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Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti za rok 2020 

15. ročník Bohemia JazzFest s názvem Bohemia JasFest 
 

Termín a místo konání projektu: 27. 07. 2020 – 01. 08. 2020, Praha, Plzeň, Liberec, 
Domažlice, České Budějovice, Brno 

Podrobný program je uveden na webových stránkách www.bohemiajazzfest.cz 

 

Bohemia JazzFest (BJF) je tradiční kulturní akcí, na kterou se obyvatelé i návštěvníci 

festivalových měst mohou každý rok těšit. Rozšiřuje kulturní a společenský program 

v centrech festivalových měst, kde představuje přední hudebníky. Zároveň prezentuje města 

jako atraktivní turistické destinace s kvalitním kulturním vyžitím. BJF podporuje a prohlubuje 

kulturní vnímání veřejnosti a současně pozvedává turistickou atraktivitu měst, ve kterých se 

koná. 

Neměnným a dlouhodobým posláním a cílem BJF je poskytnout přístup ke kvalitní hudbě 

naprosto všem, bez rozdílu, bez jakékoliv bariéry vstupu, přinášet špičkovou hudbu na 

náměstí měst České republiky zcela zdarma. Akce se tak mohou účastnit naprosto všechny 

cílové skupiny bez ohledu na své příjmy či sociální postavení a festival tak působí jako 

jednotící a sociálně integrační prvek pro místní i návštěvníky města. 

V naplňování těchto svých základních charakteristik a cílů festival, ačkoliv se s ohledem na 

vládní nařízení a zachování maximální bezpečnosti diváků přesunul do online prostředí, 

úspěšně pokračoval i letos. V živých přenosech představil kombinaci kvalitní hudby a krásy 

festivalových měst všem divákům bez jakékoliv bariéry vstupu. I v této náročné době tu 

zůstal pro své návštěvníky, aby jim dodal tolik potřebný optimismus a zároveň podpořil 

festivalová města a domácí turismus. 

Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest se za patnáct let své existence proměnil 

v kulturní symbol léta a stal se jedním z největších letních open air hudebních festivalů v 

Evropě. Bohemia JazzFest přináší unikátní propojení hudby světových špiček z oblasti jazzu, 

bluesu, folku, funku, latin a world music a nezapomenutelné atmosféry historických náměstí 

českých a moravských měst. Každý rok tak posluchačům přináší jedinečný a neopakovatelný 

kulturní zážitek, a tak tomu bylo i letos. 
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Pořadatel se rozhodl na letošní mimořádnou situaci reagovat flexibilně a kreativně tak, aby 

i v krizové době přinesl unikátní propojení kvalitní hudby a krásy tuzemských měst, a to všem 

s neomezeným přístupem a převedl tak festival do online prostředí. Díky tomu umožnil 

realizaci projektu co nejblíže plánovanému rozsahu. Koncerty v jednotlivých městech se 

odehrály na radnicích, či v jiných reprezentativních prostorách a živě se streamovaly přes 

YouTube s odkazy na webových stránkách a sociálních sítích festivalu. Festival letos velice 

aktivně podporoval domácí hudebníky a představil festivalová města jako kulturní a 

turistické destinace. Celý BJF se zaznamenával a připravuje se finální střih, který bude možné 

shlédnout na ČT art.  

Neměnným posláním festivalu je poskytovat přístup ke kvalitní hudbě naprosto všem, bez 

rozdílu národnosti, pohlaví, věku, etnického původu, barvy pleti, sociální vrstvy či prostředí, 

tedy přinášet hudbu světové špičky na náměstí měst České republiky zcela zdarma a bez 

jakékoliv bariéry vstupu a působit tak jako jednotící a sociálně integrační prvek pro místní 

i návštěvníky města. 

Festival Bohemia JazzFest se zařadil za patnáct let svého konání do povědomí široké 

veřejnosti nejen v České republice, ale i v celé Evropě a ve světě. Prezentuje Českou 

republiku jako centrum kulturního dění, kam přijíždí vystupovat světové hudební špičky. 

