřekly, jiné vydržely a na festivalu uskutečnily svá představení. Situaci
pomohlo i vybudování testovacího centra v bývalých prostorách restaurace Bohéma v Janáčkově
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divadle, kde bylo možné otestovat veškerý personál včetně výkonných umělců a taktéž nabídnout
možnost testování v centru Brna a docházkové vzdálenosti do všech festivalových divadel pro diváky.

Cílová skupina
Cílová skupina projektu je velmi široká. Zasahuje jak odbornou veřejnost a divadelní profesionály (pro
ně byla určena např. debata Nová perspektiva), tak běžné publikum se zájmem o divadlo. Zásadní
cílovou skupinou je pro nás ale také naprosto obyčejný člověk, pro kterého je divadlo jen jednou
z mnoha možností, jak strávit večer. Zaujmout tyto lidi – zcela jistě kulturní a kultivované, ale zároveň
nijak zásadně orientované pouze a výhradně na divadlo, je pro nás zásadní; jsou to právě oni, kteří nám
poskytují cennou zpětnou vazbu „lidí z ulice“, tedy lidí, kteří na náš projekt reagují velmi spontánně
a přinášejí nám tak zásadní impulzy pro zlepšování.
Co se týče věku, naše nabídka představení poskytuje bohatý výběr jak pro ty úplně nejmenší diváky,
resp. rodiny s dětmi (např. zábavně-vzdělávací workshop Kudy vede cesta), tak pro mládež ze
základních a středních škol (záznamy divadelních představení, jejichž předlohy patří mezi povinnou
četbu – např. Král Oidipus, Médea), až po dospělé diváky.
A z hlediska žánru? Akce má za úkol uspokojit jak fanoušky klasické činohry, tak obdivovatele tanečněpohybového žánru. Přivážet do Brna nové formy divadelního umění, rozšiřovat divákům obzory
a umělcům dát prostor pro realizaci novátorských divadelních tvarů je jedním z cílů našeho projektu.
Důležitý přínos festivalu pro cílovou skupinu 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 v Praze. Kulturní publikum tak má možnost sledovat to nejaktuálnější a nejhodnotnější,
co se na domácí či zahraniční divadelní scéně odehrává.
Festival má ale ještě další, nedivadelní přínos pro Brno, jeho obyvatele i organizátory. Jedním
z největších unikátů, kterým se může festival pochlubit, je fakt, že se na něm podílejí rovným dílem
všechna brněnská divadla, což je něco, čím se nemůže honosit žádný jiný evropský festival. Extrémní
důraz je kladen na komunitní organizaci – festival děláme spolu, dohromady, společně. Festival tak
funguje jako pojidlo pro instituce, které si svou činností často konkurují. Představuje společnou
platformu, která nám dává šanci propojovat lidi z odlišných konců divadelního světa, lépe se poznat,
spolupracovat. Spolupráce, která začíná na festivalu, nezřídka pokračuje i po něm, v běžném provozu,
na dalších divadelních i jiných projektech.
Prodej vstupenek na představení festivalu zahrnuje širokou škálu slev pro ZTP, seniory, studenty všech
škol a v neposlední řadě výraznou slevu pro studenty uměleckých oborů.
Online záznamy byly zpřístupněné zadarmo s českými titulky, festival také nabídl několik akcí s volným
vstupem – open-air koncerty, zahajovací taneční show na piazzetě před Janáčkovým divadlem či
divadelní procházku po městě pro rodiny s dětmi.
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Několik dat z 12. ročníku festivalu:
➢
Celkový počet platících diváků festivalu: 2 254

➢

Návštěvnost: 53,50 %

➢

Celkový počet festivalových představení: 35 / z toho 12 zcela vyprodaných

Počet festivalových scén:
➢
8 divadelních budov

➢

4 open-air koncerty

➢

1 taneční projekt na piazzettě Janáčkova divadla

➢

Špitál Franze Kafky

➢

Interaktivní procházka pro rodiny s dětmi

Statistiky www
➢
35 000 návštěv na webu za 10 dní v květnu 2021

➢

95 000 zobrazených stránek za 10 dní v květnu 2021

Statistiky online
➢
3 696 zhlédnutí = průměrně 200 lidí / video

➢

Doba sledování: 854 hodin
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Ekonomická bilance festivalu Divadelní svět Brno 2021
NÁKLADY NA PROJEKT Divadelní svět Brno
Nákladové položky
1. Mzdové náklady celkem:
Mzdy zaměstnanců vč. pojištění
Ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) vč. daňových odvodů
2. Umělecké honoráře vč. ostatních osobních nákladů celkem:
Honoráře
Odměny hostujícím souborům
3. Náklady na služby celkem:
Nájem (techniky, prostor, nástrojů)
Technické zabezpečení (zvuk, světla atd.)
Spoje
4. Cestovné celkem:
Cestovní náklady organizátorů

Náklady roku 2021
2 620 883,40
2 412 552,40
208 331,00
2 620 445,80
334 600,00
2 285 845,80
182 817,55
15 000,00
162 337,55
5 480,00
855,56
855,56

z toho: zahraniční cesty
Cestovní náklady účinkujících
5. Náklady na propagaci celkem:
Náklady na propagaci
Překlady, muzikologické texty, tlumočení
6. Autorské poplatky celkem:
7. Materiálové náklady celkem:

867 876,10
818 496,80
49 379,30
220 530,21
49 729,76

8. Náklady na reprezentaci celkem:

5 199,00

Občerstvení, květinová dekorace

5 199,00

9. Ostatní náklady související s projektem celkem:

221 126,21

Poplatky, ostraha, stěhování, produkční práce

55 539,00

Kurzový rozdíl

459,63

Energie

62 220,00

Opravy a údržba

33 033,00

Drobný majetek (rekvizity, mobil, notebook)

69 874,58

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

6 789 463,59

100

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021
PŘÍJMY Z REALIZACE PROJEKTU Divadelní svět Brno
Příjmové položky

Příjmy roku 2021

1. Příjmy ze vstupného celkem:
Průměrná cena 1 vstupenky

462 002,00
207,00

2. Ostatní příjmy z projektu:
Prodej zboží
Další zdroje krytí projektu

5 929 082,76

1. Vlastní finanční vklad žadatele
2. Sponzoři celkem
smlouva o reklamě

10 000,00

3. Dary
4. Poskytnutí licence
5. Jiné ústřední orgány (ministerstva)

3 513 466,22

6. Orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj)

2 405 000,00

7. Státní fond kultury
8. Ostatní zdroje krytí (specifikujte) – kurzové rozdíly

616,54

9. Zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)
PŘÍJMY CELKEM

6 391 084,76
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2.3

FESTIVAL DANCE BRNO

DANCE BRNO 2021
Festival současného profesionálního baletu v ČR
Hlavní organizátor
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Termín realizace
18. 10. - 23. 10. 2021
Celkový počet platících návštěvníků festivalu:
3 189 diváků, průměrná návštěvnost festivalu: 68 %
Udělené záštity festivalu
Lubomír Zaorálek ministr kultury ČR
Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Markéta Vaňková primátorka statutárního města Brna
Hlavní finanční podpory projektu
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Hlavní partner VARS BRNO a.s.
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Místa konání
Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo

Charakteristika projektu
DANCE BRNO 2021 je taneční festival 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 se uskutečnil v rozsahu programu 6 představení hostů v budovách Národního divadla Brno
– Mahenově a Janáčkově divadle. Jednalo se tak o představení téměř celé české profesionální baletní
scény. Dramaturgie festivalu se zaměřila především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly
a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či
ansámblové interpretace. Pořadatelem festivalu DANCE BRNO je Národní divadlo Brno, příspěvková
organizace.

Program festivalu DANCE BRNO 2021
Termíny: Janáčkovo divadlo 19., 21. a 23. října 2021, Mahenovo divadlo 18., 20, a 22. října 2021
PROGRAM:
Vyhoďme ho z kola ven
Choreografie: Dustin Klein
Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni
18. 10. 2021 v 19 h v Mahenově divadle
Forsythe / Clug / McGregor
Choreografie: William Forsythe, Edward Clug, Wayne McGregor
Balet Národního divadla v Praze
19. 10. 2021 v 19 h v Janáčkově divadle
Rádio svobodná Bystrouška
Choreografie: Petr Zuska
Balet Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
20. 10. 2021 od 19 h v Mahenově divadle
Rossiniho karty
Choreografie: Mauro Bigonzetti, Joaquin Arques
Balet Národního divadla Moravskoslezského Ostrava
21. 10. 2021 od 19 h v Janáčkově divadle
Giselle
Choreografie: Michal Štípa
Balet Moravského divadla Olomouc
22. 10. 2021 od 19 h v Mahenově divadle
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Dáma s kaméliemi
Choreografie: Valentina Turcu
Balet Národního divadla Brno
23. 10. 2021 od 19 h v Janáčkově divadle

Průběh festivalu
Pozdní říjnové termíny festivalu Dance Brno 2021 přinášely se zhoršující se epidemiologickou situací
nervozitu do řad pořadatelského Baletu NdB, stejně jako ukazatele předprodeje v začátku divadelní
sezony. Festival se ale nakonec podařilo uskutečnit se skvělým výsledkem návštěvnosti, bez větších
omezení a s naplněním všech cílů za účasti všech plánovaných hostujících souborů. Navzdory
nepříznivé podzimní postcovidové situaci, kdy se mnohá divadla potýkala s nízkou návštěvností,
vzbudil festival nebývalý zájem a průměrná návštěvnost festivalových představení v Mahenově
a Janáčkově divadle téměř 70 % je toho příjemným dokladem. Na 3200 diváků tak mohlo sledovat jak
zajímavou prezentaci jednotlivých divadel, tak i doprovodný diskusní program po každém představení.
Oproti původně plánovanému otevření festivalu vystoupením souboru pražského Národního divadla
došlo z provozních důvodů k několika přesunům představení, a tak se program oproti původnímu plánu
pozměnil jen termínově, nikoliv obsahově. Dramaturgie festivalu nabídla jedinou inscenaci klasického
baletu olomouckého souboru Giselle, dvě inscenace současného baletu hostů z Prahy – Forsythe / Clug
/ McGregor a Ostravy – Rossiniho karty, taneční divadlo souborů z Plzně a Českých Budějovic –
Vyhoďme ho z kola ven a Rádio svobodná Bystrouška a neoklasické taneční drama domácího souboru
Baletu NdB Dáma s kaméliemi. Umělecký program festivalu byl přijat diváky s nadšením, které
dokazovaly bouřlivé ovace a potlesk ve stoje po každém představení. Mimo umělecké cíle se podařilo
naplnit i cíle týkající se návštěvnosti a souvisejících příjmů z tržeb, dokladující kvalitní a realistickou
rozvahu při plánování projektu DANCE BRNO 21.

Celkové vyhodnocení splnění účelu a cílů festivalu
Hlavním cílem festivalu bylo uspořádání dosud v České republice neuskutečněné přehlídky současného
profesionálního baletu v zastoupení téměř celé české profesionální baletní scény a možnost seznámení
diváků s uměleckou úrovní a tvorbou jednotlivých uměleckých souborů během jediného týdne na
jednom místě. Nutno podotknout, že uskutečnění festivalu v krátkém časovém úseku ve dvou
divadelních budovách NdB si kladlo vysoké nároky především na pořádající Národní divadlo Brno.
Hostující soubory pak musely přizpůsobit své hrací plány a provoz v domácích divadlech, takže celý
projekt se stal o to hodnotnější, jelikož vyžadoval pozitivní vůli, oběti a prosazení napříč divadly
a taneční obcí.
Národní divadlo Brno, které úspěšně pořádá již dva mezinárodní festivaly – Divadelní svět Brno
s hlavním zaměřením na činohru a Festival Janáček Brno s operním a koncertním programem – má vůli
produkovat i taneční festival, který by se svým významem a uměleckou kvalitou těmto „sourozencům“
vyrovnal. Kvalitní program je jediným nástrojem pro postupné budování diváckého zázemí,
uměleckého renomé a významu festivalu. K tomu je ovšem třeba i podpora z jiných zdrojů, kterou se
letos podařilo získat a zajistit tak uskutečnění festivalu v plném rozsahu. Proto patří velký dík všem
podporovatelům festivalu, jmenovitě Ministerstvu kultury a Jihomoravskému kraji, jejichž příspěvek
patřil k nejštědřejším. Nejvyšší umělecká a interpretační úroveň, zajímavá dramaturgie, divácký zájem
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i kladné ohlasy, to jsou atributy uskutečněného tanečního festivalu DANCE BRNO 2021, přehlídky české
profesionální baletní scény. Festival se konal s přesahem nejen města Brna a Jihomoravského regionu,
ale i hranic našeho státu. Představení byla navštěvována nejen kulturní veřejností města Brna, ale
i hosty z ostatních regionů České republiky a ze zahraničí. Festivalový program, který dokonale
reprezentoval soubory jednotlivých divadel a taneční umění v nich, byl kladně hodnocen, stejně jako
umělecká úroveň jednotlivých hostujících souborů a interpretů.
Pořádání festivalu tohoto rozsahu a kvality je pro NdB jako celek a Balet NdB, v jehož produkci byl celý
festival organizován, mimořádně prestižní záležitostí. Nejen z hlediska šíření dobrého jména v celém
regionu a u všech partnerů festivalu, ale i v rámci České republiky, kde festival tohoto zaměření nebyl
dosud pořádán. Nezanedbatelným přínosem je i další vytváření sítě vztahů a kontaktů a návazná
možnost recipročního hostování, které zvyšuje prestiž českého tanečního umění a povědomí o české
taneční kultuře. Jako organizátora festivalu motivuje Balet NdB letošní úspěch k rozhodnutí pokračovat
v pořádání festivalu tohoto typu každé dva roky jako bienále. Následující festival DANCE BRNO 2023 je
již naplánován na měsíc říjen roku 2023.

