
 

Slavnostní otevření budovy NdB na Roosveltově a pokračování spolupráce s NdB 

Tisková zpráva, Brno, 5. 10. 2021 

 

Generální ředitel OHLA ŽS, a.s., jako zástupce zhotovitele spolu s reprezentací města Brna včera 

v odpoledních hodinách předal brněnskému Národnímu divadlu kompletně zrekonstruovanou 

administrativně-technickou budovu na ulici Rooseveltova 13. Město do opravy a přístavby 

investovalo 62,2 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce byla zahájena na přelomu let 2017–18 a práce 

trvaly dva a půl roku. 

 

„Budova pochází z druhé poloviny 19. století, konkrétně z let 1865–6, a její stav před rekonstrukcí bych 

se opravdu nebála označit za bezútěšný. Proto byl nezbytný opravdu razantní zásah, jak dokládá výčet 

provedených prací: bylo nutné provedení statického zajištění objektu včetně výměny stávajících 

stropů a krovu, zesílení uliční obvodové a střední zdi. Dále proběhla sanace suterénního zdiva proti 

zemní vlhkosti, byla vyměněna všechna okna, dveře a provedeny veškeré nové rozvody instalací a 

budova získala novou fasádu. Součástí projektu byla i přístavba výtahu a stavba vedlejší budovy ve 

dvorním traktu,“ uvedla na slavnostním otevření primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

 

U příležitosti slavnostního otevření budovy byla také podpisem smlouvy o spolupráci potvrzena další 

etapa spolupráce mezi OHLA ŽS, a.s., a Národním divadlem v Brně, které jako generální partner již 

čtvrtou sezónu podporujeme. „Investovat do kultury znamená podpořit rozvoj duchovního a 

kreativního potenciálu společnosti, což je dle mého názoru zejména v dnešní době zatížené různými 

nesnázemi nesmírně důležité. Pokračování spolupráce mě osobně velice těší, protože návštěva divadla 

vždy přinese nové vjemy a zážitky, úlevu od každodenních starostí a potěší našeho ducha. Právě díky 

dlouhodobé spolupráci s Národním divadlem v Brně si toto mohou naši zaměstnanci čas od času 

dopřát,“ uvádí generální ředitel společnosti OHLA ŽS, a.s., Roman Kocúrek. 

 

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser také vyjádřil radost z pokračování spolupráce a shrnul 

konkrétní přínosy nového administrativně-technického zázemí: „Nová budova na Rooseveltově 

představuje skutečně razantní zlepšení podmínek pro naši práci. Činoherní soubor konečně po 

dlouhých desítkách let získává adekvátní vzdušnou a prostornou zkušebnu, kde bude možné v 

kultivovaných podmínkách zkoušet inscenace s velkým obsazením pro Mahenovo divadlo. Dále 

důstojné podmínky pro hudební archiv, tedy dostatečný skladovací prostor, jenž je moderně vytápěn 

a odvětráván a chrání cenné dokumenty pro další generace umělců a badatelů.  Konečně máme i 

bolestně chybějící zasedací místnost pro větší porady. Velký význam má také to, že disponujeme pokoji 

pro ubytování hostujících umělců, kterých se v reprízách našich inscenací střídají měsíčně desítky. To 

vše dohromady považuji opravdu za velkou pomoc pro největší brněnskou kulturní organizaci.“ 

 

Kontakt pro média: 

Ing. Mgr. Iva Šašinková, tisková mluvčí, sasinkovai@ohla-zs.cz, +420 722 983 763 
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