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Název společnosti:  Bohemia JazzFest, o.p.s. 

Sídlo společnosti: Pařížská 203/19, 110 00 Praha 1 – Josefov  

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Identifikační číslo: 273 82 354 

Datum vzniku:  10. 10. 2005 

Registrace:  Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 389  

Rozhodující činnost:  pořádání veřejných kulturních akcí zejména jazzových festivalů 

 

Členové správní rady: 

Ing. Zdeňka Skřivánková 

Miroslava Flesarová  

Svatopluk Skřivánek 

  

Členové dozorčí rady: 

Stephanie Anna Linka 

Anna Solveig Eksell Linka 

Jiří Flesar 

  

Ředitel společnosti, zastupuje společnost a jedná jejím jménem 

Rudolf Linka 
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Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti za rok 2018 

13. ročník Bohemia JazzFest 
 

9. 7. 2018 – 17. 7. 2018 
 

Praha, Liberec, Brno, Tábor, Plzeň, Domažlice 
 

I letošní ročník festivalu Bohemia JazzFest (BJF) nabídl obyvatelům a návštěvníkům všech 

festivalových měst možnost prožít hudební představení nejvyšší světové kvality a úrovně, a 

to bez vstupného či jakýchkoli limitů – jak prostorových, či sociálních. BJF se tradičně konal 

na krásných českých historických náměstích, která dokreslují skvělé hudební výkony k 

dokonalosti. 

V rámci 13. ročníku se podařilo rozšířit kulturní nabídku všech měst, kde se festival konal o 

prezentaci jazzu a dalších menšinových žánrů ve špičkovém podání interpretů z USA, Itálie, 

Rakouska, Německa a Česka. Festival prezentoval města jako atraktivní lokace s rozmanitým 

kulturním vyžitím, a zvýšil tak přitažlivost měst pro turisty i návštěvnost měst celkově. 

Návštěvníci měli značný zájem o kvalitní hudební nabídku a díky Bohemia JazzFestu a jeho 

jedinečné atmosféře se do naší vlasti každoročně rádi vracejí.  

Projekt byl realizován v plánovaném časovém i prostorovém rozsahu, bohužel ale kvůli nižší 

finanční podpoře a odřeknutí podpory bývalého generálního partnera akce byl program 

projektu mírně pozměněn a realizován s jinými umělci, než bylo původně plánováno v popisu 

projektu v žádosti MKČR. Místo nich nicméně dorazila špička v oboru, např. Enrico Rawa 4ET 

z Itálie, americké legendy Mike Stern/Randy Brecker band featuring Dennis Chambers and 

Tom Kennedy, Bill Frisell a mnoho dalších význačných umělců. 

Komu je projekt určen: 

Festival je určen pro nejširší cílovou skupinu obyvatel, což je dáno tím, že nemá žádné 

omezující mantinely, jak finanční, sociální, či prostorové. Vystoupení zhlédly všechny cílové 

skupiny napříč celým spektrem, diváci hodnotili koncerty nadmíru s nadšením, kterému 

nezabránilo ani ne zcela příznivé počasí. 
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Přínos projektu pro cílovou skupinu: 

Realizací festivalu byla obohacena kulturní nabídka v šesti českých městech a to díky 

špičkovým vystoupením zahraničních i tuzemských interpretů, kteří zpřístupnili všem 

návštěvníkům zcela unikátní hudební zážitek. Festival také nabádá k návštěvě hlavních 

náměstí v centrech měst, která mnohdy bývají prázdná a bez lákavého programu. Špičková 

hudba, nádherná architektura a pozitivní energie diváků přispívá k jedinečné atmosféře, díky 

které je Bohemia JazzFest tak výjimečným projektem.  

