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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 zﬁízenou Ministerstvem kultury âeské republiky.

Výroční zpráva
o činnosti
a hospodaření
v roce 2008
V˘roãní zpráva o ãinnosti a hospodaﬁení v roce 2008 si klade za cíl komplexnû zhodnotit ãinnost Státní
opery Praha v roce 2008, 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 (do 31. 8. 2008), MgA. Rudolf Kreãmer (od 1. 9. 2008)
Pavel ëumbala

2 | 1 | Organizační struktura a přehled pracovníků k 31. 12. 2008
Státní opera Praha mûla k 31.12. 2008 celkem 392 zamûstnancÛ ve fyzickém poãtu a 368,03 zamûstnancÛ
v pﬁepoãteném stavu. Kromû zamûstnancÛ byli v prÛbûhu roku 2008 angaÏováni umûlci z ﬁad operních 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
274
22
65
11
8

poãet
pﬁepoãten˘
11,40
257,00
19,13
61,50
11,00
8,00

392

368,03

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˘
255
33
12
57
123
30
108
65
43
29

poãet
pﬁepoãten˘
247,08
31,50
12,00
56,90
120,50
26,18
91,39
61,50
29,89
29,56

392

368,03

Závazné limity státního rozpoãtu byly v oblasti platÛ dodrÏeny a mzdové náklady ãinily
celkem 93 403 tis. Kã.

Platy
OON
Celkem

Upraven˘ rozpoãet
91 500
2 095

Skuteãnost
91 500
1 903

93 595

93 403

V prÛbûhu roku neãerpala Státní opera Praha mimorozpoãtové prostﬁedky na platy
a fond odmûn byl ãerpán ve v˘‰i 168,- Kã.
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2 | 2 | Základní personální údaje

Pﬁíloha ã. 1

1. âlenûní zamûstnancÛ podle vûku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
Vûk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
celkem
%

muÏi
1
31
36
66
57
23

Ïeny
4
31
37
36
37
33

celkem
5
62
73
102
94
56

%
1,3
15,8
18,6
26,0
24,0
14,3

214
53,0

178
47,0

392
100,0

100,0

2. âlenûní zamûstnancÛ podle vzdûlání a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
Vzdûlání
Z
V
SO
ÚS
ÚSO
VO
V·
celkem

muÏi
17
10
18
8
27
74
60

Ïeny
34
9
10
6
31
47
41

celkem
51
19
28
14
58
121
101

%
13,0
4,8
7,1
3,6
14,8
31,0
25,7

214

178

392

100,0

3. Celkov˘ údaj o vzniku a skonãení pracovních a sluÏebních pomûrÛ zamûstnancÛ v roce 2008

nástupy
odchody

poãet
80
91

4. Trvání pracovního a sluÏebního pomûru zamûstnancÛ – stav k 31. 12. 2008

do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
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poãet
148
95
49
42
58

%
37,8
24,2
12,5
10,7
14,8

392

100,0
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Činnost uměleckých souborů SOP
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Hodnocení premiér v roce 2008

OPERA
Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
N U I T P E R S A N E & H É L È N E /
PERSKÁ NOC & HELENA

záznam koncertu pro vysílání stanice Vltava a rozhlasové stanice Evropské vysílací unie (EBU).
Náv‰tûvnost byla 62, 1% pﬁi 3 reprízách.

âeská premiéra: 13. 2. 2008
Dirigent: Guillaume Tourniaire
Sbormistﬁi: Tvrtko Karloviã, Adolf Melichar

Ruggiero Leoncavallo (1857 – 1919)
L A B O H È M E

1. Umûleck˘ zámûr
Ke 120. v˘roãí své divadelní budovy pﬁipravila Státní opera Praha v ãeské premiéﬁe unikátní veãer dvou
dûl Camilla Saint-Saënse: byly jimi písÀov˘ cyklus
s orchestrem Perská noc a koncertní provedení opery
Helena. Francouzsk˘ skladatel Camille Saint-Saëns
byl v osobním spojení s Nov˘m nûmeck˘m divadlem (v jehoÏ budovû dnes Státní opera Praha pÛsobí); uskuteãnily se zde ãeské premiéry tﬁí jeho oper
a Saint-Saëns sám se zde pﬁedstavil na koncertû jako
klavírní virtuos. V Novém nûmeckém divadle rovnûÏ hostovala legendární australská pûvkynû Nellie
Melba, pro niÏ Saint-Saëns psal titulní roli ve své
opeﬁe Helena. Tyto skuteãnosti – spolu s nesporn˘mi hudebními kvalitami obou v podstatû neznám˘ch dûl – daly Státní opeﬁe Praha pﬁíleÏitost manifestovat právû v roce 120. v˘roãí existence budovy
své sepûtí s hledaãsk˘mi a progresivními idejemi
tehdej‰ího Nového nûmeckého divadla.

Obnovená premiéra: 6. 3. 2008

2. Realizace
Iniciátorem novodob˘ch premiér obou dûl ve Státní
opeﬁe Praha (zájem o novodobé premiéry projevily
rovnûÏ operní domy ve Francii a Itálii) byl tehdej‰í
‰éfdirigent Guillaume Tourniaire, kter˘ krátce pﬁedtím obû díla nahrál v Austrálii na CD pro spoleãnost
Melba Recordings. Obû díla proto detailnû znal a dokázal pﬁenést své nad‰ení na cel˘ soubor. Jak sólisté,
tak i sbor a orchestr pracovali s maximálním nasazením.
3. Ohlasy
Veãer se setkal s jednomyslnû kladn˘mi recenzemi
v odborném tisku, které ho oznaãily za „ojedinûl˘
záÏitek“ jak po dramaturgické, tak po interpretaãní
stránce. Chválen byl v˘kon dirigenta, orchestru i sólistÛ, Jany S˘korové, Richarda Samka a zejména
sopranistky Christiny Vasilevy. Lidové noviny konstatovaly, Ïe Státní opera Praha navazuje „se sympatick˘m sebevûdomím na nejlep‰í hledaãské tradice
Nového nûmeckého divadla a spolu s dobr˘m v˘konem orchestru jasnû vymezila nárok na své území
operní Prahy.“ (15. 2. 2008). âesk˘ rozhlas poﬁídil