Doprovodný program
Diskuse s diváky
Již v minulosti odzkoušeným a kladně hodnoceným
formátem doprovodného programu festivalu se
ukázaly být diskuse s tvůrci a interprety po
jednotlivých představeních. Diskuse vznikly ve
spolupráci s portálem TANECNIAKTUALITY.CZ
a jednotlivými hostujícími soubory a byly během
festivalu velmi oblíbené a hojně navštěvované.
Možnost oslovit samotné tvůrce nebo umělce
podílející se na představení zajistila mimořádnou
návštěvnost a ohlas u publika, které si cenilo
neformálnost, příjemnou atmosféru a ochotu choreografů, repetitorů i sólistů jednotlivých představení
odpovídat na otázky z publika.
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UKÁZKY VIZUÁLU DANCE BRNO 2021
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3. AKTIVITY SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI

ParaCENTRUM Fenix, 7. 10. 2021 – 12. 11. 2021, Reduta
➢ Výstava obrazů žáků základních škol a studentů středních škol, které se dražily v tiché dražbě
na podporu organizace starající se o osoby po úrazech míchy.

Benefiční přímý přenos premiéry Evžen Oněgin, 29. března 2021
➢ Přímý přenos na ČT Art s přispěním OHLA ŽS, a.s. a VARS Brno, a.s.
➢ Dárcovská výzva pro Nadační a sociální fond Města Brna a JMK.
➢ Vybráno přes 100 tis Kč.
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Benefiční koncert NdB hraje pro Moravu, 2. července 2021, piazzetta před Janáčkovým divadlem
➢ Dárcovská výzva pro Diecézní Charitu Brno
➢ Vybráno přes 140 tis Kč.
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4. ČINNOST OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ A OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Divákům jsme představili inovované předplatné, které je variabilní a přináší větší svobodu volby
představení. Divák si může zvolit svůj preferovaný žánr a rozhodnout se, zda chce chodit do divadla ve
všední dny či o víkendech a jaký je pro něj nevhodnější začátek představení. Velkou výhodou je
možnost skupiny vzájemně kombinovat.
NdB dlouhodobě pracuje ve své propagaci s fotografií jako s hlavním prostředkem vizuální komunikace
a identity. V projektu kampaně „Předplatné 21/22“ tomu nebylo jinak. Na kampani jsme spolupracovali
s fotografem Salimem Issou, který v naší spolupráci vytvořil sérii 7 fotografií s herci souboru Činohry.
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NdB dlouhodobě navazuje dialog se studenty nejrůznějších vysokých škol. Považujeme za důležité
proto s touto věkovou skupinou našich diváků hovořit jazykem, který je jim blízký. Pro kampaň
„Studenti“ jsme oslovili mladého fotografa Iurie Ladutka, který v naší spolupráci připravil sérii
3 fotografií s herci Činohry a tanečníky Baletu.
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Připravili jsme „karty k inscenacím“, na kterých kromě anotací
v anglickém i německém jazyce uvádíme i technické údaje
k inscenacím. Tento materiál slouží nejen k propagaci
v zahraničí např. na veletrzích, ale je i vhodným propagačním
materiálem, který si členové vedení berou na zahraniční cesty.

Během doby, kdy byla uzavřená divadla, jsme připravili videa s vyjádřením postojů vedení NdB
o důležitosti kultury a umění v našich životech.
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4.1 SPOLUPRÁCE S MÉDII
NdB pokračovalo v dlouhodobé spolupráci jak s celostátními veřejnoprávními i soukromými médii.
Nejvíce mediálních partnerů, se kterými má NdB navázanou spolupráci působí zejména v Brně, jeho
širokém okolí a Jihomoravském kraji. Mediální partneři a média, ve kterých NdB pravidelně inzeruje,
či se v nich pravidelně objevují jakékoliv reflexe:
Televize
Česká televize, TV Prima
Rozhlas
Český rozhlas – Vltava, Dvojka, Plus, Radiožurnál
Český rozhlas Brno
Komerční rádia
Kiss, Evropa 2, Impuls, Krokodýl, Free rádio, rádio Jihlava, Country rádio, rádio Čas, rádio Blaník
a Hitrádio – spotové kampaně, informace o akcích
Deníky
Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Deník N, Právo, Deníky Vltava-Labe-Press, Hospodářské noviny, 5+2,
N.O.S, reklamní noviny do schránek – BBPressmedia, – PR články, rozhovory, inzerce
Časopisy
Divadelní noviny, Harmonie, Hudební rozhledy, Šalina, vysokoškolské noviny Masarykovy Univerzity,
KAM, Týden, Instinkt, Respekt, Divadelní noviny, Květy, Vlasta, Ona DNES, Týdeník ROZHLAS, Naše
rodina, SaD, LuxuryBrno, Program Brněnsko, ČD pro vás, Meridián – zákaznický magazín JVL, NOS,
PROBRNÉNSKO, PROVYSOČINU, VÁŠ REGION Olomouc, Rodinné pasy, SeniorPas, Zpravodaj městské
části Brno střed, Zpravodaj města Mikulov, Opernwelt, CENTRUM Brno, Czech Music Quarterly, Artikl
– 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
Česká tisková kancelář
Úzká spolupráce s největší tiskovou agenturou v České republice
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4.2 MARKETING, OBLAST PR
Propagační materiály
Stejně jako v předchozích letech spolupracujeme i nadále s grafickým studiem Roberta V. Nováka.
Oproti minulým letem došlo nově k ucelenější formě série fotografií pro vizuály letošní sezony. Pro tuto
sezonu připravil osobité vizuály všech tří souborů NdB fotograf Václav Jirásek.
Katalog na sezonu 2021/2022 kromě anotací premiér, repríz a off programů obsahoval i ucelenou
nabídku Zákaznického centra. Materiál se distribuoval předplatitelům a stálým zákazníkům během
března až června. Katalog byl velmi vyhledávaným propagačním materiálem na tradičním Zahajovacím
koncertě na piazzettě před Janáčkovým divadlem, který se konal v září a stal se tak důležitým
materiálem k podpoře prodeje nové sezony. Katalog připravujeme také v anglické a německé mutaci,
ale vzhledem k trvající pandemické situaci jsme se rozhodli tento materiál na sezonu 2021/2022
netisknout.
Vzhledem k celkové situaci ve světě jsme se rozhodli pro vydání „miniskládačky“, což je kapesní formát
s baletními a operními tituly v českém, anglickém a německém jazyce. Přizpůsobili jsme se pandemické
situaci a tento materiál nechali vytisknout dvoufázově. První vydání se vytisklo v květnu a obsahovalo
program na září až leden. Druhé vydání, které obsahovalo program na leden až červen 2022, se vytisklo
v říjnu.
Měsíční programové skládačky se v první polovině roku 2021, tedy v době uzavření divadel, netiskly.
S jejich přípravou se začalo až v červnu, kdy se hrací provoz NdB obnovil. Do konce roku jsme tak vytiskli
program na měsíc září, říjen, listopad a prosinec.
V září jsme vytiskli propagační materiály k Vánočnímu předplatnému, které je mezi našimi diváky
oblíbeným produktem.
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Magazín NdB DIVA
V roce 2021 vyšel Magazín NdB DIVA ve standardním počtu pěti čísel s celkovým nákladem 75 000 kusů.
Z důvodu pandemické situace a s ní spojeném uzavření divadel, jsme místo čísla březen–duben připravili
speciál DIVY pro Předplatné sezony 2021/2022.
Novinkou bylo také vydání speciálních čísel pro každý se souborů NdB. Opera, Balet a Činohra NdB, tak
vytvořili unikátní materiál, který je univerzálním propagačním katalogem napříč celou sezonou. Celkový
náklad činil 45 000 kusů.
Festivalová DIVA pro Divadelní svět Brno letos vzhledem k nejisté pandemické situaci vydána nebyla, byl
však vytvořen časopis Theatrocén, který zpětně reflektoval festival prostřednictvím esejí, rozhovorů, či
odkazů na dostupné online projekty.
Magazín NdB DIVA je přílohou ve vybraných číslech pátečních Lidových novin v celkovém nákladu 5 000
kusů, fyzicky je k dostání na distribučních místech NdB – samozřejmostí je Zákaznické centrum NdB,
Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a divadlo Reduta, dále spolupracujeme s institucemi v prostoru
města Brna a JMK, kde je DIVA taktéž k dispozici. Pro diváky, kteří nemají možnost DIVU získat, nabízíme
online přístup listování na našich webových stránkách.
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4.3 ONLINE MARKETING
V roce 2021 web Národního divadla Brno zaznamenával pokles návštěvnosti webových stránek.
V porovnání s rokem 2020 je pokles téměř 20 %. Důvodem je samozřejmě epidemiologická situace
v České republice a návštěvnost samozřejmě ovlivnila i opatření proti šíření Covid-19 v populaci.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme pracovali na vylepšování online služeb a v květnu jsme
spustili nové webové stránky. Spuštěním nového webu jsme zajistili jednodušší přístup k informacím
o repertoáru Národního divadla Brno a komfortnější prohlížení webových stránek na mobilních
telefonech. Návštěvnost webových stránek z mobilních telefonů delší dobu překračuje hranici 50 %
a byla potřeba na tento trend reagovat.
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:

436 000 unikátních uživatelů
451 000 unikátních uživatelů
460 000 unikátních uživatelů
445 000 unikátních uživatelů
658 500 unikátních uživatelů
476 974 unikátních uživatelů
401 682 unikátních uživatelů

==
==
==
==
==
==
==

900 000 návštěv
990 000 návštěv
1 085 507 návštěv
1 366 000 návštěv
1 715 000 návštěv
923 202 návštěv
809 674 návštěv

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

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO
JANÁČKOVA OPERA
BALET NDB
ČINOHRA NDB
JANÁČEK BRNO
DIVADELNÍ SVĚT BRNO
ARCHIV NDB

2021

2020

2019

2018

16 811
8 295
10 203
12 770
3 495
5 921
246

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

13 393
5 580
7 138
10 793
2 992
5 497
180

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

Instagram
Na této sociální síti se nám také daří zvyšovat počet followerů:

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO
OPERA NDB
BALET NDB
ČINOHRA NDB

ndbrno
operandb
baletndb
cinohrandb

2021
4 710
1 617
3 361
2 605

2020
3 973
1 134
2 769
2 282

2019
3 368
654
2 172
1 332

2018
2 643
0
1 343
564
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4.4 FUNDRAISING
„Umění darovat je umění“
Parafrází dvou hesel dárcovských aktivit v České republice (Nadace Via a Mecenášského klubu ND
v Praze) zahajujeme tuto stať, protože bez přízně, nadšení a štědrosti našich dárců a spolupracujících
institucí bychom nemohli nabízet program v takové kvalitě a rozsahu. Za to jim patří velký dík!
Hlavním cílem fundraisingu NdB je získávat zdroje jak grantové, tak i firemní a soukromé. Proto svou
pozornost věnujeme získávání dotací z různých úrovní veřejné správy – od Ministerstva kultury ČR,
Jihomoravského kraje i města Brna, které je naším zřizovatelem. Zaměřujeme se také na umění
podporující nadace. Konkrétně nadační podpora od Bohemian Heritage Fund, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Bohuslava Martinů a Evropské komise v rámci programu Opera Vision sehrála zásadní roli při
realizaci programu Mezinárodního festival Janáček Brno 2020, jehož dozvuky probíhaly díky
koronavirovým opatřením během podzimu roku 2021.
Firemní fundraising
V rámci firemního fundraisingu navazujeme, budujeme a udržujeme partnerství se společnostmi
a institucemi převážně ve městě Brně a v Jihomoravském kraji tak, aby fungovala spolupráce
ku prospěchu obou stran. Je nám velkou ctí, že nám i přes problematické období pandemie koronaviru
zachovaly věrnost dvě velké spolupracující firmy:
•
•

OHLA ŽS, a.s. se rozhodla být generálním partnerem NdB už čtvrtým rokem, aktuálně pro
sezonu 2021/22.
společnost VARS BRNO a.s. byla opět hlavním partnerem festivalů Divadelní svět Brno 21
a Dance Brno 2021.

