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Základní data společnosti
Název Divadlo Na zábradlí 
Právní forma příspěvková organizace 
Zřizovatel Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2 
na základě Zřizovací listiny ze dne 19. června 2014

Sídlo Anenské nám. 5/209, 115 33, Praha 1 
Telefon 222 868 868 
E -mail nazabradli@nazabradli.cz 
www.nazabradli.cz 
 
IČ 00064394 
DIČ CZ00064394

Předmět činnosti 
veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými 
umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení 
nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro 
jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, pořádání výstav v prostorách 
divadla, vydávání a prodej ne/periodických tiskovin a publikací, posky-
tování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti, propa-
gace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace

Doplňková činnost 
propagační a reklamní služby, realitní činnost, koupě zboží za úče-
lem jeho dalšího prodeje s výjimkou zboží uvedeného a vyloučeného 
v příloze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění 
pozdějších předpisů

Statutární orgán Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. – ředitel 
Umělecký šéf Mgr. Dora Viceníková, Ph. D. – zástupce ředitele, 
dramaturg

Zaměstnanci V roce 2020 činil průměrný počet přepočtených zaměst-
nanců 47,83 v hlavní činnosti a 1,0 v doplňkové činnosti. 

mailto:nazabradli@nazabradli.cz
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Úvodní slovo ředitele DNz
V Divadle Na zábradlí probíhal do 9. března běžný divadelní provoz, 
poté jsme byli nuceni vzhledem k pandemické situaci divadelní budovu 
pro veřejnost uzavřít. Po krátké odmlce jsme se vrátili k možnosti 
dozkoušet rozpracovanou inscenaci Zlatá pláž v režii Jana Prušinov-
ského, kterou jsme dovedli do finálního tvaru a uvedli v nejbližším 
možném termínu. Původní termín premiéry Zlaté pláže byl 16. dubna, 
její předpremiéru jsme pak divákům prezentovali ve třech předpremi-
érových reprízách počátkem června 2020. Regulérní premiéra velmi 
povedené inscenace Zlatá pláž proběhla ve dnech 3. a 4. září 2020. 

Divadlo Na zábradlí je pravidelným účastníkem řady divadelních festi-
valů a pohostinských vystoupení doma i v zahraničí. Vzhledem k pan-
demické situaci jsme však bohužel byli nuceni zrušit 10 zájezdů, jedním 
z nejprestižnějších byla plánovaná účast na Mezinárodním divadelním 
festivalu v polské Toruni, který je vysoce hodnocenou přehlídkou sou-
dobého divadelního umění z celého světa. 

Podzimní část divadelní sezony jsme zahájily zkoušením nového, 
původního textu Freudovo pozdní odpoledne z pera a v režii Davida 
Jařaba, kmenového režiséra Divadla Na zábradlí. Plánovaná premiéra 
„před diváky“ se však vzhledem k pandemické situaci stále odkládá. 

V září 2020 se nám podařilo zrealizovat zájezd s inscenací Persony 
Ingmara Bergmana v režii Jana Mikuláška – s velkým úspěchem jsme 
vystoupili v brněnském Divadle Bolka Polívky. 

Uskutečnili jsme také logisticky i personálně velmi náročné natáčení 
inscenace Davida Jařaba Tajný agent. Nový způsob záznamu určený 
pro kinosály režíroval Viktor Tauš. Základní ideou projektu bylo pře-
nesení divadelní inscenace do nového scénografického prostředí (tím 
byl komplex impozantních vodojemů z 19. století na brněnském Žlu-
tém kopci) a osobitý, živý způsob snímání kameramanem. Divákovi se 
tak dostalo možnosti zažít inscenaci Tajný agent ve zcela nové optice, 
s novými, často nečekanými dramaturgickými důrazy okem kamera-
mana a režiséra přenosu, a především živosti přenosu. Přes náročnou 
přípravu i realizaci jsme s výsledkem nesmírně spokojeni.   

V září jsme s obavami sledovali možný nástup druhé vlny onemocnění 
Covid19, který bohužel záhy nastal a Divadlo Na zábradlí citelně 
zasáhl. Několik našich zaměstnanců – herců, ale i pracovníků admini-
strativy či výroby, mělo bohužel pozitivní nález na Covid19, byly jsme 
nuceni ukončit divadelní provoz k 16. září. Poslední regulérní předsta-
vení na scéně DNz v roce 2020 jsme odehráli 10. října.

S probíhající druhou vlnou pandemie jsme se začali výrazně orientovat 
na „nové“ formáty zpřístupňující divákům život v divadle navzdory 
zavřené budově. Angažovali jsme na částečný úvazek dvě nové dra-
maturgické posily v osobách Borise Jedináka a Petra Erbese, čerstvých 
absolventů DAMU – spolu s nimi a samozřejmě s herci Divadla Na 
zábradlí jsme vyvinuli sérii podcastů a dalších online-projektů (Zapo-
menutý herec, Kulisa, Národní hymna, Koledy, Úrodná půda aj.) 

Také jsme se intenzivně zapojili do internetových platforem, které zpro-
středkovávají divadelní zážitek v době nemožnosti běžného divadelního 
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provozu. Spolupracujeme s platformou DRAMOX (odvysílali jsme zde 
inscenaci Zlatá šedesátá v režii Jana Mikuláška a Velvet Havel v režii 
Jana Friče). Také jsme inscenovali speciální silvestrovský pořad Proč 
bychom se netěšili v režii Jana Mikuláška, který rovněž odvysílala plat-
forma DRAMOX a který se stal událostí Divadelních novin. 

Další z internetových platforem, do níž jsme tvůrčím způsobem vstou-
pili, byla TV NAŽIVO. Spolu s TV NAŽIVO jsme natočili (opět ve fil-
mové režii osvědčeného Viktora Tauše) inscenaci Macbeth – Too Much 
Blood, kterou jsme zahajovali vysílání tohoto pozoruhodného projektu 
„divadelní televize“, a následně jej i několikrát reprízovali. 

Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph. D. 
ředitel Divadla Na zábradlí
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Organizační struktura, 
zaměstnanci, hosté

A/ Organizační struktura k 31. 12. 2020

 ředitel – statutární zástupce   

  asistentka ředitele (0,7)  

umělecký šéf šéf produkce ekonom šéf UTPV 

umělecký soubor výkonná produkční referent. PaM technika

dramaturg grafik finanční účetní krejčovna

režiséři nábor, marketing majetková účetní 
(2 × 0,2) maskérna

inspicienti vedoucí pokladny 
(0,75)  zvukaři

nápověda pokladní (DPČ) osvětlovači

tajemnice uvaděčky (DPČ) rekvizitáři

herci, herečky 
(0.5–1,0) dobrovolníci hospodář. správa 

(0,4)

hosté – tvůrci, herci referent PR (0,5) uklízečky – externí

B/ Vedení, administrativa, technika

Jméno Úvazek Zařazení

Balíková Kateřina 1 produkce

Búrik Jan 1 šéf produkce 

Čechová Marie 1 zvukařka 

Dvořáková Lenka 1,0 + 0,2 účetní

Fišerová Marie 0,7 asistentka ředitele 

Gregor Bořek 1 technik 

Houdková Renata                  1 inspicientka 

Jařab David 0,5 kmenový režisér

Jungvirtová Jana 1 nápověda 
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Klimovičová Tereza 1 rekvizitářka

Koláček Matěj 1 osvětlovač

Kosová Zdeňka 1 vedoucí krejčovny 

Křížek Lukáš 0, 75 vedoucí pokladny 

Kroupová Zdenka 1 referent PaM 

Lubomirský Kryštof 1 technik 

Malaska Jan 1 šéf UTPV 

Mengrová Gabriela 1, 0 + 0,2 ekonom 

Mery Tomáš 1,0 + 0,4 jevištní mistr 

Michalcová Simona 1 garderoba

Molčanová Agáta 1 garderoba

Mikulášek Jan 0,5 kmenový režisér 

Novák Prokop 0,5 PR

Novotná Magdaléna 1 tajemnice  

Pajunková Petra 1 maskérka, vlásenkářka 

Pavelec Petr 1 mistr zvuku 

Pelechová Pavla 1 krejčová 

Poláková Alexandra 1 výkonná produkční 

Pospíšil Tomáš 1 rekvizitář 

Raindl Pavel 1 technik 

Svobodová Pavlína 1 inspicientka

Štědroň Petr, doc, Mgr., Ph. D. 1 ředitel

Tischler Jan 1 technik 

Vacovská Andrea   1 grafik, výtvarník 

Viceníková Dora Mgr., PhD. 1 uměl. šéf, dramaturg 

Voříšek Ivan 1 technik 

Žid Jakub 1 šéfmaskér, vlásenkář 

Erbes Petr 0,2 dramaturg od 9/20

Jedinák Boris 0,2 dramaturg od 9/20
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C/ Herecký soubor

Jméno Úvazek Inscenace

Bučková Petra             0,5 
Zlatá šedesátá, Podivuhodný případ pana 
Holmese (dále jen Holmes), Persony,  
Freudovo pozdní odpoledne 

Bočková Barbora           1,0 
Požitkáři, Posedlost, Holmes, Mýcení, Ladies 
No Gentlemen, Persony, Krátké rozhovory…*,  
Kyjem po kebuli, Zlatá pláž

Císařová Kateřina 1,0 Macbeth, Posedlost, Kyjem po kebuli, Zlatá pláž

Čtvrtníček Petr 1,0 Anamnéza, Hamleti, Macbeth, Holmes,  
Tajný agent, Zlatá pláž

Černý Jiří 1,0 
Macbeth, Cizinec, Holmes, Anamnéza,  
Krátké rozhovory…, Tajný agent, Zlatá pláž, 
Freudovo pozdní odpoledne 

Kaplanová Dita 1,0 Požitkáři, Europeana, Velvet Havel, Anamnéza, 
Posedlost, Mýcení, Persony, Krátké rozhovory…

König Miloslav 1,0 
Požitkáři, Europeana, Velvet Havel, Cizinec, 
Hamleti, Anamnéza, Macbeth, Holmes,  
Krátké rozhovory…, Freudovo pozdní odpoledne

Kubátová Anežka 1,0 
Požitkáři, Korespondence V+W, Europeana, 
Velvet Havel, Cizinec, Anamnéza, Posedlost, 
Macbeth,  Freudovo pozdní odpoledne

