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Dana Burešová je p řesv ědčená, že smyslem života je hledat sama sebe 

jako člov ěka a nezáleží na tom, jestli p řitom zpívá v ope ře nebo 

dělá cokoli jiného. 

Když rodila první ze svých t ří d ětí, byla práv ě t řetí rok v angažmá 

v Národním divadle a m ěla za sebou dv ě nastudování Prodané nev ěsty - 

jedno v Plzni a jedno v Praze. To po čítání je d ůležité. Nejstarší 

dce ři Ani čce je te ď čtrnáct, Honzíkovi dvanáct a nejmladší Terezce 

sedm let. Kolik operních p ěvky ň má t ři d ěti? Tém ěř žádná... 

Opera o krupicové kaši 

Na otázku, zda toužila odmala zpívat, si Dana vybav uje, jak asi v 

deseti letech sed ěla se svými dv ěma bratranci o prázdninách v 

bazénku a skládali p řitom operu o krupicové kaši. "Byla to velká 

zábava, ale jestli to n ějak souviselo s mou budoucí profesí, 

netuším," sm ěje se. Na základní škole se jí líbila hudební výcho va - 

hlavn ě to, že se každý týden nau čili jednu lidovou písni čku. "V 

dnešní dob ě spousta d ětí ani neví, že existuje písni čka Červený 

šáte čku, kolem se to č a to je mi líto." 

Dana nejprve studovala pedagogickou školu. Už tam a le potkala svou 

první významnou sudi čku - profesorku Danu Kahancovou, která jí 

řekla, že má krásný hlas a doporu čila jí, a ť zkusí jít na 

konzervato ř. A tak za čala jednou za čtrnáct dn ů jezdit do Prahy na 

soukromé hodiny za svou druhou sudi čkou - profesorkou Dagmar 

Součkovou, která ji p řipravila na p řijíma čky. Ale ani po absolutoriu 

konzervato ře se Dana nepovažovala za "hotovou" p ěvkyni. Stala se 

sólistkou divadla v Českých Bud ějovicích a stále hledala n ěkoho, kdo 

by ji posunul dál. Pak se potkala s klavíristkou Ir inou Fojtíkovou-

Kondrat ěnko, s níž pracuje dodnes. "Vážím si jí za to, co u mí - 

dokáže p ředávat druhým cosi, co bych nazvala univerzální pra vda o 

hudební technice. 

Druhý domov 

Před sedmnácti lety se Daniným druhým domovem stalo N árodní divadlo.  

Získala zde angažmá a poznala svého životního partn era. "Manžel 



hraje na flétnu picolu v orchestru Národního divadl a. Oba tu trávíme 

hodně času, ale n ějaká ponorková nemoc nám rozhodn ě nehrozí. Zatímco 

já 'pracuju' naho ře na jevišti, manžel sedí v takové 'kapse¨pode 

mnou. Když zpívám, nevážu se na nikoho konkrétního,  zpívám pro 

všechny lidi v divadle. Je to podobné jako u sporto vc ů  - snažím se 

odvést nejlepší výkon v tu danou chvíli." 

O svých d ětech říká, že jsou takzvan ě japonské. "Kdykoli manžel 

odjel do Japonska na turné, tak jsem ot ěhotn ěla. D ěti jsem si 

vždycky p řála, ale samoz řejm ě bez babi ček, teti ček a manžela by to 

zvládnout nešlo. Dokud byly malé, tak bylo fajn, že  jsem s nimi 

mohla trávit dopoledne. Odcházela jsem kolikrát až večer, když šly 

spát. Ale když zkoušíte a máte p řed premiérou, tak jste v divadle 

pořád. Starší d ěti mi n ěkdy nechávají žákovskou k podpisu na 

vrátnici...Musely si zvyknout, že máme jiný režim -  hlavn ě o 

svátcích. Asi čty řikrát se mi stalo, že byla premiéra 21. nebo 22. 

prosince a všechno - dárky, cukroví, strome ček chystala babi čka." 

Daniny d ěti znají Smetanovy opery od prenatálního v ěku. "S Honzíkem 

v b říšku jsem absolvovala sout ěž v Karlových Varech a stala jsem se 

laureátkou. Ležel jak žirafka, zkroucenej, ale spok ojenej. Zato 

kv ůli nejmladší dce ři jsem musela se zpíváním skon čit už ve čtvrtém 

měsíci t ěhotenství. Ležela noži čkama nahoru a kopala m ě do bránice a 

to má samoz řejm ě vliv na dýchání a tím pádem i na zp ěv."  

