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1. Úvod 

 

Téma své ročníkové práce jsem si vybrala poté, co jsem zhlédla muzikál Děti ráje, 

který na mě velmi zapůsobil. Chtěla jsem do světa muzikálů proniknout více a 

dozvědět se o tomto žánru podrobnější informace. Ale jelikož muzikály jsou dost 

široké téma, zaměřila jsem se ve své ročníkové práci na muzikály brněnské hudební 

scény, které mají velmi vysokou úroveň. 
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2. Co je to muzikál? 

 

Muzikál je film nebo divadelní představení, ve kterém hrají výraznou složku herectví, 

hudba a tanec. Muzikáloví herci tak musejí být dobří činoherci, zpěváci i tanečníci 

zároveň. Muzikál může být celozpívaný, nebo se v něm střídá zpěv a mluvené slovo. 
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3. Městské divadlo Brno 

 

Městské divadlo Brno je jedním z největších brněnských divadel a patří mezi 

nejnavštěvovanější a nejoblíbenější divadla u nás. Zaměřuje se na činoherní a 

hudební (především muzikálovou) produkci. Sídlí ve dvou sousedních domech na 

ulici Lidická. V jednom z nich se nachází činoherní scéna a ve druhém hudební 

scéna. Svou zkratku MdB začalo používat v polovině devadesátých let dvacátého 

století. Logo divadla, které představuje černý klíč na bílém pozadí, bylo vytvořeno 

roku 1995 výtvarníkem Jakubem Stejskalem. Tímto svým pomyslným klíčem se 

divadlo odemyká svým divákům a zároveň herci odemykají srdce a myšlení svého 

publika. 
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4. Historie MdB 

 

Městské divadlo v Brně vzniklo v roce 1945 a s postupem času se několikrát měnil 

jeho název. Divadlo vzniklo jako Svobodné divadlo, následně změnilo název na 

Městské a oblastní divadlo v Brně, Krajské oblastní divadlo, Divadlo bratří Mrštíků, 

Městské divadlo Brno – Divadlo bratří Mrštíků a nakonec začalo používat od 

roku1996 dnešní název Městské divadlo Brno. 

 

1.9.1990 byl Stanislav Moša jmenován uměleckým šéfem Divadla Bratří Mrštíků              

a 1.1.1993 byl na základě vykonaného kurzu jmenován ředitelem divadla. 

 

Současný ředitel: Stanislav Moša                                  Šéf muzikálu: Petr Gazdík 
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5. Hudební scéna MdB 

 

Moderní muzikálový sál byl postaven v roce 2004 jako nejlépe technicky vybavený 

sál v Evropě. Jeho provozování bylo zahájeno slavnostní premiérou muzikálu Hair. 

Hudební scéna je prostor s místy pro 680 diváků. Hlediště je pojato jako antický 

amfiteátr. Tato budova získala 1. místo v soutěži Stavba roku 2004 o nejlepší stavbu 

Jihomoravského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifkOKslezYAhUQDewKHQttDmsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.i-divadlo.cz/divadlo/mestske-divadlo-brno&psig=AOvVaw07qYxWtETftwrkRqyOJ9Ld&ust=1516730978985512
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6. Chodník slávy 

 

Chodník slávy Městského divadla Brno vznikl v roce 2000 s cílem zastavit pomíjivost 

divadelního umění a vzdát hold umělcům souborů MdB. Diváci si tak mohou 

připomínat své oblíbené umělce, jejichž otisky zdobí barevné kachlíky chodníku před 

divadlem, a zavzpomínat i na umělce, kteří již nejsou mezi námi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. Biskupský dvůr 

 

Biskupský dvůr je komplex několika různorodých staveb pod katedrálou sv. Petra a 

Pavla v Brně. Je součástí a vlastnictvím Moravského zemského muzea. Před devíti 

lety vznikla tradice uvádění inscenací Městského divadla Brno v romantickém 

Biskupském dvoře. Tato tradice je stále oblíbenějším zpříjemněním letních večerů     

v Brně. 
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8. Muzikály hrané v MdB 