Plodková Jana 1,0 
Požitkáři, Hamleti, Posedlost, Korespondence 
V+W, Mýcení, Persony, Zlatá pláž, Freudovo 
pozdní odpoledne  

Matoušková Johana 0,2 
Posedlost, Macbeth, Europeana, Anamnéza, 
Cizinec, Velvet Havel, Mýcení, Holmes,  
Ladies No Gentlemen 

Sidonová Magdaléna 1,0 Požitkáři, Europeana, Mýcení, Holmes, Persony, 
Kyjem po kebuli

Vašák Václav 1,0 
Korespondence V+W, Požitkáři, Hamleti, 
Macbeth, Anamnéza, Mýcení, Krátké 
rozhovory…, Tajný agent, Kyjem po kebuli, 
Freudovo pozdní odpoledne

Vondráček Vojtěch 1,0 Ladies No Gentlemen, Persony, Tajný agent, 
Kyjem po kebuli, Freudovo pozdní odpoledne

Vyorálek Jiří 1,0 
Korespondence V+W, Zlatá šedesátá, Europeana, 
Cizinec, Anamnéza, Hamleti, Posedlost, Mýcení, 
Persony, Tajný agent, Zlatá pláž

Žáček Jakub 1,0 
Požitkáři, Anamnéza, Hamleti, Mýcení, 
Holmes, Persony, Tajný agent, Freudovo pozdní 
odpoledne 
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D/ Aktuální hosté – herci externisté

Jméno Zařazení Inscenace

Drabiščáková Natália herečka Velvet Havel, Anamnéza 

Fialová Anna herečka Tajný agent, Freudovo pozdní odpoledne 

Fridrich Vasil herec Freudovo pozdní odpoledne

Hájek Honza  herec Zlatá šedesátá, Europeana, Anamnéza, Mýcení, 
Holmes* 

Hampl Ladislav herec Anamnéza 

Jeništa Petr herec Požitkáři, Velvet Havel, Anamnéza, Mýcení 

Jiráček Ondřej herec Freudovo pozdní odpoledne 

Kniha Jiří herec Europeana 

Lupták Ivan herec Cizinec, Hamleti 

Lustyk Štěpán herec Krátké rozhovory…*, Kyjem po kebuli  

Majer Stanislav herec Cizinec, Posedlost 

Mikluš Robert herec Freudovo pozdní odpoledne

Mikulková Gabriela herečka Zlatá šedesátá 

Nedbal Jan herec Holmes* 

Noha Leoš herec Požitkáři, Anamnéza, Macbeth, Posedlost 

Polášek Josef herec Zlatá šedesátá 

Pospíšil Tomáš herec Velvet Havel 

Jiráček Ondřej herec Freudovo pozdní odpoledne 

Urban Jan herec Velvet Havel 

Vaverka Jakub herec Macbeth 

Vedral Milan herec Kyjem po kebuli 

Vodochodský Vojtěch herec Krátké rozhovory…* 

Fiedler Pavel hudebník Velvet Havel 

Štědroň Miloš Orson hudebník Velvet Havel 

Švamberg Jan hudebník Velvet Havel 

Vysvětlivky:
* Holmes = Podivuhodný případ pana Holmese 

* Krátké rozhovory = Krátké rozhovory 
s odpornými muži
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Umělecké výsledky DNz
A/ Premiéry

Kyjem po kebuli 
3. premiéra v sezoně 2019/2020

„Takže Bůh krade bonbóny?”

Zlatá pláž 
1. premiéra v sezoně 2020/2021

„Lidi jsou zlí. Bacha na ně!“
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Petr Erbes, Boris Jedinák a kol.

Kyjem po kebuli 
aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků

 
Premiéra 21. února 2020 
 
Koncept, scénář, režie Petr Erbes, Boris Jedinák  
Scéna Jan Tomšů Kostýmy Klára Fleková Hudba Ian Mikyska 
Pohybová spolupráce Markéta Stránská

Hrají Magdaléna Sidonová, Barbora Bočková, Kateřina Císařová, 
Václav Vašák, Vojtěch Vondráček, Štěpán Lustyk, Milan Vedral

Autorská inscenace vychází z dopisů Augustina Strobacha, 
jezuitského misionáře, jihlavského rodáka, který odjel na Marián-
ské ostrovy a už se nikdy živý domů nevrátil. Během misie pokřtil 
podle vlastních slov vice jak čtyři sta divochů, sezdal na sto párů, 
naučil místní pěstovat kukuřici, a nakonec byl ubit kyjem při 
krvavé vzpouře.

Seznam recenzí

Kyjem po kebuli. Literárky.
cz, 17. 2. 2020, autor: 
redakce.  
Divadlo Na Zábradlí uvádí 
hru inspirovanou životem  
a smrtí jezuitského 
misionáře.  
Autorská inscenace čer-
stvých absolventů DAMU 
Petra Erbese a Borise Jed-
ináka na repertoár pražské 
scény vstoupí 21. února…

Kyjem po kebuli (Divadlo 
Na zábradlí), O divadle.cz, 
“Obyvatelé Mariánských 
ostrovů dokážou z lidské 
kostry vyrobit dvanáct 
oštěpů, a čím větší je tělo, 
tím lepší a větší jsou z něj 
oštěpy.”

Informuji.cz. 29. 2. 2020 
Tomáš Fiala: Kyjem po 
kebuli hledá v záblescích 
zábavy formu i vyznění 
zprávy z Mariánských 
ostrovů. Hodnocení 60 %. 
Inscenace Kyjem po kebuli 
inspirovaná dopisy jezuit-
ského misionáře a pozdě-
jšího mučedníka Augustina 
Strobacha balancuje mezi 
komedií a nenaplněnou 
sondou do světa plného 
divochů a jiných společen-
ských hodnot…
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„(…) Představení začne prologem, ve kterém je v průběhu 
jezuitské mše vybírán (z diváků) náhradník za misionáře 

zabitého na Mariánských ostrovech. Vzhledem k ústřednímu 
tématu je to zatím jen jakási „volná jízda“, při které se 

potvrdí, že divadelně je tato skupina opravdu šikovná. Dění 
balancuje na hraně vážnosti a grotesky, Vojtěch Vondráček 
suverénně vystřihne lehce podezřelou figuru hezounského 
kněze, vynikající je Milan Vedral, který prostřednictvím 

tápavých pohledů a nejistých intonací rozehraje vzpomínku 
na zavražděného otce Františka. Vrcholem je víceméně 

samostatná etuda jednoho ze dvou zástupců střední 
generace: Václav Vašák spustí monolog sebedojímavě 

staromilného otce, postupně se ale samospádem rozvášní 
a skončí pekelnickým proklínáním vlastního syna pro zcela 
zanedbatelný prohřešek. Řada parodických efektů (včetně 
rudě nasvícené a zadýmené kazatelny) udělá z jeho výstupu 

neobyčejně zábavné číslo, coby metafora fanatismu je to 
však pasáž docela mrazivá…“

Vladimír Mikulka 
Divadelní noviny 16. 3. 2020 

Toto není váš ostrov. 
V. Mikulka, Divadelní noviny 
6/2020, 17.3.2020. Jiskra 
a drajv, které před více 
než šesti lety vnesla do 
Divadla Na zábradlí „brněn-
ská parta“, se v posled-
ních sezonách poněkud 
vytrácejí. Angažmá Dav-
ida Jařaba coby druhého 
kmenového režiséra 
k velkému oživeni nevedlo 
– a je tak zcela logické, 
že se zdejší umělecké 
vedeni začalo rozhlížet po 
nových tvářích z gener-
ace čerstvých absolventů 
DAMU. Provází je pověst 
zajímavých talentů, před 
dvěma lety také spolu-
založili umělecké uskupení 
8lidí, které sestává z absol-
ventů KALD. Inscenace 
Kyjem po kebuli je…

Agitkou po kebuli aneb 
Zpráva o ničem. Že by šlo 
o generační záležitost? 
Jana Machalická, Lidové 
noviny, 28.2.2020 Již pod-
ruhé v této sezoně poskytlo 
Divadlo Na zábradlí prostor 
mladým tvůrcům, nedávným 
absolventům DAMU. Po 
Adamu Skálovi se nyní dos-
talo na tandem Petr Erbes 
a Boris Jedinák. Provází je 
pověst zajímavých talentů, 

Štěpán Lustyk, Václav Vašák
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 „(…) Na zábradlí oživili postavu českého misionáře 
zabitého kyjem. Nedávní absolventi pražské DAMU Petr 
Erbes a Boris Jedinák si jako spoluautoři a režiséři pro 
svou inscenaci v Divadle Na zábradlí zvolili neobvyklý 
námět. Pod dryáčnickým názvem Kyjem po kebuli aneb 

Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků oživili příběh 
českého jezuitského misionáře Augustýna Strobacha, jenž 

zahynul při plnění svého poslání na Mariánských ostrovech 
v Tichomoří v roce 1684. V rozsáhlém epilogu přichází 
znovu na scénu dlouholetá opora hereckého ansámblu 

Divadla Na zábradlí Magdaléna Sidonová, tentokrát v roli 
reálné občanské aktivistky Jacinty Matagolai Kaipatové.“

Saša Hrbotický,  
Deník N, 26. února 2020

před dvěma lety také spolu-
založili umělecké uskupení 
8lidí, které sestává z absol-
ventů KALD.

Na zábradlí oživili postavu 
českého misionáře zabitého 
kyjem Saša Hrbotický, Deník 
N, 26. února 2020. Nedávní 
absolventi pražské DAMU 
Petr Erbes a Boris Jedinák 
si jako spoluautoři a režiséři 
pro svou inscenaci v Divadle 
Na zábradlí zvolili neobvyklý 
námět. Pod dryáčnickým 
názvem Kyjem po kebuli 
aneb Zpráva o dobrovolné 
smrti jednoho z diváků 
oživili příběh českého jezuit-
ského misionáře Augustýna 
Strobacha, jenž zahynul 
při plnění svého poslání 
na Mariánských ostrovech  
v Tichomoří v roce 1684.