Do Národního divadla ale za maminkou chodí docela r ády. Nejstarší 

dcera vid ěla i poslední p ředstavení Rusalky, které se pojetím hodn ě 

liší od toho, které maminka zpívala d říve. Prý se jí ale líbí ob ě - 

je zkrátka tolerantní. Hudební nadání mají všichni t ři Daniny 

potomci, ale nejvíc k hudb ě, zdá se, sm ěřuje Honzík. Baví ho 

zpívání, chodí do sboru, hraje na klavír a na fagot . 

Nevyslovené p řání 

Mnoho let m ěla Dana obavy, jak zvládne novou roli. Dnes už si d okáže 

říct, že to ur čit ě zvládne. Hodn ě se nau čila v divadle od starších 

koleg ů, od režisér ů, ostatní p řinesl sám život. "Víte, t řeba Ma řenku 

v Prodané nev ěst ě můžete zpívat i bez velkých zkušeností, ale t řeba 

Dvořákovu hudbu nikoli. A já si dlouho p řála, abych si jednou 

zazpívala Rusalku. V ěřím tomu, že sta čí si n ěco vroucn ě p řát a n ěkam 

to své p řání sm ěřovat, nemusíte ho ani nahlas vyslovit...Kdysi jsem 

jela tramvají dom ů z konzervato ře a na Jiráskov ě náměstí jsem se 



najednou podívala na spisovatelovu sochu a v tom ok amžiku, v jakémsi 

záblesku, jsem v ěděla, že budu zpívat v Národním divadle nebo v 

České filharmonii. P řesto vím, že kdybych musela ze dne na den se 

zpěvem p řestat, že bych to n ějak ustála." 

Dana má velkou zálibu v mineralogii - nosí po kapsá ch r ůzné kamínky, 

čte si literaturu o minerálech. "N ěkolik let jsem m ěla období, kdy 

jsem pot řebovala jenom hematit. Říká se o n ěm, že drží člov ěka p ři 

zemi a asi jsem to pot řebovala. Te ď si kamínky vybírám podle nálady. 

Ráno se zadívám na svou sbírku, n ějaký kámen nebo šperk s kamenem si 

vyberu, pohladím ho a vím, že vždycky zvolím správn ě." 

Daně se letos v lét ě plní ješt ě jedno p řání: zazpívá si Rusalku v 

zámeckém parku v Českém Krumlov ě p řed sv ětoznámým otá čivým 

hledišt ěm. "To místo miluju, má mimo řádnou energii. Vždycky jsem ho 

ale znala pouze jako divák, letos poprvé se to obrá tí." 

Cena Thalie 

Dana Burešová vystupuje skromn ě a nechlubí se ani Cenou Thalie, 

kterou získala na ja ře za mimo řádný ženský jevištní výkon v roli 

Alžb ěty ve Wagnerov ě ope ře Tannhäuser, p ři čemž byly ocen ěny i její 

herecké schopnosti. Sama p řiznává, že na po čátku své kariéry si ráda 

nechala poradit od hereckých bard ů. "Na konzervato ři sice máte  

hodiny herectví, ale divadlo, které je obrovský kom pilát života, je 

teprve to pravé prost ředí, kde se u číte sv ůj vnit řní prožitek 

přenést na diváka. P řitom ale musíte být neustále ve st řehu, abyste 

dokázala reagovat na to, co se zrovna na jevišti d ěje. Ob čas se 

stane, že n ěkomu vypadne kus textu nebo n ěco splete. Takhle se mi 

podařilo v árii Ta ťány v Evženu On ěginovi, kde jsou dva motivy, 

zaměnit druhý za první, a dvacetiminutovou árii jsem sk ončila po 

t řech a p ůl minutách. Hudba hrála stále dál a já nemohla nají t 

správná slova. Našt ěstí jsem se chytla s pomocí nápov ědy, ale ten 

okamžik, by ť trval možná jen p ůl minuty, je skute čně okamžikem 

hr ůzy." V ětšinou ale p ředstavení dopadne skv ěle a Dana se vrací dom ů 

ze svých Rusalek, Ta ťán a dalších krásných postav ke své  

nejd ůležit ější roli - maminky.      

 