S dalšími více jak 50 firmami spolupracujeme prostřednictvím partnerské spolupráce, tzv. barterů,
reklamního sponzoringu, případně pořádáním akcí na míru. 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. S radostí pozorujeme, že v době
rozvolnění koronavirových opatření se projevuje opětovný zájem firem o zakoupení představení pro
své zaměstnance, klienty nebo obchodní partnery a následné společenské setkání, případně jen zájem
o pronájem prostor pro firemní společenskou akci. V obou případech jsme schopni připravit zajímavý
bonus navíc – prohlídku zákulisí divadla a setkání s umělci. Právě tento bonus nabízíme také partnerům
vybrané inscenace. Jsme vděčni, že se nám v krizovém roce 2021 podařilo získat partnerství pro dvě
inscenace:
•
•

Majitelé klíčů: spolupráce firem: RHK Brno a jejich dvou členů MOSS Logistics, s.r.o. a Víno
Snovický
Beethoven: e-Finance, a.s.

Také v oblasti gastronomie se nám dlouhodobě daří spolupráce s firmou Víno Zlomek&Vávra – partner
vinných produktů NdB, nově jsme v roce 2021 zahájili spolupráci s lokálním brněnským pivovarem
Czech Craft Beer, s.r.o. – partner pivních produktů.
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Individuální dárci
Na individuální dárce se zaměřujeme v dárcovském programu Přátelé NdB. Postupně jsme ho
komunikovali už v roce 2020, ale bez outdoorové i on-line kampaně, kterou jsme spustili v listopadu
2021, s ukončením v létě 2022. Našim příznivcům, kterých je bezmála dvacet, nabízíme podporu hned
v pěti úrovních:
•
•
•
•
•

Přítel NdB – Divadelní dobrodružství, které můžeme prožít jen jako přátelé.
Rodinný přítel NdB – Divadelní dobrodružství pro celou rodinu.
Buď Edison NdB – Adoptuj žárovku!
Mecenáš NdB VIP – program pro zájemce o VIP dobrodružství.
Firma mecenášem NdB – Lóže! A jenom Vaše!

Našim novým Přátelům NdB jsme v listopadu 2021 nabídli výjimečné inspirativní setkání s jejich
„kolegy“, tj. s pražskými mecenáši Národního divadla v Praze. Mecenášský klub Národního divadla
funguje úspěšně v Praze už několik let. Rozhodli se navštívit Národní divadlo Brno, konkrétně
přestavení Osud Leoše Janáčka v režii kanadského režiséra Petera Carsena. Navíc v den, kdy toto
špičkové operní představení bylo streamováno do celého světa díky platformě Opera Vision. V první
pauze se pak podporovatelé obou Národních divadel sešli v primátorském salonku ke společnému
přípitku a popovídání si. Moto dárcovského programu „Přátelé NdB – protože přátelé vidí víc“ se tak
naplnilo beze zbytku.
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4.5 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
V roce 2021 se v NdB začalo hrát uvedením představení Lady Macbeth z Újezdu Švandova divadla
v Praze dne 20. 5. 2021, které bylo uvedeno v rámci festivalu Divadelní svět Brno.
Prvním představením z produkce NdB bylo baletní představení Radio and Juliet dne 27. 5. 2021.
Veškeré číselné výsledky níže uvedené reflektují celospolečenskou událost, jakou je pandemie, se
kterou se svět potýká od počátku roku 2020.
Přehled vývoje tržeb v roce 2020 a 2021

Jedním z hlavních úkolů Zákaznického centra bylo komunikovat všemi dostupnými prostředky změny
a mimořádná opatření, která se dotýkala návštěvníků divadel.
Ohledně rušení či přesouvání představení ZC operativně komunikovalo a informovalo diváckou
základnu a administrovalo následné nutné postupy.
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ZC pod širým nebem
Od 14. července do 5. září 2021 bylo odehráno v rámci Letního hraní NdB 5 operních představení
a 6 baletních včetně hostujícího vystoupení Lučnice. Tržba za operní představení byla 775 520,- Kč a za
baletní produkci 1 193 843,- Kč.
V případech hraní v exteriérech Zákaznické centrum zajišťuje mobilní pokladny a poskytuje tak
divákům i v netradičních místech plný servis, na jaký jsou zvyklí v kamenných divadlech.

Nabídka pro žáky, studenty a spolupráce s univerzitami
NdB dlouhodobě vychází vstříc zájemcům z řad studentů, protože si uvědomuje, že se jedná o budoucí
návštěvníky divadla. Je pro ně připravována široká nabídka služeb. Jedná se o 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 až 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 hojně využívány.
Zákaznické centrum je v neustálém kontaktu se studentskými spolky na brněnských vysokých školách,
například dlouhodobě se spolkem MUNIE z.s., ELSA Brno na Právnické fakultě MU apod.
Probíhá aktivní komunikace se základními a středními školami a daří se do divadel přivádět mladé
diváky na představení, která jsou pro ně nasazovaná v dopolední časy.

V roce 2021:
➢
➢
➢
➢
➢

3 463 dětí do 15 let
1 244 dětí či studentů do 18 let přišlo do divadla se školou
986 studentů z uměleckých oborů na vstupenku za 50,-Kč
8 173 studentů za studentskou slevu 50%
1 161 studentů, kteří využili výhodné vstupné na večerních pokladnách divadel.

Představení pro firmy a jejich zákazníky
Firmy a společnosti mají možnost v divadelních budovách NdB uspořádat pro svoje klienty
a zaměstnance společenskou událost, jejíž součástí je zhlédnutí divadelního představení.
Vybírají si ze všech tří souborů NdB a tato spolupráce je z jejich strany vždy velmi kladně hodnocena.
Ve většině případů se z těchto událostí stává tradice a firmy se vracejí opakovaně.
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Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji – autobusová přeprava návštěvníků
z Jihomoravského kraje na představení NdB
Smyslem tohoto projektu je umožňovat 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.
I přes nepříznivou pandemickou situaci se podařilo v roce 2021 vypravit 58 autobusů a pro 2 754 diváků
zajistit návštěvu divadelního představení. Prioritou byli návštěvníci ze vzdálenějších a hůře dostupných
oblastí Jihomoravského kraje.
Z celkového počtu 73 nasmlouvaných autobusů bylo nutno 15 autobusů zrušit z důvodu rušení
představení. Byla proinvestovaná částka 360 247,- Kč.

Přehled čerpání dotace od roku 2016
Rok

Počet autobusů

Počet diváků

Celková proinvestovaná částka

Počet zrušených autobusů

2016

60

2 726

409 271 Kč

2017

111

5 098

530 000 Kč

2018

102

4 777

506 000 Kč

2019

98

4 882

533 950 Kč

2020

36

1 800

256 400 Kč

41

2021

58

2 754

360 247 Kč

15

Prohlídky budov NdB
V roce 2021 vzrostl zájem o komentované prohlídky budov NdB. V roce 2020 situaci ovlivnilo zavření
divadel.
Prohlídky budov NdB
Počet prohlídek
2020

2021

Návštěvnost
2020

2021

12

Tržby
2020

2021

Divadlo Reduta

8

8 700 Kč

Janáčkovo divadlo

15

64

243

613

20 400 Kč

67 550 Kč

Mahenovo divadlo

11

73

194

778

11 900 Kč

85 665 Kč

34

137

449

1 391

41 000 Kč

153 215 Kč

Prohlídka židovským
Brnem
Celkem
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Dárkové poukazy NdB
Dárkové poukazy jsou mezi diváky oblíbeným produktem.
Jsou využívány mimo jiné také v případech, kdy diváci v případě zrušeného představení nepožadují
vrácení peněz nebo výměnu vstupenek na jiné představení, ale pomocí poukazů mají větší flexibilitu
výběru a dostatečný časový prostor na jejich uplatnění.

Přehled prodeje dárkových poukazů za období od zahájení prodeje 3. 11. 2020 do 31. 12. 2021
Internet

Zákaznické
centrum*

Celkem

Tržby

Dárkový poukaz 100,-Kč

162

1 024

1 186

118 600 Kč

Dárkový poukaz 200,-Kč

361

2 236

2 597

519 400 Kč

Dárkový poukaz 500,-Kč

591

2 287

2 878

1 439 000 Kč

Dárkový poukaz 1 000,-Kč

343

176

519

519 000 Kč

Celkový prodej poukazů

1 457

5 723

7 180

2 596 000 Kč

Přehled prodeje Baletenek za období od zahájení prodeje 4. 11. 2020 do 31. 12. 2021
Internet

Zákaznické
centrum*

Celkem

Tržby

Baletenka 200,-Kč

2

9

11

2 200 Kč

Baletenka 300,-Kč

-

10

10

3 000 Kč

Baletenka 500,-Kč

5

10

15

7 500 Kč

Baletenka 1 000,-Kč

7

11

18

18 000 Kč

Celkový prodej Baletenek

14

40

54

30 700 Kč

CELKEM

1 471

5 763

7 234

2 626 700 Kč

*jedná se o prodej dárkových poukazů a Baletenek osobně v prostorách Zákaznického centra
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4.6 OBCHODNÍ VÝSLEDKY NA DOMÁCÍCH SCÉNÁCH
Vývoj počtu diváků a tendenci naplnění kapacit sálů divadel NdB ovlivnily okolnosti roku 2021, a sice
počátek hraní v květnu 2021.

Vývoj počtu diváků na domácích scénách
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

59 974

59 364

65 784

24 507

19 805

Balet**

45 199

43 435

57 649

17 490

24 751

Činohra

89 192

94 003

102 185

43 223

30 154

Ředitelství

1 795

DSB

7 327

5 810

7 017

Celkem

203 487

202 612

232 635

10
2 254
85 230

76 964

Kapacita sálů na domácích scénách
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

80 209

73 101

109 436

39 336

37 536

Balet**

57 664

50 711

71 956

25 245

33 199

Činohra

110 329

123 004

138 387

54 487

44 230

Ředitelství

2 012

DSB

9 524

7 273

9 404

Celkem

259 738

254 089

329 183

10
4 213
119 078

119 178

* včetně MFJB
** včetně Dance Brno
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Předplatné

Vývoj počtu předplatitelů
2017

2018

2019

2020

2021

Sezonní

1 965

1 857

1 760

1 231

1 299

Vánoční

379

364

308

Flexi ABO

372

408

456

180

123

Celkem

2 716

2 629

2 524

1 411

1 773

351

Počet vstupenek na předplatné
2017

2018

2019

2020

2021

Sezonní

14 770

13 720

13 325

9 588

6 825

Vánoční

2 412

2 406

1 942

Flexi ABO

1 861

2 039

2 278

902

615

Celkem

19 043

18 165

17 545

10 490

9 281

1 841

Vývoj tržeb za předplatné
2017

2018

2019

2020

2021

Sezonní

3 990 326 Kč

3 862 532 Kč

4 388 881 Kč

3 210 059 Kč

2 357 772 Kč

Vánoční

799 479 Kč

896 330 Kč

741 107 Kč

Flexi ABO

518 200 Kč

574 870 Kč

660 106 Kč

269 137 Kč

195 657 Kč

Celkem

5 308 005 Kč

5 333 732 Kč

5 790 094 Kč

3 479 196 Kč

3 218 173 Kč

664 744 Kč
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Vývoj tržeb a návštěvnosti
Rok 2021 byl ovlivněn pětiměsíčním výpadkem a restrikcemi pro návštěvníky divadel.