Přínos pro obor: 

BJF představuje přínos jak pro profesionální, tak i amatérské hudebníky. Pro obě skupiny je 

vždy důležité být si vědom světové úrovně hudebníků a vidět je na vlastní oči. Tato 

vystoupení představuji motivaci a velkou inspiraci pro hudebníky různých žánrů. Festival také 

dává příležitost českým kapelám a hudebníkům zahrát si na tom samém podiu jako ty 

největší světové hvězdy a zviditelnit se díky tisku, rozhlasu a televizi, díky čemuž se dostanou 

do podvědomí širší veřejnosti. Mediální dopad festivalu je opravdu bezkonkurenční. Počet 

mediálních "impressions” dosáhl v roce 2018 téměř 500 milionů. Toto obrovské číslo je 

výsledkem skutečnosti, že se o festivalu píše v průběhu celého roku, a nejen v červenci, kdy 

festival probíhá, a to v takových publikacích, jakými je The New York Times, Sueddeutsche 

Zeitung, JazzTimes a DownBeat magazine. Známý průvodce Michelin ho uvedl pod hlavičkou 

“musí se vidět” a The Wall Street Journal otiskl článek nazvaný “10 míst, kde se má cenu v 

létě zastavit”, ve kterém byl Bohemia JazzFest na prvním místě.  

Díky festivalu byla obohacena kulturní nabídky šesti měst České republiky. Místo konání bylo 

volně přístupné - umístěno ve veřejnému prostoru, na festivalu nesvazovalo fanoušky žádné 

vstupné, a tak ho měli možnost navštívit všechny vrstvy veřejnosti, včetně sociálně a 

zdravotně znevýhodněných skupin, z nichž by se mnozí za normálních okolností s tímto 

kvalitním žánrem hudby naživo nejspíše nesetkali. Festival nabízí představení ne zcela hojně 

zastoupených žánrů, a tak si cestu k jazzu a jiné alternativní hudbě mohou najít i ti, kteří se 

předtím o tento typ hudby nezajímali, či o něm ani nevěděli. 

Neméně důležitou součástí BJF je i OSA soutěž o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora 

do 35 let, která propaguje talentované začínající umělce a pomáhá jim nastartovat profesní 

dráhu tím, že výherní skladbu představí na podiu vedle legendárních hudebníků a předáním 

finanční odměny. 
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Přínos festivalu je tedy obrovský nejen pro obor – alternativní hudbu a všechny její žánry ale 

i pro celé Česko, které je propagováno jako kulturní destinace. 

Přínos projektu pro realizátora: 

Festival přináší návštěvníkům nejen skvělé koncerty, ale i radost a životní energii.  Tato 

pozitivní energie se zpětně odráží na realizátory, kteří jsou motivovaní a inspirovaní 

k pořádání následujících ročníků. 

Naplnění principu rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a 

zdravotně znevýhodněné skupiny, pro menšiny ad.): 

Tým Bohemia JazzFestu svým velkým úsilím dokázal i přes radikálně nižší rozpočet, než byl 

plánovaný, BJF zorganizovat na stejně vysoké úrovni jako měli předchozí ročníky festivalu. 

Letité zkušenosti realizačního týmu, které se každým rokem zvětšují, osobnost známého 

kytaristy Rudyho Linky v čele BJF a kontakty na skvělé hudebníky zaručují kontinuálně 

vysokou kvalitu festivalu. Na základě toho, že návštěvnost akce každoročně stoupá, lze říci, 

že má festival podporu nejen v silném organizačním týmu, ale i ve věrných fanoušcích. V roce 

2019 bude probíhat již 14. ročník a za tuto dobu si BJF díky své jedinečnosti dokázal 

vybudovat prestižní renomé nejen u nás ale i po celém světě. 

Další informace o realizaci projektu: 

(např.: reflexe projektu veřejností, případně mediální ohlas ad.) 

Během festivalu zahrálo 64 hudebníků z USA, Itálie, Německa, Rakouska a České republiky a 

24 koncertů shlédlo téměř 80 000 diváků. 

Propagace byla opět skvělá, a ještě po skončení festivalu byly vidět plakáty v pražském 

metru, citylighty v Praze a billboardy po celé ČR. Česká televize odvysílala 30x festivalovou 

upoutávku a Český rozhlas vysílal 45 festivalových pozvánek. 