Barbora Bočková
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Jaroslav Žváček

Zlatá pláž
 
původní termín premiéry: 16. dubna 2020 
Předpremiéry 9., 10., 11. června 2020  
Premiéry 3. a 4. září 2020

Scénář Jaroslav Žváček  
Režie Jan Prušinovský Dramaturgie Dora Viceníková  
Scéna Lukáš Kuchinka Kostýmy Ivan Stekla Hudba Jakub Kudláč

Obsazení Zombík – Jiří Černý, Standa – Jiří Vyorálek, Linda –  
Barbora Bočková, Matka, Policajt – Jana Plodková, Doktor,  
Policajt – Petr Čtvrtníček, Bětka, Policajt – Kateřina Císařová

Scenáristu Jaroslava Žváčka a režiséra Jana Prušinovského pojí 
spolupráce na filmu (Kobry a užovky), v televizi i v divadle. Nyní 
poprvé vstupují na scénu Zábradlí s původním textem na téma: 
Může ošklivý člověk beze škol dosáhnout životního štěstí? Říká 
se, že kdo se snaží, dosáhne, čeho chce; ale proč se snažit, když 
to nikdo neocení? Mladý kluk, kterému se podle jeho vzhledu 
přezdívá Zombík, dostane šanci, leč promění se v monstrum, 
které nejenže pokouše ruku, která ho krmí, ale ještě tou utrženou 
rukou všem nafackuje.

Seznam recenzí

Utrženou rukou všem 
nafackuje. Tvůrci Kober 
a užovek ...www.idnes.cz 
› kultura › divadlo › zla-
ta-plaz-zvacek-p... 14. 6. 
2020, Může ošklivý člověk 
beze škol dosáhnout život-
ního štěstí? To je výchozí 
otázka pro novinku Zlatá 
pláž pražského Divadla Na 
zábradlí.

Zlatá pláž v Divadle Na 
zábradlí – Kulturio.cz, 
kulturio.cz › Divadlo › 
Divadelní recenze, 4. 7. 
2020. Inscenaci Zlatá pláž 
není co vytknout. Nejsou 
v ní hluchá či zbytečná 
místa a je dobře napsanou 
situační komedií. Scény, 
které by mohly vybízet 
k trapnosti, jsou vybalan-
cované tak, aby zůstaly 
ještě komické. Vše navíc 
podtrhují skvělé herecký 
výkony.

Mikulka: Zlatá pláž (Divadlo 
Na zábradlí) – NADIVADLO 
nadivadlo.blogspot.com 
› 2020/09 › mikulka-zla-
ta-pla... 4. 9. 2020, Mikulka: 
Zlatá pláž (Divadlo Na 
zábradlí) ... režisér Jan 
Prušinovský doplatil na 
nedostatek divadelních 

Jana Plodková
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„(…) Jednoduché, ale efektní. Budu se tedy opakovat, ale 
této inscenaci opravdu není co vytknout. Vše sedí, vše 

funguje, diváci se smějí a místa, kde by eventuálně mohla 
hrozit nějaká trapnost, se naštěstí daří vybalancovat. 

Vypněte proto televizi, včetně té internetové a tentokrát 
zhlédněte Prušinovského v Divadle Na zábradlí (…)“

Soňa Hanušová 
Kulturio.cz, 4. 7. 2020

„(…) Jedinou skutečně zajímavou figuru (důsledně 
udržovanou v dráždivé neprůhlednosti) vytvořila Kateřina 

Císařová ze spíše vedlejší postavy, u které nebylo tak docela 
zřejmé, jestli je ona dívka tak hodná, tak letargická nebo 

prostě jen trochu mdlého ducha…“ “

Vladimír Mikulka 
Nadivadlo.cz, 4. 9. 2020

„(…) Hodinu a půl dlouhé vystoupení je velmi svěží 
podívaná plnou děje a humoru. Svěží z toho důvodu, že 

každá věta i slovo mají své místo a účel, nikde není pouze 
prázdné tlachání pro efekt. Humorný scénář je uvolněný 

a bez náznaku jakékoliv lacinosti a podbízivé potřeby 
pobavit. Mistrný scénáristický výkon pana Jaroslava Žáčka 

navíc podtrhují stejně skvělé výkony herců…“

Daniela Wojnarová 
Informuji.cz, 11. 9. 2020 

„(…) Někde ale režisér, který na divadelní scéně prakticky 
debutuje, možná úplně neodhadl, kolik a jaké zábavy 

Žváčkova hra unese. Občas se o vtip snaží na hraně estrádní 
komiky, jako ve scéně s bulharskými policajty. Jinde 

původně výborný nápad tak dlouho rozvíjí gagy a slovním 
humorem, až vtip nenávratně vyšumí, jako když Standa učí 

jezdit Zombíka kamionem...“

Marie Reslová 
Aktualne.cz, 6. 9. 2020

zkušeností, ale to by byl 
další tenký led; ...

„Lidi jsou svině.” Pruši-
novský na Zábradlí režíruje 
hru o ...magazin.aktualne.cz 
› kultura › divadlo › lidi-jsou-
svin... ,6. 9. 2020, Divadlo 
Na zábradlí uvedlo Zlatou 
pláž v režii Jana Pruši-
novského. Hrdina dostává 
jednu životní příležitost 
za druhou, všechny si ale 
přebere ...

Zlatá pláž: Svěží divadelní 
představení plné humoru 
nezkazila ...www.informuji.
cz › clanky › 8193zlata-
plaz-svezi-div... 11. 9. 2020, 
Recenze: Nová inscenace 
Zlatá pláž scénáristy Jaro-
slava Žáčka a režiséra Jana 
Prušinovského je vděčnou 
podívanou pro náročné i ...

Zrůdičky se vedraly na 
Zábradlí – Divadelní noviny, 
recenze, 14.9.2020. Jsem 
tady správně? Nespletl jsem 
se? Ptal jsem se sám sebe 
několikrát při sledování 
Zlaté pláže, nejnovějšího 
přírůstku v repertoáru… 
www.divadelni-noviny.cz › 
zlata-plaz-recenze
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Barbora Bočková

Jiří Černý,  
Kateřina Císařová

Petr Čtvrtníček,  
Jana Plodková

Jiří Černý,  
Kateřina Císařová
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B/ Dramaturgický plán na 63. sezonu DNz 2020/2021 
(data premiér se budou přizpůsobovat pandemické situaci)

 
8lidí

Kleopatra. Profil panovnice. 
19. března 2021 
Inscenační projet tvůrčí skupiny 8lidí  

Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace 
pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina 
osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. 
Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během 
které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let před-
tím, než se narodí Panna Maria. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra 
nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, 
kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí 
kořeny naší civilizace? Čím pro náš svět může být inspirací žena, která 
vládla před více než dvěma tisíciletími? Na tuto a další otázky odpoví 
inscenace Kleopatra. Profil panovnice – audiowalk, ve kterém se diváci 
vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí.

8lidí už na Zábradlí reprezentovali Petr Erbes a Boris Jedinák s inscenací 
Kyjem po kebuli.

Honoré de Balzac

Ztracené iluze 
16. dubna 2021 
přesunuto z června 2020 
Dramatizace a režie Jan Mikulášek  
Scéna a kostýmy Marek Cpin Dramaturgie Dora Viceníková 
Hrají Vojtěch Vondráček, Jakub Žáček, Miloslav König, Jiří Černý,  
Ondřej Jiráček, Jana Plodková, Barbora Bočková, Kateřina Císařová, 
Petra Bučková, Magdaléna Sidonová, Dita Kaplanová, Robert Mikluš

Klasický román pohledem kmenového režiséra Jana Mikuláška. Hlav-
ním protagonistou Balzacova příběhu je Lucien Chardon, nadaný bás-
ník z maloměsta, který touží prorazit v Paříži. První rozčarování zažije 
ve chvíli, kdy zjistí, že důležitější než talent jsou pro dráhu spisovatele 
společenské kontakty a peníze. Pohled na společnost s kritickým 
odstupem činí z tohoto románu stále živé dílo. 
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David Jařab

Freudovo pozdní odpoledne
28. dubna 2021 
odložená premiéra z října 2020 a února 2021 
Scénář, režie, scéna David Jařab Dramaturgie Barbora Šupová  
Hudba Jakub Kudláč Kostýmy Sylva Zimula Hanáková  
Hrají Václav Vašák, Jana Plodková, Petra Bučková, Jiří Černý,  
Anežka Kubátová, Anna Fialová, Vojtěch Vondráček, Jakub Žáček, 
Miloslav König, Ondřej Jiráček 

Světová premiéra „psychoanalytického muzikálu“ o Sigmundu Freu-
dovi v režii Davida Jařaba s hudbou Jakuba Kudláče. Vídeň ve zlatém 
období konce 19. století byla zábavná, opulentní, opojná, ale i pokry-
tecká. Na některá odhalení ještě nebyla dost silná a původu některých 
traumat nedokázala rozumět. Vyspělý svět ještě nebyl zralý na odhalo-
vání tajemství, která skrývala dobře chráněná rodinná sídla i neosvět-
lená zákoutí lidských duší.

 
Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Ahoj, vesmíre!
17. června 2021 
Scénář, režie, dramaturgie Jan Mikulášek, Dora Viceníková 
Scéna a kostýmy Marek Cpin  
Hrají Jan Cina, Václav Vašák, Vojtěch Vondráček, Barbora Bočková, 
Kateřina Císařová, Johana Matoušková, Jiří Kniha. 

Odpoledne 20. srpna 1977 ve dvě hodiny a dvacet devět minut star-
tuje z mysu Canaveral vesmírná sonda Voyager 2. Kromě vědeckého 
vybavení nese na své palubě i oválnou plaketu, v níž je uložena Zlatá 
deska - poselství určené mimozemským civilizacím. Je na ní nahráno 
například 55 pozdravů v nejrůznějších jazycích, hodinový záznam 
mozkových vln a 27 skladeb, které mají Zemi nejlépe reprezentovat.  
Až si jednoho dne zástupci jiných světů dlouhohrající desku poslech-
nou, uslyší Chucka Berryho, Stravinského nebo zpěvy kmene Navajo. 
Proč ale na desce chybí Beatles, Bob Dylan nebo Leoš Janáček?   

Autorská inscenace v režii Jana Mikuláška vychází z procesu vzniku 
Zlaté desky a z ústřední otázky, před kterou stanul tým Carla Sagana. 
Co o nás chceme bytostem z kosmu vlastně sdělit? A co se o nás 
nesmí nikdy dozvědět? Můžou nám cizí bytosti mimo sluneční soustavu 
vůbec rozumět?  A rozumíme sami sobě?