Dirigent: Hilary Griffiths
ReÏie: Roman Hovenbitzer
Scéna a kost˘my: Pavel Bílek
Sbormistr: Tvrtko Karloviã, Adolf Melichar
1. Umûleck˘ zámûr
V obnovené premiéﬁe se po dvou sezonách vrátila
na scénu Státní opery Praha i ve skladatelovû vlasti
zﬁídkakdy uvádûná Leoncavallova Bohéma zpracovávající stejn˘ námût jako mnohem populárnûj‰í
Bohéma Giacoma Pucciniho. PraÏské uvedení bylo
po premiéﬁe 13. 3. 2003 v odborném ãeském i nûmeckém tisku oznaãeno za jednoznaãnou rehabilitaci tohoto neprávem opomíjeného Leoncavallova díla a setkalo se s velk˘m ohlasem i pﬁi hostování
SOP na operním festivalu v maìarském Miskolci
17. 6. 2006. Obnovená premiéra korespondovala
s oslavami 120. v˘roãí budovy Státní opery Praha
(1888–2008) a pﬁipomnûla její první etapu, Nové nûmecké divadlo, v nûmÏ se uskuteãnila ãeská premiéra této opery (30. 5. 1898).
2. Realizace
Nového hudebního nastudování se ujal britsk˘ dirigent Hilary Griffiths, kter˘ s na‰ím operním domem
spolupracuje uÏ ﬁadu let a nastudoval zde do té doby celkem 8 premiér. Se souborem má velmi dobr˘
vztah, takÏe pﬁíprava probíhala v inspirativní atmosféﬁe.
3. Ohlasy
Divácké ohlasy byly velmi pﬁíznivé a patﬁily celému
ansámblu v ãele se sólisty Jitkou Burgetovou,
Igorem Janem a Denisou Hamarovou, která byla za
ztvárnûní role Musetty nominována na cenu Thálie
2003.
Náv‰tûvnost byla 88, 4 % pﬁi 5 reprízách.
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Richard Wagner (1813 – 1883)
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER/
BLUDN¯ HOLANëAN
Premiéra: 29. 5. 2008
(v rámci programu MHF PraÏské jaro 2008)
Hudební nastudování a I. dirigent:
Guillaume Tourniaire
II. dirigent: Richard Hein
ReÏie: Stephen Taylor
Scéna: Laurent Peduzzi
Kost˘my: Nathalie Prats
Svûteln˘ design: Christian Pinaud
Sbormistﬁi: Tvrtko Karloviã, Adolf Melichar
1. Umûleck˘ zámûr
Richard Wagner byl v první etapû historie této budovy – v Novém nûmeckém divadle (1888–1938) –
jeho kmenov˘m autorem a Bludn˘ Holanìan patﬁil
tehdy k oblíben˘m titulÛm divadla. Úspû‰ná byla
i obû nastudování této opery ve Smetanovû divadle
(dnes Státní opera Praha), kdy první v reÏii Václava
Ka‰líka zaznamenalo rekordní poãet 104 repríz (od
premiéry 20. 2. 1959 do derniéry 27. 5. 1967) a druhé – opût v Ka‰líkovû reÏii – 42 repríz (od premiéry
30. 1. 1986 do derniéry 19. 1. 1990). Titul proto
vhodnû zapadal do koncepce oslav 120. v˘roãí budovy Státní opery Praha.
2. Realizace
Úskalím pﬁípravy inscenace se stala malá zku‰enost
britského reÏiséra Stephena Taylora se samostatn˘m
reÏijním vedením (dosud pracoval jako asistent reÏisérÛ) stejnû jako nepﬁipravenost ze strany dirigenta
Guillauma Tourniaira, kter˘ tuto operu nikdy pﬁedtím neﬁídil. Britsko-francouzsk˘ t˘m nedokázal navodit tvÛrãí atmosféru s interprety pﬁi realizaci tak
nároãného titulu. Situaci se snaÏil zachránit druh˘
dirigent Richard Hein, kter˘ dílo detailnû znal a mûl
s ním i praktické zku‰enosti z dirigování v Nûmecku. Reprízy, které ﬁídil Richard Hein, byly diváky pﬁijaty mnohem lépe neÏ premiéra a pﬁedstavení
s G. Tourniairem.
3. Ohlasy
Kritice v odborném ãeském i nûmeckém tisku bylo
podrobeno inscenaãní nastudování, za problematické
bylo oznaãeno hudební nastudování Guillaumem
Tourniairem. Naopak jednomyslnû bylo mimoﬁádnû
vysoko hodnoceno obsazení hlavních rolí v ãele s tuniskou sopranistkou Maidou Hundeling v roli Senty
a s maìarsk˘m barytonistou Michele Kalmandim
v roli Holanìana. Na tom se shodly i v‰echny zahraniãní recenze (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Opernglass, Opernwelt, Prager Zeitung ad.).
Náv‰tûvnost byla 74, 8 % pﬁi 10 reprízách.
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Giacomo Puccini (1858 – 1924)
L A B O H È M E
Premiéra: 23. 10. 2008
Hudební nastudování a I. dirigent: Ondrej Lenárd
II. dirigent: Jiﬁí ·trunc
ReÏie: Ondﬁej Havelka
Scéna: Martin âern˘
Kost˘my: Jana Zboﬁilová
Choreografie: Jana Hanu‰ová
Sbormistﬁi: Tvrtko Karloviã, Adolf Melichar
1. Umûleck˘ zámûr
První ãástí projektu sezony 2008/09 s názvem Tﬁi
podoby lásky byla Pucciniho Bohéma v nápadité,
neotﬁelé a vkusné reÏii Ondﬁeje Havelky. Státní opera Praha si od této inscenace slibovala dal‰í divácky
úspû‰n˘ titul, Bohéma navíc patﬁí k vrcholn˘m dílÛm svûtového kulturního dûdictví a ideálnû zapadá
do ‰ir‰ího dramaturgického rámce Státní opery
Praha. SOP chtûla rovnûÏ pﬁipomenout nadcházející
150. v˘roãí Pucciniho narození (22. 12. 2008).
2. Realizace
Námût z prostﬁedí paﬁíÏské bohémy byl reÏisérovi
Ondﬁeji Havelkovi evidentnû blízk˘: pﬁíbûh mlad˘ch
umûlcÛ sugestivnû zachytil bez romantického oparu,
realisticky s logick˘mi detaily, Ïivû rozehrál i sborové
scény. ReÏijní koncepci mûl do detailÛ pﬁipravenou,
byl velmi nároãn˘, ale zároveÀ velmi vstﬁícn˘ a komunikativní a skvûle vycházel s cel˘m souborem.
Premiéﬁe pﬁedcházela mimoﬁádnû nároãná dvoumûsíãní pﬁíprava i po stránce hudební. Hudebním nastudováním byl povûﬁen renomovan˘ slovensk˘ dirigent
Ondrej Lenárd, kter˘ je právem pokládán za jednoho
z nejlep‰ích odborníkÛ na italskou operu.
3. Ohlasy
Inscenace se setkala s velmi vﬁel˘m pﬁijetím publika i odborné kritiky. Vedle reÏijního pojetí Ondﬁeje
Havelky byl kladnû hodnocen i scénograf Martin
âern˘, kter˘ vystihl atmosféru PaﬁíÏe konce 19. století naplnûnou jiskﬁiv˘m, impresionistick˘m duchem,
a v˘tvarnice kost˘mÛ Jana Zboﬁilová. S velmi pochvaln˘mi recenzemi se setkalo rovnûÏ hudební nastudování Ondreje Lenárda a vyrovnané obsazení
v‰ech sólov˘ch rolí v obou alternacích. Christina
Vasileva a Svatopluk Sem byli nominováni na cenu
Thálie 2008 za ztvárnûní rolí Mimi a Marcella. V tradiãní anketû Divadelních novin byla Bohéma ve
Státní opeﬁe Praha nominována na Inscenaci roku
2008. Inscenace mûla obrovsk˘ úspûch a stala se jedním z nejnav‰tûvovanûj‰ích titulÛ Státní opery Praha.
Mezinárodní festival PraÏské jaro zaﬁadil tento titul na
svÛj program (17. 5. 2009).
Náv‰tûvnost byla 91, 8 % pﬁi 8 reprízách.

Činnost uměleckých souborů SOP

BALET
Petr Malásek (1964) / Libor Vaculík (1957)
FA N T O M O P E RY
Svûtová premiéra: 10. 4. 2008
Libreto: Libor Vaculík
Dirigent: Pavel ·najdr, Tomá‰ Koutník
Choreografie a reÏie: Libor Vaculík
Scéna: Martin âern˘
Kost˘my: Ludmila Várossová

ztvárnûní titulní role navrÏen do ‰ir‰í nominace na
prestiÏní cenu Thálie. Inscenace sv˘m atraktivním
námûtem i zpracováním oslovila ‰iroké spektrum
publika a rychle se zaﬁadila k repertoárov˘m stálicím baletu Státní opery Praha.
Náv‰tûvnost byla 79, 3 % pﬁi 10 reprízách.

Bedﬁich Smetana (1824 – 1884)
MÁ VLAST
Obnovená premiéra: 4. 12. 2008

1. Umûleck˘ zámûr
Vedle klasického repertoáru se balet Státní opery soustavnû vûnuje uvádûní pÛvodních novinek. V tomto pﬁípadû si zku‰en˘ choreograf a reÏisér Libor Vaculík vybral jako námût celoveãerního pﬁedstavení
román Gastona Lerouxe Le Fantom de l’Opera, znám˘ i ze slavné muzikálové verze. Dûj byl ov‰em pﬁenesen do specifického baletního prostﬁedí a o zkomponování originálního hudebního doprovodu byl
poÏádán Petr Malásek. Inscenaãní t˘m si dal za cíl vytvoﬁit v nejlep‰ím slova smyslu atraktivní podívanou,
velké taneãní drama, nabité emocemi a dûjov˘mi
zvraty, které diváky zaujme melodicky bohatou hudbou, nápadit˘m v˘tvarn˘m ﬁe‰ením, ale pﬁedev‰ím
taneãnû-dramatick˘mi kreacemi baletních sólistÛ
i dokonalou sehraností baletního sboru.
2. Realizace
Premiéra romanticky ladûného baletu na motivy románu Gastona Lerouxe Le Fantom de l’Opera se stala jedním z nejnároãnûj‰ích projektÛ za celou dobu
existence souboru. Choreograf Libor Vaculík kladl
dÛraz nejen na technickou brilanci, ale v neb˘valé
míﬁe se snaÏil pﬁivést taneãníky k psychologicky
bohatému, pﬁesvûdãivému odli‰ení jednotliv˘ch
charakterÛ. Nároãná byla pﬁíprava inscenace i po
stránce v˘tvarné, pﬁedev‰ím ve variabilní scénografické sloÏce, která vyuÏívá ﬁady scénick˘ch efektÛ
i efektu rychl˘ch zmûn prostﬁedí. Novou zku‰enost
pﬁinesla práce na pﬁedstavení orchestru Státní opery Praha ﬁízenému Pavlem ·najdrem a Tomá‰em
Koutníkem.
3. Ohlasy
Odborná kritika ve svém hodnocení vyzdvihla, jak
pﬁesvûdãivû se choreografovi Liboru Vaculíkovi podaﬁilo vyprávût romantick˘ pﬁíbûh v odlehãeném
duchu, zachytit charaktery postav v taneãním zpracovaní podbarveném v˘razn˘mi hudebními motivy,
s citem pro tvarování pohybov˘ch vazeb, které plynule navazují jedna na druhou. Velkého ocenûní se
dostalo v˘konu celého souboru, pﬁedev‰ím technicky vyspûl˘m sólistÛm Zuzanû Hvízdalové, Richardu
Hlinkovi a Annû ·ãekalevû. Richard Hlinka byl za

Libreto: Ján ëurovãík, Martin Hrdinka
Dirigent: Pavel ·najdr
Choreografie a reÏie: Ján ëurovãík
Scéna: Boris Kudliãka
Kost˘my: Martin âern˘
1. Umûleck˘ zámûr
Jevi‰tní ztvárnûní kompletního Smetanova cyklu
symfonick˘ch básní Má vlast, nejv˘znamnûj‰ího hudebního symbolu ãeského národa, byla velkou v˘zvou jak pro balet Státní opery Praha, tak i orchestr
Státní opery Praha. Renomovan˘ slovensk˘ choreograf a reÏisér Ján ëurovãík podtrhl ve svém v˘pravném celoveãerním baletu sílu Smetanova díla jeho
bohat˘m vizuálním ztvárnûním. Aktualizované pﬁíbûhy jednotliv˘ch symfonick˘ch básní jsou pojaty
jako zamy‰lení nad na‰imi moderními dûjinami
s dÛrazem na klíãové body na‰í moderní historie.
2. Realizace
Ján ëurovãík pﬁinesl jasnou koncepci jevi‰tní podoby Smetanova díla. Jeho choreografie staví na efektním kontrastu velk˘ch sborov˘ch scén a intimních
duetÛ, pﬁitom v plné míﬁe vyuÏívá taneãního a v˘razového potenciálu baletního souboru. Pﬁi obnoveném nastudování dostali v˘raznou pﬁíleÏitost také
noví sólisté baletního souboru.
3. Ohlasy
Baletní podoba Mé vlasti se pﬁi obnovené premiéﬁe
setkala se vstﬁícn˘mi reakcemi publika, pﬁedev‰ím
mlad‰í generace. Mimoﬁádnû vﬁelého pﬁijetí se inscenaci, celému baletnímu souboru i orchestru
Státní opery Praha pod taktovkou Pavla ·najdra dostalo pﬁi pohostinském vystoupení v Theater Dortmund, které se uskuteãnilo 16. listopadu 2008,
v pﬁedveãer devatenáctého v˘roãí Sametové revoluce, za úãasti v˘znamn˘ch osobností politického
Ïivota.
Náv‰tûvnost byla 57, 9% pﬁi 3 reprízách.
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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, Saúdské Arábii, Velké Británii a Rusku)

❚

prezentace a recenze v zahraniãních odborn˘ch ãasopisech a denících: Nûmecko – Das Opernglass,
Opernwelt, Orpheus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Tageszeitung Berlin; Rakousko – Der Neue
Merker, Bühne; Francie – Music & Opera, Diapason; Velká Británie – Opera; Itálie – L’opera; USA –
Opera News a Musical America.com

❚

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“

❚

plnohodnotná 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, Art and Antique, âesk˘ rozhlas) + prostﬁednictvím mediálních partnerÛ (Právo, Prager
Zeitung, The Prague Post, Instinkt, Radio Classic, M.I.P., EuroAWK, pressweb.cz, tschechien-online).

