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ABSTRAKT 

 

 Téma mé bakalářské práce: ,,Rekonstrukce Lesního divadla v Liberci“.   

 

Jedná se o monumentální prostor s velkou vnitřní silou a zvláštní atmosférou. Cílem 

práce bylo využít potenciálu místa, vyzdvihnout jej a rozvinout. Důležitým tématem  je 

už vlastní cesta do divadla. Nejedná se tedy jen o samotný prostor hlediště a jeviště, ale 

soustředím se na celou přístupovou cestu, kterou divák absolvuje od vystoupení z 

tramvaje či auta až po usazení se v hledišti. Také se snažím najít další možná využití a 

navrhnout toto místo co nejvíce variabilním tak, aby jej v budoucnu bylo možné 

využívat i pro jiné akce jako např. hudební a divadelní festivaly, letní kino či piknikový 

a relaxační prostor. 
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ABSTRACT 

 

 "Reconstruction of Forrest Theater in Liberec" is the theme of my thesis.  

It is a monumental space with a great inner energy and an odd ambience.  The goal of 

my thesis was to utilize the potential of the area, accentuate and unpack it. An important 

aspect is the entry to the Forrest Theater itself. It is not only about the area of the stage 

and auditorium.  I am focusing on the path approaching the theater. Every spectator will 

be guided by this path from the point of entry by car or tram to sitting down in the 

auditorium. The second point of focus is to find ways for other events to be held in the 

Forrest Theater,  examples being music and theater festivals, summer movie theater and 

picnic and relaxation area. 
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1 ÚVOD 

Lesní divadlo v Liberci jsem si vybrala proto, že se jedná o místo s velkým 

potenciálem, které je ale bohužel již dlouhou dobu v havarijním stavu. Hledám nová 

využití, která by opět přilákala do Lesního divadla návštěvníky. Snažím se udělat tento 

prostor co nejvíce variabilním, aby se zde mohly pořádat divadelní a hudební festivaly, 

provozovat letní kino a v neposlední řadě vytvořit zde i oblíbené místo pro každodenní 

relaxaci obyvatel Liberce a okolí.  

 

1.1 Čím se práce zabývá 

Práce se zabývá revitalizací Lesního divadla v Liberci, které se postupně 

rozpadá a je již z velké části zarostlé neprostupným lesem. Celkovou kapacitu 

původního hlediště zmenšuji na čtvrtinu, aby počet míst  odpovídal odhadu počtu 

návštěvníků současných libereckých divadel. 

 Tématem mé práce je i cesta do divadla. Jedná se o přípravu diváka na 

představení díky postupnému odhalování scény. V dnešní době už nevnímáme návštěvu 

divadla jako zvláštní událost, proto bych ráda povznesla tento okamžik na něco 

výjimečného a nevšedního. Na něco, na co se člověk těší a co ho mile  ho překvapí. 

Postupně opouští město a vydává se do lesa za divadlem. 
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Dnešní podoba Lesního divadla v Liberci – únor 2015: 

 

 

[1] 

 

 

Lépe je vidět celá situace na modelu: 

 

[1] 

Toto je model původního stavu z 80. let. Dnes už jsou ale poslední tři patra hlediště 

zarostlá lesem. 
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2 VYMEZENÍ POJMŮ  

2.1 Divadlo 

 „Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a 

tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru. Diváci při tom obvykle sedí v hledišti 

kryté nebo otevřené divadelní budovy. Divadlem se zabývá divadelní věda čili 

teatrologie.“ [1]  

 Na rozdíl od ostatních typů umění, zapojujeme v divadle všechny smysly 

najednou. Jediné umění, které je tímto způsobem trochu blízké divadlu, je výtvarné 

umění, pokud se jedná o performance nebo jinak interaktivní umění.  

 Divadlo se skládá z mnoha různých složek, které buď fungují jako samostatné 

obory (hudba, architektura, zpěv) nebo jsou určeny výhradně pro divadlo a jemu úzce 

podobné obory (herectví, režie, scenáristika). Divadlo má mnoho úloh. Tou hlavní je 

estetická, ale neopomenutelné jsou i etická, výchovná, politická, zábavná, náboženská a 

didaktická.  

Divadlo lze rozdělit dle jevištní formy na činohru, hudební divadlo, pohybovou 

formu a loutkové divadlo a na nejevištní formy, kterými jsou rozhlasová a televizní hra, 

film nebo video. 

Speciální kategorií jsou lidová divadla, kam spadají všemožné projevy lidové 

kultury, například pověsti, pohádky, lidové písně a zvyky. [2] 

 

2.2 Hlediště 

 Jedná se o ohraničený prostor, který je určen pro diváky. V našich kulturních 

podmínkách je zajímavostí, že pokud se nejedná o představení s místenkami a diváci si 

mohou vybrat, tak si vedle sebe nechávají minimálně jedno volné místo jako odstup od 

ostatních. Tento fakt by ráda zohlednila ve svém návrhu. 

