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Úvod

S TÁT N Í O P E R A P R A H A
opera | balet
Státní opera Praha
Legerova 75/57, 110 00 Praha 1
IâO: 45248621
Tel.: 296117111
Fax: 224229711
www.opera.cz
Státní opera Praha je pﬁíspûvkovou organizací,
jejímÏ zﬁizovatelem je Ministerstvo kultury âeské republiky.

Výroční zpráva
o činnosti
a hospodaření
v roce 2007
V˘roãní zpráva si klade za cíl komplexnû zhodnotit ãinnost Státní opery Praha v roce 2007,
a to jak po stránce umûlecké, tak po stránce ekonomické.

V E D E N Í S TÁT N Í O P E RY P R A H A
ﬁeditel:
‰éf opery:
‰éf baletu:
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Mgr. Jaroslav Vocelka
PhDr. Ingeborg Îádná
Pavel ëumbala
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2 | 1 | Organizační struktura a přehled pracovníků k 31. 12. 2007
Státní opera Praha mûla k 31. 12. 2007 celkem 398 zamûstnancÛ ve fyzickém poãtu a 373,25 zamûstnancÛ
v pﬁepoãteném stavu. Kromû zamûstnancÛ byli v prÛbûhu roku 2007 angaÏováni umûlci z ﬁad operních a baletních sólistÛ, dirigenti, reÏiséﬁi, v˘tvarní umûlci scénick˘ch a kost˘mních v˘prav z âeské republiky
i ze zahraniãí.
Organizaãní struktura organizace je v ãlenûní rozdûlena na odborné úseky, které jsou podﬁízeny ﬁediteli.
Vedoucí jednotliv˘ch úsekÛ ﬁídí oddûlení.
Kategorie
úsek
úsek
úsek
úsek
úsek
úsek

ﬁeditele
‰éfa opery
‰éfa baletu
umûlecko-technického provozu
sluÏeb
ekonomick˘

Celkem

poãet
fyzick˘
12
277
24
66
11
8

poãet
pﬁepoãten˘
11,40
258,85
21,50
62,50
11,00
8,00

398

373,25

Poãty zamûstnancÛ v jednotliv˘ch kategoriích ve fyzickém a pﬁepoãteném poãtu ãinily celkem:
Kategorie
Umûlci
sólisté opery
sólisté baletu
operní sbor
orchestr
ostatní umûleck˘ personál
technické a servisní sloÏky
umûlecko-technick˘ provoz
ostatní servisní sluÏby
administrativa vãetnû produkce a propagace
Celkem

poãet
fyzick˘
259
33
15
59
123
29
109
66
43
30

poãet
pﬁepoãten˘
250,55
31,50
15,00
58,90
120,50
24,65
92,39
62,50
29,89
30,31

398

373,25

Závazné limity státního rozpoãtu byly v oblasti platÛ dodrÏeny a mzdové náklady ãinily
celkem 92 928 tis. Kã.

Platy
OON
Celkem

Upraven˘ rozpoãet
90 928
2 000

Skuteãnost
90 916
1 855

92 928

92 771

V prÛbûhu roku neãerpala Státní opera Praha mimorozpoãtové prostﬁedky na platy
a rovnûÏ neãerpala fond odmûn.
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2 | 2 | Základní personální údaje

Pﬁíloha ã. 1

1. âlenûní zamûstnancÛ podle vûku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007
Vûk
do 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 a více
celkem
%

muÏi
0
34
33
66
57
21
211
53,0

Ïeny
5
32
39
36
42
33
187
47,0

celkem
5
66
72
102
99
54
398
100,0

%
1,3
16,6
18,1
25,6
24,9
13,6
100,0

2. âlenûní zamûstnancÛ podle vzdûlání a pohlaví – stav k 31. 12. 2007
Vzdûlání
Z
V
SO
ÚS
ÚSO
VO
V·
celkem

muÏi

Ïeny

celkem

%

15
10
18
10
29
73
56
211

36
11
12
7
31
46
44
187

51
21
30
17
60
119
100
398

12,8
5,3
7,5
4,3
15,1
29,9
25,1
100,0

3. Celkov˘ údaj o vzniku a skonãení pracovních a sluÏebních pomûrÛ zamûstnancÛ v roce 2007

nástupy
odchody

poãet
80
74

4. Trvání pracovního a sluÏebního pomûru zamûstnancÛ – stav k 31. 12. 2007

do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
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poãet
170
87
55
31
55
398

%
42,7
21,9
13,8
7,8
13,8
100,0
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Hodnocení premiér v roce 2007

OPERA
Francis Poulenc (1899 – 1963)
LIDSK¯ HLAS
& PRSY TIRÉSIOVY

a sboru (ale i orchestru) schopnost pohybovat se mezi Ïánry a smysl pro ironickou nadsázku. Jak sólisté,
tak i sbor a orchestr pracovali s maximálním nasazením.

Premiéra: 22. 2. 2007
Dirigent: Guillaume Tourniaire
ReÏie, scéna a kost˘my: Pier Luigi Pizzi
Asistent reÏie: Paolo Panizza
Sbormistr: Adolf Melichar
(Prsy Tirésiovy zaznûly v ãeské premiéﬁe.)
V koprodukci s Operním festivalem Sferisterio
v Maceratû, Itálie
1. Umûleck˘ zámûr
Orchestr a sbor Státní opery Praha byl pozván k hostování na prestiÏním Operním festivalu Sferisterio
v italské Maceratû, aby se zde 15. a 17. 7. 2005 podílel na realizaci nové inscenace opery Francise
Poulenka Prsy Tirésiovy. Skvûlá Poulenkova surrealistická opera na text Guillauma Apollinaira v reÏii
renomovaného italského umûlce Piera Luigiho
Pizziho a v hudebním nastudování francouzského
dirigenta Guillauma Tourniaira stejnû jako v˘kon
souboru Státní opery Praha se v Maceratû setkaly
s nad‰en˘m ohlasem u divákÛ i odborné kritiky.
Toto dílo nebylo v âeské republice dosud nikdy
uvedeno, a proto se Státní opera Praha rozhodla
pﬁedstavit Prsy Tirésiovy v ãeské premiéﬁe právû
touto úspû‰nou maceratskou inscenací. Jako druh˘
titul veãera byla vybrána dal‰í Poulenkova opera,
a to slavné monodrama Lidsk˘ hlas komponované
na text Jeana Cocteaua.
2. Realizace
Hudební nastudování probíhalo v krásné tvÛrãí
atmosféﬁe díky dirigentovi Tourniairovi, s nímÏ se
po Maceratû soubor SOP znovu setkal pﬁi realizaci
Bernsteinova Candida ve Státní opeﬁe Praha v kvûtnu 2006. Sólov˘ ansámbl zahraniãních pûvcÛ, kteﬁí
zpívali v maceratské inscenaci, doplnili sólisté SOP,
Miguelangelo Cavalcanti, Erika Jarkovská a stál˘
host SOP, barytonista Jiﬁí Hájek, kteﬁí prokázali
i znaãn˘ pohybov˘ talent a sv˘ch rolí se zhostili
s velk˘m zaujetím. Obû opery po reÏijní stránce pﬁipravoval v první fázi studia Paolo Panizza, asistent
Piera Luigiho Pizziho, a jeho milé a vstﬁícné vedení
se v˘raznou mûrou podepsalo na v˘sledku inscenace jak Lidského hlasu, která klade na jedinou interpretku i znaãné herecké nároky, tak PrsÛ Tirésiov˘ch, jejichÏ stylová pestrost vyÏaduje od sólistÛ

3. Ohlasy
Odborná kritika (vãetnû amerického novináﬁe Larry
L. Lashe, kritika ãasopisu Musical America) vyzdvihla zejména dirigenta Tourniaira, kter˘ dokázal dovést soubor Státní opery Praha k vynikajícímu v˘konu, ocenila také dramaturgick˘ pﬁínos zejména
u nás neznám˘ch PrsÛ Tirésiov˘ch, vizuálnû skvûlou inscenaci i vysoce dynamické rozehrání této
úsmûvné grotesky. Diváci i kritika ocenili v˘kony
hostujících umûlcÛ: italské sopranistky Eleny Rossi,
francouzského tenoristy Thomase Morrise a rumunské sopranistky Kingy Dobay v nároãné roli monodramatu Lidsk˘ hlas.
Poãet repríz v SOP v roce 2007: 5

Giacomo Puccini (1858 – 1924)
MANON LESCAUT
Premiéra: 17. 5. 2007
(v rámci programu MHF PraÏské jaro 2007)
Hudební nastudování a 1. dirigent: Marco Zambelli
2. dirigent: Jiﬁí ·trunc
ReÏie: Jozef Bednárik
Scéna: Vladimír âáp, Martin Kotúãek
Kost˘my: Josef Jelínek
Choreografie: Jaroslav Moravãík
Sbormistr: Tvrtko Karloviã
1. Umûleck˘ zámûr
V budovû Státní opery Praha byla Manon Lescaut
poprvé uvedena 1. 11. 1923 pod taktovkou slavného
rakouského dirigenta a skladatele, v té dobû ‰éfa
opery Nového nûmeckého divadla, Alexandra Zemlinského. Premiéra zatím poslední praÏské inscenace se uskuteãnila 13. 3. 1980 v budovû tehdej‰ího
Smetanova divadla (dnes Státní opera Praha).
Roz‰íﬁit svÛj repertoár o dal‰í Pucciniho titul se
Státní opera rozhodla ze dvou dÛvodÛ:
1) tradiãní Verdi festival (poté Festival italské opery), zahajující kaÏdoroãnû novou sezonu, byl v roce
2007 vûnován monotematicky Puccinimu,
2) jiÏ s v˘hledem na rok 2008, kdy uplyne 150 let
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Činnost uměleckých souborů SOP

narození slavného italského skladatele, jehoÏ díla
byla trvalou souãástí tohoto operního domu po celou jeho 120letou historii. Hudebním nastudováním
byl povûﬁen italsk˘ dirigent Marco Zambelli, kter˘
se praÏskému publiku poprvé pﬁedstavil jiÏ v listopadu 2005, kdy s PraÏskou komorní filharmonií
doprovodil fenomenálního mexického tenoristu Rolanda Villazóna.