2.

formou dlouhodobé spolupráce s médii formou reportáÏí, soutûÏí, rozhovorÛ (denní tisk, odborné
hudební ãasopisy Hudební rozhledy a Harmonie, Divadelní noviny, ãasopisy Kvûty, Glanc, Instinkt,
T˘den, Time-In, Reflex, Art and Antique, webové varianty deníku www.idnes.cz a t˘deníku
www.tyden.cz, âeská televize, âesk˘ rozhlas 3-Vltava, âesk˘ rozhlas 1-RadioÏurnál, Radio Classic,
Regina, 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.
âeská televize zaﬁazuje zpravodajství o ãinnosti Státní opery Praha, pﬁedev‰ím v kulturních magazínech, v poﬁadu Terra musica a v Událostech v kultuﬁe a rovnûÏ v poﬁadu Dobré ráno, kde se objevovaly zejména informace o operních a baletních premiérách a rozhovory s umûlci. âeská televize
rovnûÏ natoãila v prÛbûhu roku 2008 hodinov˘ dokument ke 120 letÛm historie divadelní budovy
Státní opery Praha (reÏie a kamera Martin Kubala), kter˘ bude zaﬁazen do vysílání âT 2 na jaﬁe 2009.

3.

soutûÏe o vstupenky na pﬁedstavení v rámci televizních poﬁadÛ Dobré ráno s âeskou televizí,
v poﬁadech âeského rozhlasu, Radio Classic a RadioÏurnálu.

4.

v pﬁípadû inscenací pro dûti a mládeÏ rozsáhlá mediální kampaÀ v základních a stﬁedních ‰kolách.
V prosinci 2007 byl zahájen mimoﬁádn˘ projekt Státní opera Praha dûtem s názvem Hurá do Opery,
kter˘ je uveﬁejÀován na webov˘ch stránkách Státní opery Praha. Od sezony 2008/09 byl vzhledem
k velkému zájmu ze strany ‰kol roz‰íﬁen o dal‰í cyklus Hurá do Opery II.
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5.

webové stránky Státní opery Praha (www.opera.cz) – dostupné také z adres http://operaprague.com;
http://staatsoper-prag.com; http://opera-de-prague.com – byly i v roce 2008 velmi hojnû
nav‰tûvovány. Z celkov˘ch 382.420 náv‰tûvníkÛ (tj. 31.868 náv‰tûv za mûsíc) bylo 341.886
z âeské republiky, 37.841 z Nûmecka, 20.052 z USA, 15.972 ze Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, 14.705 ze Slovenska, 9965 z Francie, 6863 z Rakouska, 6627 ze ·v˘carska,
6214 ze ·panûlska a 6124 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.

3 | 3 | V˘hled na rok 2009 a 2010
❚
Koprodukce s v˘znamn˘mi zahraniãními domy a festivaly je tﬁeba pﬁipravovat nûkolik let dopﬁedu.
V únoru 2009 se realizovala po dvouleté pﬁípravû dosud nejv˘znamnûj‰í koprodukce v historii ãesk˘ch
operních domÛ, a to se ãtyﬁmi subjekty – britsk˘m festivalem Aldeburgh Festival of Music and the Arts, rakousk˘m festivalem Bregenzer Festspiele, francouzskou Opéra de Lyon a Canadian Opera Company v Torontu. Pﬁedmûtem koprodukce byla opera Smrt v Benátkách zkomponovaná Benjaminem Brittenem
(1913–1976) podle slavné novely Thomase Manna. V âechách nebyla dosud uvedena. Inscenace v nastudování zahraniãního t˘mu v ãele s japonsk˘m reÏisérem Yoshi Oidou a britsk˘m dirigentem Hilary Griffithsem
mûla zcela mimoﬁádn˘ úspûch a získala dvû ceny na 9. roãníku Festivalu hudebního divadla Opera 2009
(Cena za nejlep‰í inscenaci a Cena za mimoﬁádnou interpretaci role pro tenoristu Alana Oka, kter˘ ztvárnil
hlavní roli Gustava von Aschenbacha).
❚
Dal‰ím koprodukãním partnerem se stane Teatro Municipal de Santiago, Chile. Státní opera Praha dohodla spolupráci na inscenaci opery Richarda Wagnera Tristan a Isolda, která byla v Santiagu s úspûchem uvedena v sezonû 2008/09. Do plánu Státní opery Praha byla zaﬁazena na kvûten 2010, hudebního nastudování se
ujme renomovan˘ britsk˘ dirigent Jan Latham König, stál˘ host VídeÀské státní opery, mnichovské Bavorské
opery a newyorské Metropolitní opery. Opera Tristan a Isolda se do budovy Státní opery Praha vrátí po 76 letech.
❚
Bûhem roku 2008 rovnûÏ probíhala jednání o jiÏ devátém hostování Státní opery Praha v Japonsku
(19. 10.–15. 11. 2009) s inscenací opery Aida v reÏii Massima Gasparòna (rovnûÏ v˘tvarník scény a kost˘mÛ); jedná se o inscenaci z operního festivalu Sferisterio v italské Maceratû. Japonsk˘m partnerem je
agentura Konzerthaus Japan.
❚
Úspû‰nû pokraãuje 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 následujících letech zde Státní opera Praha uvedla s mimoﬁádn˘mi ohlasy své inscenace Pucciniho opery Tosca (2006), Rossiniho Lazebníka sevillského (2007) a Pucciniho Turandot (2008). V ﬁíjnu 2009 zde bude hostovat s Verdiho operou Aida.
❚
Dal‰í zahraniãní destinací, kam se operní soubor vydá v ãervnu 2009, je slavn˘ operní festival v amfiteátru v tureckém Aspendos (Pucciniho Tosca, 23. 6.). Státní opera Praha zde jiÏ hostovala v roce 2002.
❚
V ﬁíjnu 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. Úãinkovat budou sólisté, sbor a orchestr SOP, taktovky se ujme kanadsk˘ dirigent etablovan˘ v âechách, Charles Olivieri-Munroe. S Institutem Bohuslava MartinÛ jedná Státní opera Praha
o moÏnosti svûtové premiéry Nokturna ã. 1 fis moll B. MartinÛ. Koncert bude natáãet âeská televize.
❚
Státní opera Praha intenzívnû hledá mladé perspektivní umûlce. K nov˘m objevÛm na praÏské operní
scénû patﬁí mexick˘ tenorista Rafael Alvarez, rusk˘ basista Taras Stonda a slovensk˘ tenorista Peter Berger.
Z mlad˘ch ãesk˘ch sólistÛ se po nûkolikerém úspû‰ném hostování stane od záﬁí 2009 stál˘m sólistou Státní
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opery Praha barytonista Svatopluk Sem, pﬁíleÏitost dostávají absolventi PraÏské konzervatoﬁe, Marie Fajtová,
Adam Plachetka, Ondﬁej Socha, Tereza ChyÀavová 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 operních divadel, umûleck˘ch agentur i kritické a teoretické obci. Zájem je
tradiãnû velk˘, kolem 60 interpretÛ z âeské republiky i zahraniãí. V roce 2009 se Burza uskuteãní ve Státní
opeﬁe Praha 6. dubna.
❚
Pro nové inscenace hledá Státní opera Praha zajímavé zahraniãní inscenátory, kteﬁí jsou finanãnû dostupní a pﬁitom jsou umûlecky suverénní. Sázkou na jistotu byla jiÏ zmínûná Brittenova Smrt v Benátkách
se zahraniãním t˘mem v ãele s v˘jimeãn˘m japonsk˘m reÏisérem Yoshi Oidou. Hostování ‰panûlského reÏiséra Marcela Lombardera a jeho t˘mu ve Wagnerovû opeﬁe Tristan a Isolda (zmínûná koprodukce s Teatro
Municipale, Santiago de Chile) slibuje podobnou sázku na jistotu vzhledem k nad‰en˘m odborn˘m kritikám po premiéﬁe této inscenace v Santiagu v roce 2008. Sólisty mezinárodního v˘znamu, kteﬁí hostují
v bûÏném repertoáru, jsou mj. bulharská sopranistka Jordanka Derileva, tuniská sopranistka Maida Hundeling, kanadsk˘ tenorista Mario Zhang, ukrajinsk˘ tenorista Igor Borko, korejsk˘ tenorista Yikun Chung,
tureck˘ tenorista Efe Kislali nebo maìarsk˘ barytonista Michele Kalmandi, kter˘ si praÏské publikum podmanil pﬁi svém praÏském debutu jako Holanìan ve Státní opeﬁe Praha; na na‰í scénû od té doby hostuje dále jako Scarpia a Rigoletto.
❚
Tradicí jsou pﬁedstavení v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro. V roce 2008 si
festival PraÏské jaro do svého programu vybral inscenace oper inscenace opery Bludn˘ Holanìan (29. 5.), baletu Fantom Opery (13. 5.) a koncertní titul Peer Gynt Edvarda Griega (15. 5.). V roce 2009 budou v rámci
MHF PraÏské jaro uvedeny Pucciniho Bohéma (17. 5. 2009) a obnovená premiéra Verdiho Otella (28. 5. 2009).
❚
RovnûÏ pokraãuje spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Smetanova Litomy‰l. Ve dnech
22. 6. – 24. 6. 2008 zde SOP hostovala s velk˘m ohlasem s koncertním uvedením Peera Gynta Edvarda
Griega a dvakrát s inscenací Verdiho opery Nabucco. Na rok 2009, kdy oslaví Smetanova Litomy‰l 60 let,
byla Státní opera Praha pozvána k hostování s inscenací Pucciniho opery Madama Butterfly (30. 6. 2009)
a s novou inscenací nazvanou Vivat opereta! (1. 7. 2009), která je prvním spoleãn˘m titulem operního a baletního souboru SOP.