 
Peter Handke

Zdeněk Adamec 
Podzim 2021 – odložená premiéra z ledna 2021 
Režie Dušan D. Pařízek, Jan Mikulášek 

Dušan D. Pařízek se svým analytickým pohledem na svět a nezávidě-
níhodnou roli člověka v něm se ve své podzimní premiéře v Divadle Na 
zábradlí opře o text rakouského dramatika a nositele Nobelovy ceny 
za literaturu Petera Handkeho. Hlavní postava je inspirována Zdeňkem 
Adamcem, který se v březnu 2003 upálil u Národního muzea v Praze.
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Reprízované tituly a derniéry
J. Voskovec, J. Werich

Korespondence V + W
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 16. září 2013 
V roce 2020 – 4×, celkem 169 repríz 

Silná výpověď o životě dvou zcela mimořádných lidí v nelehké 
době. Jedna z divácky nejoblíbenějších, kritiky nejvíce oceňova-
nou a na hostování nejčastěji zvanou inscenací DNz. Je uváděna 
také jako dopolední představení pro střední školy.

Pavel Juráček

Zlatá šedesátá 
aneb Deník Pavla J.
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 20. září 2013 
V roce 2020 3×, celkem 66 repríz

Dramatizace knihy – deníku Pavla Juráčka – režiséra, scénografa, 
chartisty a klíčové osobnosti českého filmu 60. let. Trvalý divácký 
zájem a stabilně vysoká umělecké úroveň textu i provedení. Cena 
Alfreda Radoka za Nejlepší inscenaci roku 2013. Byla úspěšně 
uváděna také jako dopolední představení pro střední školy, neboť 
podává svědectví o své době a postavení umělce v ní.

Patrik Ouředník

Europeana
Režie Jan Mikulášek   
Premiéra 28. září 2013 
V roce 2020 3×, celkem 68 repríz 

Inscenace úspěšně reprezentovala současné české divadlo na 
několika zahraničních festivalech. Představení disponuje titulky 
ve dvou světových jazycích, má šanci na další zahraniční hosto-
vání a setkává se i se zájmem cizojazyčných návštěvníků Prahy.

Anglické titulky   
Německé titulky  

České titulky  
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Miloš Orson Štědroň

Velvet Havel
Režie Jan Frič   
Premiéra 2. května 2014 
V roce 2020 6×, celkem 131 repríz

Orson Štědroň se nechává volně inspirovat Havlovým životem 
i tvorbou a s humorem a sobě vlastní zkratkou pojednává o něm, 
jeho okolí i o nás samotných. Dnes již kultovní, cenami ověnčená 
a hojně navštěvovaná inscenace, která invenčním, klišé nezatíže-
ným pohledem zpracovává téma i osobnost Václava Havla.

Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Hamleti
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 13. listopadu 2015 
V roce 2020 4×, celkem 90 repríz

Tvůrčí tandem Viceníková -Mikulášek touto inscenací pokračuje 
v umělecky náročné a přesto divácky atraktivní linii autorských 
inscenací. Tentokrát se úhelným tématem stalo samotné divadlo, 
respektive herectví.

Albert Camus

Cizinec
Režie Jan Mikulášek 
Premiéra 13. června 2014 
V roce 2020 3×, celkem 61 repríz

Román Alberta Camuse Cizinec z roku 1942 bývá považován 
a klíčové dílo literárního existencialismu. Protagonista Meursault, 
náhodný vrah, je odsouzen k smrti, protože nechce přijmout roli 
ve společenských stereotypech. Adaptace zásadního románu 
20. století přináší autorský vhled do tématu smyslu existence.

V. Bodó, J. Róbert

Anamnéza
Režie Rastislav Ballek 
Premiéra 24. dubna 2015 
V roce 2020 2×, celkem 43 repríz

Dramaturgie vychází z naší každodenní zkušenosti se zdra-
votnickým systémem (v tomto případě se česká a maďarská 
zkušenost příliš neliší). Přes konkrétní reálie se tvůrci vyslovují 
k základním existenciálním otázkám – v inscenaci se prolíná 
s kafkovským světem plným zákazů a pseudopravidel, v němž 
se hodnota člověka rovná nule.
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Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Požitkáři
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 24. října 2014 
V roce 2020 3×, celkem 88 repríz

Jedno z nejvýznamnějších témat filozofie, literatury i života vůbec, 
a to smrt, skon, zánik, loučení, umírání. I tato smutná témata 
skrývají v sobě velké divadlo. Inscenace, která se okamžitě po 
premiéře stala diváckým hitem, zpracovává téma posledních věcí 
člověka ovšem s mimořádným humorným vkladem.

Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Posedlost
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 30. dubna 2016 
V roce 2020 2×, celkem 34 repríz

Výrazně obrazivá inscenace na existenciální téma. V centru 
našich nahlížených posedlostí stojí láska či obsese druhým, 
strach ze samoty, prázdnoty, nesmyslnosti existence. Láska 
v nejrůznějších podobách.

DJ / Shakespeare

Macbeth – Too Much Blood
Nejlepší inscenace roku 2017

Režie, scénář David Jařab  
Premiéra 7. dubna 2017 
V roce 2020 3×, celkem 67 repríz

Původní Shakespearův text je tragédií, Jařabova variace má 
podobu černé komedie. Ať už záměrně či intuitivně, zde vzniká 
Macbeth ve vyhroceném celosvětovém společenském kontextu. 
Téma sebestředné touhy po moci vidíme všude kolem sebe snad 
více než kdy dříve. 

DJ / A. C. Doyle

Podivuhodný případ pana Holmese
Režie, dramatizace David Jařab 
Premiéra 6. října 2018 
V roce 2020 3×, celkem 22 repríz

Kriminální obsese dvou solitérů z dob, kdy černoši, Indové, Poláci, 
feťáci, buzny, ženy i děti ještě znali své místo. Viktoriánská rap-
sodie o touze přiblížit se zločinu tak blízko, že člověk, totiž muž, 
prostě nemůže zůstat úplně bez skvrn na své běloskvoucí košili 
a kožených rukavicích.
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Thomas Bernhard

Mýcení
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 16. března 2018 
V roce 2020 4×, celkem 43 repríz

Dramatizace románu rakouského, skandálního a nepohodlného 
autora. Sarkastický, ironický a přesný T. Bernhard se počtvrté 
vrací na scénu DNz. Slavnostní setkání několika přátel u umě-
lecké večeře je hlubokou a jízlivě zábavnou sondou do života 
lepší společnosti.

Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Persony
Režie Jan Mikulášek  
Premiéra 6. prosince 2018 
V roce 2020 3×, celkem 27 repríz

Inscenace vychází z obsáhlého díla Ingmara Bergmana, tvůrce 
pěti desítek filmů a více než 120 dramat. V Personách se potká-
vají Bergmanovy hlubokomyslné, zachmuřené a osudem zkou-
šené postavy, aby vznikla nová spojení a nové významy. 

David Foster Wallace

Krátké rozhovory s odpornými muži
Režie a dramaturgie Adam Svozil, Kristýna Jankovcová  
Premiéra 18. října 2019 
V roce 2020 3×, celkem 11 repríz

Povídková kniha obdivovaného amerického prozaika Davida Fos-
ter Wallace se hemží odpornými muži a ženami, lidmi zasaženými 
úzkostí, nejistotou a osamocenosti. Adaptaci díla tohoto „cobainov-
skeho Jamese Joyce devadesátek“, patřícího k nejvýraznějším hla-
sům americké literatury posledních let, uvedeme v české premiéře.  

David Jařab

Tajný agent
Scénář, scéna, režie David Jařab  
Premiéry 6. a 7. prosince 2019  
V roce 2020 9×, celkem 12 repríz

Závěrečný díl britského triptychu v Divadle Na zábradlí. Po Shake-
spearovi a Doylovi se tentokrát bude tavit klasik britské moderní 
literatury Joseph Conrad (1857–1924) – v režijním, textovém i scé-
nickém uchopeni kmenového režiséra Davida Jařaba. Pan Verloc 
provozuje anarchistickou živnost, ale je zároveň ruským agentem. 
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Letošní premiéry

Kyjem po kebuli
V roce 2020 7×, celkem 7 repríz

Zlatá pláž
V roce 2020 5×, celkem 5 repríz
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Derniéra 

David Jařab

Dobří chlapci
Režie, scéna David Jařab 
Premiéra 8. června 2018   
Derniéra 14. února 2020 
Odehráno v 1. pololetí 2020 2×, celkem 21 repríz

Svatý otec František se ostře vyslovil proti organizovanému zločinu 
nejen v Itálii.: mafiáni budou vyobcováni z církve. Jaký dopad měla 
papežova slova? Setkání Šéfa, Politika, Podnikatele a Biskupa ukáže, 
kdo se klaní Bohu a kdo zlu. Nebo obojímu. 

Staženo z repertoáru kvůli klesajícímu diváckému zájmu a rozšíření 
programu o dvě nové premiéry.
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PR články a rozhovory v tisku 
a na internetu

Úlisné panoptikum. Skvělému Vyorálkovi 
stačí jen… Hodnocení 75 %. Tomáš Šťástka, 
iDNES. Tajný agent – recenze…. Sledujeme 
postavu agenta Verlocka (Jiří Vyorálek), 
kterému Rusové… tajemník Vladimír Petra 
Čtvrtníčka) navádějí k bombovému útoku…. 
Anna Fialová, Petr Čtvrtníček, Jiří Černý, 
Jakub Žáček, Václav Vašák …

Nejnovější inscenace pražského Divadla Na 
zábradlí oplývá mnoha vlastnostmi, které 
z ní dělají dobré divadlo. Zdejší režisér 
David Jařab svou…MF DNES, PressReader, 
Tomáš Šťástka, 18. 1. 2020. https://www.
idnes.cz/kultura/divadlo/tajny-agent-re-
cenze-jiri-vyoralek-divadlo-na-zabradli.
A200117_230139_divadlo_ts 

Divadlo Na zábradlí: Tajný agent - Jak vybu-
dit strach, psáno z představení: 13. 1. 2020, 
autor recenze: Lukáš Dubský, foto z insce-
nace: KIVA. Režisér David Jařab se po čase 
vrátil k dílu britského spisovatele Josepha 
Conrada….

