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Abstrakt 

Úkolem bakalářské práce je představit tři vybrané české stagiony, Městské divadlo 

Žatec, Městské divadlo Slaný a Vrchlického divadlo v Lounech z pohledu jejich historie a 

mediální stopy, speciálně v tištěné podobě. Vzhledem k provázanosti daných měst 

z historického i geografického pohledu se zaměřuji na společnou historii městských divadel, 

která si byla často podobná. Divadla pojí i typ provozu stagiony, proto práce tento termín  

v úvodu vysvětluje. Druhá část je věnována čistě mediálnímu obrazu divadel. Ukazuje, jaké 

typy tiskovin jsou v archivech a knihovnách dostupné ale i to, jak pestrá je jejich obsahová 

stránka. 

Klíčová slova 

Divadelní historie, divadelní budova, Městské divadlo Žatec, Městské divadlo Slaný, 

Vrchlického divadlo v Lounech, spolky, ohlasy v tisku 

 

Abstract 

 The aim of Bachelor ‘s thesis is to present three city theatres – Žatec Municipal Theatre, 

Slaný Municipal Theatre and Vrchlický Theatre in Louny from the perspective of their history 

and their media footprint, especially in print. Considering the cities‘ historical and geographical 

connections, I will be covering the theatres‘ common history, which is often similar. The 

theatres even share a type of operation – stagiona, which is why this thesis explains the term in 

the introduction. The second part is dedicated to the media image of the theatres. It shows not 

only what types of prints are present in the archives and libraries, but also how diverse their 

contents are. 
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1. Úvod 

V bakalářské práci se budeme věnovat třem městským divadlům na severozápad  

od Prahy, konkrétně Městskému divadlu Slaný, Vrchlického divadlu v Lounech a Městskému 

divadlu Žatec, jejich představení, historickému kontextu vzniku, proměnám a velmi stručně  

i provozu. Rovněž nás tato divadla budou zajímat z pohledu tištěných médií, (sebe)prezentace 

a (sebe)reflexe v tisku obecně včetně výročních – oslavných publikacích, které divadla či jejich 

zřizovatelé vydávají. 

Zvolená divadla spojuje stagionový typ provozu, proto si nejprve termín definujeme. 

Proč právě tento typ divadelního provozu, co jeho provoz obnáší, čím se liší a také to, jak se 

chápání stagiony proměnilo v čase až do modelu, který známe dnes. Pro lepší orientaci se 

zběžně podíváme do statistik týkajících se divadelních stagion. Dále se budeme věnovat 

vybraným městským divadlům. Jelikož si jsou města blízká nejen co do vzdálenosti, vytyčíme 

si oblast i historickým kontextem, který je propojuje. I historie městských divadel spolu často 

velmi souvisí. 

V druhé části se zaměříme na texty, které divadelní instituce i první pokusy o etablování 

divadelního umění reflektují. Setkáme se s texty zaměřenými konkrétně na téma divadelnictví 

v dané lokalitě, s texty časopiseckými, akademickými, a nakonec texty, které někdy  

i z komerčních důvodů divadla sama vydala. 

Oblastní divadla fungující na stagionovém principu, která jsou ve většině případů 

odkázána na zajíždějící soubory a nakoupená představení, možná nejlépe reflektují to, co tamní 

diváci chtějí vidět. A protože divadla z uměleckých i finančních důvodů své sály chtějí naplnit, 

musí být „chuti“ svých diváků a především abonentů nakloněna. Díky tomu na předplatném a 

odehraných představeních vidíme, o co je kde zájem. I v této souvislosti je zajímavé sledovat 

vývoj daných divadel v čase. Divadla, která byla z pohledu své bohaté a zapeklité historie 

symbolem bojovnosti, emancipace nebo dokonce pýchy a bohatství, nyní musí z ekonomických 

důvodů volit model stagiony, která je pro ně daleko výhodnější. Jejich dnešní divák se přitom 

mnohdy spokojí s tím, že ve „svém“ divadle uvidí naživo tvář z televize, která se souborem 

(nejlépe z hlavního města) přijede na jedno představení v rámci zájezdových večerů. Výše 

uvedené se pak samozřejmě odráží i na tom, jak se divadla ve svých publikacích prezentují.  

Dle mého názoru je na stagionách, o kterých budeme hovořit, často zajímavější rovina 

společenská, poté umělecká. Nakoupená představení totiž nad místním amatérským divadlem, 
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co se návštěvnosti týče výrazně vítězí. Níže zjistíme, že s proměnou provozu a funkce divadel 

napříč historií se mění také to, co je o nich napsáno a na co se daní autoři zaměřují. 

V práci stručně přiblížíme současný provoz divadel. Níže uvedené údaje vypovídající  

o „současnosti“ je nutné vnímat jako stabilní stav posledních let, které předcházely roku 2020, 

kdy koronavirová pandemie veškerou stabilitu rozbila a kulturní činnost zastavila. 
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1.1  Úvod do problematiky: Termín stagiona, jeho chápání současné  

i minulé 

Provoz divadelní stagiony se přirozeně liší od provozu divadla repertoárového.  