 

Mezi nejznámější muzikály uváděné MdB patří mimo jiné: 

 Hair 

 Babylon 

 Koločava 

 Sny svatojánských nocí 

 Svět plný andělů 

 West Side Story 

 Mary Poppins 

 Chaplin 

 

8.1. Hair - Vlasy  

 

Muzikál vyprávějící o komunitě dlouhovlasých květinových dětí „hippies“ na jevišti 

ukázal řadu závažných témat, jako byla zcela nezávislá svoboda, drogy, volná láska 

či protiválečný protest. 
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8.2. Babylon 

Autoři v muzikálové opeře zdůrazňují, především neschopnost lidí domluvit se, jejich 

touhu po moci, neochotu k naslouchání a netolerantnost k druhým lidem. Proto jejich 

Babylon se více než na stavbu věže a božský hněv zaměřuje na hněv lidský, který 

bývá více nenávistný a zabíjející. 

 

 

 

 

 

8.3. Koločava 

 

Muzikál Koločava částečně vychází z Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník. 

Nikola Šuhaj se svým německým kamarádem dezertují od Uherského vojenského 

pluku. Skrývají se v chýši u podivné Rusky a jejich dvou dcer. Žena jim připraví 

lektvar, po jehož vypití budou nezranitelní kulkou. Nikola se vrací do rodné Koločavy 

a ke své lásce Eržice. Jako vojenský zběh se musí skrývat v lesích v horách. A tehdy 

se Nikola mění v legendu obávaného loupežníka a zbojníka, který bohatým bere a 

chudým dává. Četníci se ho marně snaží chytit, a tak vypíší na Nikolu tučnou 

odměnu. Peníze zlákají Nikolovy kumpány, ti ho zradí, vlákají do pasti a zabijí 

sekyrou. 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8pp7o3uvYAhXE_qQKHbwiD-oQjRwIBw&url=http://www.mdb.cz/inscenace/3-babylon&psig=AOvVaw2yrOp6j1ougcrWGvzb8Vuy&ust=1516716333737926
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_-pa89uvYAhVSK1AKHQtZB5UQjRx6BAgAEAY&url=http://www.mdb.cz/inscenace/15-kolocava&psig=AOvVaw3pmig_qwRqMZFKR-Tsu18_&ust=1516722639459949
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8.4. Sny svatojánských nocí 

 

Tento kouzelný příběh se odehrává o májových svátcích, během jedné čarovné noci, 

která všechny bytosti pojí, rozděluje a zase svádí dohromady. Představují se dva 

páry poblázněných milenců Théseus a krásná Hippolyta a král s královnou elfů, 

všudypřítomný Puk nebo skupinka řemeslníků, kteří musí přes noc secvičit 

„krutěkrvavou komedii k pláči“ o osudové lásce. Ti všichni se stávají součástí 

magické letní noci, během níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv… 

 

 

 

 

 

 

8.5. Svět plný andělů 

Odehrává se v naší současnosti, v noci před Štědrým dnem. Hlavní hrdina, 

talentovaný pianista Jan, prochází osobní i uměleckou krizí, osamocen putuje z místa 

na místo, z maléru do maléru. V hotelu, kde běží varietní program, se náhodně 

setkává se svou dětskou láskou Sandrou, která zde působí jako tanečnice. Mnohé 

pohledy do minulosti, do Janova i Sandřiny dětství, odhalují příčiny Janova vyčlenění 

ze společnosti.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsc7o-uvYAhVDDuwKHRxvAHsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.mdb.cz/inscenace/7-sny-svatojanskych-noci&psig=AOvVaw07nJuMFUBFE8A-Mx8fGT9s&ust=1516723510390357
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBx5zdguzYAhWCPFAKHZnhAUUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.mdb.cz/inscenace/2-svet-plny-andelu&psig=AOvVaw2NTVcUAkx3SGyrBnOR4xLy&ust=1516725620654877
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8.6. West Side Story 

Muzikál inspirovaný příběhem Shakespearova Romea a Julie. Jde o souboj dvou 

pouličních gangů, Tryskáčů a Žraloků o nadvládu v jejich teritoriu. Láska, agresivita, 

rasismus a šikana jsou motivy opravdu věčné stejně jako řada hitů z tohoto muzikálu. 