Únorová premiéra v Divadle Na zábradlí: 
Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobro-
volné smrti jednoho z diváků, Divadlo.cz, 
17. 2. 2020. První letošní premiérou v Divadle 
Na zábradlí je Kyjem po kebuli aneb Zpráva 
o dobrovolné smrti jednoho z diváků. Autor-
ská inscenace čerstvých absolventů DAMU 
Petra Erbese a Borise Jedináka …

Workshop před představením Macbeth: Too 
Much Blood ,GoOut.net , Workshop před před-
stavením Macbeth: Too Much Blood v Praze! 
Vstupenky a informace o nadcházející akci. 
Divadlo Na zábradlí, pondělí 30. 3. 2020…

Herec Vojtěch Vondráček. Rozhovor s hercem 
Vojtěchem Vondráčkem, ČTArt, 18. 1. 2020 

Civilizovat divochy… Aktuálně.cz, 2media,  
17. 2. 2020, Simona Andělová, Kyjem po 
kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti 
jednoho z diváků. První letošní premiérou 
v Divadle Na zábradlí je Kyjem po kebuli aneb 
Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků. 
Autorská inscenace čerstvých absolventů 
DAMU Petra Erbese a Borise Jedináka …

Kyjem po kebuli. Literárky.cz, 17. 2. 2020, 
autor: redakce. Divadlo Na Zábradlí uvádí 
hru inspirovanou životem a smrtí jezuitského 
misionáře. Autorská inscenace čerstvých 
absolventů DAMU Petra Erbese a Borise 
Jedináka na repertoár pražské scény vstoupí 
21. února…

Únorová premiéra v Divadle Na zábradlí: 
Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobro-
volné smrti jednoho z diváků. divadlo.cz, 
17.01.2020. První letošní premiérou v Divadle 
Na zábradlí je Kyjem po kebuli aneb Zpráva 
o dobrovolné smrti jednoho z diváků. Autor-
ská inscenace čerstvých absolventů DAMU 
Petra Erbese a Borise Jedináka na repertoár 
oblíbené pražské scény vstoupí 21. února, 
druhá premiéra následuje 22. února a repríza 
26. února...

Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné 
smrti jednoho z diváků, Pražský zpravodaj, 
17.1.2020, autor: Šebík, První letošní premié-
rou v Divadle Na zábradlí je Kyjem po kebuli 
aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho 
z diváků. Autorská inscenace čerstvých 
absolventů DAMU Petra Erbese a Borise 
Jedináka na repertoár oblíbené pražské 
scény vstoupí 21. února, druhá premiéra 
následuje 22. února a repríza 26. února.

Únorová premiéra v Divadle Na zábradlí: 
Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobro-
volné smrti jednoho z diváků, KULTURA 
21, 21.1.2020. Tisková zpráva. První letošní 
premiérou v Divadle Na zábradlí je Kyjem po 
kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jed-
noho z diváků. Autorská inscenace čerstvých 
absolventů DAMU Petra Erbese a Borise 
Jedináka na repertoár oblíbené pražské 
scény vstoupí 21. února, druhá premiéra 
následuje 22. února a repríza 26. února. 
Na Zábradlí debutující režiséři …

Kyjem po kebuli (Divadlo Na zábradlí), 
O divadle.cz, “Obyvatelé Mariánských ost-
rovů dokážou z lidské kostry vyrobit dvanáct 
oštěpů, a čím větší je tělo, tím lepší a větší 
jsou z něj oštěpy.”
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Jak se česká stopa otiskla do kultury na opač-
ném konci světa? Odpovědi hledá nová insce-
nace Divadla Na zábradlí. Veronika Štefanová, 
ČRo Vltava, Mozaika 21. 2. 2020. Boris 
Jedinák a Petr Erbes hovoří o autorské insce-
naci nazvané „Kyjem po kebuli aneb Zpráva 
o dobrovolné smrti jednoho z diváků“. Během 
misie pokřtil podle vlastních slov více jak čtyři 
sta divochů a sezdal na sto párů a nakonec 
byl ubit kyjem při krvavé vzpouře. Takový je 
příběh jezuitského misionáře Augustina…

Herečka Petra Bučková o hře Persony, natá-
čení s Brendanem Fraserem i vysněné roli. 
Videorozhovor. Červený koberec, Eliška 
Bartlová, 25.2.2020, www.cervenykoberec.
cz/127817/

Na Zábradlí oživili postavu českého misio-
náře zabitého kyjem. Saša Hrbotický, Deník 
N, 26. února 2020. Nedávní absolventi 
pražské DAMU Petr Erbes a Boris Jedinák 
si jako spoluautoři a režiséři pro svou insce-
naci v Divadle Na zábradlí zvolili neobvyklý 
námět. Pod dryáčnickým názvem Kyjem po 
kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jed-
noho z diváků oživili příběh českého jezuit-
ského misionáře Augustýna Strobacha, jenž 
zahynul při plnění svého poslání na Marián-
ských ostrovech v Tichomoří v roce 1684.

Jana Plodková: Na každém se umím nalézt 
něco hezkého. Právo TV Magazín, 7.3.2020. 
Před jedenácti léty získala Českého lva za 
film Protektor, od té doby zazářila…

Divadla ožívají online, zpřístupňují záznamy 
a také čtou dětem. Sledujte streamovací 
služby Informuji.cz Divadlo Na zábradlí zve 
diváky na živý přenos oceňované inscenace 
Velvet Havel již 31. března na Mall.tv. Velvet 
Havel je autorský hudebně-divadelní ...

Toto není váš ostrov. V. Mikulka, Divadelní 
noviny 6/2020, 17.3.2020, FB DN 12.5.20. 
Jiskra a drajv, které před vice než šesti lety 
vnesla do Divadla Na zábradlí „brněnská 
parta“, se v posledních sezonách poněkud 
vytrácejí. Angažmá Davida Jařaba coby dru-
hého kmenového režiséra k velkému oživeni 
nevedlo – a je tak zcela logické, že se zdejší 
umělecké vedeni začalo rozhlížet po nových 
tvářích z generace čerstvých absolventů 
DAMU. Inscenace Kyjem po kebuli je…

CYSNEWS, 11.3.2020 Divadlo Na zábradlí 
ruší svá představení do 24.3.2020 z důvodu 
koronakrize…

Pražská divadla Před koncem sezony zahraje 
Palmovka, Viola nebo Na Zábradlí, ČTK, 
TÝDEN.CZ, 26. 5. 2020. Divadla mohou 
podle nařízení vlády od 25. května hrát za 
dodržení podmínky, že se na jednom místě 
neshromáždí 300 lidí, od 8. června 500 lidí 
a od 22. června tisíc lidí. …

Rozhovor s Janou Plodkovou. Nepamatuji 
se, kdy jsem hrála kladnou postavu. Vlasta, 
20. 5. 2020. U Jana Plodkové mne překvapil 
její zájem o věci veřejné…

Sérii živých koncertů skupin PSH, Vypsaná 
fixa nebo Skyline, představení Divadla 
Vosto5 i Divadla Na Zábradlí, přednášek 
Centra architektury a… 

Mall.tv odvysílá živě koncert PSH, předsta-
vení Vosto5 nebo Divadla Na Zábradlí , Blesk 
pro ženy, 16.3.2020

Jana Plodková: Tvořit rukama a vidět, jak 
něco vzniká, nám přináší radost Novinky.
cz Ale jinak je v Divadle Na Zábradlí soubor 
velmi rozmanitý a je mi tam dobře. Dotočila 
jste film Bábovky podle bestselleru Radky 
Třeštíkové. Četla jste tu ...

Kyjem po kebuli v Divadle Na zábradlí, Kul-
turio.cz. Soňa Hanušová, 7.4.2020. Divadlo 
Na zábradlí uvedlo novou autorskou hru 
Petra Erbese a Borise Jedináka. Ta vychází 
z dopisů Augustina Strobacha, českého 
jezuitského ...

https://www.super.cz/704351-jana-plodko-
va-a-petr-ctvrtnicek-se-za-par-dni-vraceji-
-na-jeviste-v-divadle-uz-je-uvidi-plny-pocet-
-divaku.html

https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-
-drby/172405/ctvrtnicek-ma-zlatou-plaz.
html

https://www.play.cz/novinky/divadlo-na-za-
bradli-uvede-crazy-komedii-zlata-plaz/

https://www.luxus.cz/
divadlo-na-zabradli-zlata-plaz 

https://www.luxus.cz/
divadlo-na-zabradli-zlata-plaz-0

https://www.luxus.cz/
divadlo-na-zabradli-zlata-plaz-1 

https://www.odivadle.cz/
hlediste/mimochodem/
premiery-nove-sezony-v-divadle-na-zabradli/
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Jana Plodková a Petr Čtvrtníček se za pár 
dní vracejí na jeviště: V divadle už je uvidí 
plný počet diváků. Obrovskou radost má 
Jana Plodková (38), Petr Čtvrtníček i další 
herci z Divadla Na zábradlí, kteří už za pár 
dní začínají hrát. A oproti původnímu očeká-
vání uvedou tři předpremiéry crazy komedie 
Zlatá pláž… Super.cz, 5. 6. 2020

Cirk La Putyka s Kaleidoscopem a Divadlo 
Na zábradlí se Zlatou pláží. Soubor Cirk La 
Putyka se poprvé po vynucené pauze vrací 
oficiálně před diváky. A na jevišti Divadla Na 
zábradlí můžete vidět kamion, rumunskou 
policejní stanici i zlatou pláž. Nejen to připo-
míná Radiožurnál v každodenních kulturních 
tipech. Pláž a Zombík Na zábradlí… IRozhlas.
cz, 9. 6. 2020

Na pláž do divadla. Na zábradlí nabízejí před-
premiéru více lidem, než se čekalo. ČT24, 
9. 6. 2020. Koronavirová opatření de facto 
ukončila tuto divadelní sezonu, soubory už 
ale připravují tu další. Jak bude vypadat první 
zářijové představení, se mohou v mimořádné 
sérii předpremiér přesvědčit návštěvníci 
Divadla Na zábradlí. Komedii Zlatá pláž, kte-
rou divadlo uvede, režíruje Jan Prušinovský.