2.3 Jeviště 

Jeviště je prostor určený pro herce. Specifikem pro můj projekt je to, že bych 

toto divadlo ráda navrhla pro provozování letního divadelního festivalu 

„Shakespearovské slavnosti“. Pro hry od Williama Shakespeara je typické, že mají 

mnoho postav a proto je nutné, aby bylo jeviště dostatečně velké.  
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2.4. Dějiny divadla 

 

2.4.1 Vznik divadla 

 O vzniku divadla existuje jen málo konkrétních důkazů. Nejrozšířenější teorie 

hledá zrod divadla v mýtech a rituálech. Stručně si ji lze přestavit asi takto: v raném 

stádiu vývoje si společnost uvědomuje síly, o nichž si myslí, že ovlivňují přísun potravy 

a celkový blahobyt. Jelikož ještě málo rozumí přirozeným příčinám, připisují jak 

žádoucí, tak nežádoucí jevy nadpřirozeným či magickým silám a hledají prostředky, jak 

získat jejich přízeň a tak vznikají první obřady či rituály. S jistotou však můžeme říci, že 

starověké řecké divadlo bylo chápáno jako součást kultu a uprostřed hlediště stával 

obětní oltář. 

 

Lesní divadlo v Liberci bylo sice postaveno až v 60. letech 20. století, ale je zde 

evidentní inspirace stavbami Starověkého Řecka, proto se této kapitole z historie 

divadla v následujících odstavcích věnuji více. [3] 

 

2.4.2 Řecké divadlo  

 Řecká civilizace, která tvořila první velkou divadelní éru, se formovala mezi 

osmým a šestým stoletím. Prostor divadla měnil svou podobu mnohokrát. Stále více 

archeologů zastává názor, že nejstarší divadelní prostor na řecké pevnině byl čtvercový 

či obdélníkový. Ačkoli v Řecku bylo mnoho divadel, největší pozornost se soustřeďuje 

na Dionýsovo divadlo v Aténách, protože tam byly pravděpodobně poprvé uvedeny 

všechny hry, jež se nám dochovaly. Toto divadlo dostalo kamennou podobu až kolem 

roku 325 př.n.l., kdy řecké divadlo ztrácelo na svém privilegovaném postavení. 

Nicméně je tato trvalá stavba důležitá, protože její archeologické pozůstatky posloužily 

jako základ pro většinu dohadů o divadelní architektuře čtvrtého a pátého století před 

naším letopočtem. Nepochybně byl tento typ divadla inspirací i pro Lesní divadlo 

v Liberci. [3] 
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Schéma Řeckého divadla: 

 [2] 

 

 

 2.4.3 Dionýsovo divadlo 

 Nejstarší částí Dionýsova divadla byla orchéstra, což je místo k tanci. To bylo 

původně jedinou částí jeviště a publikum sedělo na přilehlém svahu. O podobě 

tehdejšího půdorysu se vedou spory a není doposud jisté, zda orchéstra byla původně 

kruhového či obdélníkového půdorysu a zda byla vyvýšená. Většina badatelů se ale 

shoduje, že uprostřed orchéstry byl oltář. 

 Další částí divadla je jevištní stavba skéné, což znamená „bouda“ nebo „stan“. 

Vznikla nejspíše z provizorní stavby dříve sloužící jako herecká šatna, která byla 

později zapojena i do děje. Je těžké zjistit, od kdy byla skéné součástí her, avšak 

badatelé se domnívají, že Aischylova Oresteia (provedena 485 př. n.l..) byla zřejmě 

první hrou, která vyžadovala nějakou budovu jako pozadí děje. Je tu řada otázek 

ohledně toho, zda konvenční fasáda jevištní budovy byla stálým pozadím pro všechny 

hry nebo existovaly nějaké dekorace, které konkrétní lokalitu specifikovaly.  

 Obecně se předpokládá, že po roce 485 př.n.l.hry používaly skéné vždy jako 

pozadí. Mohly snadno vyhovovat požadavkům většiny her, protože se odehrávaly před 

chrámem, palácem či jinou budovou. Dále jsou spekulace o existenci malovaných kulis 

v podobě trojbokých hranolů, které se dle potřeby otáčely. Další možností zobrazení 

časové změny byl princip opuštění a následného navrácení se do scény, čímž se 

upozorňovalo na změnu místa děje (to také bylo později praktikováno 
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shakespearovským typem divadla). Předpokládá se, že v komediích se někdy ke 

znázornění vzdálených míst používalo také jednotlivých dveří nebo částí skéné. . 

 Důležitými prvky byly i ekkykléma a méchané. Ekkykléma je prostředek 

k předvádění živých obrazů, nejčastěji postav zabitých mimo jeviště. Byla to 

pravděpodobně plošina, kterou bylo možné vysunout centrálními dveřmi skéné. 

Méchané byl jeřáb, kterého se užívalo k předvádění postav v letu či k jejich sestupu na 

zem. Existují zmínky o postavách ve vozech či na hřbetech ptáků, hmyzu či zvířat. 