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907)
PEER GYNT

2. Realizace
ReÏijní realizace byla ponûkud bouﬁlivûj‰í vzhledem
k povûstnému temperamentu slovenského reÏiséra
Jozefa Bednárika. Tragedií bylo úmrtí scénografa
Vladimíra âápa v lednu 2007. Koneãná v˘tvarná
stránka inscenace tak nemohla dosáhnout pﬁes ve‰keré úsilí Martina Kotúãka, jenÏ se ujal dokonãení
scénografie, v˘sledku, k nûmuÏ by dospûl renomovan˘ slovensk˘ v˘tvarník Vladimír âáp. Peãlivé
a inspirativní hudební nastudování jak Marka
Zambelliho, tak 2. dirigenta Jiﬁího ·trunce podnítilo
orchestr i sbor SOP k úspû‰nému v˘konu. Znaãn˘m
problémem Pucciniho Manon Lescaut je i pro velké
operní domy obsazení stûÏejních rolí, zejména pro
titulní roli je velmi obtíÏné najít ideální pﬁedstavitelku. Státní opera Praha ji v‰ak má ve svém souboru:
skvûlou ãesko-bulharskou sopranistku Christinu
Vasilevu, která navíc suverénnû zvládla situaci, kdy
pro nemoc své alternantky absolvovala vût‰inu zkou‰ek sama, a na premiéﬁe podala excelentní v˘kon.

1. Umûleck˘ zámûr
Iniciátorem tohoto mimoﬁádného koncertního titulu, provedení kompletní originální verze scénické
hudby Edvarda Griega k dramatu Henrika Ibsena
Peer Gynt, byl od sezony 2007/08 jmenovan˘ ‰éfdirigent Guillaume Tourniaire. Tourniaira fascinuje
slavná historie tohoto operního domu, v níÏ chce
pokraãovat. Patﬁí k ní i obãasné vyuÏití koncertních
programÛ. Hned první titul, kter˘ Tourniaire navrhl,
se ukázal jako velmi ‰Èastn˘ nápad.
Dal‰ím dÛvodem k v˘bûru Griegova díla bylo i 100.
v˘roãí úmrtí norského skladatele, jehoÏ pojily s ãeskou zemí vﬁelé vztahy a kter˘ osobnû dirigoval
v Praze dva koncerty. Projekt se uskuteãnil pod zá‰titou Norského velvyslanectví v âeské republice
v rámci mezinárodního projektu Grieg 07.

3. Ohlasy
Odborná kritika vyzdvihla propracovan˘ v˘kon
orchestru a hudební nastudování dirigenta Marka
Zambelliho, kter˘ prokázal velk˘ cit pro vypjaté
emoce partitury. Ocenila krásné a historicky preciznû vypracované kost˘my Josefa Jelínka, ménû spokojená byla s reÏií Jozefa Bednárika, kter˘ umístil
kaÏdé ze ãtyﬁ jednání do jiné ãasové roviny; nejménû zaujalo poslední dûjství v souãasné dobû, motiv
drogové závislosti a to, Ïe Manon umírá na abstinenãní pﬁíznaky na dálnici se sprejersk˘m nápisem
U. S. A. 2007. O Bednárikovû invenãnosti naopak
s uznáním psala zahraniãní kritika. Kromû jiÏ zmínûné Christiny Vasilevy kritiku i diváky upoutali tureck˘ tenorista Efe Kislali v roli rytíﬁe Des Grieuxe,
Jiﬁí Hájek jako Manonin bratr Lescaut a Richard
Samek jako Edmondo. Jak Hájek, tak Samek patﬁí
k velk˘m pûveck˘m nadûjím a ve Státní opeﬁe Praha
dostávají dal‰í pﬁíleÏitosti k umûleckému rÛstu.
Poãet repríz v roce 2007: 12
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Premiéra: 13. 9. 2007
Dirigent: Guillaume Tourniaire
ReÏijní spolupráce: Petr Manãal
Sbormistr: Tvrtko Karloviã, Adolf Melichar

2. Realizace
Guillaume Tourniaire Griegova Peera Gynta detailnû
znal a své neutuchající nad‰ení dokázal pﬁenést
na v‰echny zúãastnûné. Velkou pozornost vûnoval
nejen pﬁípravû orchestru, ale i sboru, kter˘ dovedl
k vynikajícímu v˘konu. Vokálních partií se s úspûchem zhostili sólisté SOP, Václav Sibera, Jitka
Burgetová a Jana S˘korová a v men‰ích rolích Klára
DÏuganová, Dana Koklesová, Erika Jarkovská, Milo‰
Horák a Ladislav Mlejnek, titulní roli skvûle ztvárnil
charismatick˘ herec Jiﬁí Langmajer, neménû vynikající byli pﬁedstavitelé nûkolika rolí, herci Pavel
Soukup a Marika Procházková. Netradiãní úkol byl
pro soubor SOP velkou v˘zvou.
3. Ohlasy
Oba griegovské koncerty 13. a 16. 9. se setkaly se
zcela nad‰en˘m ohlasem u publika i odborné kritiky. Diváci navíc ocenili, Ïe umístûní orchestru na jevi‰tû dává moÏnost sledovat, s jakou vervou a zápalem Tourniaire pûvce i hráãe vede, a Ïe divadelní
orchestr zvládne i nároãn˘ koncertní repertoár.
Kritika psala o „magickém“ záÏitku. V tradiãní anketû Di-vadelních novin byl Peer Gynt ve Státní
opeﬁe Praha nominován na Inscenaci roku 2007.
Mezinárodní festival PraÏské jaro si vyÏádal opakování koncertu 15. 5. 2008 v rámci svého programu
a Mezinárodní festival Smetanova Litomy‰l zaﬁadil
koncert do svého programu na 22. 6. 2008.
Poãet koncertÛ v roce 2007: 2
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BALET
Petr Iljiã âajkovskij (1840 – 1893)
LABUTÍ JEZERO
Premiéra: 29. 3. 2007
Choreografie, reÏie: Pavel ëumbala,
Hana Vláãilová
Libreto – úprava: Pavel ëumbala, Hana Vláãilová
Dirigent: Franti‰ek Drs, Rastislav ·túr,
Pavel ·najdr
Scéna: Martin âern˘
Kost˘my: ªudmila Várossová
1. Umûleck˘ zámûr
Balet Státní opery Praha si jako zásadní provûrku
sv˘ch moÏností zvolil nejslavnûj‰í klasick˘ titul
v‰ech dob Labutí jezero Petra Iljiãe âajkovského.
Pojetí inscenace vychází z tradiãní verze L. Ivanova
a M. Petipy, první a tﬁetí jednání pﬁepracoval ‰éf baletu Pavel ëumbala. Zámûrem celého inscenaãního
t˘mu bylo dát Labutímu jezeru podobu, která by respektovala pÛvodní skladatelovu ideu velkolepé podívané, v níÏ se snoubí hluboké emoce s dokonalou
klasickou baletní formou. Repertoár baletu tak mûl
b˘t obohacen o vrcholné dílo svûtového kulturního
dûdictví, které ideálnû zapadá do ‰ir‰ího dramaturgického rámce Státní opery Praha.
2. Realizace
Choreografick˘ a reÏijní tandem inscenace Pavel
ëumbala a Hana Vláãilová vycházel z dochované
pÛvodní podoby Labutího jezera a obohatil ji o nûkolik zajímav˘ch detailÛ, jako je zaﬁazení interpretaãnû obtíÏného Ruského tance do 3. dûjství baletu.
V˘tvarná stylizace inscenace, scéna Martina âerného i kost˘my ªudmily Várossová ctí pohádkov˘ dûj
inspirovan˘ starou nûmeckou legendou. Premiéﬁe
pﬁedcházela mimoﬁádnû nároãná tﬁímûsíãní pﬁíprava celého souboru. V prestiÏních rolích Odetty/Odilie a Prince dostali pﬁíleÏitost sólisté baletu
Státní opery Praha, ale také nûkolik v˘znamn˘ch
hostÛ. Hudebního nastudování se ujal renomovan˘
dirigent Rastislav ·túr.
3. Ohlasy
Inscenace se setkala s vﬁel˘m pﬁijetím publika, zájem o kaÏdou z repríz pﬁedãil oãekávání. Kritika
konstatovala, Ïe Labutí jezero je kvalitní, zajímavû
zpracovanou inscenací, coÏ potvrzuje i hostování
‰piãkov˘ch sólistÛ na této scénû, a Ïe na taneãním
ansámblu je vidût poctivá pﬁíprava. Podle hodnocení kritikÛ pÛsobí sólisté Státní opery Praha Anna
·ãekaleva a Ondﬁej Novotn˘ jako sehran˘ pár, technickou nároãnost choreografie zvládají bez problé-

mÛ. Velmi pozitivního hodnocení se dostalo také
hostujícím taneãníkÛm Nikole Márové, která za svÛj
v˘kon získala prestiÏní Cenu Thálie 2007, a Michalu
·típovi. Jako v˘znamná událost bylo vnímáno pohostinské vystoupení primabaleríny Anglického národního baletu Darii Klimentové, která se v dvojroli
Odetty/Odilie pﬁedstavila ãeskému publiku poprvé.
Poãet repríz v roce 2007: 25