Vývoj tržeb ze vstupného na domácích scénách
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

17 329 699 Kč

19 159 803 Kč

19 083 512 Kč

7 791 741 Kč

6 934 260 Kč

Balet**

15 751 826 Kč

15 437 200 Kč

21 427 236 Kč

7 649 361 Kč

10 005 013 Kč

Činohra

21 862 178 Kč

24 705 007 Kč

28 016 335 Kč

12 236 586 Kč

9 106 565 Kč

Ředitelství

459 685 Kč

DSB

1 592 390 Kč

1 442 474 Kč

1 868 329 Kč

Celkem

56 995 778 Kč

60 744 484 Kč

70 395 413 Kč

4 592 Kč
462 002 Kč
27 682 280 Kč

26 507 841 Kč

Vývoj návštěvnosti souborů na domácích scénách
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

75,01 %

81,21 %

60,11 %

62,30 %

52,76 %

Balet**

78,38 %

85,65 %

80,12 %

69,28 %

74,55 %

Činohra

80,84 %

76,42 %

73,84 %

79,33 %

68,18 %

Ředitelství

89,21 %

DSB

76,93 %

79,88 %

74,62 %

Celkem

78,34 %

79,74 %

70,67 %

100,00 %
53,50 %
71,57 %

64,58 %

Průměrná cena vstupenky na domácích scénách
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

289 Kč

323 Kč

290 Kč

318 Kč

350 Kč

Balet**

348 Kč

355 Kč

372 Kč

437 Kč

404 Kč

Činohra

245 Kč

263 Kč

274 Kč

283 Kč

302 Kč

Ředitelství

256 Kč

DSB

217 Kč

248 Kč

266 Kč

Celkem

280 Kč

300 Kč

303 Kč

880 Kč
205 Kč
325 Kč

344 Kč

* včetně MFJB
** včetně Dance Brno
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4.7 STATISTIKA RUŠENÝCH AKCÍ
Přehled stornovaných představení a vrácených vstupenek v roce 2021
Počet neodehraných
představení

Počet prodaných
vstupenek

Počet vrácených
vstupenek

Vráceno peněz

NDB 2021

258

3 770

3 605

860 132,10 Kč

Festival
DSB 2021

2

0

0

0 Kč

Celkem

260

3 770

3 605

860 132,10 Kč
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4.8 CELKOVÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Níže uvedené přehledy shrnují výkony divadla na vlastních scénách včetně hostů souborů, dále na
domácích i zahraničních zájezdech a festivalech, včetně festivalu Divadelní svět Brno 2021.
Vývoj počtu představení podle souborů
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

148

178

171

71

61

Balet**

99

96

94

34

54

Činohra

330

403

369

155

155

Ředitelství

2

DSB

37

58

56

Celkem

616

735

690

1
35
261

305

Vývoj počtu diváků podle souborů
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

73 482

82 942

73 236

25 307

21 367

Balet**

56 999

48 450

69 179

17 490

25 836

Činohra

96 318

97 210

103 386

43 223

31 135

Ředitelství

1795

DSB

7 327

5 810

7 017

Celkem

235 921

234 412

252 818

10
2 254
86 030

80 592

Vývoj návštěvnosti podle souborů
2017

2018

2019

2020

2021

Opera*

78,35 %

84,21 %

62,59 %

62,44 %

52,09 %

Balet**

82,06 %

87,31 %

82,86 %

69,28 %

75,36 %

Činohra

82,00 %

77,02 %

74,07 %

79,33 %

68,87 %

Ředitelství

89,21 %

DSB

76,93 %

79,88 %

74,62 %

Průměr

80,75 %

81,99 %

72,36 %

100,00 %
53,50 %
71,76 %

65,63 %

* včetně MFJB
** včetně Dance Brno
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI A TRŽEB PODLE SOUBORŮ – ROK 2021
Počet představení

Kapacita

Návštěvnost

Návštěvnost %

Tržba Kč

OPERA
MD + JD + Špilberk + Mikulov

42

32 515

16 121

49,58%

4

478

401

83,89%

62 989,00

46

32 993

16 522

50,08%

5 748 668,00

Zájezd v ČR

3

1 562

1 562

100,00%

1 200 000,00

Zájezd do zahraničí

-

-

-

-

-

Celkem zájezdy

3

1 562

1 562

100,00%

1 200 000,00

Reduta
Celkem za naši scénu

5 685 679,00

Host z ČR

-

-

-

-

-

Host ze zahraničí

2

200

19

9,50%

7 410,00

Celkem hosté

2

200

19

9,50%

7 410,00

34 755

18 103

52,09%

6 956 078,00

CELKEM

51

BALET
MD + JD + Biskupský dvůr

44

27 883

20 938

75,09%

8 404 983,22

-

-

-

-

-

Celkem za naši scénu

44

27 883

20 938

75,09%

8 404 983,22

Zájezd v ČR

1

200

200

100,00%

8 000,00

Zájezd do zahraničí

2

885

885

100,00%

243 162,50

Celkem zájezdy

3

1 085

1 085

100,00%

251 162,50

Host z ČR

-

-

-

-

-

Host ze zahraničí

1

624

624

100,00%

508 115,00

Celkem hosté

1

624

624

100,00%

508 115,00

CELKEM

48

29 592

22 647

76,53%

9 164 260,72

MD

60

14 359

59,32%

4 554 172,35

Malá scéna

13

488

358

73,36%

53 706,00

Reduta

63

13 089

9 636

73,62%

1 272 880,45

Reduta

ČINOHRA

Celkem za naši scénu

24 208

136

37 785

24 353

64,45%

5 880 758,80

Zájezd v ČR

4

816

816

100,00%

332 697,00

Zájezd do zahraničí

1

165

165

100,00%

139 810,00

Celkem zájezdy

5

981

981

100,00%

472 507,00

12

5 534

5 055

91,34%

2 528 370,00

Host z ČR
Host ze zahraničí

2

911

746

81,89%

697 437,00

Celkem hosté

14

6 445

5 801

90,01%

3 225 807,00

45 211

31 135

68,87%

9 579 072,80

CELKEM

155

CELKEM
MD + JD + Špilberk + Mikulov + Bisk. dvůr

146

84 606

51 418

60,77%

18 644 834,57

Reduta

67

13 567

10 037

73,98%

1 335 869,45

Malá scéna

13

488

358

73,36%

53 706,00

Celkem za naši scénu

226

98 661

61 813

62,65%

20 034 410,02

Zájezd v ČR

8

2 578

2 578

100,00%

1 540 697,00

Zájezd do zahraničí

3

1 050

1 050

100,00%

382 972,50

Celkem zájezdy

11

3 628

3 628

100,00%

1 923 669,50

Host z ČR

12

5 534

5 055

91,34%

2 528 370,00

5

1 735

1 389

80,06%

1 212 962,00

17

7 269

6 444

88,65%

3 741 332,00

-

-

-

-

-

DSB

35

4 213

2 254

53,50%

462 002,00

MFJB

10

4 343

3 264

75,16%

1 178 182,49

Host ze zahraničí
Celkem hosté

ŘEDITELSTVÍ

Dance Brno

6

4 692

3 189

67,97%

1 091 915,00

CELKEM ZA NdB

254

109 558

71 885

65,61%

25 699 411,52

CELKEM ZA NdB+FESTIVALY+ŘEDITELSTVÍ

305

122 806

80 592

65,63%

28 431 511,01
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5. VÝVOJ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ
Průměrné přepočtené počty zaměstnanců ke konci sledovaného období
Středisko

31. 12. 2021

stav k 31. 12. 2021

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

1* Soubor opery

189,65

188,15

182,75

3,90

1,50

2* Soubor baletu

59,00

55,25

53,25

2,00

3* Soubor činohry

45,00

44,50

40,50

4,00

5* JD jevištní provoz + správa budovy

103

102,75

3,00

99,75

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,70

71,20

2,00

69,20

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

16,00

2,00

14,00

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

93,00

88,25

12,00

76,25

91 Úsek ředitele

14,55

15,55

13,75

0,80

92 Obchodní úsek

25,00

24,50

24,50

93 Ekonomický úsek

20,25

19,00

19,00

celkem

637,15

625,15

1,00

277,50

86,15

261,50

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

31. 12. 2021

období leden–prosinec 2021

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

1* Soubor opery

189,65

187,55

182,27

3,90

1,38

2* Soubor baletu

59,00

55,33

52,87

2,46

3* Soubor činohry

45,00

43,56

39,56

4,00

5* JD jevištní provoz + správa budovy

103

102,48

3,00

99,48

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,70

71,51

2,00

69,51

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

16,00

2,00

14,00

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

93,00

89,45

12,22

77,23

91 Úsek ředitele

14,55

14,80

13,00

0,80

92 Obchodní úsek

25,00

23,62

23,62

93 Ekonomický úsek

20,25

19,83

19,83

celkem

637,15

624,13

1,00

275,79

85,95

262,39
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PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
stav k
31. 12. 2020

přírůstek

úbytek

stav k
31. 12. 2021

1* Soubor opery

188,40

12,75

13

188,15

2* Soubor baletu

59,00

7,35

11,10

55,25

3* Soubor činohry

45,75

5,00

6,25

44,50

5* JD jevištní provoz + správa budovy

106,50

6,00

9,75

102,75

6* MD jevištní provoz + správa budovy

71,70

5,10

5,60

71,20

7* DR jevištní provoz + správa budovy

16,00

0,00

0,00

16,00

8* Výroba, doprava, správa ostatních budov

90,75

7,00

9,50

88,25

91 Úsek ředitele

14,55

1,00

0,00

15,55

92 Obchodní úsek

24,00

6,75

6,25

24,50

93 Ekonomický úsek

19,75

2,25

3,00

19,00

celkem

636,40

53,20

64,45

625,15

Středisko

PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2021
NdB celkem
U

THP

D

celkem

průměrná třída

11,99

9,67

6,36

9,33

počet zaměstnanců

275,79

85,95

262,39

624,13

38 464 Kč

38 217 Kč

25 799 Kč

33 106 Kč

průměrný plat
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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
bezpečnosti 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
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.
V souladu s vládními opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19 byla přijata řada preventivních
opatření technického i organizačního charakteru. V omezeném rozsahu u vybraných profesí byla
umožněna a podporována práce z domova s využitím dostupné techniky. Nad rámec zákonných
povinností, zejména zaměstnancům uměleckých profesí, bylo umožněno testování na onemocnění
COVID-19 v četnějších termínech.
Vyhrazená technická zařízení jsou pravidelně udržována, kontrolována a revidována prostřednictvím
pracovníků správy budov. V souvislosti se zvýšením bezpečnosti jevištního provozu byly
modernizovány jevištní tahy v Divadle Reduta.

PRACOVNÍ ÚRAZY
Za rok 2021 bylo evidováno 15 pracovních úrazů, všechny bez porušení předpisů BOZP.
1. Pracovní úraz ze dne 4. 1. 2021, zaměstnanec na pozici herec.
Při divadelní zkoušce, při doskoku, došlo podvrtnutí kolena levé dolní končetiny.
Pracovní neschopnost od 13. 1. 2021 do 14. 2. 2021.
2. Pracovní úraz ze dne 13. 1. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Při nácviku piruety a rotace na pravé noze došlo k jejímu podklouznutí, podvrtnutí kotníku, pádu
do boku a zlomenině pravé nártní kosti.
Pracovní neschopnost od 14. 1. 2021 do 16. 4. 2021.
3. Pracovní úraz ze dne 9. 2. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletní zkoušky při dopadu z výskoku na levou nohu došlo k vybočení kotníku mimo jeho
obvyklou osu, směrem ven a tím i k natažení vazů levého kotníku.
Pracovní neschopnost od 11. 2. 2021 do 12. 3. 2021.
4. Pracovní úraz ze dne 17. 2. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletní zkoušky, při otáčení v podřepu, došlo k poranění vazů dolní části zad.
Pracovní úraz bez DPN.
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5. Pracovní úraz ze dne 2. 3. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku zkoušky, při nácviku piruety došlo k poranění zádových svalů.
Pracovní úraz bez DPN.
6. Pracovní úraz ze dne 3. 5. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během tréninku baletního souboru, při doskoku na levou nohu, došlo k poranění menisku levého
kolena.
Pracovní neschopnost od 4. 5. 2021 do 12. 7. 2021.
7. Pracovní úraz ze dne 10. 5. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při doskoku na pravou nohu, došlo k podvrtnutí a natažení vazů pravého
hlezna.
Pracovní neschopnost od 12. 5. 2021 do 23. 5. 2021.
8. Pracovní úraz ze dne 11. 5. 2021, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Při sbíhání schodů na jevišti došlo k upadnutí, přisednutí levé nohy a poranění hlezna a nártu levé
nohy.
Pracovní úraz bez DPN.
9. Pracovní úraz ze dne 3. 9. 2021, zaměstnanec na pozici sólista baletu.
Během baletního vystoupení, při otočkách přes kolena, došlo k natažení postranních vazů levého
kolene.
Pracovní neschopnost od 6. 9. 2021 do 30. 10. 2021.
10. Pracovní úraz ze dne 9. 9. 2021, zaměstnanec na pozici herec.
Během divadelní zkoušky došlo k vymknutí prstu jeho zachycením o dekoraci.
Pracovní úraz bez DPN.
11. Pracovní úraz ze dne 22. 9. 2021, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Při rychlém pohybu na jevišti došlo naražení ruky o hranu jevištní dekorace.
Pracovní neschopnost od 11. 10. 2021 do 25. 11. 2021.
12. Pracovní úraz ze dne 7. 10. 2021, zaměstnanec na pozici herec.
Během pohybu s divadelní dekorací došlo k pohmoždění vazů pravé ruky.
Pracovní úraz bez DPN.
13. Pracovní úraz ze dne 1. 11. 2021, zaměstnanec na pozici člen operního sboru.
Při průchodu kolem přenosné tabule došlo k zakopnutí o její podpěru, pádu a poranění stehenního
svalu levé nohy.
Pracovní neschopnost od 3. 11. 2021 do 15. 11. 2021.
14. Pracovní úraz ze dne 5. 11. 2021, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při doskoku z výskoku, došlo vymknutí levého kotníku s lehkou
deformitou hlezna.
Pracovní neschopnost od 26. 11. 2021 do 8. 12. 2021.
15. Pracovní úraz ze dne 15. 12. 2021, zaměstnanec na pozici sólista baletu.
Během baletní choreografie v operním představení při zvedání taneční partnerky došlo k poranění
vazů v oblasti bederní části zad.
Pracovní neschopnost od 16. 12. 2021 do roku 2022.
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6. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY NdB
6.1 FINANČNÍ PLÁN
Tabulka finančního plánu na rok 2021, skutečnost roku 2021, skutečnost roku 2020
Účet