Herec byl nejspíše připoután někde mimo dosah diváka a pak ho přehoupli na jevištní 

plochu. [4] 

 

Dionýsovo divadlo 

 

[3] 

2.4.4 Amfiteátr  

Název stavby vychází z řeckého slova amfi, což znamená kolem a theatron, což 

znamená divadlo. Jedná se o uzavřenou stavbu, která má hlediště i jeviště oválné, 

eliptické nebo kruhové. Hlediště je uspořádáno stupňovitě jako v řeckém divadle, má 

tvar jakési velké nálevky. Rozdílem však je to, že amfiteátr už nevyužívá přirozené 

svažitosti terénu jako řecké divadlo, ale je uměle vybudován jako architektonický prvek 

na rovné ploše. Divák se pak dostává ke svému místu buď systémem vnitřních chodeb, 

nebo po vnějších schodištích. Tento rozdíl uvádím z toho důvodu, že tyto dva pojmy 
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(amfiteátr a řecké divadlo) bývají v češtině často zaměňovány. Přídavné jméno 

amfiteatrální je užíváno ve významu stupňovitě uspořádaný, což ale není významově 

správný překlad.. 

Amfiteátr byl římský veřejný prostor, který nebyl určen k produkci divadelních 

her. Jeho program plnily gladiátorské hry, štvanice zvěře, či jakési vodní balety 

podobné dnešním akvabelám. Mezi další podívané, které tu bylo možné shlédnout, patří 

veřejné popravy zločinců, zajatců, eventuelně křesťanů v době jejich pronásledování.  

Až do konce 1. st. př. n. l. byly amfiteátry stavěny ze dřeva. Teprve za dynastie 

Flaviovců byl v Římě vybudován nejznámější kamenný amfiteátr – Amphitheatrum 

Flavium – častěji však nazývaný jako Koloseum. [5] 

 

[4] 

 

 

2.4.5 Koloseum 

 Nejznámější amfiteátr se nachází v centru Říma. Vystavěn byl na místě, kde 

původně měl palác císař Nero. Ten toto území, které patřilo římským občanům zabral 

po požáru roku 64 n. l.. Roku 72 zde nechal císař Vespasiana vystavět amfiteátr na 

místě Neronova paláce, což lze chápat jako populistické gesto navrátit lidu jeho místo. 

[5] 

 

V případě Lesního divadla v Liberci se tedy jedná o stavbu typu Řeckého divadla nikoli 

amfiteátru. 
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3 ANALÝZA 

 

3.1 Shakespearovské slavnosti 

 

3.1.1 Historie festivalu 

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou 

pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Hraje se 

od konce června do začátku září. Odehrává se na otevřených scénách v Praze (na 

Pražském hradě), v Brně (hrad Špilberk), v Ostravě (Slezkoostravský hrad) 

 a v Bratislavě (Bratislavský hrad). 

Festival vnikl díky iniciaci bývalého prezidenta Václava Havla. Ten se snažil 

otevřít hrad veřejnosti a začátkem 90. let tento prostor propůjčil umělcům, aby sem 

přilákali veřejnost. Poprvé se hrálo již v roce 1990 a od roku 1998 se festival pořádá 

pravidelně. V letech 1999 a 2000 akci zaštítil Václav Havel, dále pak v roce 2004 

Václav Klaus. Od roku 2005 je festival podporován Nadačním fondem manželů Livie a 

Václava Klausových.  

V roce 2015 však Letní shakespearovské slavnosti nedostaly grantovou dotaci od 

pražského magistrátu a dlouhou dobu se nevědělo, jestli bude možné ve festivalu 

pokračovat a kde se bude odehrávat. Podle posledních zpráv z webových stránek bylo 

nakonec financování zajištěno jiným způsobem, prostory zůstanou nezměněny a festival 

se bude  opět  na Pražském hradě.  

Popularitu festivalu dokazují rekordní počty návštěvníků – až 87 000 za sezónu, 

velký mediální ohlas a příznivé kritiky. V létě se odehraje kolem 150 open-air 

představení s kapacitou 600 – 1000 míst. 

Vzhledem k tomu, že do budoucna může být místo konání nejisté, navrhuji 

přesunout celý festival do Liberce. Je to město s divadelní tradicí a tak bych i k tomuto 

účelu ráda přizpůsobila  novou podobu  lesního divadla. V případě, že by slavnosti 

mohly pokračovat v Praze i v dalších letech, navrhuji rozšířit festival o další město – 

Liberec. [6] 
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3.2 Liberecká divadla 

3.2.1 Divadlo F. X Šaldy 

Jedná se o liberecké městské divadlo nacházející se na náměstí E. Beneše 

v centru Liberce naproti budovy radnice. Původně na tomto místě stála budova 

Soukenického divadla, které bylo otevřeno 15. října 1820. Kapacita divadla byla pro 

760 diváků. V roce 1879 vypukl v budově z neznámých příčin požár a kompletně ji 

zničil.  

Byla uspořádána sbírka a vyhlášena soutěž pro výstavbu nového divadla. Vyhrál 

návrh vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Položení 

základního kamene bylo dne 15. září 1881. Během stavby se zvýšily nároky na požární 

bezpečnost a tak z původních 1050 míst zůstalo pouze 850 a nevznikla ani navrhovaná 

restaurace v suterénu. Stavba byla dokončena 29. září 1883. 