T I M E O F PA I N / â A S B O L E S T I
Obnovená premiéra: 15. 11. 2007
Hudba: Dead can Dance, Philip Glass, Ondekoza,
Klaus Nomi, Les Tambours du Bronx
Choreografie, reÏie a libreto: Bronislav Roznos
Scéna a kost˘my: Robert Schrag
Svûteln˘ design: Silvivio Gahs
1. Umûleck˘ zámûr
Jako doklad ‰irokého Ïánrového rozpûtí a interpretaãní v‰estrannosti baletního souboru byla po uvedení klasického Labutího jezera zaﬁazena na repertoár v obnovené premiéﬁe inscenace Time of
Pain/âas bolesti. Choreograf a reÏisér, umûleck˘ ‰éf
baletu ve Zwickau Bronislav Roznos v pﬁedstavení
zpracovává téma bolesti z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu.
Biblické scény ukﬁiÏování Krista stﬁídají stﬁedovûké
v˘jevy pronásledování ãarodûjnic, archetypální
situace zrození a smrti nebo konformity a odporu
vÛãi ní jsou postaveny do kontrastu se zobrazením
bolesti jako souãásti sexuální rozko‰e.
2. Realizace
Roznosova choreografie je nesmírnû dynamická,
ãasto hraniãí s akrobacií a od taneãníkÛ vyÏaduje fyzicky mezní v˘kony, plasticitu pohybu, cit pro rytmus a expresivní v˘raz. Sugestivní scénické obrazy
jsou tvoﬁeny kontrastem obrovské kovové konstrukce, ãerného horizontu, svûtel svící a témûﬁ nah˘mi
tûly taneãníkÛ. Balet Státní opery Praha dokazuje
svou technickou a v˘razovou vyspûlost, kdyÏ na
stejnû vysoké úrovni jako klasick˘ repertoár zvládá
i Roznosovu moderní taneãní techniku.
3. Ohlasy
Inscenace Time of Pain/âas bolesti i pﬁi obnovené
premiéﬁe oslovila nekonformnûj‰í ãást publika a na‰la si nad‰ené obdivovatele pﬁedev‰ím mezi mlad‰ími náv‰tûvníky, kteﬁí vedle dynamické choreografie
a originálního v˘tvarného pojetí scénografa Roberta
Schraga ocenili pﬁedev‰ím v˘kony taneãníkÛ a v˘bûr hudebního doprovodu.
Poãet repríz v roce 2007: 4
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3 | 2 | Inovaãní programy k roz‰íﬁení náv‰tûvnosti
Státní opera Praha klade velk˘ dÛraz na propagaci své umûlecké ãinnosti
a na intenzívní zlep‰ování komunikace s diváky:
A.

V zahraniãí:

❚
Ve‰keré aktivity Státní opery Praha jsou uveﬁejÀovány na nejv˘znamnûj‰ím operním serveru Operabase (www.operabase.com). Tento server je pﬁekládán do více neÏ dvaceti jazykÛ, a jeho prostﬁednictvím se
tak o Státní opeﬁe Praha mohou dozvûdût zájemci prakticky na celém svûtû.
❚
prezentace materiálÛ a informací o Státní opeﬁe Praha na veletrzích cestovního ruchu (mj. v Lucembursku, Itálii, ·panûlsku, âínû, Francii, Saudské Arábii, Velké Británii a Rusku)
❚
prezentace v zahraniãních odborn˘ch ãasopisech (Das Opernglass, (Nûmecko), Opernwelt (Nûmecko),
Orpheus (Nûmecko), Der Neue Merker (Rakousko), Music & Opera (Francie), Opera (Velká Británie), L’opera
(Itálie), Opera News a Musical America.com (USA)
❚

napojení prodejního softwaru SOP on-line na zahraniãní prodejní systémy a sítû

❚

e-ticket (prodej elektronick˘ch vstupenek)

❚
propojení webov˘ch stránek Státní opery Praha se zahraniãní (i domácí) prodejní sítí pomocí „middlewaru“
❚

plnûhodnotná nûmecká a anglická podoba webov˘ch stránek

B.

V âeské republice:

1.
formou inzerce: inscenaãní plakáty, city-lighty, rozhlasové spoty, inzerce v tisku (Pﬁehled kulturních
poﬁadÛ, Prague Events, âeská kultura, Co, kdy v Praze, Heart of Europe, Time In, Hudební rozhledy,
Harmonie, âesk˘ rozhlas) + prostﬁednictvím mediálních partnerÛ (Právo, Prager Zeitung, The Prague Post,
Instinkt, Radio Classic, M.I.P., EuroAWK).
2.
formou dlouhodobé spolupráce s médii formou reportáÏí, soutûÏí, rozhovorÛ (denní tisk, odborné ãasopisy, âeská televize, âesk˘ rozhlas 3-Vltava, âesk˘ rozhlas 1-RadioÏurnál, Radio Classic, TV Prima, TV
Nova. Na základû smlouvy pﬁipravuje Radio Classic samostatné poﬁady o Státní opeﬁe Praha, pravidelnû vysílá kalendária z historie divadla a referuje o zajímavostech ze Ïivota umûlcÛ a celé instituce. V âeské televizi se zlep‰ilo zpravodajství o ãinnosti Státní opery Praha, pﬁedev‰ím relacemi v kulturních magazínech,
v poﬁadu Terra musica a v Událostech v kultuﬁe, kde se objevovaly zejména informace o operních a baletních premiérách.
3.
soutûÏe o vstupenky na pﬁedstavení v rámci televizních poﬁadÛ Dobré ráno s âeskou televizí, v poﬁadech âeského rozhlasu a Radio Classic.
4.
v pﬁípadû inscenací pro dûti a mládeÏ rozsáhlá mediální kampaÀ v základních a stﬁedních ‰kolách.
prosinci 2007 byl zahájen mimoﬁádn˘ projekt Státní opera Praha dûtem, kter˘ je uveﬁejÀován na webov˘ch
stránkách Státní opery Praha
5.
www.opera.cz – zv˘‰en˘ dÛraz na mediální propagaci umûlecké ãinnosti si vyÏádal dal‰í radikální
zmûnu webov˘ch stránek Státní opery Praha, které jsou na adrese www.opera.cz, ale i v dal‰ích doménách
http://operaprague.com; http://staatsoper-prag.com; http://opera-de-prague.com/. Náv‰tûvnost se v roce
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2007 zdvojnásobila – prÛmûrná náv‰tûvnost se pohybovala kolem 461.169 pﬁístupÛ: 283.661 náv‰tûv z âeské republiky, 39.494 z Nûmecka, 20.532 z USA, 16.902 z Británie, 14.680 ze Slovenska, 9135 z Francie, 7550
ze ·panûlska, 7429 ze ·v˘carska, 6759 z Rakouska, 6428 z Japonska. Na webov˘ch stránkách jsou i krátké
video-ukázky z pﬁedstavení a interaktivní pohled do interiéru budovy.
6.
agentura Bohemia ticket umoÏÀuje pomocí ‰piãkové technologie napojení Státní opery Praha na tuzemské i zahraniãní prodejní systémy vãetnû propojení cca 200 prodejních míst v âeské republice (vãetnû
nejvût‰ích hotelÛ v Praze a ﬁady tuzemsk˘ch cestovních kanceláﬁí) na prodejní software v pokladnû SOP.
Díky tomu mají zájemci z celého svûta pﬁístup k zakoupení vstupenek na celou sezonu.