Finanční
plán

Skutečnost

Skutečnost
minulé
období

%

501

SPOTŘEBA MATERIÁLU

14 300 000

17 573 446,84

122,89

22 337 654,08

502

SPOTŘEBA ENERGIE

13 260 000

14 793 982,31

111,57

14 795 981,08

503

SPOTŘEBA JIN.NESKL. DODÁVEK

0

0,00

504

PRODANÉ ZBOŽÍ

401 000

566 562,37

506

AKTIVACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

0

0,00

0,00

507

AKTIVACE OBĚŽNÉHO MAJETKU

0

0,00

0,00

511

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

18 965 000

20 085 832,92

105,91

20 702 060,38

512

CESTOVNÉ

500 000

537 734,58

107,55

206 448,54

513

NÁKLADY NA REPREZENTACI

1 000 000

1 084 904,89

108,49

734 526,61

516

AKTIVACE VNITROORGANIZAČNÍCH SLUŽEB

0

0,00

518

OSTATNÍ SLUŽBY

63 389 000

63 045 136,22

99,46

61 519 634,04

251 062 000

247 945 761,00

98,76

244 186 566,00

5 662 000

5 620 893,00

99,27

4 748 757,00

0

0,00

1 300 000

1 433 051,00

0

0,00

258 024 000

254 999 705,00

98,83

251 374 311,00

87 492 000

84 617 753,00

96,71

83 214 433,00

Mzdové náklady zaměstnanců
OON – DPP, DPČ
Odstupné

0,00
141,29

962 468,88

0,00

1 361 931,00

521
Náhrada mzdy v době nemoci
Náhrada mzdy – refundace Kooperativa
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

110,23

1 077 057,00
0,00

524

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

525

JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

1 483 000

1 362 253,00

91,86

1 367 253,00

527

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY

4 883 000

5 286 097,08

108,26

6 121 465,08

528

JINÉ SOC. NÁKLADY

800 000

822 950,18

102,87

825 258,00

53_

DANĚ A POPLATKY

600 000

341 723,17

56,95

410 636,04

54_

OSTATNÍ NÁKLADY

300 000

335 687,47

111,90

170 403,48

551

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

64 300 000

66 205 106,72

102,96

65 571 478,92

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

207 914,00

176 302,50

557

NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK

0

59 114,00

0,00

558

NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

8 525 000

10 299 772,44

120,82

11 810 509,10

56_

FINANČNÍ NÁKLADY

1 100 000

1 266 868,22

115,17

1 589 767,92

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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Účet
601

VÝNOSY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ

602 A

VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO

602 B

Finanční plán

Skutečnost

Skutečnost
minulé období

%

0

0,00

0,00

22 297 000

26 507 841,51

118,89

27 682 280,34

VÝNOSY ZE ZÁJEZDŮ

2 900 000

1 923 669,50

66,33

50 000,00

602 C

VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB OSTATNÍ

2 900 000

7 178 823,25

247,55

4 979 918,81

603

VÝNOSY Z PRONÁJMU

2 300 000

1 927 581,92

83,81

568 927,51

604

VÝNOSY Z PROD.ZBOŽÍ

500 000

428 587,64

85,72

377 032,17

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

36 148,00

15 148,00

645

VÝNOSY Z PRODEJE DNM

0

0,00

0,00

646

VÝNOSY Z PRODEJE DHM

0

10 200,00

11 390,00

648

ČERPÁNÍ FONDŮ

1 000 000

1 324 319,50

132,43

659 912,50

649

OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

1 200 000

1 794 701,13

149,56

1 708 154,10

66_

FINANČNÍ VÝNOSY

300 000

333 813,83

111,27

595 166,15

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

377 942 000

377 858 207,58

99,98

393 558 458,23

672102

Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

1 755 000

1 755 000,00

100,00

1 261 000,00

672103

Výn.z prostř.MmB-Janáček

726 000

726 000,00

100,00

18 158 000,00

672106

Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

519 465

519 465,17

100,00

346 453,73

672107

Výn.z prostř.MmB-fasída MD DPH

892 689

892 689,37

100,00

982 720,20

672108

Výn.z prostř.MmB-profil. repertoár opery

4 000 000

287 705,00

7,19

1 500 000,00

672112

Výn.z prostř.MmB- oprava interiéru MD

365 845

365 845,46

100,00

0,00

672113

Výn.z prostř.MmB-provoz- Rooseveltova

1 100 000

1 100 000,00

100,00

752 147,88

672114

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

0

0,00

2 113 370,40

672115

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

0

0,00

4 806 000,00

672116

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

0

0,00

34 000,00

672117

Výn.z prostř.MmB-Janáček 2020

3 241 000

3 241 000,00

100,00

672118

Výn.z prostř.MmB-operní premiéry 2020

3 000 000

3 000 000,00

100,00

672201

Výn.z prostř.MmB-střecha MD

0

0,00

672203

Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

3 200 000

3 200 000,00

100,00

1 850 000,00

672204

Výn.z prostř.MmB-obn.kult.pam. MD-fasáda

3 000 000

3 000 000,00

100,00

0,00

672301

Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

100 000

95 582,00

95,58

318 710,44

672302

Výn.z prostř.JMK-DSB Brno

650 000

650 000,00

100,00

0,00

672303

Výn.z prostř.JMK-Janáček

0

0,00

672304

Výn.z prostř.JMK-Mzdy

11 900 000

11 900 000,00

100,00

17 500 000,00

672305

Výn.z prostř.JMK-Dance

300 000

300 000,00

100,00

0,00

672306

Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti 20

181 000

181 289,56

100,16

0,00

672307

Výn.z prostř.JMK-Janáček 2020

1 000 000

1 000 000,00

100,00

0,00

672399

Výn.z prostř.- Sociální nadační fond

120 000

119 500,00

99,58

0,00

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00
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Účet
672401

Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ

672402

Výn.z pros.SR-Divadelní svět

672403

Výn.z prost.SR-Janáček – MKČR

672404

Finanční plán

Skutečnost

Skutečnost
minulé období

%

85 030 000

85 030 000,00

100,00

50 300 000,00

3 600 000

3 513 466,22

97,60

727 880,00

0

0,00

Výn.z pros.SR-BOZP admin pracovník

50 000

50 000,00

100,00

145 000,00

672405

Výn.z pros.SR-BOZP Technické plány

290 000

290 400,00

100,14

996 640,00

672406

Výn.z prost.SR- Dance Brno – MKČR

288 000

288 000,00

100,00

0,00

672408

Výnos z prostředků SR – OperaVision

209 000

209 000,00

100,00

0,00

672410

Výn.z pros.SR-BOZP – nákup materiálu

200 000

200 000,00

100,00

0,00

672501

Výn.z pros.SR-MD-pam.obn.stře

0

0,00

672502

Výn.z pros.SR-MD-obn. kult.pam.-fasáda

2 265 000

2 265 000,00

100,00

0,00

672

VÝNOSY VYBR.MÍSTNÍCH VLÁD. INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ

505 925 000

502 038 150,36

99,23

512 065 380,88

11 500 000,00

2 215 000,00

Finanční plán

Skutečnost

%

Skutečnost
minulé období

Náklady celkem

539 322 000,00

543 492 544,41

100,77

543 890 591,65

Výnosy celkem

539 322 000,00

543 503 836,64

100,78

548 713 310,46

Rekapitulace

Hospodářský výsledek

11 292,23

4 822 718,81

Hospodaření NdB roku 2021 dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2021 skončilo v zisku ve výši
11 292,23 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta 150 104,68 Kč, v hospodářské činnosti vznikl zisk ve výši
161 396,91 Kč.
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6.2 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Tabulka hospodářských výsledků let 2020 a 2021
ROK

HV HLAVNÍ ČINNOST

HV HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HV CELKEM

2020

4 622 250,88

200 467,93

4 822 718,81

2021

-150 104,68

161 396,91

11 292,23

NdB skončilo celkově v roce 2021 v zisku ve výši 11 292,23 Kč.
Další skutečnosti, které ovlivnily hospodaření NdB v roce 2021:
•
•
•
•

•

Náklady, ale i výnosy roku 2021 jsou ovlivněny vládními opatřeními v důsledku pandemie COVID19.
Náklady i výnosy roku 2021 jsou ovlivněny částečnou realizací MF Janáček Brno 2020 z důvodu
pandemie také v roce 2021.
I v roce 2021 NdB podpořil Jihomoravský kraj, a to celkovou částkou 13 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
minimalizace dopadů pandemie COVID-19.
V důsledku pandemie přetrvával negativním vývoji vlastních tržeb.

I v roce 2021 podpořil NdB zřizovatel v oblasti investic, a sice účelovým investičním transferem
v celkové výši 17 000 tis. Kč (podrobně rozepsáno níže v části, která se týká fondů).

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM NÁKLADOVÝM A VÝNOSOVÝM POLOŽKÁM
Náklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotřeba materiálu: plán tohoto účtu byl překročen. Překročení plánu bylo způsobeno výdaji na
respirátory, roušky a antigenní testy a dále se zde projevil nárůst vstupních cen materiálu.
Spotřeba energie: plán tohoto účtu nebyl dočerpán, důvodem jsou neodhadnutelné výkyvy v
důsledku pandemie.
Prodané zboží: došlo k překročení plánu, který souvisí s neodhadnutelným vývoje v důsledku
pandemie.
Opravy a udržování: náklady na opravy a údržbu jsou vyšší než plánovaný stav na rok 2021. Hlavním
důvodem jsou opravy MD a opravy ostatních budov NdB včetně oprav strojního vybavení.
Cestovné: Zde došlo k drobnému překročení oproti plánovaným nákladům.
Náklady na reprezentaci: náklady roku 2021 jsou drobně překročeny.
Ostatní služby: plán tohoto účtu byl drobně nedočerpán.
Mzdové náklady zaměstnanců: plán tohoto účtu nebyl dočerpán, opět se jedná o úsporu nákladů
související s pandemií.
OON – DPP, DPČ: plán byl drobně nedočerpán.
Náhrada mzdy v době nemoci: tato položka je přečerpána. Důvodem je současná zdravotní situace.
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•

•
•

•
•

•
•

Zákonné sociální pojištění, Jiné sociální pojištění – obě položky nebyly dočerpány, naopak Zákonné
sociální náklady, Jiné sociální náklady: čerpání těchto položek je oproti plánu přečerpáno. Čerpání
účtu Zákonné sociální náklady bylo ovlivněno výdaji na testování zaměstnanců na covid-19.
Daně a poplatky: plán roku 2021 nebyl vyčerpán.
Ostatní náklady: plán roku 2021 byl přečerpán z důvodu neplánovaného prodeje nepotřebného
materiálu; 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 – byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám
za firmou Brixton-gastro s.r.o., GASPRA APV a.s. a Cafe water service, s.r.o., dále byla odepsána
pohledávka za firmou Darcy Trade, s.r.o. Náklady z drobného dlouhodobého majetku: plánovaný
rozpočet byl překročen z důvodu nezbytné obnovy maskéren, kanceláří baletu a zázemí baletního
souboru.
Finanční náklady: důvodem překročení plánu jsou kurzové rozdíly způsobené nepříznivým vývojem
kurzu v průběhu roku 2021.
Daň z příjmů: za rok 2021 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 a v roce 2021
byly 26 508 tis. Kč.
Výnosy ze zájezdů: ze stejných důvodů, které uvádíme u výnosů ze vstupného, nemohly být
realizovány v plné míře ani tuzemské a zahraniční zájezdy.
Výnosy z prodeje služeb ostatní: plán byl překročen z důvodu uzavření licenční smlouvy na uvedení
vlastních představení v rámci HONG KONG ARTS FESTIVALU.
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 2021 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 překročeno. Překročení bylo zapříčiněno dary našich
návštěvníků – nevrácené vstupné.
Ostatní výnosy z činnosti: skutečné výnosy skončily nad plánem z důvodu náhrady škody
pojišťovnou.
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.
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Vývoj a účelovost transferu zřizovatele
Transfer zřizovatele k 1. 1. 2021

v tis. Kč
423 056

v tom:
Festival Divadelní svět Brno
Festival Janáček Brno (mzdové náklady tajemníka, cestovné, propagace)

1 755
726

Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru*

4 000

Provoz nově rekonstruované budovy na ulici Rooseveltova

1 100

Krytí odpisů

67 413

úpravy v průběhu roku 2021:
Přesun nevyčerpaných transferů z roku 2020 (FJB 2020 a nové op. prem. rep. p. r.)