3 | 4 | Programy pro dûti a mládeÏ
❚
Státní opera Praha dûtem. Od prosince 2007 nabízí Státní opera Praha zajímav˘ projekt pro Ïáky
1. stupnû základních ‰kol. V sezonû 2007/2008 se uskuteãnil cyklus ‰esti náv‰tûv (3. 12. 2007, 14. 1., 4. 2.,
25. 3., 21. 4. a 19. 5. 2008), které zahrnuly program od nahlédnutí do zákulisí velkého operního divadla aÏ
po seznámení se svûtem operní hudby formou scénick˘ch ukázek v provedení ãlenÛ opery a baletu SOP. O
projekt byl zcela mimoﬁádn˘ zájem, a proto se Státní opera Praha rozhodla ho od záﬁí 2008 roz‰íﬁit. Projekt
Hurá do Opery tak obsahuje v sezonû 2008/2009 dva cykly: pÛvodní cyklus Hurá do Opery I. se stejnou dramaturgickou nabídkou pro nové abonenty (15. 12. 2008, 5. a 19. 1., 9. 3., 20. 4., 18. 5. 2009) a pro úãastníky
loÀského cyklu pokraãování projektu Hurá do Opery II. (24. 11. 2008, 2. 2., 6. 4. a 4. 5. 2009). Na závûr obou
cyklÛ je zaﬁazena náv‰tûva dopoledního operního nebo baletního pﬁedstavení.
❚
Dûtská pﬁedstavení ve Státní opeﬁe Praha. V trendu posílit aktivní zájem dûtí a mládeÏe o hudební
divadlo pokraãuje Státní opera Praha nejen v dramaturgické linii (uvádûní titulÛ pro rodiny s dûtmi), ale
také roz‰íﬁením nabídky s v˘raznou finanãní slevou pro abonenty (tﬁi cílenû zamûﬁené cykly s názvem
Rodiny, Odpoledne v opeﬁe, Divadlo pro dûti). Pro mládeÏ byla vypsána abonentní ﬁada s názvem
Studentská a dále tzv. vánoãní dárek s názvem Dûtem pro radost, kter˘ je v prodeji od poloviny listopadu
do poloviny prosince. Pokraãovala rovnûÏ spolupráce 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. 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.
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❚
Baletní ‰kola pro dûti. Státní opera pokraãuje v organizování baletní v˘uky pro dûti, o kterou je stále
velk˘ zájem. Pﬁi Státní opeﬁe Praha pÛsobí dva samostatné subjekty: Olga Kyndlová – Baletní ‰kola pﬁi
Státní opeﬁe Praha, která ve Státní opeﬁe Praha existuje jiÏ 14 let, a od sezony 2008/2009 novû Baletní pﬁípravka Grishko. Vybrané dûti se uplatÀují i na scénû Státní opery Praha, v souãasné dobû mj. v operách
Kouzelná flétna, Madama Butterfly, Carmen, Pucciniho Bohéma a v baletu Labutí jezero. Vybrané dûti úãinkovaly rovnûÏ v Brittenovû opeﬁe Smrt v Benátkách.
❚
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, Bohéma 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.

3 | 5 | 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 pﬁíslu‰né sociální zaﬁízení.

3 | 6 | Systém cenového zv˘hodnûní
Pro pﬁedplatitele bylo v sezonû 2008/09 urãeno 10 rÛzn˘ch abonentních cyklÛ (Premiéry, Svûtové operní
hity, Velká ﬁada, Malá ﬁada, Rodiny, Odpoledne v opeﬁe, Seniorská ﬁada 1 a 2, Nové inscenace, Studentská
a Divadlo pro dûti) s v˘razn˘m zv˘hodnûním od 40% do 80% oproti bûÏn˘m cenám vstupenek. V roce
2008 byl zv˘‰en poãet vánoãních abonentních cyklÛ na ãtyﬁi cykly s 8 tituly (4 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 | 7 | V˘znamné události v SOP, v˘stavní a ediãní ãinnost
V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI
❚
Rok 2008 byl ve znamení oslav 120. v˘roãí budovy Státní opery Praha. Zahájil ho 5. 1. 2008 (v den
v˘roãí otevﬁení tehdej‰ího Nového nûmeckého divadla v roce 1888) Mimoﬁádn˘ den otevﬁen˘ch dveﬁí
(dal‰í se uskuteãnil 14. 6 2008). K dal‰ím v˘znamn˘m akcím patﬁila v˘stava unikátních historick˘ch
pohlednic budovy ze sbírkov˘ch fondÛ dokumen-

taãního stﬁediska Státní opery Praha a ze soukromé
sbírky Pavla Horníka v chodbách na 1. balkonû divadla (5. 1.–5. 7. 2008), vydání kalendáﬁe s v˘bûrem
z tûchto pohlednic a CD s historick˘mi nahrávkami
z inscenací Nového nûmeckého divadla, Velké opery 5. kvûtna, Smetanova divadla i se snímky z novodobé etapy Státní opery Praha. V rámci v˘roãí se
uskuteãnila slavnostní pﬁedstavení, slosování abonentÛ SOP s atraktivními cenami pro vítûze (vãetnû
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ceny pro nejstar‰í abonentku, paní Marii Hrachovou, nar. 1912), soutûÏe pro diváky v ãasopise Opera, beseda s v˘znamn˘mi pûvci NadûÏdou Kniplovou a Antonínem ·vorcem, v˘stava a pﬁedná‰ka
dr. Jiﬁího ·tilce o Gustavu Mahlerovi. V˘roãí byla
vûnována i velká pozornost v denním tisku, odborn˘ch ãasopisech (mj. celoroãní seriál v mûsíãníku
Hudební rozhledy) a v rozhlasov˘ch poﬁadech (zejména Vltava – âro 3 a Classic FM). âeská televize
bûhem roku pﬁipravila hodinov˘ dokumentární film
(reÏie a kamera Martin Kubala), kter˘ bude zaﬁazen
do vysílání âT 2 na jaﬁe 2009.
❚
V sezonû 2008/2009 uvádí Státní opera Praha
dramaturgicky cílen˘, tematick˘ projekt Tﬁi podoby
lásky, kter˘ náv‰tûvníkÛm nabídne ve tﬁech premiérách tﬁi mistrovská díla reprezentující v˘voj operního Ïánru a zároveÀ pﬁedstaví tﬁi rÛzné tváﬁe lásky,
jak je ve sv˘ch slavn˘ch dílech zachytili a pojednali skladatelé Giacomo Puccini (1858–1924), Benjamin Britten (1913–1976) a Giuseppe Verdi
(1813–1901). Cyklus zahájila Pucciniho Bohéma
(23. 10. 2008), následuje Smrt v Benátkách (26. 2.
2009) a Otello (28. 5. 2009), v odlehãené podobû (ale
pﬁesto s nikdy nechybûjící láskou) projekt doplní
komponovan˘ veãer pod názvem Vivat opereta (premiéra 2. 4. 2009). Souãástí celého projektu bude rovnûÏ v˘stava obrazÛ divadelního malíﬁe Jaroslava
Tomse (únor – duben 2009), fotografická v˘stava
a prezentace druhého dílu Dûjin Státní opery Praha
v obrazech a datech pﬁi pﬁíleÏitosti uvedení titulu
Vivat opereta ad.
❚
Kromû jiÏ zmínûného úspû‰ného hostování
operního souboru v Salcburku je tﬁeba zmínit mimoﬁádn˘ úspûch baletu Státní opery Praha v Dortmundu v Nûmecku s inscenací Má vlast. Pohostinské vystoupení v Theater Dortmund se uskuteãnilo
16. 11. 2008, v pﬁedveãer 19. v˘roãí Sametové revoluce. Iniciátorem slavnostní akce byl Honorární
konzul âeské republiky v Nûmecku pan Heinz Fennekold a spoleãnost Auslandsgesellschaft Deutschland. Za nûmeckou stranu se veãera zúãastnili ãelní
pﬁedstavitelé veﬁejného a politického Ïivota mûsta
Dortmund, za ãeskou stranu místopﬁedseda poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky Lubomír
Zaorálek. V˘kon taneãníkÛ i orchestru SOP byl odmûnûn bouﬁliv˘m, dlouhotrvajícím potleskem vãetnû závûreãn˘ch ovací ve stoje. Honorární konzul
Heinz Fennekold uvedl, Ïe by ve spolupráci s baletem SOP rád pokraãoval i v dal‰ích letech v rámci
mnohostrann˘ch kulturních v˘mûn.
❚
V˘jimeãn˘mi událostmi v oblasti baletu Státní opery Praha jsou rovnûÏ opakovaná pohostinská
vystoupení slavné primabaleriny Anglického národního baletu Darii Klimentové s Dmitri Gruzdyjevem
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v baletu Petra Iljiãe âajkovského Labutí jezero (9., 11.,
22. 4. 2007, 22. 1. a 7. 5. 2008) a dále s prvním sólistou Portugalského národního baletu Carlosem Pinillosem (8. 3. 2009) a s prvním sólistou ·védského královského baletu Jan-Erikem Wikströmem (17. 3. 2009).
❚
PrestiÏní ceny Thálie
29. 4. 2008 byly Ceny Thálie 2007 udûleny sólistce
Státní opery Andû-Louise Bogze za mimoﬁádn˘ Ïensk˘ jevi‰tní v˘kon v roli Minnie (Puccini: Dûvãe ze
Západu, Národní divadlo v Praze) a stálému hostu
baletu Státní opery Praha Nikole Márové za ztvárnûní dvojrole Odetty/Odilie v inscenací âajkovského
Labutího jezera, kterou ve Státní opeﬁe Praha choreograficky a reÏijnû pﬁipravili ‰éf baletu SOP Pavel
ëumbala a Hana Vláãilová.
Za rok 2008 získali nominace na Thálii sólistka
Státní opery Praha, sopranistka Christina Vasileva,
a stál˘ host Státní opery Praha, barytonista Svatopluk Sem (ten v ‰ir‰í nominaci), a to za ztvárnûní rolí Mimi a Marcella v nové inscenaci Pucciniho Bohémy na scénû Státní opery Praha. Do ‰ir‰í nominace se dostal i sólista baletu Státní opery Praha
Richard Hlinka za ztvárnûní titulní role v baletu
Fantom v Opeﬁe.
❚
Nová inscenace Pucciniho Bohémy získala
nominaci na Inscenaci roku 2008 v anketû o nejlep‰í Inscenaci roku vypisované kaÏdoroãnû Divadelními novinami.
❚
Od února 2008 byl do historické budovy
Státní opery Praha nainstalován speciální svûteln˘
systém, díky nûmuÏ je i bûhem pﬁedstavení osvûtlena unikátní stropní dekorativní freska Eduarda
Veitha.