V˘hled na rok 2008 a 2009
❚
Koprodukce s v˘znamn˘mi zahraniãními domy a festivaly je tﬁeba pﬁipravovat nûkolik let dopﬁedu.
Státní opeﬁe Praha se podaﬁilo uzavﬁít dohodu o koprodukci s britsk˘m festivalem Aldeburgh Festival of
Music and the Arts, francouzskou Opéra de Lyon a rakousk˘m festivalem Bregenzer Festspiele, jehoÏ
ﬁeditelem je slavn˘ britsk˘ reÏisér David Pountney. Pﬁedmûtem koprodukce je opera Smrt v Benátkách zkomponovaná Benjaminem Brittenem (1913–1976) podle slavné novely Thomase Manna. V âechách nebyla dosud uvedena. V SOP ji pﬁedstaví inscenace v nastudování zahraniãního t˘mu v ãele s japonsk˘m reÏisérem
Yoshi Oidou v sezonû 2008/09.
❚
Úspû‰nû se rozvíjí spolupráce se Salcburkem, kde Státní opera Praha poprvé hostovala na pozvání
Salzburger Kulturvereinigung v proslulém Festivalovém domû v ﬁíjnu 2005 a pﬁedstavila zde svou inscenaci Verdiho opery La traviata. V ﬁíjnu 2006 pak s mimoﬁádn˘m ohlasem uvedla inscenaci Pucciniho opery
Tosca a v ﬁíjnu 2007 inscenaci Rossiniho Lazebníka sevillského. V ﬁíjnu 2008 uvede ve Festivalovém domû
Pucciniho operu Turandot.
❚
Na své v poﬁadí jiÏ osmé turné do Japonska se Státní opera Praha vydá v listopadu 2009, tentokrát
na pﬁání japonské koncertní agentury Konzerthaus Japan s inscenací Verdiho opery Aida. Státní opera Praha
pro tuto pﬁíleÏitost pﬁipravuje novou inscenaci v reÏii, v˘pravû a kost˘mech Massima Gaspar òna ve spolupráci s Operním festivalem Sferisterio v italské Maceratû.
❚
Balet Státní opery Praha pﬁedstaví 16. 11. 2008 v Dortmundu svÛj titul Má vlast, baletní zpracování
kompletního cyklu symfonick˘ch básní Bedﬁicha Smetany pﬁedním slovensk˘m choreografem a reÏisérem
Jánem ëurovãíkem. Pohostinské vystoupení na scénû Dortmunden Opernhaus se uskuteãní v pﬁedveãer v˘roãí Sametové revoluce z iniciativy honorárního konzula âeské republiky v Nûmecku pana Heinze Fennekolda. V jednání je i úãast prezidentÛ Spolkové republiky Nûmecko a âeské republiky.
❚
V roce 2009 chystá Státní opera Praha slavnostní veãer k 50. v˘roãí úmrtí Bohuslava MartinÛ
a k 50. v˘roãí svûtové premiéry MartinÛ opery Mirandolina v budovû Státní opery Praha (tehdy Smetanovo
divadlo) v kvûtnu 1959.
❚
Státní opera Praha intenzívnû hledá mladé perspektivní umûlce. Na základû pﬁedzpívání ve Státní
opeﬁe Praha i zahraniãních konkursÛ v New Yorku, Berlínû a Sofii byli ke spolupráci pﬁizváni v první polovinû 2008 mladí, nicménû jiÏ v zahraniãí etablovaní pûvci jako kanadsk˘ tenorista Mario Zhang, ukrajinsk˘
tenorista, sólista kyjevské opery Igor Borko, bulharsk˘ barytonista Biser Georgiev, mexick˘ tenorista Sergio
Blázquez a tureck˘ tenorista Efe Kislali. PﬁíleÏitost dostávají také ãerství absolventi PraÏské konzervatoﬁe,
Adam Plachetka, Ondﬁej Socha, Tereza Ch˘Àavová a Vûra Likérová.
❚
Velk˘ v˘znam pro roz‰iﬁování okruhu mlad˘ch hostujících pûvcÛ má rovnûÏ Burza mlad˘ch zpûvákÛ
do 35 let, kterou jiÏ nûkolik let poﬁádá Jednota hudebního divadla ve spolupráci se Státní operou Praha za
podpory Ministerstva kultury âR a Nadace Îivot umûlce. Studenti a absolventi umûleck˘ch ‰kol mají tak
moÏnost pﬁedzpívat zástupcÛm divadel, agentur i kritické a teoretické obci. Zájem je tradiãnû velk˘, pﬁes 50
interpretÛ z âeské republiky, Slovenska, Ruska, Polska, Makedonie, Bulharska a Japonska. V roce 2008 byla naplánována Burza ve Státní opeﬁe Praha na zaãátek mûsíce dubna.
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❚
Pro nové inscenace hledá Státní opera Praha intenzívnû zajímavé zahraniãní inscenátory. V uplynul˘ch dvou sezonách se právû na scénû SOP poprvé pﬁedstavili v âeské republice francouzsk˘ reÏisér Arnaud
Bernard (Verdi: La traviata) a v˘znamn˘ italsk˘ reÏisér a scénograf Pier Luigi Pizzi (opery Francise
Poulenka). Novou inscenaci Bludného Holanìana (premiéra v kvûtnu 2008) studuje zahraniãní t˘m v ãele
s britsk˘m reÏisérem Stephenem Taylorem a pro hlavní role se podaﬁilo získat renomované sólisty, jako jsou
maìarsk˘ barytonista Michele Kálmándi a americk˘ barytonista Gary Simpson (titulní role) a novozélandsk˘ basista Martin Snell (Daland). Dal‰ími sólisty mezinárodního v˘znamu, kteﬁí hostují v bûÏném repertoáru, jsou mj. bulharská sopranistka Elena Baramova (Turandot a Abigail) a bulharská sopranistka Zvetelina
Vassileva (Tosca).
❚
Tradicí jsou pﬁedstavení v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro. V roce 2007 si festival PraÏské jaro do svého programu vybral inscenace oper Giacoma Pucciniho Manon Lescaut (17. 5.)
a Giuseppa Verdiho La traviata (30. 5.). V roce 2008 byly do praÏskojarního programu zaﬁazeny balet Fantom
Opery (13. 5.), opera Bludn˘ Holanìan (29. 5.) a koncertní uvedení Griegova Peera Gynta (15. 5.). V roce
2009 jsou naplánovány inscenace Pucciniho Bohémy (17. 5. 2009) a Verdiho Rigoletta (28. 5. 2009).
❚
Státní opera Praha opakovanû hostuje na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomy‰l. V ãervnu 2008 zde pﬁedstaví kromû Griegova Peera Gynta (22. 6.) také dvakrát Verdiho operu Nabucco 23. a 24. 6.
pod taktovkou britského dirigenta a stálého hosta Státní opery Praha Hilaryho Griffithse.

3 | 3 | Programy pro dûti a mládeÏ
❚
Nov˘m projektem s názvem Státní opera Praha dûtem je od prosince 2007 program pro dûtské diváky,
konkrétnû pro Ïáky 1. stupnû základních ‰kol. Jedná se o cyklus ‰esti náv‰tûv (do kvûtna 2008), v nichÏ se
dûti seznamují se svûtem operní hudby. Jednotlivé díly cyklu (v délce nepﬁesahující 60 minut) nabízejí prÛﬁez dvou oper, a to ve scénické podobû v provedení sólistÛ a ãlenÛ sboru SOP. Jedno setkání je vûnováno baletnímu umûní, poslední – sedmé dopoledne nav‰tíví malí diváci pﬁedstavení Rusalky 3. 6. 2008. Cyklus byl
prakticky okamÏitû zaplnûn, pro dal‰í sezonu plánuje Státní opera Praha pokraãování s roz‰íﬁením programu i pro Ïáky 2. stupnû základních ‰kol.
❚
I v roce 2007 pokraãovala SOP v naplÀování své dramaturgické linie: uvádûní operních a baletních titulÛ pro dûti a mládeÏ a spolupráci se ‰kolami v‰ech stupÀÛ. K nejpopulárnûj‰ím patﬁí inscenace oper
Carmen, Kouzelná flétna, Turandot, Rusalka, Lazebník sevillsk˘ a balety Labutí jezero, Popelka a Sen noci
svatojánské. Pro rodiãe s dûtmi a mládeÏ byly pﬁipraveny ãtyﬁi zvlá‰tní abonentní ﬁady (Rodiny + Studentská
+ Divadlo pro dûti + Odpoledne v opeﬁe) s v˘raznou finanãní slevou, a dále tzv. vánoãní dárek s názvem
Dûtem pro radost, kter˘ je v prodeji od poloviny listopadu do poloviny prosince. Informace o vhodn˘ch titulech i ﬁada praktick˘ch rad pro rodiãe jsou k dispozici v samostatném oddílu na webov˘ch stránkách
Státní opery Praha.
❚
Velkou tradici má Baletní pﬁípravka Státní opery Praha pro dûti od pûti let, která pracuje jiÏ tﬁináct let,
od sezony 2007/08 pod vedením ‰éfa baletu Pavla ëumbaly. O ‰kolu je stále velk˘ zájem. Vybrané dûti se
uplatÀují i na scénû Státní opery Praha. V souãasné dobû má pﬁípravka kolem 100 ÏákÛ.
❚
Tradicí je rovnûÏ spolupráce s Kühnov˘m dûtsk˘m sborem a chlapeck˘m sborem Pueri gaudentes. Dûti
vystupují v inscenacích Státní opery Praha (Kouzelná flétna, Carmen, Turandot ad.) a dostávají i pﬁíleÏitost
k samostatn˘m koncertním vystoupením o Vánocích. Je to jedna z cest, jak získávat budoucí operní diváky:
dûti mají moÏnost seznámit se podrobnû se zákulisím, vystupovat na jevi‰ti a ﬁada z nich se pak v dospûlém
vûku vrací do na‰í opery jako vûrní diváci.
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3 | 4 | Opatﬁení pro zdravotnû postiÏené obãany
¤e‰ení zvlá‰tních bezbariérov˘ch pﬁístupÛ je vzhledem k architektuﬁe historického objektu velmi problematické. K tomu je nutné pﬁipoãíst i polohu SOP vedle Radio Liberty/Radio Free Europe, kdy bezpeãnostní
opatﬁení ztûÏují pﬁístup do divadla v podstatû v‰em divákÛm. Pﬁesto je zdravotnû handicapovan˘m obãanÛm vûnována náleÏitá pozornost, která spoãívá ve vyãlenûní zvlá‰tních míst, ochotné pomoci uvadûãek
apod. DrÏitelÛm prÛkazÛ ZTP a ZTP-P a jejich doprovodu jsou poskytovány 50% slevy, a to na v‰echna
pﬁedstavení. V roce 2006 byl v rámci dal‰í etapy rekonstrukce budovy novû zﬁízen bezbariérov˘ vchod pro
zdravotnû handicapované diváky a sociální zaﬁízení.

3 | 5 | Systém cenového zv˘hodnûní
Pro pﬁedplatitele bylo v sezonû 2007/08 urãeno 11 rÛzn˘ch abonentních cyklÛ (Premiéry, Svûtové operní hity, Velká ﬁada, Malá ﬁada, Rodiny, Odpoledne v opeﬁe, Pﬁedstavení pro dÛchodce nad 60 let, Nové inscenace, Studentská, Divadlo pro dûti a Sváteãní ﬁada) s v˘raznû zv˘hodnûnou slevou od 40% do 80% oproti bûÏn˘m cenám vstupenek. Tradiãnû byly v roce 2007 pﬁipraveny tﬁi vánoãní abonentní cykly – celkem na ‰est
titulÛ (3 x 2 pﬁedstavení) s témûﬁ 70% slevou. V roce 2007 byla novû zavedena sleva 50% pro seniory pﬁi
nákupu vstupenek na II. balkon.
Dal‰í v˘razné slevy jsou urãeny pro studenty, a to ve tﬁech formách. První, dosahující v˘‰e aÏ 80%, je spojena se zakoupením celoroãního abonentního cyklu „Studentská ﬁada“, kter˘ je v prodeji vÏdy od bﬁezna do
kvûtna na následující divadelní sezonu. Druhou pﬁedstavují v‰echny vstupenky na II. balkon, které mohou
drÏitelé karty ISIC (International Student Identity Card) zakoupit se slevou 50%. Tﬁetí umoÏÀuje získat v‰em
studentÛm stﬁedních a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol vstupenky na II. balkon za symbolickou cenu 20 Kã a novû byla zavedena moÏnost získat tyto vstupenky za 20 Kã pût minut pﬁed pﬁedstavením kamkoliv, tedy i do
pﬁízemí.
Díky cenové politice Státní opery Praha je zhruba tﬁetina kapacity divadla cenovû bûÏnû dostupná tuzemskému publiku.