Z pohledu vnitřní struktury provozu ji lze volně označit za divadlo mající vlastní prostor  

či budovu, nikoli však vlastní umělecký soubor ba dokonce repertoár. Ten je nesourodý, tvořen 

tituly, které nabízejí hostující soubory. 

  „Stagiona nabízí cizí dodavatele, jejich produkty s určitým záměrem a v určité skladbě. 

Nejtvořivějším aspektem v činnosti pracovníků stagiony je právě sestava repertoáru, specifická 

dramaturgie a práce s divákem.“1 

Stagiona pouze poskytuje prostor, zázemí, technické možnosti a v neposlední řadě i své 

„domácí“ publikum hostujícímu souboru. V její gesci nebývá umělecká tvorba samotného 

obsahu představení, nýbrž podpora divadla jakožto instituce a zároveň poskytovatele hracích 

prostor administrativního, ekonomického, technického a produkčního charakteru.2 Řízeno je 

zúženým provozním týmem.  

„Jejich provoz je z těchto důvodů zpravidla ekonomicky výrazně méně nákladný, a proto 

samosprávy v menších městech často volí tento model pro své instituce zaměřené na živou 

kulturu.“3 

Pro stagionová divadla je ale často náročné skloubit divácký vkus, vlastní představu  

o dramaturgii a ceny za jednotlivá nakoupená představení. To se projevuje v návštěvnosti,  

a tedy i ve výdělku. 

Termín stagiona se posledních několik dekád významově liší od svého prvotního 

významu. Původně byl za stagionu označován provoz divadla založený na pravidelném uvádění 

představení hostujících souborů, a to jak těch, které s divadlem kočovali, tak i stálých 

zajíždějících společností. Tento provoz fungoval zpravidla v sezónních intervalech, při pohledu 

do minulosti se setkáváme např. s termínem letní stagiona. Ovšem i dnes se se sezónními 

stagionami můžeme setkat. 

Jan Dvořák proměnu chápání pojmu vnáší do kontextu „tenze transformovat  

z ekonomických důvodů divadla stálá (statutární, ansámblového a repertoárového typu, divadla 

 
1 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. s. 276. 
2 NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. s. 35. 
3 Tamtéž. 
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v režimu veřejné kulturní služby) na stagiony bez vlastního souboru“4, což vnímá jako  

negativní jev navazující na ekonomické proměny české společnosti počínaje 90. léty minulého 

století. 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve svém statistickém 

výkazu z roku 2019 zahrnuje stagiony, které se součástí statistického šetření staly prvně v roce 

1999. Definuje stagiony velmi konkrétně jako „taková zařízení, která nezřizují soubor a sama 

nutně neprodukují divadelní či taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech 

uvedla ve sledovaném roce nejméně 20 divadelních či tanečních představení profesionálních 

souborů“5. Ke konci roku 2019 česká divadelní mapa čítala 70 divadel (zatímco o rok dříve to 

bylo 67), která byla formou stagiony provozována, avšak počet stálých scén byl téměř 

dvojnásobný (za rok 2019 se jednalo o číslo 137, roku 2018 o počet 131).6 Z údajů statistického 

šetření NIPOSu se dozvídáme, že oproti údajům z předchozích let počet představení i diváků 

narostl. Diváků do divadla stagionového typu v roce 2018 přišlo 1,66 milionu, o rok později 

bezmála 1,7 milionu.7 

Co se umělecké náplně týče, míra participace se při vzniku představení může lišit. Vliv 

na ni mají např. prostorové možnosti budovy, finance anebo tradice a angažovanost.8  

„Divadelní infrastruktura z hlediska budov, resp. sálů využitelných pro provozování 

divadla je v ČR ovlivněna zejména historickým vývojem. Na jedné straně je to existence sítě 

měšťanských divadelních budov postavených v druhé polovině 19. století a na začátku  

20. století., kdy se reprezentativní divadelní budova stala pro města symbolem rozvoje a 

společenské úrovně.“9  

Vedle budov městských divadel vznikala rovněž hustá síť budov a sálů, které měly 

funkci společensko-kulturní, divadlo však nebylo primární náplní. Jedná se o budovy hostinců, 

hotelů, měšťanských a občanských besed10, ale i sokoloven a později kulturních domů. 

  

 
4 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. s. 276. 
5 Divadla 2019. Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v České republice [online]. [cit. 16. 12. 2020]. URL: 

<https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf>. 
6 Tamtéž. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
9 NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. s. 12. 
10 Tamtéž, s. 13. 
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2. Divadla z pohledu společné historie 

Na volbu divadel měla vliv citová vazba a zvědavost. Jelikož se ve slánském a lounském 

regionu často pohybuji, téma tamního divadelnictví mě začalo více zajímat. O Žatec jsem téma 

rozšířila z čisté zvědavosti, ale i podobnosti s dalšími dvěma městy. 