 

         Rudy Linka  

 

 

 



Bohemia JazzFest, o.p.s. – Výroční zpráva 2018 
 

Program Bohemia JazzFest 2018 

9. 7. – 17. 7. 2018 

 

Praha - Staroměstské náměstí 9. 7. 2018  

 17:30 SOIA (AUT)   

 19:00 Martina Bárta & Marcus Gartschock "Scotch and Soda"  

 20:00 OSA soutěž   

 20:30 ENRICO RAVA NEW 4ET (ITA)   

Praha - Staroměstské náměstí 10. 7. 2018  

 17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)   

 19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)   

 20:30 
MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom Kennedy 
(USA)  

 

Plzeň - Náměstí Republiky 11. 7. 2018  

 17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)   

 19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)   

 20:30 
MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom Kennedy 
(USA)  

 

Liberec - Náměstí Dr. E. Beneše 12. 7. 2018  

 17:30 PHS Jazz Quartet   

 19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)   

 20:30 
MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom Kennedy 
(USA)  

 

Domažlice - Náměstí míru 14. 7. 2018  

 17:30 ADAM TVRDY TRIO (CZE)   

 19:00 LEO BETZL TRIO (LBT)   

 20:30 BRYAN CARTER & The Young Swangers 
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Tábor - Žižkovo náměstí 15. 7. 2018  

 17:30 LEO BETZL TRIO (LBT)   

 19:00 HOUSE OF WATERS (USA)   

 20:30 BRYAN CARTER & The Young Swangers 

 

Brno - Náměstí Svobody 16. 7. 2018  

 17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)   

 19:00 HOUSE OF WATERS (USA)   

 20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)  

Brno - Náměstí Svobody 17. 7. 2018  

 17:30 SOIA (AUT)   

 19:00 ADAM TVRDY TRIO (CZE)   

 20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)  

 
 
   

 

Spolupořadatelé a poskytovatelé záštity Bohemia JazzFest 2018 byly Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo pro místní rozvoj – CzechTourism, Ministerstvo zahraničních věcí – Česká 

centra, Magistrát Hl. m. Prahy, Městská část Praha 1, Město Plzeň, Městská část Plzeň 3, 

Město Tábor, Město Liberec, a podporou přispěly i Plzeňský, Liberecký, Jihočeský a 

Jihomoravský kraj. 

Partnery byly: ČEPS a JaT Banka jako hlavní partneři, Česká televize a Český rozhlas – hlavní 

mediální partneři, České dráhy – oficiální dopravce festivalu, deník Právo, JCD Decaux, 

Railreklam a Reportér Magazín jako mediální partneři a dále Rakouské kulturní fórum, Polsky 

institut a Městské kulturní středisko Domažlice. 

Výrazným darem přispěly: Jiří Bělohlav a Věra Jourová a OSA. 

Významnými sponzory byly: Kolektory Praha, Vodárna Plzeň, Plzeňská plynárenská, Plzeňské 

městské dopravní podniky, ČPP, ZPMVČR a Audio Partners. 
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Finanční situace 

 

Hospodaření obecně prospěšné společnosti skončilo k 31. 12. 2018 celkovou ztrátou – 

181155,07 Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti (pořádání jazzových festivalů) byla 49 628,67 Kč, 

z vedlejší činnosti (reklamy a propagace) vznikla ztráta ve výši 131 526,40 Kč. Důvodem 

ztráty byly jako v minulém roce nižší příspěvky od dárců a dotace od státu. 

V roce 2018 měla společnost 4 zaměstnance, neměla žádný bankovní úvěr, neposkytla sama 

žádné půjčky. 

Dotace ve výši 2.360.000 Kč byly přijaty od těchto subjektů: 

Organizace Částka 

Hlavní město Praha                                                1050000,00 

Jihočeský kraj                                                    50000,00 

Liberecký kraj                                                    100000,00 

Jihomoravský kraj 200000,00 

Plzeňský kraj                                                     80000,00 

Statutární město Brno                                             200000,00 

Statutární město Liberec                                          200000,00 

Statutární město Plzeň 40000,00 

MČ Praha 1  50000,00 

MČ Plzeň 3 50000,00 

Ministerstvo kultury  200000,00 

Ministerstvo zahraničních věci skrze Česká centra 100000,00 

OSA 40000,00 
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Dary ve výši 1.168.700 Kč byly přijaty od těchto subjektů:  

Dárce Částka 

ČEPS, a.s.                                                        1000000,00 

SAPPORO MY s.r.o. 5000,00 

Jiří Bělohlav                                            100000,00 

Věra Jourová                                                     30000,00 

Dary od anonymních návštěvníků festivalu 33700,00 

 

 

        Rudolf Linka 

      

        Ředitel Bohemia JazzFest, o.p.s. 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018 byla vypracována dne 02. 04. 2019 












