3 | 6 | V˘znamné události v SOP, v˘stavní a ediãní ãinnost
V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI
❚
Událostí roku 2007 se stalo hostování slavné
americké sopranistky Michèle Crider v titulní roli
Pucciniho Tosky (27. 5. 2007). Zá‰titu nad pﬁedstavením pﬁevzal americk˘ velvyslanec J. E. Richard
Graber. Nemen‰í událostí byla opakovaná hostování
prvních sólistÛ Anglického národního baletu Darii
Klimentové a Dmitri Gruzdyeva v baletu Petra Iljiãe
âajkovského Labutí jezero (9., 11., 22. 4. 2007,
22. 1. a 7. 5. 2008).
❚
Kompletní provedení scénické hudby E. H.
Griega k Ibsenovu Peeru Gyntovi ve Státní opeﬁe
Praha bylo v anketû o nejlep‰í Inscenaci roku 2007,
vypsané Divadelními novinami, nominováno na
Inscenaci roku s odÛvodnûním, Ïe se jedná o „vskutku ojedinûl˘ umûleck˘ záÏitek v evropském kontextu.“ (Michael Soukup, Divadelní noviny 8. 1. 2008)

❚
Stál˘ host Státní opery Praha Nikola Márová
získala prestiÏní Cenu Thálie 2007 za ztvárnûní
dvojrole Odetty/Odilie v inscenaci âajkovského
Labutího jezera, kterou má Státní opera Praha na repertoáru od bﬁezna 2007. Sólistka Státní opery Praha
Anda-Louise Bogza získala cenu Thálie za roli
Minnie v Pucciniho opeﬁe Dûvãe ze Západu, kterou
vytvoﬁila na scénû Národního divadla v Praze.

K O N C E R T Y, P ¤ E D S TAV E N Í
1.
Prague Ballet Gala
Unikátní pﬁehlídka svûtového baletního umûní, kterou pﬁipravila ve Státní opeﬁe jiÏ podruhé spoleãnost Mezinárodní balet Praha.
11. 1. 2007
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2.
Benefiãní koncert Trebbia
Koncert uspoﬁádala Galerie Miro ve spolupráci se
Státní operou Praha a pﬁedala ceny Trebbia v˘znamn˘m osobnostem za tvÛrãí ãinnost a dále za podporu umûní. Slavnostní veãer vysílala pﬁím˘m pﬁenosem âT 2.
26. 1. 2007
3.
Burza mlad˘ch zpûvákÛ
Burza mlad˘ch zpûvákÛ do 35 let poﬁádá na scénû
Státní opery Praha jiÏ nûkolik let Jednota hudebního
divadla ve spolupráci se Státní operou Praha za podpory Ministerstva kultury âR a Nadace Îivot Umûlce. Studenti a absolventi umûleck˘ch ‰kol prakticky
z celého svûta se zde mohou pﬁedstavit zástupcÛm
divadel, agentur i kritické a teoretické obci.
2. 4. 2007
4.
Galakoncert Opera 2007
Slavnostní veãer na závûr 8. roãníku Festivalu hudebního divadla Opera 2007. Mladé pûvce doprovázel orchestr Státní opery Praha pod taktovkou Roberta Jindry.
3. 4. 2007
5.
Balet Gala
Gala pﬁedstavení svûtov˘ch baletních hvûzd z Petrohradu a Národních divadel v Praze a Brnû v rámci
6. roãníku projektu Ruská kultura v âeské republice.
Hlavním producentem byla SNIP & CO, reklamní
spoleãnost, s.r.o., ve spolupráci s Národním divadlem v Brnû, Státní operou Praha, agenturou MEDIA-CENTRE a dal‰ími partnery.
16. 4. 2007
6.
XV. Puccini Festival
Puccini Festival zahájil uÏ popatnácté divadelní sezonu Státní opery Praha. Pﬁedchozí zamûﬁení festivalu na italskou operu bylo v roce 2007 zúÏeno na
opery Giacoma Pucciniho (Tosca, Madama Butterfly,
Manon Lescaut a Turandot).
28. 8. – 8. 9. 2007
7.
Galakoncert Mladí pûvci Jarmile Novotné,
Sto let od narození první ãestné ãlenky Státní opery
Praha a svûtovû proslulé pûvkynû Jarmily Novotné
(23. 9. 1907 – 9. 2. 1994) pﬁipomnûla Státní opera
Praha koncertem, v nûmÏ poskytla pﬁíleÏitost vystoupit na své scénû mlad˘m pûvcÛm. Bylo to symbolické – i Jarmila Novotná debutovala na jevi‰ti jiÏ
ve sv˘ch 17 letech.
22. 9. 2007
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8.
Hostování Baletu Národního divadla v Brnû
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie
Choreografie: Zdenûk Proke‰
9. 10. 2007
9.
Hostování Baletu Národního divadla v Brnû
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie
Choreografie: Zdenûk Proke‰
30. 10. 2007
10. Koncert Harlem Gospel Choir
Vystoupení svûtoznámého amerického sboru Harlem Gospel Choir v rámci jeho turné s názvem God
Bless the Children – World Tour 2007. Poﬁadatelem
byla agentura 10:15.
1. 11. 2007
11.
Pocta choreografovi Pavlu ·mokovi
Îivotnímu jubileu v˘znamného ãeského choreografa, prof. Pavla ·moka (22. 10. 2007), bylo vûnováno
slavnostní pﬁedstavení Prokofjevovy Popelky, kterou prof. ·mok reÏijnû a choreograficky nastudoval
spolu se ‰éfem baletu SOP Pavlem ëumbalou. ¤editel Státní opery Praha Mgr. Jaroslav Vocelka pﬁedal
prof. ·mokovi medaili Státní opery Praha za celoÏivotní zásluhy o rozvoj ãeského taneãního umûní.
27. 11. 2007
12. âesk˘ slavík Mattoni 2007
JiÏ poosmé se ve Statní opeﬁe Praha uskuteãnilo
slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ ankety âesk˘ slavík Mattoni. Anketu poﬁádala agentura Musica Bohemica,
pﬁím˘ pﬁenos odvysílala televize Nova.
8. 12. 2007
13. + 14. In natali Domini –
vánoãní koncerty Státní opery Praha
Na tradiãních dvou vánoãních koncertech vystoupil
tentokrát KühnÛv dûtsk˘ sbor, kter˘ slaví svou jubilejní 75. sezonu. KühnÛv dûtsk˘ sbor úãinkuje jiÏ ﬁadu let pravidelnû v pﬁedstaveních Státní opery Praha.
25. a 26. 12. 2007

V ¯ S TAV Y
❚
V˘stava portrétÛ malíﬁky Alexandry Parik
9. 1. 2007 byla zahájena v˘stava portrétÛ malíﬁky
ãesko-francouzského pÛvodu Alexandry Parik. Mladá talentovaná umûlkynû se zamûﬁuje na v˘znamné
osobnosti ze souãasnosti i minulosti, které jsou jí
osobnû blízcí. Pﬁedstaveny byly portréty Madeleine
Albrightové, Medy Mládkové, Václava Havla a ﬁady
dal‰ích.
9. 1. – 16. 6. 2007

vyrocka 5ak

17.4.2008 10:54

Stránka 15

❚
V˘stava Státní opera Praha 2001 – 2007
Fotografie Jana Kaãíra z pﬁedstavení i zákulisí Státní
opery Praha
1. 9. – 11. 11. 2007
❚
Múza oãima múz
Harfenistka a básníﬁka ZbyÀka ·olcová byla zachycena na portrétech ãesk˘ch a zahraniãních fotografek. Autorem projektu byl fotograf a publicista Josef
Louda, patronem v˘stavy se stal fotograf Jan Saudek.
12. 11. 2007 – 4. 1. 2008

EDIâNÍ âINNOST
❚

BroÏura Státní opera Praha:
Sezona 2007/2008
âesko-anglická broÏura s informacemi o premiérách
a repertoáru operního a baletního souboru, inscenaãních t˘mech a sólistech, s uvedením dat pﬁedstavení.
Nechybûjí ani fotografie z pﬁedstavení, jmenovit˘
soupis sólistÛ, dirigentÛ, ãlenÛ orchestru a sboru
a praktické informace pro náv‰tûvníky.
❚
âasopis Státní opery Praha
Hlavním cílem ãasopisu Opera je seznámit ‰irokou
veﬁejnost s umûleckou ãinností Státní opery Praha,
pﬁiblíÏit repertoár a inscenaãní zámûry v rozhovorech s hlavními tvÛrci, dirigenty a reÏiséry, seznamovat se zákulisím divadla a v historickém seriálu
postupnû pﬁedstavovat slavné umûlce v této divadelní budovû od jejího zaloÏení v roce 1888. Dal‰í
dÛleÏitou funkcí ãasopisu je udrÏovat pravideln˘
kontakt Státní opery Praha s abonenty i se stál˘mi

náv‰tûvníky. ZároveÀ slouÏí jako v˘znamné médium propagace Státní opery Praha doma i v zahraniãí. Velk˘ ohlas veﬁejnosti stále trvá, a to pﬁedev‰ím
díky zajímavû podávan˘m historick˘m seriálÛm,
rozhovorÛm s v˘jimeãn˘mi umûlci, hostujícími na
scénû Státní opery, a v neposlední ﬁadû i grafické
atraktivnosti.
âasopis je nabízen zdarma pﬁi v‰ech pﬁedstaveních
Státní opery Praha. Vychází 4x do roka v ãeskoanglické podobû a obû verze jsou publikovány
i na internetov˘ch stránkách Státní opery Praha
www.opera.cz.
Novinkou je od roku 2008 pﬁedplatné ãtvrtletníku
Opera za cenu po‰tovného, a to pro zájemce jak
z âeské republiky, tak zahraniãí.
❚
Kalendáﬁ Státní opera Praha 2008
Kalendáﬁ dobov˘ch pohlednic ke 120. v˘roãí budovy Státní opery Praha
❚
|
|
|
|
|

|
|
|
|

Programové broÏury
Lidsk˘ hlas & Prsy Tirésiovy (F. Poulenc)
Manon Lescaut (G. Puccini)
Peer Gynt (E. Grieg)
Labutí jezero (P. I. âajkovskij)
zvlá‰tní skládaãka pro hostování
Michèle Crider v titulní roli Tosky
(27. 5. 2007)
Galakoncert Mladí pûvci Jarmile Novotné
(22. 9. 2007)
In natali Domini – vánoãní koncerty
Státní opery Praha (25., 26. 12. 2007)
Skládaãka Vánoãní abonmá 2007
BroÏura Pﬁedplatné Státní opery Praha
2007/2008
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Hospodaření SOP za rok 2007