K O N C E R T Y, P ¤ E D S TAV E N Í
1.
Prague Ballet Gala, 11. 1. 2008
Unikátní pﬁehlídka svûtového baletního umûní, kterou pﬁipravila ve Státní opeﬁe Praha jiÏ potﬁetí spoleãnost Mezinárodní balet Praha.
2.
Benefiãní koncert Trebbia, 18. 1. 2008
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.
3.
Pûveck˘ sbor Chanticleer, 7. 2. 2008
Mimoﬁádn˘ veãer svûtoznámého souboru z USA,
drÏitele ceny Grammy, kter˘ je podle zahraniãních
kritik nejlep‰í svûtov˘ muÏsk˘ sbor. Povûst tûlesa plnû potvrdilo i jeho první vystoupení v âeské repub-
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lice na scénû SOP. Koncert se uskuteãnil ve spolupráci s firmou Bohemia Ticket.
4.
Burza mlad˘ch zpûvákÛ, 14. 4. 2008
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.
5.-7. âínské umûní ve Státní opeﬁe Praha,
25. – 27. 6. 2008
Mimoﬁádn˘ projekt s názvem „Poznávejte âínu ve
stﬁední Evropû“ pﬁivítalo zcela zaplnûné hledi‰tû SOP
s nad‰ením. Ovace ve stoje patﬁily Umûleckému souboru ãínsk˘ch handicapovan˘ch umûlcÛ i Ïenské skupinû s názvem Nebeská krása národní hudby. Hlavním poﬁadatelem projektu byla Tisková kanceláﬁ Státní
rady âínské lidové republiky a Velvyslanectví âínské
lidové republiky v âeské republice, spolupoﬁadateli Beijing New Impressions Culture Develompent,
Umûleck˘ soubor ãínsk˘ch handicapovan˘ch umûlcÛ
a Státní opera Praha. Zá‰titu nad projektem pﬁevzalo
Ministerstvo kultury âeské republiky.
8.
Molière: Lékaﬁem proti své vÛli, 6. 8. 2008
V rámci 9. mezinárodního hudebního festivalu
Letní slavnosti staré hudby uvedla pﬁední francouz^
Moská divadelní spoleãnost La Fabrique à théatre
lièrovu komedii Lékaﬁem proti své vÛli. Autenticky
dobovû hrané pﬁedstavení s mluvou, gesty, líãením,
choreografií a hudbou 17. století se setkalo s nad‰en˘m ohlasem.
9.
XVI. Festival italské opery 22. 8. – 7. 9. 2008
Tradiãní festival, jímÏ Státní opera Praha zahajuje
od roku 1993 své divadelní sezony. V roce 2008 se
pﬁedstavilo nûkolik zajímav˘ch zahraniãních hostÛ:
maìarsk˘ barytonista Michele Kalmandi, ukrajin‰tí
tenoristé Dmytro Popov a Igor Borko, italsk˘ tenorista Luciano Mastro a francouzsk˘ tenorista Luca
Lombardi.
10. Ceny Sazky a Divadelních novin, 10. 10. 2008
Poprvé ve své osmileté historii byly Ceny Sazky
a Divadelních novin udûlovány na scénû Státní opery
Praha. Spoleãensk˘ veãer nazvan˘ Událost sezony –
sázka na kvalitu moderovali sólistka Státní opery
Praha, mezzosopranistka Andrea Kalivodová, a herec
Martin Dejdar. Vedle sólistÛ Státní opery Praha Jany
a Václava Siberov˘ch a Richarda Haana byli mezi úãinkujícími SoÀa âervená, Vlastimil Harapes, Jiﬁí Stivín,
Václav Postráneck˘ a skupina Bona Fide Tango.

Orchestr SOP ﬁídil Richard Hein, reÏie se ujal Lubor
Cukr. Veãer se uskuteãnil v kulisách pÛsobivé dekorace Milana Ferenãíka k Tro‰kovû Carmen, jedné
z nejúspû‰nûj‰ích inscenací Státní opery Praha. Záznam uvedla âeská televize 18. 10. na programu âT2.
11.

Skupina Kry‰tof a Richard Krajão
1. 12. 2008 (odpolední a veãerní koncert)
Mimoﬁádn˘ koncert skupiny Kry‰tof ve Státní opeﬁe
Praha 1. 12. 2008 byl tak rychle vyprodán, Ïe muselo b˘t pﬁidáno odpolední vystoupení, ale i na nûj fanou‰ci rozebrali lístky za nûkolik hodin. Skupina
Kry‰tof se pﬁedstavila spoleãnû se ãtyﬁicetiãlenn˘m
gospelov˘m souborem Alfa Gospel Praises ze Zábﬁehu na Moravû. Pﬁím˘ pﬁenos z této show uskuteãnil
portál iDNES.cz.
12. Pretty Woman, 29. 11. 2008
Závûreãné kolo 2. roãníku soutûÏe Pretty Woman ve
Státní opeﬁe Praha. Volba Pretty Woman âR 2008
pro Ïeny od 27 do 47 let probûhla v pﬁímém pﬁenosu na âT 1. Veãer moderovala Halina Pawlowská.
13. âesk˘ slavík Mattoni 2008, 13. 12. 2008
Deváté vyhlá‰ení ankety o âeského slavíka se opût
uskuteãnilo ve Statní opeﬁe Praha. Anketu poﬁádala
agentura Musica Bohemica, pﬁím˘ pﬁenos odvysílala televize Nova.
14. Vánoce v Opeﬁe, 15. 12. 2008
Benefiãní koncert pro Konto BARIÉRY uvedl ve
Státní opeﬁe Praha Wolf Star Production ve spolupráci s Bon Art Production a s Agenturou Karoliny
Hromádkové. Veãer nabídl smûs vánoãních a muzikálov˘ch skladeb, klasické hudby a swingu v podání pﬁedních ãesk˘ch umûlcÛ klasické i popové hudební scény (operní pûvci Eva Urbanová, Jana
Sibera a Jan Adamec, klarinetistka Ludmila Peterková, Helena Vondráãková, Leona Machálková,
Lenka Filipová, Lucia ·oralová, Láìa Kerndl, Peter
Lipa ad.). Orchestr Státní opery Praha hrál pod taktovkou Franti‰ka Drse.
15. Chvála koled, 25. a 26. 12. 2008
Na tradiãních dvou vánoãních koncertech 25. a 26. 12.
2008 vystoupil KühnÛv dûtsk˘ sbor se sv˘m sbormistrem, Prof. Jiﬁím Chválou. Na programu byl cyklus Benjamina Brittena A Ceremony of Carols, cyklus Vánoãní zpûvy a koledy Ivana Kurze a Gloria in
excelsis Deo Jiﬁího Temla. V Brittenovû a Temlovû
skladbû spoluúãinkovala vynikající ãeská harfistka
Jana Bou‰ková. KühnÛv dûtsk˘ sbor, kter˘ vloni
oslavil svou 75. sezonu, vystupuje jiÏ ﬁadu let pravidelnû v pﬁedstaveních Státní opery Praha.
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V ¯ S TAV Y
❚