Divadlo nebylo závislé na zájezdových hereckých skupinách, protože mělo stálý 

soubor a díky tomu si mohlo vytvářet svůj vlastní repertoár. Od roku 1918 se začalo 

hrát česky.  

Velký prostor zde dostávaly díla Richarda Wagnera, Richarda Strausse a italské opery. 

Nejhranějším autorem byl ale Franz Lehár a jeho operety. 

Bez větších problémů se divadlo udrželo i po dobu první světové války. 

Komplikace ovšem přišly s druhou světovou válkou, kdy na jejím konci budova  údajně  

sloužila jako ubytovna velitelství leteckého oddílu. Divadlo se ještě přejmenovalo ze 

Zemského oblastního divadla v Liberci na Severočeské národní divadlo a následně pak 

22. prosince 1957 na Divadlo F. X. Šaldy, kdy v něm měla premiéru Šaldova hra 

„Dítě“. 

V současné době je v divadle možné shlédnout činohru, operu a balet. Kapacita 

je 508 míst k sezení a hraje se většinou pětkrát v týdnu. Pole rezervačního systému lze 

usuzovat, že divadlo bývá zaplněné do tří čtvrtin. Volná místa zbývají většinou na 

balkonech. Cena lístku je 290 Kč v přízemí, 150 Kč na druhém balkónu, 80 Kč na 

třetím balkonu – ten také většinou obsazený nebývá. [7] 

3.2.2 Malé divadlo Liberec 

Divadlo vzniklo po přestavbě roku 1989. Jedná se o volnou scénu divadla F. X. 

Šaldy. Nachází se ve Zhořelecké ulici. Hrají se tu činoherní a taneční představení. 
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Poslední dobou se Malé divadlo svým repertoárem přibližuje spíše mladšímu publiku. 

Hraje se většinou čtyřikrát v týdnu od 19. hodin, ale divadlo nabízí i dětskou scénu od 

15. hodin. Z rezervačního systému vyplývá, že divadlo je vyprodané čtrnáct dní předem. 

Kapacita je 200 míst k sezení. Cena lístku je 150 Kč, na dětské představení 80 Kč. [8] 

„Mladí herci přivedli do Malého divadla mladého diváka. Dokázali v něm 

vzbudit zájem o divadlo a to je velmi důležité, protože je šance, že za nějakou dobu titíž 

lidé budou chodit na náměstí do divadla velkého," říká šéf liberecké činohry Michal 

Lang. 

Zdroj: http://liberecky.denik.cz/kultura_region/michal-lang-male-divadlo-

profilujeme-pro-mladsi-publikum-20121102.html 

 

3.2.3 Naivní divadlo Liberec 

Jedná se o loutkové divadlo, které bylo založeno roku 1949.  Bylo to jedno z 

prvních profesionálních loutkových divadel v bývalém Československu.  

 Divadlo nemá žádného stálého režiséra, ale střídají se tu hostující profesionálové 

z jiných loutkových a činoherních divadel. Divadlo je držitelem mnoha ocenění a 

hostuje i v zemích jako je Čína, Hong Kong, Tchaj-wan, Kanada, Mexiko a mnoho 

dalších 

 Hraje se tu většinou jen jednou v týdnu a to v sobotu od 10 hodin představení 

pro děti. Kapacita divadla je 192 míst k sezení a zaplněných bývá podle rezervačního 

systému kolem tří čtvrtin míst. Cena lístku je 70 Kč. [9] 

3.2.4 Letní kino Liberec 

Letní kino se nachází v zahradě Kulturního a společenského centra Liberec, 

které dnes zaštiťuje příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec. Promítalo se 

zde ale naposledy v roce 2012. [10] 

3.2.5  Prostory pro pořádání koncertů nebo festivalů 

Ačkoli je Liberec studentským městem, nepořádá se zde mnoho koncertů ani 

festivalů. Nejspíš jedinou větší akci je Benátská noc, která se pořádá v areálu Vesec 
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nebo studentský Majáles, který se ale odehrává ve velice provizorních podmínkách na 

libereckých kolejích Harcov. 

 

3.3 Lesní divadla v České republice 

3.3.1 Lesní divadlo v Liberci – Park kultury a oddechu 

V roce 1951 bylo rozhodnuto o výstavbě nového divadla pro 35 000 lidí. Stavba 

začala 10. 3. 1951 slavnostním nástupem brigádníků před libereckou radnicí.  Akce byla 

pojata velkoryse a na výstavbě se podílely stovky dobrovolníků, kteří byli především 

z řad mládeže. Výstavbu urychlilo rozhodnutí, že provoz zahájí ruský pěvecký sbor 

Alexandrovci, který právě hostoval v Čechách a na Slovensku.  Zdroje uvádí, že tento 

koncert shlédlo 40 000 diváků. Ovšem na dokončovací práce, které měly proběhnout 

v září, už pracovní síly nestačily. Dokončení projektu bylo proto předáno různým 

organizacím a od mnoha původních plánů nakonec sešlo. Měla se zde dokonce nacházet 

i padáková věž. 