Utrženou rukou všem nafackuje. Tvůrci 
Kober a užovek uvedou Zlatou pláž Tomáš 
Šťástka iDNES.cz, 14.6.2020. Může ošklivý 
člověk beze škol dosáhnout životního štěstí? 
To je výchozí otázka pro novinku Zlatá pláž 
pražského Divadla Na zábradlí. https://
www.idnes.cz/kultura/divadlo/zlata-plaz-
-zvacek-prusinovsky-divadlo-na-zabradli.
A200612_133427_divadlo_ts

https://www.vecerni-praha.cz/premieru-cra-
zy-komedie-zlata-plaz-v-divadle-na-zabrad-
li-provazi-tridenni-happening-na-vltavskem-
-nabrezi/

https://www.aplausin.cz/index.php/node/563

https://literarky.cz/kultura/1481-premieru-
-crazy-komedie-zlata-plaz-v-divadle-na-za-
bradli-doprovodi-tridenni-happening-plaz-
-na-zabradli

https://tojesenzace.cz/2020/08/22/
premieru-crazy-komedie-zlata-plaz-v-di-
vadle-na-zabradli-provazi-tridenni-happenin-
g-plaz-na-zabradli

https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/
3118-plaz-na-zabradli-cast-anenskeho-na-
mesti-u-vltavy-se-promeni-v-letni-plaz.html

https://protisedi.cz/premieru-komedie-zlata-
-plaz-v-divadle-na-zabradli-doprovodi-triden-
ni-happening/

Vrátit smysl něčemu tak nesmyslnému 
jako sebeupálení: Nobelista Handke píše 
o Čechovi , Bleskově.cz, … Adamcovi v praž-
ském Divadle Na zábradlí nastuduje Dušan 
David Pařízek. Handkeho divadelní gesto je 
zřejmé: z temnoty zapomnění, do níž se ...

Divadlo na zábradlí Tajný agent Archivy , 
Totalfilm.cz. V sobotu 8. srpna se od 20:00 
hodin promítal ve vybraných kinech další 
„Film Naživo“ Viktora Tauše. Tentokrát to 
byla Amerikánka v hlavní roli s …

Premiéru crazy komedie Zlatá pláž v Diva-
dle Na zábradlí provází třídenní happening 
Pláž na ... I-divadlo, Zahájení sezony Divadla 
Na zábradlí se ponese ve znamení premiéry 
inscenace Zlatá pláž a nabídne řadu nečeka-
ných zážitků. Pro mnohé z nás bylo ...

Dopady koronaviru na kulturní sektor. i-di-
vadlo.cz | činohra. Informační a publicistický 
portál o divadle: informace, recenze, hodno-
cení, ankety, ... Divadlo Na zábradlí chystá 
crazy komedii Zlatá pláž v režii Jana ...

Prušinovský bude Na zábradlí režírovat crazy 
komedii. Borovan.cz, 17.4.2020.Talentovaný 
filmový a televizní režisér Jan Prušinovský 
(foto; Most!, Okresní přebor - Poslední zápas 
Pepika Hnátka, Kobry a Užovky atd.) spo-
lečně se scenáristou Jaroslavem Žváčkem 
chystá v pražském Divadle Na zábradlí pre-
miéru crazy komedii Zlatá pláž. 

Nebyli jste letos u moře? Divadlo Na zábra-
dlí zahajuje sezonu Zlatou pláží Lidovky.cz, 
30.8.2020. Divadlo Na zábradlí tak odstar-
tuje svou novou sezónu neobvyklým pro-
gramem, který bude pro veřejnost přístupný 
zcela zdarma. Třídenní zahájení ...

Nemůžete dýchat, jste jako v sudu, když 
se topíte, říká Čtvrtníček o covidu, iDnes, 
12.10.2020 Petr Čtvrtníček (56) poprvé  
promluvil o prodělaném covidu. Prozradil,  
jak nemoc prožíval, a také vzkázal lidem,  
aby nerevoltovali a dodržovali…

Pražské Divadlo Na zábradlí muselo zrušit 
všechna představení ode dneška nejméně do 
18. září ... S návštěvníky divadla však nepři-
šel do kontaktu… Deník N, 16. 9. 2020 
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Náhradní dovolená all inclusive. Divadlo Na 
zábradlí zahájí novou sezónu na Zlaté pláži. 
Informuji. cz, Barbora Bittnerová, 31.8.2020.. 
Divadlo Na zábradlí zahájí novou sezónu 
na Zlaté pláži - AktuálníZprávy.cz - aktuální 
přehled zpráv z domova, ze světa, ze sportu, 
z oblasti počítačů a ...

Blog návštěvníků i-divadla. Divadlo Na 
zábradlí: Mýcení. Na návštěvě u Auers-
bergerových. Gimli35, 6.12.2020 Manželé 
Auersbergerovi (Jakub Žáček a Magdaléna 
Sidonová) si do svého luxusního sídla pozvou 
na večeři několik přátel: pana Thomase  
(Jan Hájek), paní…

Začala nejistá divadelní sezona. Ať bude 
dopad koronaviru jakýkoliv, změnám se nevy-
hneme, Lidovky, 16. 9. 20. Ukazuje se, že to 
zdaleka nebude tak jednoduché, z pražských 
divadel potíže hlásí Divadlo Na zábradlí, Pal-
movka nebo Činoherní klub. Jako jedna ...

Pražská městská divadla budou zavřená do 
konce února. Hrát zato chtějí i během letních 
... Pražská Drbna.cz Jedná se o Švandovo 
divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo 
Na zábradlí, Divadlo Minor, Městská divadla 
pražská, Divadlo na Vinohradech, Studio ...

Videoportál Dramox začal nabízet záznamy 
divadelních představení. V archivu je zatím 
čtyřicítka inscenací, Pražská drbna,  
20. října 2020. Podobně jako si lze předplatit 
sledování filmů a seriálů doma v televizi či 
na počítači, funguje ode dneška videoportál 
Dramox, kde je možné sledovat divadelní 
představení… Divadlo Na zábradlí…

Hlasy ze Zábradlí, 2MARKET, 12. 12. 2020. 
Divadla zůstávají stále zavřená, ale o hlasy 
svých oblíbených herců přijít nemusíte 
a navíc si můžete užít knihy i se zavřenýma 
očima. Představíme vám několik herců, kteří 
bravurně namluvili oblíbené audioknihy. Petr 
Čtvrtníček z Divadla Na zábradlí. V roce 
2020 namluvil dvě knihy pro (nejen) dětské 
publikum, Kvak a Žbluňk se bojí rádi a Karlík 
a velký skleněný výtah.

RECENZE: Kameru Naživo uvítal mytický 
hrdina Pérák i Petr Čtvrtníček, iDnes, 
20. prosince 2020 Záznamu speciálního 
nastudování inscenace Pérák kamera a pro-
stor Právnické fakulty sluší. Uvedení Tajného 
agenta v bývalém vodojemu však divadelní 
práci spíše ubírá, z natáčení zde těží jen Petr 
Čtvrtníček.
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Zájezdy, festivaly, ocenění
V roce 2020 (resp. od ledna do března) odehrálo Divadlo Na zábradlí 
4 zájezdová představení. Od uzavření divadel z důvodu pandemie bylo 
zrušeno od března do května 2020 devět (!!) nasmlouvaných hostování, 
z toho dvě zahraniční (Slovensko, Polsko). V druhé polovině roku se 
v důsledku pandemie uskutečnily pouze dva zájezdy. 

3. 1. 2020 Korespondence V+W Brno

4. 2. 2020 Tajný agent Brno

27. 2. 2020 Hamleti                      Lomnice

4. 3. 2020 Velvet Havel Nový Jičín

12. 9. 2020 Tajný agent Brno

13. 9. 2020 Persony Brno
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Další projekty divadla
A/ DNz2 – doplňkové programy

Divadlo Na zábradlí obohatilo svoji nabídku o zcela nové doplň-
kové programy v rámci projektu DNz2, které se formou drama-
turgických úvodů, scénografických seminářů a debat s režiséry, 
dramaturgy, scénografy, herci a dalšími členy inscenačních týmů 
snaží přiblížit divákům pozadí vzniku, zkušební proces a umě-
lecký záměr inscenací. Doplňkové programy jsou krátkým, vždy 
cca 20minutovým, vhledem do procesu umělecké tvorby, která 
nechala vzniknout inscenacím v nabídce DNz. Moderátorem akcí 
je šéf produkce Jan Búrik. 

 Workshopy

Divadelní dílny na téma inscenací Divadla Na zábradlí. 
Před daným představením.

– 6. února 2020 / Podivuhodný případ pana Holmese
Nad šálkem Holmesova oblíbeného čaje se zamyslíme nad 
největší detektivní záhadou všech dob – lidskou myslí. Kdo jsou 
lidé, s nimiž se potkáváme na ulici? A kdo jsme vlastně my? 
Abychom si na některé z otázek odpověděli, použijeme techniku 
Petera Brooka a Augusta Boala. Lektor: Ondřej Kohout
 
– 5. března 2019 / Cizinec  
V životě se dostáváme do kontaktu s nespočtem. V životě se 
dostáváme do kontaktu s nespočtem lidí. Naprostá většina jsou 
pro nás „cizinci“. Společně budeme zkoumat, jak náš pohled 
na tyto „cizince“ mohou ovlivnit média a naše rychlé úsudky. 
A nejsme si někdy „cizinci“ i sami sobě?  
Lektor: Vojtěch Löffelmann

 Beseda s herci

– 6. března 2020 / Hamleti
Jak herci zkouší inscenaci o herectví? Co vložili do inscenace 
Hamleti ze sebe a co je jen nadsázka, která neodpovídá realitě? 
Všechny Vaše dotazy Vám zodpoví Jana Plodková, Jiří Vyorálek, 
Honza Hájek, Jakub Žáček a Petr Čtvrtníček.

 Scénografický seminář s Petrem Vítkem

– 12. února 2020 / Krátké rozhovory s odpornými muži
Scénograf inscenace vás provede procesem vzniku inscenace 
„od nápadu k premiéře“. Jak se vejde devět prostředí na 
nejmenší profesionální jeviště v Praze?
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B/ Úrodná půda 

Od nové 63. sezony 2020/21 jsme přetransformovali doprovodné 
programy z DNz2 pod „značku“ Úrodná půda, která si dala za cíl 
vytvořit jedinečné události, které měly být opět spojeny s večer-
ním představením – jednalo se například o procházku pražskými 
hřbitovy s Kateřinou Konečnou před večerní reprízou inscenace 
Požitkáři, kurz arteterapie před reprízou novinky Freudovo pozdní 
odpoledne nebo kurz barokního tance spojený s reprízou insce-
nace Kyjem po kebuli. 