V˘stava unikátních historick˘ch pohlednic
budovy Státní opery Praha
ze sbírkov˘ch fondÛ dokumentaãního stﬁediska
Státní opery Praha a ze soukromé sbírky Pavla
Horníka v chodbách na 1. balkonû divadla. V˘stava
se uskuteãnila v rámci oslav 120 let budovy Státní
opery Praha.
5. 1. – 5. 7. 2008
❚
V˘stava o Gustavu Mahlerovi
V˘stavu o svûtoznámém dirigentovi a skladateli
Gustavu Mahlerovi „Gustav Mahler a VídeÀ“ zapÛjãilo Rakouské kulturní fórum, s nímÏ SOP pravidelnû spolupracuje. Státní opera Praha ji doplnila
o ãást „Mahler a Praha“, zachycující Mahlerovo pÛsobení v Praze vãetnû Nového nûmeckého divadla
(kde mj. dirigoval svûtovou premiéru své vlastní úpravy opery Die drei Pintos od Carla Marii von
Webera, 18. 8. 1888). V˘stava se uskuteãnila v rámci oslav 120 let budovy Státní opery Praha.
1. 9. – 25. 11. 2008
❚
Státní opera Praha oãima dûtí
V˘tvarné práce dûtí, nav‰tûvujících cyklus Hurá do
opery. V˘stava ve foyeru divadla na 2. balkonû.
ﬁíjen 2008 – únor 2009

rech 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 ãesko-anglické 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 unikátních dobov˘ch pohlednic ke 120. v˘roãí budovy Státní opery Praha
❚

CD s historick˘mi i souãasn˘mi nahrávkami
ke 120 letÛm budovy Státní opery Praha

❚
|

Programové broÏury
Nuit Persane & Hélène / Perská noc & Helena
(C. Saint-Saëns)
Der fliegende Holländer / Bludn˘ Holanìan
(R. Wagner)
La bohème / Bohéma (G. Puccini)
Fantom Opery (P. Malásek, L. Vaculík)
zvlá‰tní skládaãka pro koncert pûveckého
sboru Chanticleer, 7. 2. 2008
zvlá‰tní skládaãka pro besedu s emeritními
sólisty Národního divadla, NadûÏdou
Kniplovou a Antonínem ·vorcem (14. 5. 2008)
Chvála koled – vánoãní koncerty Státní opery
Praha (25., 26. 12. 2007)
Skládaãka Vánoãní abonmá 2008
BroÏura Pﬁedplatné Státní opery Praha
2008/2009
Skládaãka 120 let budovy Státní opery Praha

EDIâNÍ âINNOST

|

❚

BroÏura Státní opera Praha:
sezona 2008/2009
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 rozhovo-

|
|
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Hospodaření SOP za rok 2008

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 2008

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
1

Skuteãnost

2

3

91 000
1 950
128 965

91 500
2 095
139 130

91 500
1 903
140 126

0
0
380

0
0
380

0
0
370

0

0

0

V roce 2008 neãerpala Státní opera Praha finanãní prostﬁedky z programu ISPROFIN.
Vlastní v˘nosy organizace ãinily 116 205 tis. Kã.
V prÛbûhu roku bylo provedeno celkem 13 úprav schváleného rozpoãtu na rok 2008:
I.
úpravou byly uvolnûny finanãní prostﬁedky v rámci v˘dajÛ na kulturní aktivity
ve v˘‰i 500 tis. Kã na projekt „Pﬁipomenutí 50. v˘roãí úmrtí Bohuslava MartinÛ –
V˘stava, hudební produkce B. MartinÛ na domácích a zahraniãních scénách“.
Finanãní prostﬁedky byly ãerpány v souladu s rozpisem dle jednotliv˘ch druhÛ
nákladÛ na pﬁípravu koncertu v roce 2009. XII. úpravou rozpisu pak byly provedeny
pﬁesuny mezi druhy nákladÛ pﬁi celkovém dodrÏení urãeného limitu.
II.

úpravou byl nav˘‰en pﬁíspûvek na provoz ve v˘‰i 100 tis. Kã, které byly urãeny na opravu
stﬁe‰ní krytiny skladového objektu dekorací v Praze 9 – âakovice poniãené vichﬁicí Emma.

III. úpravou byly nav˘‰eny neinvestiãní prostﬁedky v rámci v˘dajÛ na kulturní
aktivity v celkové ãástce 700 tis. Kã urãené na následující projekty:
„120. v˘roãí otevﬁení historické budovy divadla“ – 530 tis. Kã,
v tom akce – Vyrobení CD mapujícího nejúspû‰nûj‰í pﬁedstavení – 60 tis. Kã,
Vydání 2. dílu publikace Státní opera Praha – historie v obrazech a datech,
opereta a balet – 470 tis. Kã
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„120. v˘roãí otevﬁení historické budovy divadla“ – 170 tis. Kã,
v tom akce – Spu‰tûní projektu „Státní opera dûtem“ vã. pﬁíslu‰n˘ch
webov˘ch stránek – 170 tis. Kã.
Finanãní prostﬁedky byly plnû vyãerpány v souladu s rozpisem dle jednotliv˘ch
druhÛ nákladÛ, které byly zmûnûny na návrh SOP XIII. úpravou pﬁi celkovém
dodrÏení limitu. Nûkteré akce samozﬁejmû pokraãují i v roce 2009.
IV.

úpravou rozpisu rozpoãtu byl nav˘‰en pﬁíspûvek na provoz o 6 952 tis. Kã,
kter˘ byl jiÏ v pÛvodní v˘‰i nedostateãn˘, a to zejména v poloÏce ostatní sluÏby.
I pﬁes toto nav˘‰ení v‰ak nárÛst energií a ostatních nákladÛ a pﬁi trÏbách
ze vstupného bez dlouhodobého zahraniãního zájezdu v roce 2008 nebyly
zcela pokryty potﬁeby jak umûleckého, tak i ostatního provozu.

V.

úpravou byly pﬁidûleny investiãní prostﬁedky ve v˘‰i 2 100 tis. Kã v rámci
programu ISPROFIN na akci „SOP – rekonstrukce systému M a R“. VIII. úpravou
rozpoãtu byly tato systémová investiãní dotace sníÏena na 2 086 tis. Kã.
Ve skuteãnosti byly ãerpány prostﬁedky ve v˘‰i 2,085.475,- Kã. Jednalo se o rekonstrukci
mûﬁení a regulace s tím, Ïe se pﬁe‰lo na vy‰‰í úroveÀ ovládání, tj. byly zapojeny
zb˘vající prvky ruãního ovládání do systému automatického ﬁízení.

VI. úpravou rozpisu rozpoãtu byl nav˘‰en pﬁíspûvek na provoz o 685 tis. Kã,
o které byly zv˘‰eny osobní náklady. Na základû této úpravy mohly b˘t
alespoÀ vyplaceny zamûstnancÛm odpovídající odmûny, na které pÛvodní
rozpoãet nepostaãoval.
VII. úprava rozpoãtu pﬁedstavovala nav˘‰ení pﬁíspûvku 3 000 tis. Kã na provoz, které
z velké ãásti kompenzovalo v˘padek na stranû vlastních v˘nosÛ.
IX. úprava rozpoãtu znovu znamenala nav˘‰ení pﬁíspûvku na provoz
1 000 tis. Kã, pﬁiãemÏ toto nav˘‰ení pﬁedev‰ím pokrylo v˘padek v oblasti
ostatních v˘nosÛ.
X.

úpravou rozpisu rozpoãtu byl nav˘‰en pﬁíspûvek na provoz o 300 tis. Kã
a XI. úpravou o dal‰ích 400 tis. Kã. Obû tyto úpravy rozpisu rozpoãtu byly
urãeny na kompenzaci niÏ‰ích ostatních v˘nosÛ organizace.

Pﬁíspûvek zﬁizovatele, Ministerstva kultury âeské kultury, byl 142 602 tis. Kã.

4 | 2 | Poãet pﬁedstavení
4 | 2 | 1 | Na scénû Státní opery Praha
Na scénû Státní opery Praha se v roce 2008 uskuteãnilo celkem 274 pﬁedstavení (vãetnû 13 akcí externích poﬁadatelÛ), z toho bylo 199 vlastních operních a koncertních pﬁedstavení, 59 pﬁedstavení baletních a 3 koncerty. Tento poãet byl absolutnû limitní pﬁi zaji‰tûní odpovídající úrovnû pﬁedstavení po stránce nejen umûlecké, ale i provozní.

4 | 2 | 2 | V âeské republice
OPERNÍ SOUBOR
Operní soubor uskuteãnil v roce 2008 v tuzemsku
3 pﬁedstavení.
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Litomy‰l, Smetanova Litomy‰l
E. Grieg: Peer Gynt, 22. 6. 2008 (1 pﬁedstavení)
G. Verdi: Nabucco, 23. a 24. 6. 2008 (2 pﬁedstavení)
Baletní soubor
Baletní soubor nerealizoval v roce 2008 v tuzemsku Ïádné pﬁedstavení.

Hospodaření SOP v roce 2008

4 | 2 | 3 | V zahraniãí
OPERNÍ SOUBOR

BALETNÍ SOUBOR

Operní soubor uskuteãnil v roce 2008 v zahraniãí
2 pﬁedstavení.

Baletní soubor uskuteãnil v roce 2008 v zahraniãí
1 pﬁedstavení.

Rakousko, Salcburk
G. Puccini: Turandot
10. a 11. 10. 2008 (2 pﬁedstavení)

Nûmecko, Dortmund
B. Smetana: Má vlast
16. 11. 2008

Poãet pﬁedstavení na scénû SOP, v âeské republice a v zahraniãí celkem:
Operní soubor: 204 pﬁedstavení
Baletní soubor: 60 pﬁedstavení
Koncerty: 3
Akce externích poﬁadatelÛ: 13
Poãet pﬁedstavení celkem: 280
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4 | 3 | Náv‰tûvnost
Rok 2008 patﬁí z hlediska náv‰tûvnosti k úspû‰n˘m rokÛm v historii Státní opery Praha.
Pﬁedstavení SOP na domácí scénû v Praze zhlédlo 195 161 divákÛ. Toto ãíslo nicménû není koneãné – je
tﬁeba vzít v úvahu zahraniãní hostování obou souborÛ, abychom dostali celkov˘ poãet náv‰tûvníkÛ pﬁedstavení SOP. Na zahraniãních zájezdech zhlédlo operní a baletní pﬁedstavení SOP pﬁes 4922 divákÛ, na tuzemsk˘ch zájezdech nav‰tívilo operní pﬁedstavení pﬁes 6594 divákÛ.
Celková náv‰tûvnost pﬁedstavení obou souborÛ SOP na domácí scénû, v âechách a zahraniãí bylo více neÏ
206 677 divákÛ.