Státní opera Praha má právo k hospodaﬁení se tﬁemi objekty, tj. historickou budovou, provozní budovou
a skladem dekorací v mûstské ãásti Praha 9 – âakovice. V‰echny jmenované objekty se odepisují, protoÏe
jsou v úãetnictví organizace ocenûny. Historická budova je zapsaná ve státním seznamu nemovit˘ch národních kulturních památek pod ã. 1-1314 a provozní budova byla prohlá‰ena za kulturní památku. Kost˘mní
v˘pravy se nacházejí v pronajatém skladu v Praze 10 – Stra‰nice. Organizace nemá majetek zatíÏen˘ vûcn˘mi bﬁemeny, vyjma tûch, které jsou ze zákona, tj. rozvody tepla, plynu a vody. Pohledávky, které jsou pﬁedmûtem právního vymáhání, nejsou v˘znamné a daﬁí se je prÛbûÏnû ﬁe‰it.
Státní opera Praha neãerpala finanãní prostﬁedky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpoãtu
Evropské unie ani jiné mimorozpoãtové prostﬁedky.

4 | 1 | Pﬁíjmy a v˘daje
Údaje o pﬁíjmech a v˘dajích jsou uvedeny v závazné pﬁíloze ã. 2 vãetnû plnûní závazn˘ch limitÛ státního
rozpoãtu.
Pﬁehled rozepsan˘ch závazn˘ch ukazatelÛ pro rok 2007

Pﬁíloha 2
v tisících Kã

Ukazatel
A
Platy zamûstnancÛ
Ostatní osobní náklady
Pﬁíspûvek na provoz od zﬁizovatele
Dotace na neinvestiãní náklady
financované z programu ISPROFIN
Odvod z odpisÛ do státního rozpoãtu
Pﬁepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
Systémové dotace na investice financované
z programu ISPROFIN

Rozpoãet
schválen˘
po zmûnách

Skuteãnost

1
89 655
1 950
137 615

2
90 928
2 000
138 615

3
85 381
1 710
139 515

0
2 500
380

601
5 000
380

600
5 000
368

0

773

773

âerpání finanãních prostﬁedkÛ u akcí financovan˘ch z programu ISPROFIN bylo u neinvestiãních i investiãních dotací pokryto z rezervního fondu MK.
Vlastní v˘nosy organizace ãinily 130 176 tis. Kã.
V prÛbûhu roku bylo celkem 5 úprav schváleného rozpoãtu na rok 2007:
I.
úpravou rozpisu rozpoãtu byl nav˘‰en limit u ostatních osobních nákladÛ o 50 tis. Kãa souãasnû byl
o tuto ãástku zv˘‰en pﬁíspûvek na provoz.
II.
úpravou rozpisu rozpoãtu byl nav˘‰en limit na platy zamûstnancÛ o 1200 tis. Kã, tj. vãetnû zákonn˘ch
odvodÛ 1644 tis. Kã. Toto zv˘‰ení osobních nákladÛ bylo pokryto sníÏením rozpisu rozpoãtu v poloÏce
ostatní sluÏby.
III. úpravou rozpisu rozpoãtu byly zv˘‰eny osobní náklady o 100 tis. Kã, tj. platy zamûstnancÛ o 73 tis.
Kã, zákonné odvody 26 tis. Kã a zákonné sociální náklady 1 tis. Kã. Zv˘‰ení osobních nákladÛ bylo pokryto nav˘‰ením pﬁíspûvku na provoz o 100 tis. Kã.
IV. úprava rozpisu rozpoãtu znamenala poskytnutí neinvestiãních prostﬁedkÛ v rámci kulturních aktivit
ve v˘‰i 300 tis. Kã na poﬁízení divadelní v˘pravy pro baletní inscenaci Fantom v Opeﬁe.
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Hospodaření SOP v roce 2007

V.
úprava rozpisu rozpoãtu pﬁedstavovala nav˘‰ení pﬁíspûvku na provoz o 850 tis. Kã, které se promítlo
v poloÏce nákladÛ ostatní sluÏby.
Kromû tûchto úprav rozpisu rozpoãtu uvolnilo MK z rezervního fondu ãástku 773 tis. Kã na dokonãení
investiãní akce v rámci programu ISPROFIN – Ochranné zábrany a 600 tis. Kã na neinvenãní akci v rámci
programu ISPROFIN – Poﬁízení v˘poãetní techniky.
Obû tyto akce byly ukonãeny v roce 2007 a v ﬁádném termínu bylo provedeno jejich závûreãné
vyhodnocení.
Pﬁíspûvek zﬁizovatele, Ministerstva kultury âeské kultury, byl 139 515 tis. Kã.

4 | 2 | Financování reprodukce majetku v rámci
programu ISPROFIN

Z rezervního fondu MK âR byly v prÛbûhu roku uvolnûny finanãní prostﬁedky v rámci programu ISPROFIN
na investiãní akce i na krytí neinvestiãní potﬁeb.
Neinvestiãní dotace
Neinvestiãní prostﬁedky ve v˘‰i 600 tis. Kã byly urãeny na akci – Poﬁízení v˘poãetní techniky. Z tûchto
finanãních prostﬁedkÛ byly poﬁízeny PC sestavy se základním programov˘m vybavením, tiskárny a LCD
monitory. Jednalo se o v˘mûnu po‰kozené a nefunkãní v˘poãetní techniky za novou.
Investiãní dotace
Investiãní prostﬁedky ve v˘‰i 773 tis. Kã byly urãeny na akci – Ochranné zábrany. Tato akce byla zahájena
jiÏ v roce 2006. Ochranné zábrany mají zamezit po‰kození spodní partie objektu historické budovy
Státní opery Praha, jejíÏ fasáda byla v pﬁedchozím období opravena.
Obû tyto akce byly ukonãeny v roce 2007 a v ﬁádném termínu bylo provedeno jejich závûreãné vyhodnocení.

4 | 3 | Poãet pﬁedstavení
4 | 3 | 1 | Na scénû Státní opery Praha
Na scénû Státní opery Praha se v roce 2007 uskuteãnilo celkem 255 pﬁedstavení (vãetnû 5 koncertních
a divadelních akcí externích poﬁadatelÛ), z toho bylo 188 vlastních operních pﬁedstavení, 57 pﬁedstavení baletních a 5 koncertÛ. Tento poãet byl dosaÏen navzdory mûsíãnímu turné Státní opery Praha do Japonska
a hostování v Rakousku a Nûmecku a je absolutnû limitní pﬁi zaji‰tûní odpovídající úrovnû pﬁedstavení po
stránce nejen umûlecké, ale i provozní.
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4 | 3 | 2 | V âeské republice

V zahraniãí

OPERNÍ SOUBOR

OPERNÍ SOUBOR

Operní soubor neuskuteãnil v roce 2007
v tuzemsku Ïádné pﬁedstavení.

Operní soubor uskuteãnil v roce 2007
celkem 31 úspû‰n˘ch pﬁedstavení.

BALETNÍ SOUBOR

Soul, JiÏní Korea
G. Bizet: Carmen
25. 8. – 3. 9. 2007 (3 pﬁedstavení)

Baletní soubor realizoval v roce 2007
celkem 5 pﬁedstavení.
Praha, Kostel ·imona a Judy
Jak se dûlá balet, 15. 1. 2007 (2 pﬁedstavení)
Chrudim
Dáma s kaméliemi, 19. 2. 2007 (1 pﬁedstavení)
Kolín
Dáma s kaméliemi, 15. 10. 2007 (1 pﬁedstavení)
Jablonec nad Nisou
Time of Pain, 14. 12. 2007 (1 pﬁedstavení)

Japonsko
G. Verdi: La traviata
12. 10. – 13. 11. 2007 (23 pﬁedstavení + 1 koncert)
Rakousko, Salcburk
G. Rossini: Lazebník sevillsk˘
12. a 13. 10. 2007 (2 pﬁedstavení)
Nûmecko, Regensburg
G. Verdi: La traviata
4. 7. 2007 (1 pﬁedstavení)
Nûmecko, Mannheim
G. Verdi: La traviata
17. 7. 2007 (1 pﬁedstavení)

BALETNÍ SOUBOR
Baletní soubor uskuteãnil v roce 2007
celkem 1 pﬁedstavení.
Nûmecko, Calw
P. I. âajkovskij: Labutí jezero
27. 12. 2007

Poãet pﬁedstavení na scénû SOP, v âeské republice a v zahraniãí celkem:
Operní soubor: 219 pﬁedstavení a 5 koncertÛ
Baletní soubor: 63 pﬁedstavení

Poãet pﬁedstavení celkem
(vãetnû 5 koncertních a divadelních akcí externích poﬁadatelÛ na scénû SOP):

18 |

292

vyrocka 5ak

17.4.2008 10:54

Stránka 19

4 | 4 | Náv‰tûvnost

Hospodaření SOP v roce 2007

Rok 2007 patﬁí z hlediska obchodního k nejúspû‰nûj‰ím rokÛm v historii Státní opery Praha.
Pﬁedstavení SOP na domácí scénû v Praze zhlédlo 194 856 divákÛ. Toto ãíslo nicménû není koneãné – je tﬁeba vzít v úvahu zahraniãní turné obou souborÛ, abychom dostali celkov˘ poãet náv‰tûvníkÛ pﬁedstavení
SOP. Na zahraniãních zájezdech shlédlo operní pﬁedstavení SOP pﬁes 90 000 divákÛ, baletní pﬁedstavení
700 divákÛ. Na tuzemsk˘ch zájezdech nav‰tívilo baletní pﬁedstavení pﬁes 1650 divákÛ. Na zahraniãních
a tuzemsk˘ch zájezdech nav‰tívilo operní a baletní pﬁedstavení SOP pﬁes 92 350 divákÛ.
Celková náv‰tûvnost pﬁedstavení obou souborÛ SOP na domácí scénû, v âechách a zahraniãí bylo
více neÏ 287 200 divákÛ.