Zároveň propaguje i jednotlivé kraje a města, na jejichž historických náměstích se koná a 

podporuje jejich turistickou atraktivitu a kulturní prestiž. Obyvatelům festivalových měst i 

jejich návštěvníkům pak poskytuje kvalitní umělecký zážitek světového formátu, a to přímo 

na náměstí „jejich” města. A to, že je tu pro své návštěvníky dokázal festival i letos, kdy se i 

přes velice obtížnou situaci uskutečnil se splněním těch nejpřísnějších bezpečnostních a 

preventivních opatření. 

Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest je významnou kulturní akcí světového 

významu i dosahu. Tradičně každý rok v červenci láká místní obyvatele stejně jako 

návštěvníky z Česka i zahraničí k poslechu špičkové hudby. Díky mimořádně kvalitnímu 

provedení jednotlivých koncertů, tradici festivalu, jedinečnému prostředí a atmosféře konání 

koncertů, mediální podpoře si festival získal významné renomé v tuzemsku i v zahraničí, 

odkud přijíždí fanoušci jazzu a kvalitní hudby. To mimo jiné stimuluje rozvoj české a světové 

jazzové hudby a prezentaci České republiky jako moderního a kulturního státu, což vede k 

podpoře cestovního ruchu.  
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Díky festivalu je Česká republika prezentována ve světových médiích, jako jsou například The 

New York Times, Sueddeutsche Zeitung, JazzTimes, The Wall Street Journal a DownBeat 

magazine. 

Bohemia JazzFest o.p.s., jako jediný organizátor jazzových koncertů v ČR, se v roce 2011 stal 

členem organizace EJN – Europe Jazz Network. 

Bohemia JazzFest podporuje tuzemskou hudební scénu a její vývoj a růst do budoucna. 

Každý rok je totiž ještě před zahájením festivalu ve spolupráci s OSA vyhlášena soutěž 

Bohemia JazzFest Competition JazzPrix, které se mohou zúčastnit mladí hudebníci do 35 let 

žijící v České republice bez ohledu na to, jaký styl jazzu hrají či zda jde o sólistu, duo či 

početnější seskupení. Vítěz získá šek značné hodnoty a zároveň má možnost představit 

výherní skladbu před ohromným publikem na podiu, kde zahrají i špičkoví hudebníci. 

V rámci festivalu tak dochází ke koprodukci s talentovanými českými hudebníky, díky čemuž 

si tito umělci zahrají na koncertu světové úrovně, na který by se běžně nedostali. Mají tak 

možnost nejen vystoupit po boku hudebních špiček, ale také se představit domácímu 

i zahraničnímu publiku ve městech České republiky, na kterých by jinak běžně účinkovat 

nemohli. Tím festival podporuje tvorbu mladých českých umělců a zároveň podporuje jejich 

mobilitu v rámci vystupování ve městech České republiky. 

Realizátoři pořádají festival každoročně již od roku 2006. Zkušený tým vede ředitel festivalu 

a jazzový kytarista Rudolf Linka, který při organizaci festivalu čerpá z vlastních hlubokých 

znalostí hudebního prostředí. Originální pojetí festivalu a propojení špičkové hudby 

s atraktivitou historických náměstí českých a moravských měst přináší posluchačům 

i organizátorům nevšední zážitek, optimismus, nadšení i motivaci pro konání dalších ročníků. 

Festival poskytuje přístup ke kvalitní hudbě naprosto všem, bez rozdílu a bez jakékoliv 

bariéry vstupu přináší kvalitní hudbu zcela zdarma. 