4 | 3 | 1 | Celková prÛmûrná náv‰tûvnost v SOP
Celková prÛmûrná náv‰tûvnost na domácí scénû dosáhla v˘‰e 71,8%. Operní pﬁedstavení se podílejí
72,3%, koncerty 72,4% a balet 70,0%. Nejvy‰‰í náv‰tûvnost byla pﬁekvapivû v únoru 79,7% a nejniÏ‰í tradiãnû v srpnu 47,2%.
Z pohledu náv‰tûvnosti byla nejúspû‰nûj‰í inscenace Bizetovy Carmen (96,7% pﬁi 13 reprízách),
Pucciniho Bohémy (91,8% pﬁi 8 reprízách) a Verdiho Aidy (91,3% pﬁi 8 reprízách).

4 | 3 | 2 | Struktura náv‰tûvníkÛ v SOP
Struktura náv‰tûvníkÛ (zahraniãní versus domácí) se zaãíná ve srovnání s minul˘mi lety postupnû mûnit.
âásteãné posílení domácích náv‰tûvníkÛ na úkor zahraniãních byl patrn˘ je‰tû pﬁed vznikem celosvûtové ekonomické krize jiÏ v prÛbûhu ãervna minulého roku. Dopad krize se pak naplno zaãal projevovat v prÛbûhu listopadu a prosince 2008, kdy z Prahy v zásadû zmizeli turisté ze západních zemí, coÏ byli potencionální náv‰tûvníci SOP. Pﬁi této pﬁíleÏitosti je nutno poznamenat, Ïe úbytek zahraniãních náv‰tûvníkÛ byl v
podstatû kompenzován domácími diváky. Návrat domácího publika je také v˘sledkem skladby dramaturgického a repertoárového plánu, prezentace SOP a cenové politiky vãetnû pﬁedplatného. VÏdyÈ cca tﬁetina
kapacity divadla má na bûÏná pﬁedstavení v˘‰i vstupného od 100 do 400 Kã, coÏ je jistû pﬁijatelná cena ve
vztahu ke kvalitû tûchto míst. SOP také na rozdíl od jin˘ch tuzemsk˘ch divadel nepﬁistoupila ke zv˘‰ení cen
vstupného a drÏí vstupné v posledních letech v zásadû na stejné úrovni.

4 | 3 | 3 | Nejhranûj‰í tituly v SOP
LABUTÍ JEZERO
RIGOLETTO
LA TRAVIATA
TOSCA
KOUZELNÁ FLÉTNA
COSI FAN TUTTE

29x
21x
17x
17x
16x
14x

4 | 3 | 4 | Nejvy‰‰í prÛmûrná náv‰tûvnost v SOP
CARMEN
BOHÉMA (Puccini)
AIDA
NETOP¯R
BOHÉMA (Leoncavallo)
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96,7
91,8
91,3
90,8
88,4

%
%
%
%
%

(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi
(pﬁi

13 reprízách)
8 reprízách)
8 reprízách)
3 reprízách)
5 reprízách)

4 | 4 | TrÏby
4 | 4 | 1 | Celkové trÏby za pﬁedstavení na scénû v SOP
Celková trÏba za vstupné na domácí scénû pﬁedstavuje ãástku 84 221 308 Kã, coÏ je o 825 391 Kã více neÏ
v roce 2007, kdy byl soubor SOP na dlouhodobém zájezdu v Japonsku. Z hlediska obchodního byl nejúspû‰nûj‰ím mûsícem kvûten, kdy celkové trÏby dosáhly 10 724 489 Kã pﬁi 26 pﬁedstaveních, a prosinec, kdy
celkové trÏby dosáhly v˘‰e 9 884 598 Kã pﬁi 27 pﬁedstaveních.

4 | 4 | 2 | PrÛmûrné trÏby za pﬁedstavení v SOP
PrÛmûrná trÏba na jedno pﬁedstavení odehrané v Praze je 322 687 Kã. Celková prÛmûrná trÏba je ãásteãnû
zkreslena skladbou pﬁedstavení (prÛmûrná trÏba operního pﬁedstavení je 354 363 Kã, koncertÛ 110 848 Kã
a baletních pﬁedstavení 243 130 Kã). Z hlediska obchodního je kromû inscenace Netop˘ra nejúspû‰nûj‰í inscenací Aida. Pﬁi 8 reprízách a náv‰tûvnosti 91,3 % bylo dosaÏeno celkov˘ch trÏeb 4 077 534 Kã, coÏ pﬁedstavuje prÛmûrnou trÏbu 509 692 Kã na jedno pﬁedstavení.

4 | 4 | 3 | Nejvy‰‰í prÛmûrná trÏba za pﬁedstavení v SOP
Nejvy‰‰í prÛmûrná trÏba na jedno pﬁedstavení, odehrané na domácí scénû, byla tradiãnû v kvûtnu (412
480 Kã), nejniÏ‰í jako obvykle v lednu (242 132 Kã).
NETOP¯R
AIDA
KOUZELNÁ FLÉTNA
CARMEN
LA TRAVIATA
NABUCCO
TOSCA

776
509
455
450
420
420
382

472,692,285,592,805,274,324,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

4 | 4 | 4 | Nejvy‰‰í celkové trÏby jednotliv˘ch titulÛ v SOP
LABUTÍ JEZERO
KOUZELNÁ FLÉTNA
LA TRAVIATA
TOSCA
RIGOLETTO
NABUCCO
CARMEN

8
7
7
6
6
5
5

997
284
153
499
385
883
857

831,562,690,506,303,838,696,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

(29
(16
(17
(17
(21
(14
(13

pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
pﬁedstavení)
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Státní opera Praha 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 – celkem
¤azeno podle pﬁedstavení abecednû
Pﬁedstavení

Aida
Bludn˘ Holanìan
Camille Saint-Saëns
Candide
Carmen
Cosi fan tutte
Dáma s kaméliemi
Fantom Opery
Chanticleer
Kouzelná flétna
La bohème (Leoncavallo)
La bohème (Puccini)
La Traviata
Labutí jezero
Lazebník sevillsk˘
Lucia di Lammermoor
Má vlast
Madama Butterfly
Manon Lescaut
Nabucco
Netop˘r
Peer Gynt
Popelka
Rigoletto
Rusalka
Sen noci svatojánské
Time of Pain
Tosca
Turandot
Vánoãní koncert
Celkem

TrÏba SO v Kã

4 077 534,2 155 017,232 490,837 217,5 857 696,3 520 671,75 353,2 195 800,184 525,7 284 562,1 394 958,2 564 460,7 153 690,8 997 831,1 136 633,1 062 326,430 264,4 721 916,891 699,5 883 838,2 329 415,219 262,1 998 555,6 385 303,3 254 771,565 710,81 137,6 499 506,2 089 507,139 662,84 221 308,-

Poãet prod.
míst

7
7
1
3
13
8

PrÛmûrná
trÏba v Kã

Poãet nabíd.
míst

Poãet
repríz

%
náv‰tûv

602
785
938
477
085
571
309
256
914
902
602
641
875
061
585
539
808
208
448
419
835
795
363
955
029
782
443
315
989
630

509 692,215 502,77 497,167 443,450 592,251 477,75 353,219 580,184 525,455 285,278 992,320 558,420 805,310 270,284 158,177 054,143 421,363 224,222 925,420 274,776 472,219 262,199 856,304 062,295 888,113 142,81 137,382 324,348 25,69 831,-

8
10
3
5
13
14
1
10
1
16
5
8
17
30
4
6
3
13
4
14
3
1
10
21
11
5
1
17
16
2

328
410
123
205
533
574
041
410
041
656
205
328
697
189
164
246
123
533
164
574
123
041
410
861
451
205
041
697
246
082

8
10
3
5
13
14
1
10
1
16
5
8
17
29
4
6
3
13
4
14
3
1
10
21
11
5
1
17
6
2

91,3%
74,8%
62,1%
66,8%
96,7%
58,8%
29,7%
79,3%
87,8%
77,5%
88,4%
91,8%
78,4%
76,4%
62,1%
40,7%
57,9%
68,0%
58,8%
78,4%
90,8%
76,4%
61,1%
54,7%
70,1%
53,4%
42,6%
69,6%
63,9%
78,3%

195 161

322 687,-

271 701

261

71,8 %

Poãet
repríz

%
náv‰tûv

8
12
4
7
13
23
2
2
1
9
2
11
2
6
11
8
2
12
3
1

Státní opera Praha 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 – celkem
¤azeno podle typu inscenace
Pﬁedstavení