4 | 4 | 1 | Celková prÛmûrná náv‰tûvnost v SOP
Celková prÛmûrná náv‰tûvnost na domácí scénû dosáhla v˘‰e 74,1%, coÏ je nárÛst o cca 2,3%. DosaÏená
úroveÀ náv‰tûvnost je nejúspû‰nûj‰í za nûkolik posledních let. Operní pﬁedstavení se podílejí 75,4%, koncerty 80,7% a balet 69,1%. Nejvy‰‰í náv‰tûvnost byla v dubnu resp. v prosinci, 83,0% resp. 80,8%, nejniÏ‰í tradiãnû v srpnu 54,2%.
Z pohledu náv‰tûvnosti byla nejúspû‰nûj‰í – kromû tradiãních prosincov˘ch pﬁedstavení Straussova Netop˘ra (100% pﬁi 3 reprízách) – inscenace Bernsteinova Candida (91, 6% pﬁi 3 reprízách) a Bizetovy Carmen
(89,9% pﬁi 14 reprízách).

4 | 4 | 2 | Struktura náv‰tûvníkÛ v SOP
Struktura náv‰tûvníkÛ (zahraniãní versus domácí) zÛstává v zásadû za poslední léta pﬁibliÏnû stejná. V typicky divadelních mûsících (listopad – bﬁezen) tvoﬁí domácí náv‰tûvníci zhruba 60 % klientely SOP,
v turisticky atraktivních mûsících (duben – ﬁíjen) se tento podíl sniÏuje na cca 20 %. Pﬁesto lze konstatovat,
Ïe díky skladbû dramaturgického a repertoárového plánu, prezentace SOP a cenové politice, vãetnû pﬁedplatného, se domácí publikum do SOP vrací. VÏdyÈ cca tﬁetina kapacity divadla má na bûÏná pﬁedstavení
v˘‰i vstupného od 100 do 400,- Kã, coÏ je jistû pﬁijatelná cena i ve vztahu ke kvalitû tûchto míst. Také sloÏení zahraniãních náv‰tûvníkÛ zÛstává v posledních tﬁech letech v zásadû nezmûnûno. Snad jen lze zaznamenat ãásteãn˘ pokles podílu náv‰tûvníkÛ z Nûmecka. Z celkového poãtu zahraniãních náv‰tûvníkÛ tvoﬁí
cca 35% diváci z anglosask˘ch zemí, 20% z Nûmecka, 10% z Francie, 8% ze ·panûlska, 7% z Itálie a 5%
z Japonska.

4 | 4 | 3 | Nejhranûj‰í tituly v SOP
LABUTÍ JEZERO
RIGOLETO
RUSALKA
LA TRAVIATA
CARMEN
TOSCA

25x
22x
20x
15x
14x
14x

4 | 4 | 4 | Nejvy‰‰í prÛmûrná náv‰tûvnost v SOP
NETOP¯R
CANDIDE
CARMEN
LA TRAVIATA
NABUCCO
AIDA

100,0%
91,6%
89,9%
89,7%
89,6%
87,9%

(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi

3 reprízách)
3 reprízách)
14 reprízách)
15 reprízách)
12 reprízách)
11 reprízách)
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4 | 5 | TrÏby
4 | 5 | 1 | Celkové trÏby za pﬁedstavení na scénû v SOP
Celková trÏba ze vstupného na domácí scénû v SOP pﬁedstavuje ãástku 83 395 917,- Kã. Také tento údaj stejnû jako náv‰tûvnost na domácí scénû je ãásteãnû zkreslen˘ dlouhodob˘m zájezdem do Japonska a s tím souvisejícím omezen˘m provozem na domácí scénû vãetnû nárÛstu baletních pﬁedstavení s niÏ‰ími cenami
vstupenek. Z hlediska obchodního byl nejúspû‰nûj‰ím mûsícem prosinec, kdy celkové trÏby dosáhly v˘‰e
10 636 298,- Kã pﬁi 27 pﬁedstaveních, a kvûten (10 442 122,- Kã pﬁi 26 pﬁedstaveních).

4 | 5 | 2 | PrÛmûrné trÏby za pﬁedstavení v SOP
PrÛmûrná trÏba na jedno pﬁedstavení je 333 584,- Kã, coÏ je cca o 2% více neÏ v roce 2006. PrÛmûrná trÏba
operního pﬁedstavení je 370 164,- Kã, koncertÛ 79 996,- Kã a baletního pﬁedstavení 235 251,- Kã.
Z hlediska obchodního byla, kromû inscenace Netop˘r, nejúspû‰nûj‰í inscenací opera La traviata. Pﬁi 15 reprízách a náv‰tûvnosti 89,7% bylo dosaÏeno celkov˘ch trÏeb 6 799 913,- Kã, coÏ pﬁedstavuje prÛmûrnou trÏbu 453 328,- Kã na jedno pﬁedstavení.

4 | 5 | 3 | Nejvy‰‰í prÛmûrná trÏba za pﬁedstavení v SOP
Nejvy‰‰í prÛmûrná trÏba za jedno pﬁedstavení, odehrané na domácí scénû, byla tradiãnû v kvûtnu
(401 620,- Kã), nejniÏ‰í jako obvykle v lednu (261 018,- Kã).
NETOP¯R
LA TRAVIATA
NABUCCO
CARMEN
AIDA
KOUZELNÁ FLÉTNA
TOSCA

793
453
448
444
432
429
410

333,328,276,653,561,331,335,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

4 | 5 | 4 | Nejvy‰‰í celkové trÏby jednotliv˘ch titulÛ v SOP
RIGOLETTO
LABUTÍ JEZERO
LA TRAVIATA
RUSALKA
CARMEN
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8
7
6
6
6

861
957
799
555
225

274,280,913,208,148,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

(22
(25
(15
(20
(14

pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
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Státní opera Praha

1.1.2007 – 31.12.2007 – celkem
¤azeno podle pﬁedstavení abecednû

Pﬁedstavení

TrÏba SO v Kã

Poãet prod.
míst

4 758
202
704
6 225
502
460
21
219
5 151
6 799
7 957
3 467
2 433
4 214
2 720
5 379
2 380
2 885
639
8 861
595
6 555
983
197
325
5 744
2 850
158

10
1
2
13
1
1

Aida
Balet Gala
Candide
Carmen
Cosi fan tute
Dáma s kaméliemi
Koncert Mladí Pûvci
Koncert P.Gynt
Kouzelná flétna
La Traviata
Labutí Jezero
Lazebník sevillsk˘
Lucia di Lammermoor
Madama Butterfly
Manon Lescaut
Nabucco
Netop˘r
Popelka
Prsy Tiresiovy
Rigoletto
Romeo a Julie
Rusalka
Sen noci svatojánské
Sicilské ne‰pory
Time of Pain
Tosca
Turandot
Vánoãní koncert
Celkem

176
108
513
148
947
599
578
850
975
913
280
650
255
004
793
308
000
520
676
274
518
208
215
963
070
683
143
550

83 395 917

Státní opera Praha

1
10
14
21
7
5
7
8
11
3
9
4
16
1
14
4
2
10
5
1

205
040
917
320
310
600
527
824
387
270
516
256
653
925
712
321
123
390
219
973
311
977
105
454
411
290
971
849

194 856

PrÛmûrná
trÏba v Kã
432
202
234
444
251
115
21
109
429
453
318
315
221
383
226
448
793
206
127
402
297
327
140
197
81
410
316
79

Poãet nabíd.
míst

561
108
838
653
474
150
578
925
331
328
291
241
205
091
733
276
333
109
935
785
759
760
459
963
268
335
683
275

Poãet
repríz

%
náv‰tûv

611
061
183
814
082
184
041
082
612
915
245
571
631
591
612
632
123
734
305
082
082
000
387
061
164
714
469
082

11
1
3
14
2
4
1
2
12
15
25
11
11
11
12
12
3
14
5
22
2
20
7
1
4
14
9
2

87,9%
98,0%
91,6%
89,9%
62,9%
38,2%
50,6%
87,6%
82,4%
89,7%
82,0%
62,7%
48,6%
68,4%
69,1%
89,6%
100,0%
63,7%
79,5%
73,5%
63,0%
71,3%
55,6%
42,8%
57,9%
69,9%
63,1%
88,8%

263 070

250

74,1%

11
1
3
14
2
4
1
2
12
15
26
11
11
11
12
12
3
14
5
23
2
21
7
1
4
14
9
2

333 584

1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 – celkem
¤azeno podle typu inscenace