Tyto se bohužel nemohly s ohledem na vyhlášení výjimečného 
stavu uskutečnit, a proto jsme naše aktivity přesunuli do formy 
online podcastu Úrodná půda. 

Podcast Úrodná půda 
Cyklus rozhovorů o všem, co se týká divadla, se všemi, kteří se 
jej jakkoliv dotýkají. Uvádí dramaturgové Divadla Na zábradlí 
Boris Jedinák a Petr Erbes.

C/ Další akce DNz 

Pláž Na zábradlí 3.–5. září 2020 
Zahájení sezony Divadla Na zábradlí se nesla ve znamení pre-
miéry inscenace Zlatá pláž a nabídla řadu nečekaných zážitků. 
Pro mnohé bylo letos moře vzdálenější než kdy jindy, a proto 
se část Anenského náměstí na vltavském nábřeží, kde divadlo 
sídlí, promění v hřejivě letní, roztančenou pláž. Třídenní hap-
pening Pláž na Zábradlí = vaše náhradní dovolená all inclusive. 
Pláž na Zábradlí odstartovala slavnostním přeplaváním Vltavy 
do nové sezóny, následovaly koncerty, turnaj v „líném“ beach 
volejbale, soutěž o nejlepší hrad z písku nebo lekce aero-
biku pod vedením hereček Divadla Na zábradlí Báry Bočkové 
a Kateřiny Císařové. Pláž ožila vždy od odpoledne do pozdního 
večera. Všechny akce v rámci Pláže na Zábradlí byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

 
Živé přenosy a natáčení inscenací DNz 
 
– 12. září 2020 přenos inscenace Tajný agent – live stream 
z brněnského vodojemu pro 80 kinosálů ČR 
– 22. a 23. listopadu 2020 natáčení představení Macbeth  
pro Českou televizi 
– 22. listopadu 2020 od 20.00 h. live stream představení  
Macbeth TV NAŽIVO. Improvizované televizní studio zbarvilo 
22. listopadu 2020 hlediště dočervena.

 
Noc divadel – 27. listopadu 2020 
Našim divákům jsme prostřednictvím Instagramu nabídli mož-
nost proniknout do herecké duše skrze mini seriál ze zavřeného 
divadla pod názvem Tajemný deník (zapomenutého herce) –  
one man show Vojtěcha Vondráčka, herce, kterého jsme před 
lockdownem zapomněli v divadle. Na našem Instagramu najdete 
již 6 dílů. www.instagram.com/nazabradli/
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Silvestr 2020 – 31. prosince 2020 
Z iniciativy Magistrátu hl. m. Prahy vznikl projekt streamování 
silvestrovského programu, k němuž se připojila jím zřizovaná 
divadla. Pro tuto příležitost nabídlo Divadlo Na zábradlí pásmo 
Nad dopisy diváků, které bylo uvedeno na oslavách 30. výročí 
sametové revoluce v loňském roce. Jedná se o scénické čtení 
z korespondence z let 1989 po současnost, ve kterém Jana 
Plodková, Václav Vašák, Petra Bučková, Kateřina Císařová, 
Magdaléna Sidonová a Jiří Vyorálek čtou z dopisů diváků adre-
sovaných DNz a ND především krátce po 17. listopadu 1989 pře-
tékajících nenávistí, nekulturností a zlobou. Tyto časem odváté 
urážky však doplnily i dopisy a komentáře současné, často 
tak podobné těm minulým… O režii se postaral Jan Mikulášek, 
výtvarná podoba je dílem scénografa Marka Cpina.

Foto © archiv DNz
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A/ Divadelní společnost MASOPUST hraje v Eliadově knihovně 
Divadla Na zábradlí inscenace: Anna Pammrová, Eva Prchalová 
ANTIEVA – Divočinu slov mi nech!, Genet – Bridel – König – 
Dohnal: DENÍK ZLODĚJE, Jan Frič: O hezkých věcech, které zaží-
váme, Fredrik Brattberg: Ježíšovo vzkříšení a smrt, Rozkoše na 
kraji země, Lidový kousek

Albert Camus

Nedorozumění
Člen souboru DNz Miloslav König si pro svou první režijní spo-
lupráci s Masopustem vybral Camusův text Nedorozumění a ke 
spolupráci pozval své kolegy ze souboru Divadla Na zábradlí: 
Barboru Bočkovou, Kateřinu Císařovou, Magdalénu Sidonovou 
a Vojtěcha Vondráčka.

Premiéra se neuskutečnila z důvodu nouzového stavu.

B/ Divadelní soubor DAS THEMA.cz hraje v Eliadově knihovně 
DNz: To Téma / Das Thema, Fall Mauer Fall / Zeď nám spadla.  
Franz Kafka: Umělec V Hladovění, Moc a bezmoc? 

Hosté, spolupráce

Foto © Archiv DNz
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Dárci

ZENOVA services, spol. s r. o. 
Stálá sleva na úklidové práce 
 
KIVA FOTO 
Stálá sleva na fotopráce 
 
Fox Gallery Praha 
Zdarma květiny na premiéry 
 
Na břehu Rhôny 
Zdarma občasné občerstvení na premiéry 
 
Sponzoři sezony 
prof. Jiří Šlosarčík – 10 000 Kč 
Alexandra Šlosarčíková – 10 000 Kč 
manželé Krausovi – 10 000 Kč (dar)  
Strančické divadla Pro radost – 5 000,- Kč (dar)

 
Mediální podpora

Regina DAB Praha, Radio Wave, i-divadlo.cz, Informuji.cz, Luxor,  
One Hot Book, 2media

Zpracovala: Marie Fišerová

Schválil: doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph. D.

Podporovatelé, dárci, sponzoři
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 Divadlo Na zábradlí

Rozbor 
hospodaření 

Divadla 
Na zábradlí 
v roce 2020
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Rozbor hospodaření – 
hlavní činnost 

Hospodářský výsledek za rok 2020 je ovlivněn pandemií COVID-19. 
Tržby ze vstupného činily 1 767 tis Kč, tržby za zájezdy , které za rok 
2020 činily 285 tis Kč a ostatní tržby ve výši 464,1 tis Kč jsou  
o 5 401,8 tis Kč nižší než za rok 2019. Podařilo se dohodnout a odehrát 
5 zájezdových představení.

Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti dosáhly za rok 2020 hodnoty 
2 568,1 tis. Kč tj. 32,1 % plánovaných ročních výnosů. Oproti roz-
počtovaným výnosům jsou nižší tržby za spolupořadatelství 26% 
a tržby ze zájezdů 12,4 %. 

 Tržby ze vstupného

Tržby ze vstupného dosáhly hodnoty 1 767 tis Kč tj. 35,3 % 
rozpočtovaných ročních tržeb ze vstupného.

Za rok 2020 se podařilo odehrát 5 zájezdových představení a dosáh-
nout tržeb ze zájezdů 285 tis. Kč tj. o 2 155,8 tis Kč méně než za 
stejné období minulého roku.

ostatní výnosy 464

ostatní tržby z představení 221

prodej programů a knih 21

přijaté úroky BÚ 7

čerpání fondů 215

Náklady

V průběhu prvního roku se měly uskutečnit premiéry čtyř inscenací. 
Proběhly pouze dvě. 

Podstatnou disproporci vůči rozpočtu vykazuje položka odpisů, kde 
bylo předpokládáno, že dojde k navýšení hodnoty budovy o dokon-
čenou rekonstrukci v roce 2017. Do konce prvního pololetí k této 
skutečnosti nedošlo a proto jsou vykazované odpisy o cca 100 tis 
měsíčně nižší oproti rozpočtu. Ostatní nákladové položky : cestovné, 
honoráře externích umělců a tantiémy jsou nižší z důvodu nehraných 
představení. 
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 Spotřebované nákupy

Položka ostatní zahrnuje náklady na prodané zboží (programy, knihy) 
a aktivaci DHM.

Služby

Cestovné 
Položka cestovné v roce 2020 odpovídá množství uskutečněných 
zájezdů. Tyto náklady jsou pokryty výnosy z uskutečněných 
zájezdů. Diety účastníků zájezdu nejsou přeúčtovány pořadatelům 
představení. Ve výjimečných případech je do ceny zájezdu zahrnuta 
cena dopravy.

Náklady na reprezentaci 
Náklady na reprezentaci nebyly čerpány.

podrobnější přehled významných položek nákladů na služby 3164

opravy 65

cestovné 35

honoráře externistů 852

tantiémy 150

propagace 478

softwarové práce 234

právní služby, PO BOZP 180

telefony,internet,poštovné.. 192

parkovné, doprava dekorací – parkovací karta pro Prahu 1 147

nájemné 222

úklid 500

čistírna a opravy kostýmů 68

bankovní poplatky 41
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Mzdové náklady

Prostředky na platy byly vyčerpány oproti rozpočtu z 93,1%.