TrÏba SO v Kã

Poãet prod.
míst

PrÛmûrná
trÏba v Kã

Poãet nabíd.
míst

Balety
Koncerty
Opery

14 344 650,775 939,69 100 719,-

43 0222
5 277
146 862

43 130,110 848,354 363,-

61 419
7 287
202 995

59
7
195

70,0%
72,4%
72,3%

Celkem

84 221 308,-

195 161

322 687,-

271 701

261

71,8 %
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Závěr

Státní opera Praha ukonãila rok 2008 se ztrátou ve v˘‰i – 1,799.702,- Kã. Od jeho poãátku se v‰ak musela vyrovnávat s napjatou finanãní situací. Bez realizace dlouhodobého zahraniãního zájezdu byly vlastní v˘nosy zcela závislé na tuzemsk˘ch trÏbách ze vstupného. Pro srovnání uveìme rok 2007, kdy Státní opera
Praha uskuteãnila mûsíãní turné po Japonsku a v téÏe dobû realizovala i pﬁedstavení na domácí scénû: vlastní v˘nosy organizace ãinily 130 176 tis. Kã. V roce 2008 byly pouze 116 205 tis. Kã. Ekonomická sobûstaãnost dosáhla v roce 2008 v˘‰e 45%, a to je zejména pro Ministerstvo kultury varovn˘m ukazatelem. Jeho
pﬁíspûvek na provoz Státní opery Praha ve v˘‰i 142 602 tis. Kã je stále v˘raznû nedostaãující.
❚
Navzdory ekonomické krizi v posledních mûsících roku 2008 byly tuzemské trÏby za pﬁedstavení na
domácí scénû na srovnatelné úrovni s pﬁedchozími roky. Pro informaci pﬁehled pﬁedstavení a celkov˘ch trÏeb
za 5 uplynul˘ch let:
Poãet pﬁedstavení
na domácí scénû

celkové
trÏby

2004
2005
2006
2007
2008

86
86
86
83
84

257
255
264
250
261

761
013
428
395
221

059
190
695
917
308

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

❚
Nicménû je tﬁeba zdÛraznit, Ïe zvlá‰tû pak ve II. pololetí 2008, a to v mûsících záﬁí – listopad, byly
trÏby ve srovnání s pﬁedchozími roky niÏ‰í pﬁedev‰ím vzhledem ke klesajícímu poãtu zahraniãních náv‰tûvníkÛ, zpÛsobenému v‰eobecnou hospodáﬁskou krizí. Ta se podepsala rovnûÏ na pﬁíjmech z pronájmÛ
nemovitého majetku a reklamy, které byly niÏ‰í, coÏ opût ukazuje na trend ‰etﬁení zejména u soukrom˘ch
subjektÛ. Dokladem je i v˘‰e danû z pﬁíjmÛ, která se trvale sniÏuje. Za této situace samozﬁejmû nepostaãovala v˘‰e pﬁíspûvku na provoz stanovená rozpisem rozpoãtu, která i po úpravách bûhem roku nestaãila pokr˘t propad ve vlastních v˘nosech.
❚
Náklady se vyvíjely bûhem roku v souladu s rozpoãtem, u jednotliv˘ch druhÛ nedo‰lo ani k v˘raznému pﬁekroãení, av‰ak ani k úsporám.
❚
Ve II. pololetí 2008 se zaãala zásadnû mûnit struktura zahraniãních náv‰tûvníkÛ âeské republiky a Prahy. Celkov˘ poãet zahraniãních turistÛ zÛstal v podstatû stejn˘, ale byl zaznamenán znaãn˘ úbytek turistÛ
ze západní Evropy a zejména z USA a Velké Británie v souvislosti pﬁedev‰ím s kursem dolaru a britské libry ve prospûch náv‰tûvníkÛ ze Slovenska, Polska, Ukrajiny a Ruska. Turisté ze západních zemí byli vÏdy
i potencionálními náv‰tûvníky Státní opery Praha. Je ov‰em nutné zdÛraznit, Ïe do urãité míry byl úbytek
tûchto divákÛ v podstatû kompenzován domácím publikem. Státní opera Praha není v Ïádném pﬁípadû
umûleckou destinací urãenou v˘luãnû ãi pﬁeváÏnû zahraniãnímu publiku. Domácí náv‰tûvníky má Státní
opera Praha ostatnû na zﬁeteli i pﬁi skladbû repertoáru – pﬁedev‰ím s ohledem na nû zvolila v sezonû
2008/09 v rámci projektu Tﬁi podoby lásky jako nov˘ titul prokomponovan˘ opernû-baletní veãer sloÏen˘
ze tﬁí nejpopulárnûj‰ích operet. Na rozdíl od jin˘ch tuzemsk˘ch divadel SOP nepﬁistoupila ke zv˘‰ení cen
vstupného a drÏí vstupné v posledních letech v zásadû na stejné úrovni s tím, Ïe cca tﬁetina kapacity divadla má na bûÏná pﬁedstavení v˘‰i vstupného od 100,- do 400,- Kã. Obrovsk˘ zájem o náv‰tûvu budovy
v rámci Mimoﬁádného dne otevﬁen˘ch dveﬁí ke 120. v˘roãí (pﬁes 3000 náv‰tûvníkÛ!) prokázal, Ïe Státní
opera Praha je pro ãeského diváka stále pﬁitaÏlivá. Dokladem o vzrÛstajícím zájmu z ﬁad operních a baletních divákÛ z âeské republiky je rovnûÏ mj. i nárÛst pﬁístupÛ na webové stránky SOP o témûﬁ sto tisíc ãesk˘ch náv‰tûv za rok 2008, stejnû jako neustále se zvy‰ující zájem o pﬁedplatné. Nejvût‰í oblibû se tradiãnû
tû‰í odpolední pﬁedstavení v pﬁedplatném pro seniory. Právû pro nû totiÏ znamenají bezpeãnostní zátarasy
kolem Rádia Svobodná Evropa a jedin˘ moÏn˘ pﬁíchod k divadlu pﬁes neosvûtlen˘ podchod pod dálnicí
znaãnou zkou‰ku odvahy pﬁi veãerních pﬁedstaveních, i kdyÏ stíÏnosti jsou pochopitelnû i od mlad‰í generace. Doufejme, Ïe po odstûhování Rádia Svobodná Evropa a návratu „normálního“ pﬁístupu k operní budovû bude i pﬁes ekonomickou krizi náv‰tûvnost vy‰‰í. Tuzem‰tí i zahraniãní náv‰tûvníci musí uÏ nûkolik
let buì procházet nevábn˘m podchodem, riskovat Ïivot pﬁebíháním magistrály nebo obcházet celou budovu kolem zadního traktu a je v podstatû zázrak, Ïe se na takové dobrodruÏství dennû vydávají.
❚
K potencionálním budoucím ãesk˘m náv‰tûvníkÛm opery a baletu míﬁí i projekt s názvem Státní
opera Praha dûtem pro Ïáky 1. stupnû základních ‰kol. Zájem v sezonû 2007/2008 byl tak mimoﬁádn˘, Ïe
ho Státní opera Praha v sezonû 2008/2009 roz‰íﬁila o dal‰í cyklus. Kromû ob‰írn˘ch informací na webov˘ch
stránkách Státní opery Praha jsou ‰koly s tímto projektem seznamovány individuálnû prostﬁednictvím
atraktivních a dûtem srozumiteln˘ch materiálÛ.
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Závěr

❚
Mediální prezentace je pochopitelnû nezbytná pro získávání dal‰ích náv‰tûvníkÛ. I kdyÏ Státní opera
Praha nemá na tuto formu placené reklamy takové finanãní prostﬁedky jako zahraniãní operní domy ãi tuzemské muzikálové produkce apod., snaÏí se i za stávající situace o maximální mediální informovanost prostﬁednictvím domácích partnerÛ vãetnû âeského rozhlasu, âeské televize, Práva, Instinktu ad. ãi na webov˘ch stránkách nejv˘znamnûj‰ího zahraniãního operního serveru Operabase (www.operabase.com). Nepominutelná je
rovnûÏ spolupráce s agenturou Bohemia Ticket, která umoÏÀuje pomocí ‰piãkové technologie napojení SOP
na tuzemské a zahraniãní prodejní systémy.
❚
Operní i baletní premiéry roku 2008 se setkaly s velmi kladn˘m ohlasem divákÛ i pﬁízniv˘mi odborn˘mi kritikami. Pucciniho Bohéma byla navrÏena v pravidelné anketû Divadelních novin na titul Nejlep‰í
inscenace roku 2007, hostování baletu SOP s Mou vlastí v Dortmundu provázely nad‰ené ovace. Vizitkou
umûlecké úrovnû SOP je rovnûÏ skuteãnost, Ïe na prestiÏní ceny Thálie 2008 byla v uÏ‰í nominaci navrÏena sólistka Státní opery Praha, sopranistka Christina Vasileva, a v ‰ir‰ích nominacích barytonista Svatopluk
Sem a sólista Baletu SOP Richard Hlinka, a to za hlavní role v Pucciniho Bohémû a v baletu Fantom Opery
na scénû Státní opery Praha. Zatímco operní soubor mohl po vzniku samostatné Státní opery Praha navazovat na pﬁedchozí tradici, baletní soubor vznikl novû v roce 2003. Pod vedením svého ‰éfa Pavla ëumbaly
v˘raznû naru‰il prioritu baletu Národního divadla a se sv˘mi inscenacemi sklízí mimoﬁádné úspûchy jak na
domácí scénû (mj. jiÏ zmiÀovan˘ Fantom Opery ãi Labutí jezero, v nûmÏ od roku 2007 opakovanû hostuje
primabalerina Anglického národního baletu Daria Klimentová), tak i v zahraniãí (Itálie, Nûmecko).
❚
Vznikem Státní opery Praha v roce 1992 se hlavní mûsto Praha pﬁiﬁadilo k tûm evropsk˘m metropolím, které mají více samostatn˘ch operních domÛ. Za uplynul˘ch 17 let Státní opera Praha v˘raznû pﬁispûla k vytvoﬁení image Prahy jako kulturního mûsta a je jeho neodmyslitelnou souãástí stejnû jako Deutsche
Oper, Státní opera Unter den Linden a Komická opera jsou v˘kladními skﬁínûmi Berlína nebo jako VídeÀská
státní opera, Theater an der Wien, Volksoper a Kammeroper patﬁí ke mûstu VídeÀ. Jak konstatovala i odborná kritika, za onûch 17 let vznikla ve Státní opeﬁe Praha celá ﬁada inscenací, které se zapsaly do ãeské novodobé operní historie. Státní opera Praha je dÛstojnou vizitkou kulturní Prahy a má a nadále bude moci
mít, doufejme, podíl na kvalitní kulturní nabídce pro zahraniãní diváky stejnû jako pro ãeské operní fanou‰ky a mladou „poãítaãovou a televizní“ generaci.
Mgr. Jaroslav Vocelka
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