Festival tak podporuje a bude i nadále podporovat soužití menšin s místní komunitou a vede 

k jejich integraci. V rámci realizace festivalu nedochází k žádné diskriminaci (festival je 

zdarma s neomezenou kapacitou publika), je určen pro všechny bez rozdílu a každý, včetně 

menšinových skupin, je na festivalu vřele vítán. Vystoupení umělců a přítomnost fanoušků z 

různých zemí a kultur napomáhá a vede k lepšímu mezikulturnímu i meziskupinovému 

pochopení, neboť zájem o hudbu a hudba samotná představuje spojovací mechanismus. 
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Letošní ročník byl mimořádný. Stejně jako řadu dalších kulturních akcí i tak tradiční festival, 

kterým se Bohemia JazzFest za 15 let stal, silně zasáhla pandemie a s ní spojená 

bezpečnostní opatření. Organizátoři se i přes tuto komplikovanou situaci rozhodli festival 

uskutečnit a být tu i v krizové době pro své diváky a festivalová města, se kterými mají 

dlouhodobé, přátelské a stabilní vztahy. 

Bohemia JazzFest má již od svého počátku svůj specifický styl, při kterém kombinuje estetiku 

prostředí, špičkovou jazzovou hudbu a perfektní organizaci spolu s profesionální technikou. 

V tomto stylu probíhal i ročník 2020, ačkoliv v online prostředí. K významným 

charakteristikám patří také to, že je festival přístupný zcela zdarma a může ho tak navštívit 

jakákoli skupina obyvatel. Tyto své rysy si projekt stále uchovává a chce zachovat i v 

budoucnu. 

Pro konání festivalu byly vybrány nejhezčí reprezentativní prostory v historických centrech 

českých měst, které ve spojení s jazzovou hudbou utváří nepřekonatelný hudební a kulturní 

zážitek. Kvalitu provedení festivalů jen dokreslilo profesionální osvětlení, audio technika 

a celková organizace festivalu. 

Volba prostředí je zejména pro jazzovou hudbu zcela klíčová. Tento hudební styl je stylem 

vyvolávající v posluchači emoce a zážitky, které by neměly být narušeny výběrem rušivého 

prostředí. Všechny koncerty v rámci festivalu byly proto pořádány v reprezentativních 

prostorách českých měst, což v kombinaci s kvalitní jazzovou hudbou vytvořilo výjimečný 

vizuální a poslechový zážitek, který si návštěvníci mohli dopřát odkudkoliv. Volba prostředí 

byla pro Bohemia JazzFest vždy důležitým faktorem, a to se potvrdilo i letos, kdy festival byl 

převeden do online prostředí. 

Bohemia JazzFest 2020 velice aktivně podporoval domácí hudebníky a představil festivalová 

města jako kulturní a turistické destinace. Z interpretů vystoupili například Vojta Dyk, 

Miroslav Vitouš, Debbi Kahl, Martina Barta a Kristina Barta, Pavel Šporcl či Tonya Graves. 

Hudební festival Bohemia JazzFest se každoročně pyšní širokým mediálním pokrytím 

a prezentací v bohatém portfoliu médií (televize, rádio, tištěná i online média, plakáty, 

billboardy, letáky, sociální sítě atd.). Rok 2020 nebyl v tomto ohledu jiný. 

Hlavními partnery festivalu jsou dlouhodobě Česká televize, Český rozhlas, deník Právo, 

magazíny Reportér a Respekt. Jejich diváci, posluchači i čtenáři se tak pravidelně seznamují 

s Bohemia JazzFestem prostřednictvím jejich pořadů, reportáží, vstupů i článků. Bohemia 
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JazzFest zároveň působí i na sociálních sítích jako Facebook a Instagram a na webových 

stránkách. Festival každoročně dosahuje stovek milionů impressions. O Bohemia JazzFestu se 

dozvídají lidé z celé České republiky díky billboardům na nádražích, citylightech, plakátech 

i z festivalové brožury. Díky našemu mediálnímu partnerovi – České televizi – shlédnou diváci 

festivalovou upoutávku. Ve spolupráci s Českou televizí také opět připravujeme finální 

sestřih z loňského festivalu, který budou moci diváci shlédnout na ČT art. 

Finanční situace roku 2020 

Spolupořadatelé a poskytovatelé záštity Bohemia JazzFest 2020 byly Ministerstvo kultury, 

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

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

část Plzeň 3, MČ Brno -střed, Město Liberec a podporou přispěly i Plzeňský, Liberecký, 

Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj. 