Novou podobu začala přírodní scéna sloužící od roku 1951 získávat podle 

projektu Zemědělského stavebního sdružení od léta 1980, kdy dostalo hlediště ve 

spodní části laminátové sedačky. V následujícím roce vznikl nový provozní objekt s 

veškerým technickým zázemím a jevištěm umístěným na střešní části. Dovybavení 

areálu včetně oplocení se protáhlo do roku 1982. [11] 

V libereckém archivu se dochovaly plakáty, které lákaly návštěvníky na 

různorodý program. Odehrálo se tu mnoho koncertů, vystoupila zde například heavy-

metalová kapela Citron, rocková skupina OK Band nebo lehce kontroverzní vystoupení 

Johnyho Hallydaye v roce 1966. Po tomto koncertu nastal tvrdý zásah policie a stíhání 

takzvaných vlasatců a mániček. Následovaly výslechy a zatýkání, trestní stíhání bylo 

vedeno proti 18-ti lidem. Tento koncert byl pak  jednou ze záminek, která vedla 

k rozpoutání velké akce Veřejné bezpečnosti, jenž nesla název Vlasatci. [12] 
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Fotky z koncertu Johnyho Hallydaye: 

        

         

[5] 

 

 Z dalších pořádaných akcí v Lesním divadle stojí za zmínku promítání o 

výstupu Jozefa Rakoncaje na horu K2, či představení ruského baletu nebo afrických 

tanců. Zajímavostí je, že divadel se tu nakonec odehrálo v celkovém srovnání opravdu 

málo. 

Dále uvádím některá z lesních divadel, která v Čechách fungují v současnosti a 

možnosti jejich využití. 

3.3.2 Divadlo Sloup v Čechách 

 Roku 1920 vznikl „Divadelní spolek Sloup,“ který měl původně hrát pro místní 

hotel. Ještě ten rok vznikl nápad založit vlastní scénu. Ke vzniku divadla výrazně 

pomohl hrabě Kinský, který dal dohromady s podnikateli a továrníky částku 50 000Kč,  

 za které bylo divadlo roku 1921 na jeho pozemku vystavěno.  

 Díky okolním pískovcům má celé divadlo nezapomenutelnou atmosféru. Ve 

skále jsou vystavěny chodby, které byly dlouhou dobu zasypány pískem. Byla tu 

postavena věž a gotická brána. Na představení se vešlo 2000 návštěvníků. Roku 1921 
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bylo divadlo slavnostně otevřeno profesorem Rudolfem Ringlerem a hrou „Potopený 

zvon.“ Díky skvělé akustice se repertoár divadla skládal i z oper a operet.  

Větších stavebních změn se divadlo dočkalo po druhé světové válce a to od roku 

1957 až 1959. Nenastaly žádné výrazné změny. Opravy se týkaly pouze podia, vstupní 

brány a byly nainstalovány nové lavice.  

 Bohužel v 60. letech přestalo být divadlo využíváno a bylo postupně 

zdevastováno. Tento stav trval až do roku 2004, kdy se místním obyvatelům podařilo 

opět obnovit provoz divadla a celkově ho zrekonstruovat. Bylo opraveno hlediště a nyní 

je celková kapacita pro 250 diváků. Dále byla zavedena elektřina. Chodby byly zbaveny 

písku, který za dobu nečinnosti divadla zasypal většinu cest. Těchto úprav se týkala 

první rekonstrukce, která byla dokončena 30. 6. 2004.  

Při druhé rekonstrukci o rok později bylo obnoveno schodiště, věž i brána. Vše 

bylo ukončeno 30. 6. 2005 a divadlo mohlo pokračovat v druhé sezóně. Za pouhé dva 

roky trvání se odehrálo 30 představení.  

Od roku 2006 se postupnými drobnými kroky stále zlepšuje prostředí jak pro 

herce, tak pro diváky. Byla zde například dobudována střecha nad věží. Rekonstrukce 

byla částečně financována Libereckým krajem. 

Bohužel začátkem roku 2007 strhla vichřice pískovcovou zeď a následně jí 

svrhla do hlediště a výrazně poničila celý prostor. Ovšem už v březnu bylo vše 

opraveno a hlediště bylo dokonce ještě rozšířeno o dalších 100 divadelních míst. Od 

obnovení divadla se zde odehrálo více než 115 představení, která jsou vyprodána. 

Zájem obyvatel o tento druh zábavy je evidentní. Komerční účely jsou vyloučené, 

odmítlo to zastupitelstvo. [13] 

Divadlo Sloup v Čechách: 

 [6] 
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3.3.3  Lesní Slavnosti Divadla v Řevnicích 

Tento projekt vznikl až v roce 2004 za spolupráce Lesního divadla v Řevnicích a 

Dejvického divadla. Samotné divadlo funguje až od srpna roku 2005. Rozjezd projektu 

byl pomalý, začínalo se jen s jedním představením a tím byla hra „Bratři Karamazovi.“ 

Usuzuji, že se jedná o zdejší taktiku, protože až do dnes mají představení sice málo, 

avšak hostují zde zástupci těch nejznámějších divadel. V roce 2008 zde vystoupili herci 

z Divadla Na Zábradlí nebo v roce 2011 tu hostovalo Divadlo Husa na provázku a 

mnoho dalších. Hlediště má kapacitu 700 a diváků. Většinou je vyprodané. [14] 

3.3.4 Lesní divadlo Nýrsko 

Toto divadlo má velmi dlouhou historii, vzniklo již roku 1935. Je zde jedna 

technická zajímavost. Jedná se o boční stěny, které je možné odsunout v případě, že se 

děj odehrává v interiéru. Do děje byla někdy i zapojena skála za jevištěm. Dokonce zde 

byl prostor i pro celý orchestr a nápovědu.  