 Ostatní
Další osobní náklady neuvedené v tabulkách byly vynaloženy 
na úrazové pojištění zaměstnanců, nemocenské placené 
zaměstnavatelem a příspěvek na stravenky.

ostatní osobní náklady 283

úrazové pojištění zaměstnanců 104

nemocenské, lékařské prohlídky 6

stravenky 173

 Ostatní náklady

jiné ostatní náklady 162

kurzové a fakturační rozdíly 2

pojištění majetku a cestovní pojištění (zahr. zájezdy) 160
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Hlavní činnost     v tis. Kč
Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost

2020 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 k UR k 31. 12. 2019
VÝNOSY celkem (mimo účet 672) 8,008.0 8,008.0 2,568.1 32.1 7,969.9
z toho: ze vstupného na vl. scéně 5,000.0 5,000.0 1,767.0 35.3 4,761.0
ze spolupořadatelství 200.0 200.0 52.0 26.0 169.0
ze zájezdů 2,300.0 2,300.0 285.0 12.4 2,440.8
ostatní výnosy 508.0 508.0 464.1 91.4 258.0
NÁKLADY celkem 36,345.0 43,352.0 33,260.8 76.7 36,642.1
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy – z toho: 1,000.0 4,558.0 1,588.0 34.8 1,713.8
spotřeba materiálu (501) 500.0 3,358.0 997.0 29.7 1,124.0
spotřeba energie (502) 500.0 1,200.0 636.8 53.1 657.0
Služby – z toho: 5,870.0 7,947.0 3,591.5 45.2 6,850.7
opravy a udržování (511) 200.0 1,018.0 65.0 6.4 132.0
cestovné (512) 700.0 700.0 35.0 5.0 741.6
náklady na reprezentaci (513) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
nájemné a služby (nebyt.prost.) 
(518) 222.0 222.0 222.0 100.0 222.0

úklid (518) 500.0 500.0 500.0 100.0 503.0
výkony spojů (518) 140.0 140.0 192.0 137.1 140.4
honoráře exter. umělců (518) 1,500.0 1,600.0 852.0 53.3 1,598.0
tantiémy (518) 700.0 700.0 150.0 21.4 740.7
propagace (518) 600.0 836.0 478.0 57.2 599.0
Osobní náklady – z toho: 25,460.0 27,391.7 25,342.6 92.5 25,403.9
prostředky na platy (521 030x) 18,121.0 19,534.0 18,184.0 93.1 18,046.8
ostatní osobní náklady (521 031x) 430.0 430.0 230.0 53.5 445.9
zákonné soc. pojištění (524) 6,200.0 6,708.7 6,178.5 92.1 6,199.0
zák. soc. náklady – FKSP(527 030x) 345.0 345.0 365.0 105.8 608.6
Daně a poplatky (53x) 40.0 40.0 41.6 104.0 40.8
Ostatní náklady – z toho: 173.0 174.0 244.0 140.2 158.0
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)
jiné pokuty a penále (542) 2.0 2.0 1.6 80.0
manka a škody (547)
Odpisy dlouhodobého majetku 2,167.0 1,327.0 1,289.0 97.1 1,070.9
z dotace hl.m.P. – zdroj 416  
(551 03xx-08xx) 2,167.0 1,327.0 1,289.0 97.1 1,070.9

ze stát.dotace a zahraničí (551 
09xx)
Drobný dlouhod. majetek (558) 1,633.0 1,912.0 1,162.0 60.8 1,379.9
Daň z příjmů (591) 2.0 2.0 0.0 0.0

Rozbor hospodaření PO za rok 2020 Tabulka č. 1 
část 1

Hospodářský výsledek -28,337.0 -35,344.0 -30,692.7 86.8 -28,672.2
*)

Neinvestiční příspěvek 28,337.0 35,144.0 35,144.0 100.0 28,371.8
Státní dotace 0.0 200.0 149.0 74.5 496.8
Ostatní (672) 26.9
Celkový výsledek hospodaření 0.0 0.0 4,600.3 223.3
*) Ve sloupci skutečnost uvádějte: 
– v řádku neinvestiční příspěvek skutečně poskytnuté finanční prostředky v roce 2016 plus případný proúčtovaný odvod  
z fondu investic za současného zvýšení neinvestičního příspěvku
– v řádku státní dotace skutečně poskytnuté fin. prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy
– v řádku ostatní proúčtované fin. prostředky na účtu 672 např. odpisy ze st. dotace, dotace ze stát. fondů, MČ, Agentur atd.

Zpracovala: Ing. Gabriela Mengrová 
Tel.: 775 862 795 
Datum: 3. 2. 2021

Schválil: Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. 
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Rozbor hospodaření –  
doplňková činnost 

Výnosy

Celkové výnosy za základní aktivity doplňkové činnosti jsou za rok 
2020 nižší, než bylo plánováno v rozpočtu, bylo dosaženo 58% roz-
počtované částky pro rok 2020. K tomuto výsledku přispěly nižší tržby 
z reklamy a nižší tržby z pronájmu nebytových prostor. 

výnosy celkem 500

výnosy z pronájmu 357

tržby z reklamy 86

prodej propagačních předmětů 57

Náklady

Podstatná část nákladů na služby je kalkulována s ohledem na dosa-
žené výnosy. Náklady za rok 2020 dosáhly 102,6% rozpočtované 
částky. 

 

služby 189

nájemné 80

úklid 53

 Osobní náklady

Čerpání osobních nákladů dosáhlo 93,3% rozpočtované částky. 

 Ostatní náklady

Jiné ostatní náklady 
Představují v rozpočtu náklady na vstupenky na představení divadla, 
které v rámci smluv o reklamě a propagaci poskytujeme sponzorům 
jako částečné protiplnění za jejich služby. Ve skutečnosti jsme této 
formy protiplnění v roce 2020 nevyužili.
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Doplňková činnost v tis. Kč

Schválený rozpočet Skutečnost % plnění
2020 k 31.12.2020 k UR

Výnosy celkem 850.0 500.0 58.8

Náklady celkem 760.0 780.0 102.6

z toho vybrané položky

Spotřebované nákupy 30.0 51.0 170.0

z toho: spotřeba materiálu

      spotřeba energie 17.0 20.0 117.6

Služby 121.0 189.0 156.2

z toho: opravy a udržování

      cestovné

      nájemné a služby (nebyt. prostory) 60.0 80.0 133.3

      úklid 35.0 53.0 151.4

      výkony spojů 25.0 31.0 124.0

Osobní náklady – z toho: 579.0 540.0 93.3

mzdové náklady (521 003x) 400.0 394.0 98.5

ostatní osobní náklady 150.0 138.0 92.0

zákonné soc. pojištění 0.0 0.0 0.0

zák. soc. náklady – FKSP 28.0 8.0 28.6

Daně a poplatky (53x) 0.0 0.0 0

Ostatní náklady – z toho:

smluvní pokuty a úroky z prodlení

jiné pokuty a penále

manka a škody

Odpisy dlouhodobého majetku

z toho: z budov a staveb (551)

      zařízení (551)

Drobný dlouhod. majetek (558)

Daň z příjmů (591 a 595) 30.0 0.0 0.0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 90.0 -280.0 0.0

 (+ zisk, – ztráta)

Rozbor hospodaření PO za rok 2020 Tabulka č. 2

Zpracovala: Ing. Gabriela Mengrová 
Tel.: 775 862 795 
Datum: 3. 2. 2021

 
Schválil: Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D.
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Ukazatel Měrná jednotka plán 2020 Skutečnost 
k 31.12. 2020

% plnění k plánu 
roku 2020

Představení na vlastní scéně počet 200 77 39

z toho: vlastním souborem počet 170 62 36

            spolupořadatelství – hostování počet 30 15 50

Představení na zájezdech počet 32 5 16

Představení hostujících souborů

tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 5 0 0

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 22300 8368 38

z toho : vlastním souborem počet 21300 8002 38

            spolupořadatelství-hostování počet 1000 366 37

Tržby – výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 8008 2568.1 32

z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. 
souborem

tis. Kč 5000 1761 35

            ze spolupořadatelství tis. Kč 200 52 26

            ze zájezdů tis. Kč 2300 285 12

            ostatní výnosy tis. Kč 508 470.1 93

Tržby – výnosy  z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 850 500 59

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 340 31 9

            za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 340 300 88

            ostatní výnosy z DČ tis. Kč 170 169 99

Doplatek hl. m. Prahy  na 1 před-
stavení na vl. scéně

v Kč 141685 228422 161

Doplatek hl. m. Prahy na 1 návštěvníka 
na vl. scéně

v Kč 1271 2102 165

Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 25100 9506 38

Návštěvnost na vl. scéně % 85 84 99

Tržebnost na vl. scéně % 72 64 89

Průměrná cena vstupenky  Kč 235 217 92

Počet premiér počet 4 2 50

    
Zpracovala: Ing. Gabriela Mengrová 
Tel.: 775 862 795 
Datum: 3. 2. 2021

 
Schválil: Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D.

Výkonové ukazatele divadel – skutečnost r. 2020 Tabulka č. 4
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Ukazatel Měrná jedn. Rok 2020 x) Skutečnost 
k 31.12. 2020

% plnění Skutečnost 
k 31.12. 2019

a b 1 2 3 4

Hlavní činnost

Počet zaměstnanců přep. os. 50.0 50.0 100 48.9

Prostředky na platy 
(521,030x) 

tis. Kč 19,534.0 18,184.0 93.1 18,046.8

z toho: čerpání fondu 
odměn xx)

tis. Kč x 0.0 x 0.0

platové tarify tis. Kč 14,913.0 13,191.0 88.5 12,312.0

osobní příplatky tis. Kč 1,620.0 1,960.0 121 1,690.0

odměny tis. Kč 1,560.0 652.0 41.8 1,525.0

příplatky za vedení tis. Kč 430.0 433.0 100.7 429.0

zvláštní příplatky tis. Kč 300.0 114.0 38 356.0

Průměrný plat Kč 32,557 30,307 93.1 30,755

Ostatní osobní 
náklady

tis. Kč 430.0 230.0 67.7 427.0

Doplňková činnost

Počet zaměstnanců přep. os. x 1 x 1

Prostředky na platy tis. Kč x 394 x 365

Průměrný plat Kč x 32833.33 x 30491.67

Ostatní osobní 
náklady

tis. Kč x 138 x 128

     
Čerpání prostředků na platy bylo ve výši 93,1% oproti rozpočtovaným platům.  
Počet zaměstnanců byl ve stejné výši jako limit. 

Zpracovala: Ing. Gabriela Mengrová 
Tel.: 775 862 795 
Datum: 3. 2. 2021

 
Schválil: Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D.

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2020

PO (odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) Tabulka č. 5
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Titul Datum 
premiéry

Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady 
celkem

věcné inscenátoři hosté / 
1 repríza

tantiémy % tantiemy  

Zlatá pláž 09/03/2020 356,648.81 177,700.00 600.00 6.50 6,671.62 541,620.43

Kyjem po 
kebuli

02/21/2020 176,719.18 96,000.00 12,000.00 5.00 4,804.66 289,523.84

Náklady na inscenace v roce 2020 Tabulka č. 6

v tis. Kč

náklady na inscenace :

byly odehrány dvě premiéry. Kyjem po kebuli a Zlatá pláž.  
Celkové náklady na  Kyjem po kebuli byly 289.523,84 Kč a na Zlatou pláž  541.620,43 Kč. 

Zpracovala: Ing. Gabriela Mengrová 
Tel.: 775 862 795 
Datum: 3. 2. 2021

 
Schválil: Doc. Mgr. Petr Štědroň, Ph.D.

Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. 
ředitel DNz

Ing. Gabriela Mengrová  
ekonomka DNz

V Praze dne 4. 2. 2020
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