Partnery byly: ČEPS, Ministerstvo kultury, Kooperativa – pojišťovna a Visegrad Fund jako 

hlavní partneři, Česká televize jako hlavní mediální partner, deník Právo a Reflex a JCDecaux 

jako mediální partneři, České dráhy a.s. jako oficiální dopravce a dále pořádající města a 

kraje a Městské kulturní středisko Domažlice. 

Výrazným darem přispěly: ČEPS a.s., Město Liberec a SČVK a.s. 

Významnými sponzory byly: CzechTourism, Kolektory Praha, Vodárna Plzeň, Česká 

spořitelna, ČPP, ZPMVČR, Pražské služby, Kytary.cz a PRE. 

Hospodaření obecně prospěšné společnosti skončilo k 31. 12. 2020 celkovou ztrátou –  

9 241,13 Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti (pořádání jazzových festivalů) byla 9 160,69 Kč, 

z vedlejší činnosti (reklamy a propagace) vznikla ztráta ve výši 80,44 Kč. Ztráta bude vedena 

jako neuhrazená ztráta. 

V roce 2020 měla společnost 3 zaměstnance, neměla žádný bankovní úvěr, neposkytla sama 

žádné půjčky. 
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V roce 2020 byly přijaty následující dotace v celkové výši 2.692.308,27 Kč a byly v plné výši 
vyčerpány: 

Organizace Částka 

Hlavní město Praha                                                300000,00 

Jihočeský kraj                                                    70000,00 

Liberecký kraj                                                    100000,00 

Plzeňský kraj                                                     80000,00 

Jihomoravský kraj 150000,00 

Statutární město Plzeň 180000,00 

MČ Plzeň 3 30000,00 

MČ Brno - střed 31000,00 

Ministerstvo kultury  1350000,00 

Visegrad Fund 401308,27 

 

V roce 2020 byly přijaty následující dary a byly v plné výši vyčerpány: 

Dárce Částka 

ČEPS, a.s.                                                        1000000,00 

Statutární město Liberec 20000,00 

SČVK a.s. 30000,00 

 

Z důvodu dopadů opatření týkajících se COVID-19 na účetní jednotku a její fungování bylo 

požádáno o dvě covidové dotace, a to od MKČR a Města Plzeň a na obě bylo dosaženo a byly 

vyplaceny v této výši: MKČR – 1 150 000 Kč, Město Plzeň – 180 000 Kč. Dotace byly 

poskytnuty na náklady spojené s pořádáním festivalu a významně přispěly ke konání 

festivalu.   
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Díky tomu nedošlo na to, aby významně ovlivnili fungování účetní jednotky tyto aspekty: 

·       pokles hodnoty finančních či nefinančních aktiv z důvodu nepříznivé globální 
ekonomické situace, 

·       přerušení dodavatelských a odběratelských vztahů či jiné narušení podnikatelské 
činnosti, 

·       narušení současných či budoucích peněžních toků s dopadem na likviditu a 
finanční situaci účetní jednotky, 

·       ukončení či nedostupnost úvěrů, případně změny v úvěrových podmínkách, 

·       porušení smluvních povinností, nemožnost plnění smluvních podmínek či 
ukončení obchodních smluv apod.,  

a tudíž následně nedošlo  

·       ke měnám ve vhodnosti použití stávajících metod účtování a oceňování, 

·       ke znehodnocení hmotných aktiv či výskytu otázky ohledně jejich ekonomické 
životnosti či jejich případného prodeje, 

·       ke změnám v ocenění goodwillu či dalších nehmotných aktiv, 

·       ke změnám v prodejnosti a v souvisejícím ocenění zásob, 

·       ke změnám v návratnosti a s tím souvisejícím oceněním pohledávek, 

·       ke smluvním pokutám v důsledku neplnění smluvních podmínek, 

·       k možnému ohrožení principu nepřetržitého trvání účetní jednotky. 

 

        Rudolf Linka    

        Ředitel Bohemia JazzFest, o.p.s. 

 

Výroční zpráva za rok 2020 byla vypracována dne 05. 03. 2021 














