Hlediště má kapacitu více než 1400 diváků. Po druhé světové válce disponovalo 

Nýrsko dvěma soubory. Jako hosté zde byli i herci z Národního divadla. Činnost 

divadla trvala až do 70. let, pak bohužel zaniklo. Od roku 2008 se začalo pracovat na 

jeho obnovení a od roku 2009 se zde začalo hrát. Na rok 2015 je připraveno 11 

představení pro školy i veřejnost. V původní budově vznikla restaurace a ubytování pro 

hosty. [15] 
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4 INSPIRACE 

4.1 Andrea Palladio – cesty k domu 

Andrea Palladio klade velký důraz na to, jak návštěvník přijde k jeho stavbám. 

Jde o celou koncepci jeho maximálně symetrických domů, které se nám objevují na 

konci dlouhé přístupové cesty. Málokterý jeho dům hledáme. Většinou k němu vede 

výrazná, alejí obklopená cesta, která nás nechá si dlouhou dobu dům prohlížet a 

obdivovat ho. Některé z jeho vil jsem navštívila. Níže přidávám fotky cest. 

      

   Villa Barbaro [7]                                      Villa Rotonda [8]                     Villa Emo [7] 

4.2 Německo - Zollverein 

Inspirací pro mě byl bývalý uhelný důl Zollverein v západním Německu, který 

jsem před rokem navštívila. Jedná se o rekonstrukci, ze které je teď muzeum, podobně 

jako je tomu v ostravských Vítkovicích. Na této stavbě mě nejvíce zaujal vstup do 

budovy. Jedná se monumentální oranžový eskalátor. Člověk do muzea nijak nevběhne. 

Je na příchod pomalu připraven. To je právě proces, kterého bych ve svém projektu ráda 

docílila. Ve chvíli, kdy návštěvník vyjede pomalým eskalátorem, ocitne se ve vstupní 

hale a následně pokračuje do obrovského sila, kde není nic jiného, než zářící oranžové 

schodiště a prázdný prostor kolem. Je to silný moment, který nás vytrhne z reality, 

protože ho vůbec nečekáme a díky kterému člověk nechá veškeré starosti a ruchy města 

venku a soustředí se pouze na exponáty a prostor bývalé fabriky.  
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   [9] 

 

4.3 Bruce Nauman – Stairways 

Umělec vytvořil dlouhé schodiště v Novém Mexiku, které vede k Oliver Ranch. 

Všechny šířky schodů jsou stejné, mění se ale jejich výška. Ta se mění dle topografie 

terénu. Je nezbytné se na cestu velice soustředit, není možné vnímat nic jiného, protože 

jinak návštěvník zakopne. Inspirovala jsem se nejen tématem schodiště, ale především 

koncentrací se na něj. Upozornění na cestu, které jinak člověk nevěnuje tolik 

pozornosti. [16] 

  [10] 

 

4.4 Carlo Scarpa - Brion-Vega Cemetry 

Carlo Scarpa ve všech svých stavbách klade velký důraz na detail. Inspirací pro 

mě byly schody vedoucí k hrobce na hřbitově Brion – Vega Cementry, který se nachází 

blízko Trevisa v Itálii. Je to stavba z roku 1968. Úhledné spojení betonu a trávníku, 

které vypadá výborně i po mnoha letech. 
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[11] 

4.5 Bruto (Matej Kučina, Tanja Maljevac) - Ljubno ob Savinji, Slovinsko 

Jedná se o jednoduchou úpravu nábřeží, kde architekti ze Slovinska volí 

materiály a techniku, která mě inspirovala k řešení hlediště v Lesním divadle. 

    

[12] 
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5 KONKLUZE 

Z analýzy vyplývá, že o letní divadelní scény  je ze strany diváků velký zájem. 

Některá divadla byla opravena z původních, většinou zdevastovaných objektů, jiná 

vznikla úplně nově. Mají buď stálý repertoár nebo zde hostují  jiná divadla, většinou 

pražská. 

Divadlo v Liberci má dlouholetou tradici a těší se velkému zájmu  diváků. Hraje 

se zde často a představení bývají skoro vyprodána. Na své si tu přijdou všechny 

generace: pro malé děti je tu Naivní divadlo, pro mladé Malé divadlo  a Divadlo F. X. 

Šaldy pro dospělé.  