Pﬁedstavení

TrÏba SO v Kã

Poãet prod.
míst

PrÛmûrná
trÏba v Kã

Poãet nabíd.
míst

Poãet
repríz

%
náv‰tûv

Balety
Koncerty
Opery

13 409 310
399 978
69 586 629

41 373
4 200
149 283

235 251
79 996
370 142

59 857
5 205
198 008

57
5
188

69,1%
80,7%
75,4%

Celkem

83 395 917

194 856

333 584

263 070

250

74,1%
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Závěr

V roce 2007 dosáhla Státní opera Praha vyrovnaného hospodáﬁského v˘sledku.
V prÛbûhu roku 2007 se Státní opera Praha musela vyrovnat s nerovnomûrn˘m v˘vojem nákladÛ a v˘nosÛ.
Zatímco v jarním období uvedla dvû operní premiéry (dvojtitul Prsy Tirésiovy a Lidsk˘ hlas a Manon
Lescaut) a jednu premiéru baletního pﬁedstavení (Labutí jezero), které byly finanãnû nároãné, v podzimním
období pak uvedla pouze premiéru koncertního provedení Griegova Peera Gynta. Naproti tomu vlastní v˘nosy, pﬁedev‰ím vstupné z pﬁedstavení, byly v˘raznû vy‰‰í aÏ v posledním ãtvrtletí kalendáﬁního roku, a to
hlavnû z dÛvodu mûsíãního turné v Japonsku v období ﬁíjen – listopad 2007. I pﬁes pokles kursu EUR, kter˘ ovlivnil koneãnou v˘‰i zahraniãních trÏeb z tohoto turné, se podaﬁilo vyrovnat ztrátu, která se jevila
v prÛbûhu roku.
V oblasti ostatních v˘nosÛ se v˘raznû zv˘‰ily trÏby za pronájem, které dosáhly v˘‰e pﬁes 8 mil. Kã a pomohly v˘znamnû vykr˘t nedostatek finanãních prostﬁedkÛ pﬁedev‰ím v období divadelních prázdnin.
Naopak byly v˘raznû niÏ‰í trÏby z reklamy a sponzoring byl témûﬁ nulov˘. Na nízké reklamû a sponzoringu
se ãásteãnû projevila i nepﬁíznivá kampaÀ proti oprávnûnosti existence Státní opery Praha jako samostatného subjektu.
S ohledem na v˘voj v˘nosÛ v prÛbûhu roku se vyvíjely i náklady, a to tak, Ïe v první polovinû roku byly
v souladu s premiérami upﬁednostÀovány náklady na umûleckou ãinnost pﬁed náklady provozními. Je tﬁeba
upozornit, Ïe k vyrovnanému hospodáﬁskému v˘sledku pﬁispûly i v˘sledné roãní náklady na elektrickou
energii, plyn a TUV, které s ohledem na mírné poãasí jak v letním, tak i v zimním období byly celkovû niÏ‰í témûﬁ o 2 mil. Kã proti rozpoãtu.
Tuzemské trÏby za rok 2007 jsou na srovnatelné úrovni s pﬁedchozími roky. Pro informaci pﬁehled pﬁedstavení a celkov˘ch trÏeb za 5 uplynul˘ch let:

Poãet pﬁedstavení
na domácí scénû
2003
2004
2005
2006
2007

249
257
255
264
250

celkové
trÏby
76
86
86
86
83

719
761
013
428
395

678,059,190,695,917,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Ekonomické v˘sledky Státní opery Praha v roce 2007 byly pﬁím˘m odrazem umûlecké koncepce, která spolu s cílenou propagací a marketingem a v neposlední ﬁadû i spoluprací s agenturou Bohemia Ticket, jeÏ
umoÏÀuje pomocí ‰piãkové technologie napojení SOP na tuzemské a zahraniãní prodejní systémy, pﬁispûla
k pﬁíznivému v˘sledku hospodaﬁení. PrÛmûrná náv‰tûvnost ve v˘‰i 74,1 % je nejvy‰‰í za nûkolik posledních
let (oproti roku 2006 nárÛst o cca 2,3%), obdobnû vzrostly prÛmûrné trÏby operních a baletních pﬁedstavení, které ãinily 333 584,- Kã, coÏ je o cca 2% více neÏ v roce 2006. Pﬁitom prÛmûrné ceny vstupenek jsou
stále na témûﬁ stejné úrovni jako v minul˘ch letech: prÛmûrná cena vstupenky na operní pﬁedstavení je 466,Kã, na baletní pﬁedstavení 324,- Kã a na koncert 95,- Kã.
Státní opera Praha vûnuje intenzivní pozornost mediální prezentaci jak v zahraniãí (nejnovûji dosáhla zaﬁazení na nejv˘znamnûj‰í operní server Operabase; www.operabase.com), tak v tuzemsku neustál˘m zlep‰ováním komunikace s diváky, vãetnû hledání nov˘ch forem oslovování nejmen‰ích divákÛ (nov˘ projekt pro
základní ‰koly s názvem Státní opera Praha dûtem). Maximálnû se snaÏí o zv˘‰ení úrovnû komfortu náv‰tûvy divadla a zlep‰ení péãe o seniory a handicapované obãany. Zv˘‰en˘ zájem o pﬁedplatné v posledních
tﬁech letech (i na jaﬁe 2008 zájem o pﬁedplatné na sezonu 2008/09) jednoznaãnû dokazuje, Ïe domácí publikum má o náv‰tûvy pﬁedstavení SOP stále vût‰í zájem a Ïe jej neodradí ani bezpeãnostní zátarasy kolem
Rádia Svobodná Evropa, které divákÛm jiÏ nûkolik let znaãnû znesnadÀují pﬁíchod do divadla. Jedin˘ moÏn˘ pﬁíchod je zcela neosvûtlen˘ podchod pod dálnicí a je v podstatû zázrak, Ïe tuzem‰tí i zahraniãní náv‰tûvníci takovou dobrodruÏnou cestu do operní budovy dennû podstupují.
Pﬁi hodnocení obchodní politiky SOP v roce 2007 v tuzemsku je tﬁeba opakovat argumenty posledních let,
Ïe SOP je nucena neustále hledat hranici mezi nároãn˘m a progresivním dramaturgick˘m plánem a divácky atraktivním repertoárov˘m plánem z hlediska zaji‰tûní ekonomického fungování SOP pﬁi omezen˘ch
finanãních prostﬁedcích.
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Cenovou politiku je nadále nutno diferencovat na stranû jedné ve vztahu vÛãi domácímu publiku, na stranû
druhé k zahraniãním náv‰tûvníkÛm v období turisticky atraktivním. Je tﬁeba více propagovat a prezentovat
zvlá‰tû odpolední pﬁedstavení, která jsou cenovû dostupná pﬁedev‰ím domácímu publiku. Pro domácí publikum SOP pﬁipravila nûkolik odpoledních „rodinn˘ch“ pﬁedstavení opery Rusalka a baletu Popelka
a celou ﬁadu slev pro seniory a studenty. Stál˘m úkolem SOP je citlivû udrÏovat pﬁíznivou relaci mezi celkovou náv‰tûvností a prÛmûrnou cenou vstupenek a z toho vypl˘vající celkové trÏby za vstupné. V˘‰e
trÏeb za vstupné pochopitelnû velmi podstatnû ovlivÀují i ekonomickou sobûstaãnost divadla. Ta v roce
2007 dosáhla v˘‰e 48%. Z toho vypl˘vá, Ïe pﬁíspûvek Ministerstva kultury âeské republiky na provoz ãinnosti Státní opery Praha je neustále nedostaãující.
Poãet pﬁedstavení na domácí scénû, v âeské republice a na zahraniãních zájezdech byl v roce 2007 (celkem
292) témûﬁ limitní pﬁi zachování umûlecké a provozní úrovnû pﬁedstavení. Tomuto stavu také odpovídá v˘‰e celkov˘ch trÏeb. Nelze v budoucnu poãítat s podstatn˘m nárÛstem náv‰tûvnosti v Praze (úroveÀ kolem
75 % je optimální). Dal‰í nárÛst trÏeb není moÏn˘ bez razantního zv˘‰ení cen vstupenek, coÏ by mimo jiné
z divadla vyhnalo ãeské publikum, nebo bez divácky „pﬁíli‰ vstﬁícného“ repertoáru, a to jsou trendy, kter˘mi se vedení SOP nechce v Ïádném pﬁípadû jít.
Operní i baletní premiéry roku 2007 se setkaly s velmi kladn˘m ohlasem divákÛ, kompletní provedení
scénické hudby Edvarda Griega k Ibsenovu Peeru Gyntovi bylo navrÏeno v pravidelné anketû Divadelních
novin na titul Nejlep‰í inscenace roku 2007. Vizitkou umûlecké úrovnû SOP je rovnûÏ skuteãnost, Ïe prestiÏní ceny Thálie 2007 získaly sólistka Státní opery Praha, sopranistka Anda-Louisa Bogza, a stál˘ host
Státní opery Praha, primabalerína Nikola Márová za hlavní roli v inscenaci âajkovského Labutího jezera
na scénû Státní opery Praha.
Za 15 let samostatné existence pﬁispûla Státní opera Praha v˘raznû k vytvoﬁení image Prahy jako kulturního
mûsta a je jeho neodmyslitelnou souãástí. Jak v poslední dobû konstatuje i odborná kritika, umûleckou
úrovní sv˘ch premiér i dramaturgick˘m plánem, v nûmÏ navazuje na nejlep‰í hledaãské tradice svého nûkdej‰ího pﬁedchÛdce, Nového nûmeckého divadla, je Státní opera Praha dÛstojnou vizitkou kulturní Prahy.

Mgr. Jaroslav Vocelka
¤ E D I T E L S T ÁT N Í O P E R Y P R A H A
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Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření
v roce 2007
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