6 241

Snížení provozního příspěvku z důvodu vyššího podílu krytí odpisů z vlastních zdrojů

-22 300

Snížení neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele z důvodu poskytnutí peněžitého daru do
majetku fondu ve výši 120 tis. Kč Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a JMK
Pokrytí DPH k oček. příspěvkům OPP MMB na památkovou obnovu MD
Snížení příspěvku – transfer JMK
Snížení odpisů a odvodu z fondu investic

-120
1 778
- 12 000
- 3 113

Obnova kulturní památky MD – fasáda

3 000

Obnova kulturní památky MD – hlediště

3 200

Celkem**

395 946

v tis. Kč
*z dotace vyčerpáno v roce 2021 (čerpání prodlouženo do 31. 12. 2022)

288

**celkový transfer snížen o příjem z pronájmu

-84
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Přehled nákladů a výnosů po analytických účtech – rok 2021
Účetní syntetika a název
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU

Účet a název
501101 Spotř. materiálu a náhr. dílů

0,00

501102 S.m.-výp.,záznam.tech.vč.mate

338 896,52

0,00

501103 S.m.na výrobu DDHM

449 990,29

0,00

501104 S.m.-tiskoviny,brožury,ost.

41 493,37

0,00

501105 S.m.-nejev.náb.do 3.000, -

146 430,94

0,00

501106 S.m.-jiné zařízení do 3.000, -

228 600,89

0,00

501107 S.m.-nářadí a přístr.do 3.000

159 819,68

0,00

5 297 786,04

0,00

425 825,91

0,00

1 224 198,12

0,00

501504 S.m.do her-potrav.,líčidla aj

276 260,36

0,00

501505 S.m.-baletní obuv

567 634,42

0,00

2 235 735,50

0,00

980 939,69

0,00

38 080,00

0,00

3 962,19

0,00

29 459,59

0,00

501605 S.m.-DDHM-pánské kostýmy

147 635,00

0,00

501606 S.m.-DDHM-dámské kostýmy

76 011,00

0,00

501701 S.m.-pohonné hmoty

687 911,36

0,00

501702 S.m.-prac.oděvy,obuv, do 3.00

375 621,09

0,00

501902 S.m.-Klíny,byty (daň.n.)

365 868,78

0,00

49 510,07

0,00

17 573 446,84

0,00

502101 Spotřeba el.energie

5 368 499,59

0,00

502102 Spotřeba – vytápění

7 875 959,39

0,00

502103 Spotřeba vody

1 002 746,83

0,00

502104 Spotřeba plynu

478 217,93

0,00

502901 Spotř.el.energie (daň.n.)

-69 734,15

0,00

502903 Spotřeba vody (daň.n.)

49 965,10

0,00

502904 Spotřeba plynu (daň.n.)

13 686,45

0,00

502905 Energie k přefakturaci

27 425,80

0,00

502911 Spotřeba – energie – daňové

47 215,37

0,00

14 793 982,31

0,00

504501 Prodej programů

302 537,08

0,00

504502 Spotřeba programů,zboží propagace

205 776,24

0,00

400,00

0,00

57 849,05

0,00

501502 S.m.-souč.na hud.nástr.(r.lim
501503 S.m.-premiéry-přímá

501506 S.m.na údržbu her
501509 S.m. -materiál – Covid – roušky, respir.
501601 S.m.-jev.nábytek do 3.000,-501602 S.m.-hudební nástr., noty do 3.000,
501603 S.m.-DDHM-rekvizity

501911 Spotř.mat. - přeúčtování režijních nákla
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM

502 SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM
504 PRODANÉ ZBOŽÍ

504504 Likvidace neupotřebit.programů,zboží
504901 Prodej divadelního zboží
504 PRODANÉ ZBOŽÍ CELKEM
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

VÝNOSY (M.Ú.)

3 425 776,03

501501 S.m.-na nové inscenace-výroba

502 SPOTŘEBA ENERGIE

NÁKLADY (M.Ú.)

566 562,37

0,00

511101 Opravy a údržba JD

1 601 653,83

0,00

511102 Opravy a údržba MD

12 136 251,03

0,00

830 875,52

0,00

2 420 227,38

0,00

511103 Opravy a údržba Reduta
511104 Opravy a údržba Dvořákova
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Účetní syntetika a název

Účet a název
511501 Opravy a údržba Roosveltova

0,00

22 385,00

0,00

511503 Opravy a údržba Ukrajinská

216 650,50

0,00

511504 Opravy a údržba Černovice

1 452,00

0,00

1 107 948,95

0,00

511602 Opravy a údržba hud.nástrojů

182 125,62

0,00

511603 Opravy strojů,přístrojů,PC

308 305,72

0,00

511604 Opravy a údržba ost.DDHM

31 899,50

0,00

511605 Opravy a údržba autodoprava

505 375,28

0,00

511908 Opr.a údržba Klíny aj.-daň.n.

221 401,46

0,00

511911 Opravy daňové – přeúčtování

81 779,95

0,00

20 085 832,92

0,00

512000 Cestovné

0,00

0,00

512101 Cestovné

279 406,94

0,00

512501 Cestovné-zájezdy tuzemské

146 578,00

0,00

512502 Cestovné-zájezdy zahraniční

109 049,63

0,00

2 700,01

0,00

537 734,58

0,00

1 084 904,89

0,00

1 084 904,89

0,00

518101 Propagační služby – tisk

1 155 672,94

0,00

518102 Propagační služby – grafika

1 782 898,25

0,00

518103 Propagační služby – media, komunikace

4 902 717,26

0,00

518104 Propagační služby – výlep

2 040 033,98

0,00

518105 Propagační služby – on-line marketing

247 933,80

0,00

518106 Propagační služby – fotografie

604 260,41

0,00

26 000,00

0,00

518115 Propagační služby

1 066 322,12

0,00

518122 Propagační služby – soubory

2 710 477,73

0,00

518127 Propagace-zápočet faktur

1 024 528,92

0,00

518201 Služby software

1 069 085,89

0,00

27 668,75

0,00

518301 Výkony spojů – telefony

691 276,13

0,00

518302 Výkony spojů – poštovné

131 965,81

0,00

518303 Bankovní poplatky

247 564,62

0,00

518501 Autorské honoráře

22 056 767,34

0,00

2 895 648,97

0,00

518511 Autorské honoráře – limit

211 298,55

0,00

518601 Vstupenky pro VIP hosty

64 300,00

0,00

518602 Provize:poukázky,vstupenky...

98 263,81

0,00

518603 Nájemné za hud.materiál

1 025 219,59

0,00

518605 Vystoupení cizích souborů

5 597 211,23

0,00

518606 Přepravné-krom přepr.zásob

15 861,00

0,00

518607 Přepravné osob v tuzemsku

133 334,74

0,00

511601 Opravy a udržování – revize

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CELKEM

512911 Cestovné – doplňková činnost
512 CESTOVNÉ CELKEM
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI

513501 Náklady na reprezentaci

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI CELKEM
518 OSTATNÍ SLUŽBY

VÝNOSY (M.Ú.)

417 501,18

511502 Opravy a údržba Vlhká

512 CESTOVNÉ

NÁKLADY (M.Ú.)

518107 Propagační služby – videa

518202 Poř.DDNM do 7.000 +tech.zhod.

518504 Tantiemy,licence,provoz.popl.

139

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021
Účetní syntetika a název

Účet a název
518608 Přepravné osob v zahraničí

0,00

518609 Projekt Podpora dostupnosti

360 616,98

0,00

518610 Ost.služby pro premiéry

179 167,00

0,00

518611 Ost.služby pro reprízy

493 108,50

0,00

518701 Nájemné ostatní, efekty

976 570,34

0,00

3 072 328,56

0,00

340 675,05

0,00

518705 Techn.služby ostatní

1 333 292,39

0,00

518706 Ostatní služby

2 215 854,98

0,00

518707 Náklady na školení,kurzy,sem.

106 399,58

0,00

518708 Ost.sl. překl.,kopír., masáže

702 137,48

0,00

1 751 372,55

0,00

654 558,34

0,00

19 084,76

0,00

518901 Ostatní daňové náklady

596 002,00

0,00

518902 Služby-Klíny,pron.-daň.n.

307 690,88

0,00

57 673,86

0,00

518921 Ost.sl.nakoup. -vedl.činnost

8 964,86

0,00

518931 Služby daňové – přeúčtování

10 326,27

0,00

518704 Techn.sl. -údržba ploch u budo

518709 Bezpečnostní služba
518710 Ubyt., letenky a ost. nepeněžní plnění
518712 Ostatní služby – Covid

518911 Propag.služby na vedl.činnost

518 OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM

63 045 136,22
521101 Mzdové náklady zaměstnanců

246 153 204,03

0,00

5 573 245,26

0,00

0,00

0,00

521401 Náhrada mzdy v době nemoci

1 419 293,72

0,00

521911 Mzdové nákl.daňové

1 792 556,97

0,00

521921 OON – DPP, DPČ – daňové

47 647,74

0,00

521941 Náhrada mzdy v době nemoci – daňové

13 757,28

0,00

254 999 705,00

0,00

524101 Zdravotní pojištění

22 330 296,72

0,00

524102 Sociální pojištění

61 674 904,55

0,00

612 551,73

0,00

84 617 753,00

0,00

1 351 852,39

0,00

10 400,61

0,00

1 362 253,00

0,00

4 940 641,78

0,00

51 100,00

0,00

246 962,02

0,00

47 393,28

0,00

5 286 097,08

0,00

407 833,03

0,00

52 050,00

0,00

8 864,00

0,00

34 050,00

0,00

521201 OON – DPP, DPČ
521301 Odstupné

521 MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

524911 Zdravotní pojištění daňové
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ CELKEM
525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

525101 Jiné soc.poj.-Kooper.-poj.zam
525911 Jiné soc.poj.-Kooperativa - daňové

525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ CELKEM
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

527101 Příděl do FKSP 2 %
527201 Náklady na Covid testy pro soubory
527501 Náklady na Covid testy pro zam. -admin
527911 Příděl do FKSP 2 % - daňové

527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY CELKEM
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

VÝNOSY (M.Ú.)

33 000,00

518702 Nájemné za budovy, pozemky

521 MZDOVÉ NÁKLADY

NÁKLADY (M.Ú.)

528101 Příspěvek na záv.stravování
528501 Náhr.plac.zam. -ošatné
528502 Náhr.plac.zam. -opotř.vl.nástr
528503 Náhr.plac.zam. -líčovné
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Účetní syntetika a název

Účet a název
528504 Náhr.plac.zam. -strojkovné

0,00

3 953,15

0,00

822 950,18

0,00

71 263,00

0,00

71 263,00

0,00

0,00

0,00

538101 Jiné daně a popl.,dál.známky

122 493,27

0,00

538501 Jiné daně,popl.-DPH z honorář

104 385,90

0,00

43 581,00

0,00

270 460,17

0,00

1 323,00

0,00

1 323,00

0,00

36 141,24

0,00

36 141,24

0,00

6 272,95

0,00

6 272,95

0,00

549101 Změna zál. koef., doúčt.DPH

121 096,26

0,00

549501 Přísp: Asociace,Opera Europa

169 606,07

0,00

74,21

0,00

1 173,74

0,00

291 950,28

0,00

0,00

0,00

66 185 164,26

0,00

19 942,46

0,00

66 205 106,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556101 Tvorba a zúčtov.oprav. polože

3 564,00

0,00

556911 Tvorba a zúčtov.oprav. polože

204 350,00

0,00

207 914,00

0,00

59 114,00

0,00

59 114,00

0,00

46 768,57

0,00

9 382 922,54

0,00

558503 Nákl.z drob.dlouh.maj. -premié

438 289,75

0,00

558901 Nákl.z drob.dlouhod.majetk- hosp.činnost

431 791,58

0,00

10 299 772,44

0,00

428 263,22

0,00

428 263,22

0,00

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

826 404,61

0,00

569501 JON-ZP na zahr.záj., sl.cesty

4 190,00

0,00

569911 Ostatní finanční náklady – daňové

8 010,39

0,00

838 605,00

0,00

0,00

25 511 170,01

528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY CELKEM
531501 Daň silniční

532 DAŇ SILNIČNÍ CELKEM
538 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

538000 Jiné daně a poplatky

538502 Jiné daně - srážková daň - nepeněžn.př
539 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY CELKEM
541 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

541501 Smluvní pokuty a úroky z prod

542 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ CELKEM
544 PRODANÝ MATERIÁL

544501 Prodaný materiál – vlastní

544 PRODANÝ MATERIÁL CELKEM
547 MANKA A ŠKODY

547501 Manka a škody

547 MANKA A ŠKODY CELKEM
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI

549601 Zaokrouhlení
549911 Změna zál. koef., doúčt.DPH
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

552 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
557 NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK

557901 Náklady z vyřazených pohledáv

557 NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK CELKEM
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO
MAJETKU

558501 Nákl.z drob.dlouh.nehm.majetk
558502 Nákl.z drob.dlouh.hmot.maj.

558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU CELKEM
563 KURZOVÉ ZTRÁTY

563501 Kurzové ztráty

563 KURZOVÉ ZTRÁTY CELKEM
569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY

569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB

VÝNOSY (M.Ú.)