Problém Liberce vidím v absenci místa pro koncerty, prostoru pro pořádání 

festivalů a případně i pro provozování letního kina.  Liberec je studentským městem, 

což je výhodou, ale i problémem. Mezi výhody počítám oživení města mladými lidmi a 

potencionální klientelou hudebních festivalů či letního kina, za kterými jinak musí 

dojíždět do jiných měst. Problémem je ale to, že studenti na prázdniny odjedou a je 

nutné přizpůsobit prostory a program spíše pro starší generaci nebo najít využití takové, 

za kterým by lidé byli ochotni do Liberce přijet - například turisté. 

V době letních prázdnin by zde například mohl probíhat divadelní festival 

Shakespearovské slavnosti. Pro Shakespearovské hry je kvůli velkému počtu herců 

nutné  velké jeviště, které lesní divadlo může nabídnout. Zároveň nabízí skvělou 

atmosféru v přírodě a výbornou akustiku. Jde o festival, který se zatím pořádá 

v Ostravě, Brně, Bratislavě a Praze by se mohl rozšířit i do Severních Čech. Navíc 

v Praze jsou problémy s prostory a dotacemi a je možné, že  bude nutné festival z Prahy 

v budoucnu úplně přemístit. A k  tomu se nabízí právě liberecké Lesní divadlo. Na 

Shakespearovských slavnostech se hraje mnoho her i v angličtině. Do Liberce přijíždí 

velké množství německých turistů a tak by se repertoár mohl případně rozšířit i o 

představení v němčině a tím přilákat do města ještě více německých návštěvníků. 

Další možností využití je částečné přesunutí Malého divadla do těchto prostor, 

protože momentální kapacita nestačí, navíc je nutná rekonstrukce budovy. Pro herce by 
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zde bylo možné pracovat s celým prostorem divadla, nejen s jevištěm. Může se hrát i 

v přilehlém lese a tím se otevírají dveře pro všemožná alternativní představení.  

Velkou výhodou je poloha Lesního divadla. Zastávka tramvaje je 350 metrů, tj 

cca 10 minut pěšky. Toho bych také ráda využila a výrazně se zaměřila  i na vlastní 

přístupovou cestu do divadla. Dostupnost je možná i autem a vzdálenost od parkoviště 

je srovnatelná s cestou od tramvajové zastávky. 

Původní budovy chátrají a nejsou obydlené. Celá stavba je inspirována Řeckým 

divadlem a já bych na tuto myšlenku ráda navázala a držela se původního půdorysu. Tři 

čtvrtiny divadla jsou zarostlé neprostupným lesem, původní tvar je ale stále patrný. 

Působivé jsou cesty, které nezarůstají, což je pravděpodobně  způsobeno silnějším 

podkladem. Tím vznikají zajímavé výseky v lese, které bych ráda zachovala. Dále je 

patrný gradient porostu. V horní části divadla je les hustý, postupně směrem dolů řídne, 

což je další motiv, se kterým bych chtěla pracovat. 
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6 KONCEPCE 

6.1 Cesta do divadla – pohled diváka 

Vystupuji z tramvaje. V ruce držím lístky do divadla, ale nevím, co mě čeká. Jdu sem 

poprvé. Šipka na nedalekém ukazateli mi napovídá správný směr. Míjím ještě pár 

domů po levé ruce, ale město už opouštím a stoupám vzhůru po asfaltové cestě 

lesem. Pomalu utichá veškerý ruch. Soustředím se jen na pohled kolem sebe. Tichý 

les a pár dalších lidí, kteří míří stejným směrem. Někteří si ještě šeptají události 

posledních dní, ale postupně vše utichá stejně jako les, který nás obklopuje. 

Náhle se před námi odkrývá průsek v lese. Je široký a na jeho konec nemohu 

dohlédnout. Je tma, ale schodiště je osvětlené a láká nás jít dál. Raději si vyberu 

osvětlenou cestu než asfaltku táhnoucí se do kopce  temným lesem. Sestupuji po 

dlouhém betonovém schodišti. Les kolem mě je snad ještě hustší a tišší. Je zvláštně 

seřazený do drobných schůdků jakoby se stromy samy vyrovnaly do řad. Jsou slyšet jen 

kroky lidí a tichý hovor. Všichni se soustředí na cestu před námi. Náhle se objeví další 

průsek. Je kolmý na cestu, kterou přicházím. Stromy se náhle rozestoupily a utvořily 

další cestu. Já však opět raději volím tu osvětlenou, která směřuje přímo dolů. 

Les lehce prořídnul a cesta se zúžila. Vedle sebe se tu už pohodlně vejdou jen 

dva lidé. Sestupujeme a očekáváme, co přijde. Další průsek. Stejný jako předchozí. 

Opět jako když někdo mávnul kouzelnou hůlkou, protože není vidět nic, co by stromy 

drželo za hranicí té cesty. Pokračuji dolů. Stromy už jsou tak řídké, že poodhalují části 

divadla. Vcházím do monumentálního prostoru. Z ničeho nic se vynoří mýtina 

s hledištěm a jevištěm. Někde už posedávají lidé na dekách, každý kde chce. Zasedací 

pořádek tu není. Nacházím si místo s ideálním výhledem a čekám, až vše začne. 

Divadlo se postupně zaplnilo, herci přicházejí.  

