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MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V současné době se opět oživuje myšlenka nové budovy Ji-
hočeského divadla a stejně jako v minulosti se jeví Mariánské 
náměstí jako nejlěpší pro takovouto stavbu. Kvalita a dispozice 
scén, na kterých Jihočeské divadlo působí, je naprosto nedostaču-
jící. Soubory opery a baletu jsou nuceny si pronajímat divadelní 
sál DK Metropol, který je řešen jako stagionová divadla. To tedy 
znamená, že nedisponuje dostatečnou kapacitou prostor pro stálou 
činnost divadelních souborů. Chybí zde prostory jako zkušebny, 
sklady a další zázemí potřebné k provozu divadla. DK Metropol se 
také potýká se špatnou akustikou prostoru a velmi nízkou diváckou 
atraktivitou. Pronajímání sálů a jeho sdílení s hostujícími divadly 
navíc nedovoluje plánování představení v dlouhodobém horizontu. 
Nadační fond Jihočeského divadla nechává zpracovat studii, ve 
které se prověřují dvě varianty. Jedna varianta počítá s přesunem 
všech divadleních souborů do nové budovy a divadlo by tak plně 
opustilo historickou budovu v ulici Dr. Stejskala. Druhá varinta 
počítá s tím, že se do nové budovy přesune pouze opera, balet a 
Malé divadlo. Činoherní soubor by nadále využíval historickou bud-
ovu, která by prošla následnou rekonstrukcí. V rámci obou variant 
by novou budovu využívala Jihočeská filharmonie, jejíž současné 
prostory neumožňují realizovat velké koncerty. Na základě vypra-
cované studie by měly vyplynout požadavky pro architektonickou 
soutěž, která se má uskutečnit v roce 2021. 
 
Ve své diplomové práci jsem upřednostil variantu, kdy divadlo 
nemusí opouštět historickou budovu, která je již s divadlem silně 
spjata. Navíc po přesunutí ostatních souborů a rekonstrukcí budovy, 
která počítá i s navýšením kapacity hlediště, by historickou budovu 
využívala pouze činohra.
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