316 200,00

528911 Příspěvek na záv.stravování - daňové

531 DAŇ SILNIČNÍ

NÁKLADY (M.Ú.)

602101 Tržby za vstupné
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Účetní syntetika a název

Účet a název

NÁKLADY (M.Ú.)

VÝNOSY (M.Ú.)

602102 Výnosy čerpaný podíl předpl.

0,00

932 871,50

602103 Tržby za čestné vstupenky

0,00

63 800,00

602201 Zájezdy tuzemské

0,00

1 540 697,00

602301 Zájezdy zahraniční

0,00

382 972,50

602302 Služby do zahraničí – nahrávka představe

0,00

0,00

602401 T.ost. -čas. rozl., bal.škola

0,00

370 254,00

602501 Tržby ost. -licence

0,00

3 781 133,32

602901 Tržby za ubytovací služby C

0,00

269 403,38

602902 Tržby za služby s nájmem C

0,00

403 406,19

602903 Tržby z reklam

0,00

2 113 083,28

602904 Tržby za tisk vstupenek

0,00

5 060,00

602905 Tržby: provize za prod.vstup

0,00

33 871,60

602906 Tržby z půjčovného kost.

0,00

82 702,71

602907 Tržby – nájem věci

0,00

119 908,77

0,00

35 610 334,26

603901 Výnosy z dlouhod.pron.budov

0,00

230 063,92

603902 Výnosy z krátkod.pronájm

0,00

1 697 518,00

0,00

1 927 581,92

604101 Tržby za programy

0,00

344 682,88

604902 Tržby prodej divadel.zboží

0,00

83 904,76

0,00

428 587,64

0,00

36 148,00

0,00

36 148,00

0,00

10 200,00

646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ CELKEM

0,00

10 200,00

648 ČERPÁNÍ FONDŮ

0,00

1 324 319,50

0,00

1 324 319,50

649101 Poštovné fa marketing

0,00

40 215,42

649102 Manip.popl.za výměnu vstup.

0,00

2 100,00

649202 Náhrada škody – pojišťovny

0,00

501 480,00

649204 refundace mzdy – letní tábor

0,00

21 176,00

649301 Zaokrouhlení

0,00

102,53

649302 Ost. nedaň. výnosy

0,00

405 872,11

649501 Ost. nedaň. výnosy – Opera Vision EU

0,00

640 000,00

649901 Prohlídky divadel – daňové

0,00

128 094,81

649904 Ostatní výnosy – přefakturace

0,00

39 195,80

649905 Ostatní výnosy – daňové

0,00

16 464,46

0,00

1 794 701,13

0,00

7 326,17

0,00

7 326,17

0,00

326 487,66

0,00

326 487,66

0,00

0,00

0,00

0,00

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

648101 Čerpání fondů - sponz.dary

648 ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM
649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM
662 ÚROKY

662101 Úroky

662 ÚROKY CELKEM
663 KURZOVÉ ZISKY

663101 Kurzové zisky

663 KURZOVÉ ZISKY CELKEM
669 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY
669 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM

669000 Ostatní finanční výnosy
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Účetní syntetika a název
672 VÝNOSY VYBR. MÍST. VLÁD.INSTIT. Z TRANSF

Účet a název

VÝNOSY (M.Ú.)

672101 Výn.z prostř.MmB-provoz

0,00

377 858 207,58

672102 Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

0,00

1 755 000,00

672103 Výn.z prostř.MmB-Janáček

0,00

726 000,00

672106 Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

0,00

519 465,17

672107 Výn.z prostř.MmB-fasída MD DPH

0,00

892 689,37

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

0,00

287 705,00

672112 Výn.z prostř.MmB- oprava interiéru MD

0,00

365 845,46

672113 Výn.z prostř.MmB-provoz- Rooseveltova

0,00

1 100 000,00

672117 Výn.z prostř.MmB-Janáček 2020

0,00

3 241 000,00

672118 Výn.z prostř.MmB-operní premiéry 2020

0,00

3 000 000,00

672203 Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

0,00

3 200 000,00

672204 Výn.z prostř.MmB-obn.kult.pam. MD-fasáda

0,00

3 000 000,00

672301 Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

0,00

95 582,00

672302 Výn.z prostř.JMK-DSB Brno

0,00

650 000,00

672304 Výn.z prostř.JMK-Mzdy

0,00

11 900 000,00

672305 Výn.z prostř.JMK-Dance

0,00

300 000,00

672306 Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti 20

0,00

181 289,56

672307 Výn.z prostř.JMK-Janáček 2020

0,00

1 000 000,00

672399 Výn.z prostř.- Sociální nadační fond

0,00

119 500,00

672401 Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ

0,00

85 030 000,00

672402 Výn.z pros.SR-Divadelní svět

0,00

3 513 466,22

672404 Výn.z pros.SR-BOZP admin pracovník

0,00

50 000,00

672405 Výn.z pros.SR-BOZP Technické plány

0,00

290 400,00

672406 Výn.z prost. SR – Dance Brno – MKČR

0,00

288 000,00

672408 Výnos z prostředků SR – OperaVision

0,00

209 000,00

672410 Výn.z pros.SR-BOZP – nákup materiálu

0,00

200 000,00

672502 Výn.z pros.SR-MD-obn. kult.pam. - fasáda

0,00

2 265 000,00

0,00

502 038 150,36

543 492 544,41

543 503 836,64

672 VÝNOSY VYBR. MÍST. VLÁD.INSTIT. Z TRANSF. CELKEM
Celkový součet

NÁKLADY (M.Ú.)
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6.3 VÝZNAMNÉ OPRAVY REALIZOVANÉ ZA ROK 2021
Janáčkovo divadlo
Výměna kabeláže jevištních stolů

590 078,54

Oprava automatické závory

110 651,93

Oprava stolu orchestřiště

57 255,55

Oprava sedadel v hledišti

56 923,30
Mahenovo divadlo

Oprava podlah

325 917,26

Památková obnova hlediště

3 731 989,43

Oprava místnosti

621 081,99

Přečalounění sedáků a opěradel v hledišti

365 845,46

Památková obnova fasáda

6 424 958,03
Reduta

Opravy na drahách pro boční vykrývací šál

45 160,00
Dvořákova 11

Montáž sádrokartonové stěny v baletním sále

50 000,00

Výmalba a drobné zednické úpravy šaten baletu

45 000,00

Generální oprava koupelny baletu

337 110,30

Výroba a montáž žaluzií

99 423,00
Opravy hudebních nástrojů

Oprava sady tympánů

28 256,62

Oprava hoboje

26 620,00
Opravy strojů, přístrojů

Opravy strojů, přístrojů 1–12 / 2021

308 305,72
Opravy autodoprava

Opravy autodoprava 1–12 / 2021

505 375,28
Oprava dílen

Oprava a servis výtahu (Ukrajinská)

135 762,00
Revize

Revize 1–12 / 2021

1 107 948,95

Oprava ostatní DDHM
Oprava obuvi 1–12 / 2021

Celkové náklady na opravy a udržování za rok 2021

31 899,50

20 085 832,92
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6.4 FINANČNÍ MAJETEK
Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2021
z toho:

61 408 292,17
UNI – běžný účet

2 332 537,78

UNI – běžný účet

56 784 358,64

UNI – devizový účet EUR

949 774,37

UNI – běžný účet FKSP

1 341 621,38

Pokladní hotovost – hlavní pokladna NdB

691 425,06

Ceniny – stravenky, poukázky

32 000,00

6.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Neuhrazené pohledávky celkem
311 001

Odběratelé – vstupenky, ABO

311 004

Odběratelé – ostatní

2 311 092,96

443 086,00

311 006

Odběratelé – zahraniční

2 302 926,10
účet 311 celkem

5 057 105,06

z toho neuhrazené pohledávky splatné do 31. 12. 2021 v hodnotě nad 5.000
311 001

Odběratelé – vstupenky, ABO

311 004

Odběratelé – ostatní

311 006

Odběratelé – zahraniční

189 645,00
429 385,00
2 102 866,24
celkem

2 721 896,24

Neuhrazené závazky celkem
321 001

Dodavatelé tuzemsko

6 817 028,29

321 002

Dodavatelé zahraniční

321 004

Dodavatelé – sklad

2 102 856,14

321 005

Dodavatelé – zahraniční honoráře

1 149 563,81

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

321 007

Dodavatelé – festivaly

394 259,67

433 242,00
660 533,00
účet 321 celkem

11 557 482,91

z toho neuhrazené závazky splatné do 31. 12. 2021 v hodnotě nad 5.000
321 001

Dodavatelé tuzemsko

229 840,40

321 002

Dodavatelé zahraniční

8 416,01

321 004

Dodavatelé sklad

0,00

321 005

Dodavatelé – zahraniční honoráře

0,00

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

0,00

321 007

Dodavatelé – festivaly

0,00
celkem

238 256,41
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Přehled neuhrazených pohledávek splatných do 31. 12. 2021
Účet 311 001 – Vstupenky, ABO
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

300641021

CZECH INN HOTELS s r.

31.12.2021

6 600,00

zápočet

300651021

SAMAB PRESS GROUP

31.12.2021

6 600,00

zápočet

3212240021

Faster CZ spol. s r.

31.12.2021

5 583,00

zápočet

31005604

CZECH IN HOTELS s.r.

31.12.2021

6 000,00

zápočet

3210763021

Faster CZ spol. s r.

31.12.2021

11 028,00

zápočet

3212518021

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

14 400,00

zápočet

3211523021

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

16 500,00

zápočet

3211849021

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

29 100,00

zápočet

3212698021

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

30 900,00

zápočet

3212616021

Faster CZ spol. s r.

31.12.2021

46 500,00

zápočet

3211597021

Obec Bílovice nad Svitavou

02.11.2021

16 434,00

uhrazeno 19.1.2022

Celkem

189 645,00

Účet 311 004 – Odběratelé ostatní
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

2016030216

REMOEX CZ a.s.

07.11.2016

87 120,00

práv.oddělení

2020030040

GASPRA SPV, a.s.

31.12.2020

37 510,00

práv.oddělení

2020030151

Cafe water service s

31.12.2020

41 650,00

v roce 2022 bude odpis pohledávky

2020030177

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

17 316,00

bude řešeno se zřizovatelem

2020030253

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 439,00

bude řešeno se zřizovatelem

2020030323

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

24 878,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030005

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

52 918,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030006

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 439,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030016

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 439,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030047

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

13 633,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030074

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 837,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030077

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

54 650,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030113

Šauer Miloš

30.09.2021

6 599,00

upomínáno

2021030130

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 837,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030131

Brixton-gastro, s.r.

30.06.2021

12 837,00

bude řešeno se zřizovatelem

2021030289

Hartmann Miloš

28.10.2021

5 038,00

upomínáno

2021030343

Hartmann Miloš

30.11.2021

5 933,00

upomínáno

2021030383

Hartmann Miloš

28.12.2021

6 312,00

upomínáno

Celkem

429 385,00

Účet 311 006 – Odběratelé zahraniční
FV číslo
2021070041
Celkem

Odběratel
Theater de Caen

splatnost
31.12.2021

Kč
2 102 866,24

Poznámka
upomínáno

2 102 866,24
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Přehled neuhrazených závazků splatných do 31. 12. 2021
Účet 321 001 - Dodavatelé tuzemsko
FP číslo

dodavatel

splatnost

21FD060100001387

MEDIA CLUB, s.r.o.

31.08.2021

21FD060100001890

media 4free s.r.o.

21FD060100001907

Emil Hofferik

21FD060100001909

Kč

poznámka

31 762,50

zápočet 19.1.2022

30.12.2021

7 143,00

uhrazeno 17.1.2022

30.12.2021

12 523,50

uhrazeno 4.1.2022

CAT CUT s.r.o.

31.12.2021

7 285,41

uhrazeno 7.1.2022

21FD060100001914

Jan Beneš

31.12.2021

8 712,00

uhrazeno 4.1.2022

21FD060100001915

Jan Beneš

31.12.2021

29 040,00

uhrazeno 4.1.2022

21FD060100000285

CZECHHOTEL s.r.o.

31.12.2021

9 447,00

zápočet

21FD060100000796

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

17 200,15

zápočet 31.1.2022

21FD060100000797

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

17 200,15

zápočet 31.1.2022

21FD060100000798

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

10 320,09

zápočet 31.1.2022

21FD060100000799

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

10 320,09

zápočet 31.1.2022

21FD060100000814

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

6 881,27

zápočet 31.1.2022

21FD060100001378

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

6 880,06

zápočet 31.1.2022

21FD060100001527

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

6 880,06

zápočet 31.1.2022

21FD060100001803

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

6 880,06

zápočet 31.1.2022

21FD060100002115

BBPress media, s.r.o.