Má veškerá pozornost směřuje k nim. Všechny problémy zůstaly někde daleko 

za mnou, snad ve městě, snad někde na cestě. Na tom nezáleží, protože teď jsem 

v divadle a představení začíná... 



- 30 - 

 

 

7 NÁVRH 

Situace: 

 

 

7.1 Přístupová cesta 

Tramvajová zastávka i parkoviště jsou nedaleko od sebe. Vzdálenost od divadla 

je cca 350 metrů po stoupající asfaltové cestě, která vede dále do Jizerských hor. U 

tramvajové zastávky je turistický rozcestník, kam je možné vložit i ukazatel k lesnímu 

divadlu. Tuto cestu nechávám v původním stavu, první zásah je až u konce původního 

hlediště, které je dnes kompletně zarostlé hustým lesem, ale kde jsou ještě znatelné 

zbytky původního sezení.  
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Mým zásahem je průsek lesem s dlouhým schodištěm trojúhelníkového tvaru, 

z důvodu zesílení perspektivy prostoru. Při vstupu je šířka schodiště do 6 metrů, dole u 

hlediště už jen 2 metry. Schodiště je z monolitického betonu a zábradlí z litiny. Vždy po 

14 – ti schodech pak následuje mezipodesta. Schodiště křižují původní průseky lesa. Ty 

jsem zde chtěla ponechat. Diváka navádím dál pomocí světelné lišty, která je umístěna 

pod okrajem každé stupnice. 
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Model schodiště 
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Návrh schodišťových světel          

 

Schodiště a postupně řídnoucí les M 1:500 
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7.2 Hlediště 

Povrch hlediště je pokryt trávníkem, který je uložen na betonovém podkladu. 

Stavba povrchu se skládá z nosné konstrukce, hydroizolace, nopového  drenážního 

panelu, štěrkové roznášecí vrstvy, filtrační textilie, štěrkotrávníkového substrátu a 

trávníku. Tuto skladbu jsem zvolila  proto, aby se v hledišti zbytečně nedržela voda,  

rychle se vsakovala a následně odtékala. Travnatý povrch byl navržen z důvodu 

zachování přírodního rázu a variability prostoru. Návštěvník divadelního představení si 

na trávník může pohodlně sednout, ale zároveň lze toto místo přizpůsobit i pro koncert, 

kdy  lavičky mohou být  spíše na obtíž. Celková výška podkladu je cca 30 centimetrů a 

ze všech stran je ohraničena betonovými zídkami, které zároveň fungují i jako opěradla. 
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Nepravidelný půdorys hlediště vyzývá návštěvníka k tomu, aby se usadil tam, 

kde se bude cítit pohodlně. Nechci určovat, kam přesně se lidé mají posadit.  Sedět 

budou na trávníku či dece, kterou si s sebou buď přinesou, nebo si ji vypůjčí u vstupu. 

Takto to funguje i v jiných letních kinech či divadlech.  
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7.3 Jeviště a budovy v okolí 

Celá cesta je zakončena schody, které naopak stoupají k jevišti. Je to z toho 

důvodu, aby návštěvník poznal, kde končí jeho prostor a kde začíná ten pro herce. 

Jeviště ponechávám na původní místě (budova č. 1) a pod ním  plánuji zázemí pro herce 

a sklad kulis. Sklad divadelních kostýmů a další rekvizity budou v budově č. 2. Obě 

budovy jsou dnes bez využití. 

Podlaha jeviště je ze dřeva. Původní budova bude opatřena izolací, na kterou se 

uloží dřevěný trámový rošt s přesahem cca 1 m. Na něj se následně položí dřevěná 

podlaha s pohledově skrytým spojem, upravená pro použití ve venkovním prostoru. 

Dřevo jsem zvolila především z akustických důvodů, protože k divadlu neodmyslitelně 

patří.  

Zázemí pro diváky je v budově  číslo 3. Dnes je tato budova nevyužívaná. 

Navrhuji ji opravit a vytvořit zde WC, občerstvení a půjčovnu dek či deštníků. Je zde 

dostatek prostoru i pro případné ubytování herců nebo další prostor pro divadelní 

rekvizity.   

Po stranách jeviště se nacházejí dva subtilní kovové sloupy, které je možno 

pomocí kličky vytáhnout nad jeviště. Mezi ně se natáhne bílá plachta a prostor se rázem 

změní na letní kino. Absence sedaček umožňuje využít prostor i pro hudební festivaly. 

Výhodami je odlehlost od města, protože koncert nebude nikoho rušit. Plusem je 

výborná akustika, která vychází z principu řeckého divadla. 
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8 ZÁVĚR 

 Po stanovení tématu a sestavení zadání pro moji bakalářskou práci následovalo 

mnoho analýz a seznámení se se spoustou informací, které mi pomohly určit si cestu, po 

které jsem se vydala. Cílem mé práce bylo vyzdvihnout  zvláštní atmosféru Lesního 

divadla v Liberci, navrhnout využití a podpořit sílu místa výrazným prvkem -  

neobvyklým přístupem do divadla. Nechávám diváka opustit každodenní starosti a 

ruchy města. Přizpůsobuji divadlo dnešním potřebám a nacházím pro něj nová využití. 
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