 

 

 

  

 

 

 

8.7. Mary Poppins 

Příběh se odehrává v Londýně konce 19. století a jeho hrdinkou je originální 

vychovatelka Mary Poppinsová, která se zjeví na přání malých dětí Banksových, jimž 

rodiče nevěnují příliš pozornosti. Tato dokonalá vychovatelka disponující kouzelnými 

dovednostmi prozáří jejich dětský svět hravostí, svobodou a fantazií a zcela převrátí 

přísný řád Banksovic domu natolik, že nakonec dokáže proměnit i samotné rodiče. 

Protože jak říká Mary: „Stačí jen chtít a rázem vše je možné!“  
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8.8. Chaplin 

Životopisný muzikál o Siru Charlesi Spenceru Chaplinovi, který patřil k nejznámějším 

světovým filmovým tvůrcům 20. století. Své filmy vytvářel od námětu přes scénář, 

režii až po účinkování v hlavní roli. 
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9. MdB a Cena Thálie 

 

Cena Thálie je ocenění udělované Hereckou asociací od roku 1993 nejlepším 

divadelním hercům. 

Udělovány jsou ceny za mimořádný mužský a ženský jevištní výkon v kategoriích: 

1) Činohra 

2) Balet - pantomima 

3) Opera 

4) Opereta - muzikál 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Herci MdB ocenění Thalilí 
 

Andrea Zelová 

 3x vítězka divácké ankety Křídla 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

Dušan Vitázek 

 Cena Thálie za rok 2011 z roli Dr. Henry Jekyll, Edward Hyde v muzikálu 

Jekyll a Hyde 

 Cena Thálie za rok 2013 za roli Berger v muzikálu Hair 
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Světlana Janotová 

 první muzikálová herečka nominována na Cenu Alfréda Radoka 

 vítězka divácké ankety Křídla 

Aleš Slanina 

 5x vítěz divácké ankety Křídla 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2015/2016 

 1. místo v anketě i_divadlo.cz 

 Širší nominace na Cenu Thálie 2013-role Rozumbrad v muzikálu Kočky 

Markéta Sedláčková 

 Držitelka Ceny Thálie 1999 za herecký výkon v My Fair Lady ze Zelňáku v roli 

Lízy Ďulínkové 
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10. Závěr 
 

Při zpracovávání své ročníkové práce jsem se dozvěděla mnoho nových zajímavých 

informací o brněnské muzikálové scéně. Patří k nevýznamnějším v rámci České 

republiky a nabízí velké množství vysoce kvalitních a velmi různorodých představení, 

která jistě stojí za zhlédnutí. O kvalitách hudební scény MdB svědčí i to, že 

vstupenky na jednotlivé muzikály jsou velmi rychle vyprodané a téměř nesehnatelné. 

V budoucnu bych určitě chtěla vidět více muzikálů naživo, nejen brněnské, ale i 

pražské a celosvětové a doufám, že se mi to podaří. 

 

 

 

 

 

11. Resumé 
 

In my course work I chose as the topic The musical scene in Brno. I mentioned the 

two buildings of the Brno City Theatre. its history, the Walk of Fame and the Bishop's 

Court. I mainly focused on the most famous musicals performed in Brno City Theatre. 

Very interesting for me was how many musicals have been already played in Brno. I 

learned a lot of new information about musicals. 
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