31.12.2021

6 880,06

zápočet 31.1.2022

21FD060100001441

OPTIKA RICHTER

09.11.2021

7 260,00

zápočet

21FD060100002018

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

24.12.2021

27 225,00

uhrazeno 24.1.2022

Celkem

229 840,40

Účet 321 002 – Dodavatelé zahraničí
FP číslo
21FD050100000223
Celkem

dodavatel
Google Ireland, Ltd.

splatnost
31.12.2021

Kč
8 416,01

poznámka
kreditní kartou platba odečtena 3.1.2022

8 416,01
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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

MKČR

Památková obnova Mahenova divadla

2 265

MKČR

Festival Divadelní svět Brno 2021*

3 600

MKČR

Dance Brno 2021

288

MKČR

Opera Vision**

290

MKČR

Tvorba bezpečnostních plánů***

300

MKČR

Financování bezpečnostního pracovníka

50

MKČR

Nákup neinvestiční hmotných prostředků

200

JMK

Částečná úhrada prostředků na platy zaměstnanců

JMK

MF Janáček Brno 2020*****

JMK

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji*****

500

JMK

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji****

100

JMK

Dance Brno 2021

300

JMK

Festival Divadelní svět Brno 2021

650

CELKEM

85 030

11 900
1 000

106 473

*Nedočerpaná dotace ve výši 87 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
** Nedočerpaná dotace ve výši 12 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
*** Nedočerpaná dotace ve výši 10 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
****Nedočerpaná dotace ve výši 4 tis. Kč. Částka vrácena v souladu s podmínkami dotace.
*****Prodlouženo čerpání dotací z roku 2020 do 31. 12. 2021

Uvedené dotace (s výjimkou označených) byly v průběhu roku 2021 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 2021
Zdroje:
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

2 400 852,23

Odpisy 1. - 12. 2021

66 205 106,72

Povinný odvod z odpisů

-37 901 000,00

Transfer na investice od zřizovatele

16 344 785,61

Prodej majetku

0,00

Zdroje celkem 1. - 12. 2021

47 049 744,56

Čerpání:
Janáčkovo divadlo
Strojní investice

7 641 203,80

Celkem

7 641 203,80

Mahenovo divadlo
Strojní investice

9 914 589,16

Celkem

9 914 589,16

Reduta
Strojní investice

738 338,20

Celkem

738 338,20

Dvořákova 11
Strojní investice

866 026,44

Projektová dokumentace – rekonstrukce

545 418,15

Celkem

1 411 444,59

Hudební nástroje
Hudební nástroje

981 532,00

Celkem

981 532,00

Ostatní majetek
Strojní investice – dílny

366 965,70

2 dodávky FORD TRANSIT

280 000,00

Gobelínový tyl

70 684,80

Architektonická studie

634 040,00

Škoda Superb

490 000,00

Hydraulické čelo pro dopravu

191 785,00

Látkové vykrytí jeviště DR

221 794,09

Sametové vykrytí MD
Celkem

368 393,66
2 623 663,25

Nehmotný majetek
Web NdB

100 272,86

Úpravy systému Coloseum

62 194,00

Příprava mobilní aplikace

43 319,79

Celkem

205 786,65
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Investice pořízené z účelového transferu od zřizovatele ve výši
Jevištní technologie
Jevištní technologie
Celkem

Čerpání na financování údržby a oprav majetku

14 432 224,30
1 912 561,31
16 344 785,61

0,00

Celkem čerpání za rok 2021

39 861 343,26

ZDROJE CELKEM

47 049 744,56

ČERPÁNÍ CELKEM

39 861 343,26

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021

7 188 401,30

150

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021
Čerpání fondů
Fond investiční – účet 416
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

v tis. Kč
2 400

Tvorba fondu
vlastní zdroje – oprávky

66 205

transfer na investice od zřizovatele

16 345

Prodej majetku
Zdroje celkem

84 951

Použití fondu
financování investičních výdajů

39 861

povinný odvod z odpisů

37 901

navýšení peněžních prostředků na financování údržby a oprav majetku
Čerpání celkem
Stav k 31. 12. 2021

Fond rezervní z výsl. hospodaření – účet 413

77 762
7 188

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

1 197

Zlepšený výsledek hospodaření

4 823

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

4 805

Stav k 31. 12. 2021

1 215

Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

900

Tvorba fondu – dary

424

Čerpání – další rozvoj činnosti
Stav k 31. 12. 2021

Fond odměn – účet 411

1 324
0

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

0

Tvorba fondu – příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

0

Čerpání fondu – odměny zaměstnancům

0

Stav k 31. 12. 2021

0

Fond sociální (FKSP) – účet 412

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021

1 433

Příděl do fondu na vrub nákladů

4 988

Příděl ostatní
Čerpání fondu – úhrada potřeb zaměstnanců

18
5 047

Ostatní užití fondu

10

Stav k 31. 12. 2021

1 383

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.

151

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021

7. KONTROLNÍ ČINNOST
INTERNÍ AUDIT
Roční plán interního auditu pro rok 2021
Roční plán interního auditu pro rok 2021 - plánované 2 interní audity – byl dodržen.
➢ Prověření přípravy a průběhu schvalovacích procesů výběrových řízení v NdB.
➢ Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Časové rozvržení interního auditu zahrnuje
➢ Sestavení ročního plánu 2022 a střednědobého plánu pro období 2022–2024.
➢ 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 2021
Plán kontrolní činnosti pro rok 2021 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 2021
➢ Předmět kontroly:
Poskytnutí komplexní dokumentace k projektu, Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektů
měkkého cíle divadelních budov NdB, p.o.“
Datum kontroly:

12. 10. 2021

Kontrolu provedl:

Nejvyšší kontrolní úřad, kontrolovaný subjekt Ministerstvo kultury

Výsledek kontroly:
Podle předběžného závěru z průběhu kontrolovaných výstupů projektu – bez
nálezu, pečlivě zpracováno, vynaložené náklady byly účelně vynaloženy. Protokol z kontroly obdrží MK
ČR.

152

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno za rok 2021

8. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Účetní jednotka: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
IČ: 00094820
Datum zpracování: 2. 2. 2022

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 vydal ředitel Směrnici ředitele
č. 5/2012 a Příkaz ředitele č. 21IPPR0100000006/2021 a tento Příkaz ředitele
č. 21IPPR0100000006/2021 byl zpracován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění, § 29 a § 30 a s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
V Příkazu ředitele č. 21IPPR0100000006/2021 byl stanoven plán inventur a byly jmenovány
inventarizační komise zodpovědné za provedení inventarizace.

Vyhodnocení průběhu inventur
Dle plánu inventur 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. 2021 bylo u majetku, který byl inventarizován k 31. 10. 2021, provedeno zjištění
skutečného stavu doložením účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1. 11. 2021 do
31. 12. 2021.
Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.
Nenalezeno audiozařízení minivěž CMT-NEZ 50 z r. 2007, evidenční číslo: 24031968, Kč: 4 129,Projednáno v Ústřední inventarizační komisi 24. 1.2022, zaúčtováno do 12/2021.

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. 2021
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

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

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

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

Název účtu
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Číslo
inventur.
soupisu

Počet
pořadačů,
složek

Číslo
dodateč.
inv.soupisu

Počet
pořadačů,
složek

SU

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 zúčtování

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

Název účtu

Pomocné inventurní soupisy majetku-fyzická inventarizace ke dni 31. 10. 2021 s dopočtem pohybů
ke dni 31. 12. 2021
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

91

Operativní evidence

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

92

Evidenčně vedený majetek do 1000/ks

dle číselníku

krab 3+4

dtto

krab 3+4

93

Kostýmy pánské

dle číselníku

krab 3+4

dtto

krab 3+4

94

Kostýmy dámské

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

95

Položkový soupis investic

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

96

Zapůjčené věci

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

97

Rozpis drobného majetku-položkově-

Fyzická inventarizace je prováděna dle umístění majetku a jednotlivých položek.
Pokud byla inventarizace účtu provedena k 31. 12. 2021, nemá dodatečný soupis.
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Příloha č. 2 k inventarizační zprávě

Zápis z jednání ÚIK ze dne 24. 1. 2022
Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků NdB ke dni 31. 12. 2021.
a) Inventarizace dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku, majetku
v operativní evidenci a zásob
Inventarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2021 byla fyzicky provedena v termínu od 31. 10. 2021 do
31. 12. 2021 a zpracována v termínu do 20. 1. 2022 na základě Příkazu ředitele
č. 21IPPR0100000006/2021 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. 2021 a majetek, uvedený v předaných soupisech byl fyzicky inventarizován
Dílčími inventarizačními komisemi. Stav majetku ke dni 31. 12. 2021 byl zjištěn na základě fyzické
inventury majetku ke dni 31. 10. 2021 a dopočtem pohybů majetku za období 11–12/2021. 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 roce
2022.
b) Inventarizace pohledávek, závazků, krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku
Pohledávky, závazky a finanční majetek byl inventarizován k datu 31. 12. 2021. Inventarizace byla
provedena formou dokladové inventury, na základě Příkazu ředitele č.21IPPR0100000006/2021
a Směrnice ředitele č. 5/2012.
Výsledky provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2021
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. 12.2021
1) Balet NdB: mikrověž CMT-NEZ 50 z r. 2007, evidenční číslo: 24031968, Kč: 4 129,Při inventarizaci majetku baletu bylo zjištěno manko – nenalezené audiozařízení z r. 2007, mikrověž
CMT-NEZ 50. Písemné sdělení je uvedeno v příloze Inventarizačního zápisu předsedou DIK, p. Luďkem
Mrkosem. Případ ztráty, či odcizení audiozařízení bude projednán ve Škodní komisi NdB v roce 2022.
Vedeno na účtu DDHM. Vyřazeno z evidence ke dni 31. 12. 2021
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2) Majetkové položky – chata Obora, umístěny v zamčených prostorách, ke kterým neměli členové
DIK přístup.
Při provádění fyzické inventury majetku v rekreačním zařízení – objektu chaty Obora nebyl přítomen
správce objektu. Dílčí inventarizační komise nedostala k dispozici všechny klíče od prostor a neměla
tedy přístup ke všem předmětům. Ohledně této skutečnosti byl vyhotoven Zápis, přiložený
k Inventarizačnímu zápisu. Náprava provedena mimořádnou inventarizací za přítomnosti správce
objektu, pracovníka ESM a pracovníka správy budov dne 14. 1. 2022. Přístup do dříve uzamčených
prostor objektu byl umožněn, předměty nalezeny. Byl vyhotoven a doplněn Inventarizační zápis
s datem provedení fyzické inventury.

V průběhu inventarizace byl správci budov vznesen dotaz na postup fyzické inventarizace evidenčně
vedených a v minulosti provedených dílčích stavebních rekonstrukcí budov, které jsou podchyceny
v evidenci. Jedná se o investiční akce v minulosti provedených dílčích rekonstrukcí a technických
zhodnocení budov Janáčkova divadla, Rooseveltovy. V uvedených stavebních objektech byly
v minulosti provedeny stavebně investiční práce, které změnily dispozice budov. V podkladech
inventarizačních zápisů jsou tyto případy dílčích rekonstrukcí a technického zhodnocení uvedeny
s poznámkou, že jsou již fyzicky nedohledatelné. Evidenční oprava bude provedena v roce 2022
přičtením již odepsaných stavebních investičních akcí a technického zhodnocení k pořizovacím cenám
budov. Celková účetní hodnota objektů včetně probíhajících odpisů budov nebude změněna.
Sumarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2021
013 Software

4 128 905,86

021 Budovy, haly, stavby

846 724 768,21

022 Stroje, přístroje, zařízení

494 397 937,78

023 Kulturní památky

229 748 611,90

031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky
Součet: dlouhodobý majetek
018 Drobný nehmotný majetek

19 983 539,44
4 413 472,00
1 599 397 235,19
839 834,57

028 Drobný hmotný majetek

256 280 840,91

Součet: drobný hmotný a nehmotný majetek

257 120 675,48

091 Operativní evidence

12 450 877,61

093 Kostýmy pánské

32 802 394,29

094 Kostýmy dámské

23 339 975,80

Součet: operativní evidence
Celkem majetek ve správě NdB
092 Evidenčně vedený majetek (do 1000/ks)
095 Položkový rozpis investic (účet 022)
096 Zapůjčené věci
097 Rozpis drobného majetku-položkově
Součet: podrozvahová evidence

Kontrolní číslo

68 593 247,70
1 925 111 158,37
51 812,00
311 881 846,16
2 700,00
5 749 936,33
317 686 294,49

2 242 797 452,86
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