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 Národní divadlo v Praze je jedno z nejznámějších divadel v České republice

 Je jedním ze symbolů národní identity

 Zřizovatelem divadla je Ministerstvo kultury České republiky

 Scény: Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo Kolowrat, Státní opera Praha, Nová scéna

 Zaměření: činohra, opera, balet, laterna magika



 Ředitelem divadla je v současné době prof. MgA. Jan Burian

 Ředitelkou Opery Národního divadla a Státní opery je Mgr. Silvia Hroncová

 Ředitelem činohry je Michal Dočekal

 Uměleckým šéfem Baletu je MgA. Petr Zuska

 Správní ředitelkou je Ing. Tamara Čuříková

 Uměleckým šéfem Laterny Magiky je Mgr. Zdeněk Prokeš

prof. MgA. Jan Burian



 Činohra-je dramatický útvar, kde se na jevišti jedná a mluví, nejčastěji v próze

 Opera-je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou, herci text 
zcela či z části zpívají za instrumentálního doprovodu

 Balet-je forma scénického tance, využívá choreografii

 Laterna magika-je první multimediální divadlo na světe

 V současné době se v ND hraje 22 činoher, 13 představení baletu, 39 oper a 7 představení 
Laterny magiky



 21. prosince 1834 ve Stavovském divadle byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa 
Kajetána Tyla s názvem Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka

 V této hře se objevuje píseň Kde domov můj, ta se později stala státní hymnou

 O vzniku reprezentativního národního divadla se mluvilo od čtyřicátých let 
devatenáctého století, veřejná sbírka odstartovala až v padesátých letech.

 Jako první vzniklo Prozatimní divadlo otevřené roku 1962, které později splynulo s 
hlavní budovou Národního divadla

Pečeť Sboru pro zřízení Národního divadla v Praze roku 1851



Prozatímní divadlo

Stavovské divadlo

Nová scéna

Divadlo Kolowrat

Státní Opera Praha



 K požáru Národního divadla došlo 12. srpna 1881

 Zničil měděnou kupoli, oponu, hlediště a jeviště divadla

 Na opravu byla uspořádaná sbírka, přispíval celý národ

 Celkově na sbírku přispělo 45 % lidí z Prahy



Tři sestry (činohra)

Skutečným snem všech tří sester 
Prozorovových je návrat do 
Moskvy.

Romeo a Julie (balet)

Důvod zášti a věčného sváru mezi rody 
Monteků a Kapuletů není v původní 
Shakespearově tragédii blíže určen.

Malý princ (laterna magika)

Jeden z nejslavnějších 
příběhů moderní světové 
literatury na jevišti.

Rusalka (opera)

Rusalka je skutečným klenotem 
české opery, který si získává 
diváky po celém světě.



Tomáš Měcháček Jana Stryková

Patrik Děrgel Radúz Mácha Lucie Polišenská Jana Janěková ml.



Proč vůbec Národní dovadlo vzniklo?

Obrozenci se snažili o oživení národa zejména v kultuře, v té době byla zakládána nová 
muzea a divadla. V roce 1850 vznikl Sbor pro zřízení českého národního divadla. 

Kdo jsou nejvýznamnější postavy, které jsou se vznikem Národního divadla spojené?

Josef Kajetán Tyl, František Palacký, Josef Zítek, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, František 
Ženíšek, Josef Tulka, Julius Mařák, Adolf Liebscher, Václav Brožík, Bohuslav Schnirch a Josef 
Václav Myslbek.

Co tě na Národním divadle zaujalo nejvíce? 

Zaujala mě poloha, architektura, výzdoba, požár a sbírka. 

Co tě na Národním divadle během zpracování práce nejvíce zaujalo?

Zaujalo mě, že se ND dělí na více budov a je v něm zastoupeno několik uměleckých žánrů.



Moje absolventská práce na téma 
Národní divadlo mě moc bavila, 
doufám že bavila i vás a tímto vám 
všem děkuji z pozornost!