2.1  Obecně historický kontext: přehled společných dějin měst 

 Středověká města začala v českých zemích vznikat okolo 12. století. Vznikat však nikoli 

jakožto útvar závislý a odvíjející se od daného území, či geografického umístění, ale jakožto 

území podléhající jisté právní moci. Na rozdíl od vesnice, nespadala města pod mocenskou 

vládu šlechty, nýbrž rychtářů, později správy města. Vrcholná středověká města byla fyzicky 

vymezena hradbami či opevněním a právně mocí rychtáře a jeho „soudem“.11 

Města Slaný, Louny i Žatec ovšem pojí přívlastek „královské“. Královská města se  

od těch „nekrálovských“ v otázce vyšší (resp. té nejvyšší) moci příznačně lišila. Nadřízeným 

orgánem byl sám panovník, chod měst tak inklinoval k větší samostatnosti než tam, kde 

působila správní moc, do které spadal např. onen rychtář. Obecně můžeme říct, že na 

severozápadě Čech byla koncentrace královských měst velmi vysoká. Tento region byl 

považován za centrum řemesel a obchodu díky nedalekému Sasku. Nejvýznamnějším městem 

z pohledu hospodářského i politického byl právě Žatec.12  

Co se geografických podmínek pro urbanizaci měst týče, „umístění“ či „vznik“ měst 

Slaného a Loun bylo zcela strategické, a to jak pro jejich budoucí vývoj, tak i z pohledu 

obchodního. Města ležící na spojnici Prahy a Saska byla navštěvována nejen královskými 

delegacemi, či obchodníky, nevyhnula se jim ani vojska. Z pohledu středověkého způsobu 

dopravy leží od sebe Praha – Slaný – Louny vzájemně ve vzdálenosti „jednoho dne chůze“.  

Přes svoji blízkost k sobě města z pohledu územního členění nepatřila. Jak Slaný, tak 

Louny se Žatcem se po vzniku krajských územních celků řadily do jiné spádové oblasti. Louny 

byly zpravidla vždy „žatecké“ nebo Žatec „lounský“, posléze ve 20. století obě města 

 
11 ŽEMLIČKA, Josef. Dvě města českého středověku – Slaný a Louny. In Slánské rozhovory 2006 - Lounsko. Slaný: Město 

Slaný, 2007. s. 6. 
12 HRUBÁ, Michaela. Měšťanské elity v královských městech severozápadních Čech v předbělohorské době. In: JUROK, Jiří. 

Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Příbor: 2001. s. 125-126. 
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„severočeská“ a nakonec „ústecká“. Město Slaný spadalo zprvu pod „svůj“ Slánský, posléze 

Rakovnický (kterého však bylo sídlem), pak Pražský a nakonec Středočeský kraj.13 

Husitství v českých zemích města roku 1440 spojilo v tzv. obranný spolek.14 Důkazem 

přívrženectví měst k hnutí je i nález úlomku kachle z 15. století se znaky husitských měst15, na 

které má každé ze tří měst svůj znak (symbol). Hvězda vyobrazuje Slaný, Žatec byl městem 

slunce a Louny příznačně městem měsíce, resp. luny (odtud pravděpodobný původ názvu 

města). Louny, Žatec a Slaný tvořily společně s Plzní a Klatovy pětici vyvolených měst, která 

měla být podle husitů ušetřena před nadcházející zkázou světa.  

 
13 SEMOTANOVÁ, Eva. Slánsko a Lounsko – formování a proměny regionů. In Slánské rozhovory 2006 - Lounsko. Slaný: 

Město Slaný, 2007. s. 10. 
14 MAREŠ, Jan. Vztahy mezi městy Slaným a Louny v polovině 15. století ve světle slánského kopiáře. In Slánské rozhovory 

2006 - Lounsko. Slaný: Město Slaný, 2007. s. 14. 
15 Tamtéž, s. 15. 
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2.2  Počátky divadelnictví v našem regionu 

Období, ve kterých tři městská divadla jako konkrétní kulturní instituce vznikala, se na 

rozdíl od společné historie měst liší. Okolnosti prvních divadelních aktivit jsou naopak 

podobné. Představení byla již ve středověku úzce spjata s latinskými školami, které spadaly 

pod správu církevních řádů. Za účely edukativními, náboženskými, osvětovými, v neposlední 

řadě též zábavnými byla divadelní představení zpravidla na půdě škol řády provozována. 

Zásluhou řádu premonstrátů v Žatci či piaristů ve Slaném zaznamenalo divadlo v 17. století 

značný rozmach. 

Gymnázia, která byla vedena církevními (katolickými i evangelickými) řády měla pro 

divadelní produkce prostor až do roku 1777, kdy bylo 44 škol (z toho 31 gymnázií)16 dekretem 

Josefa II. zrušeno, mezi nim slánské i žatecké gymnázium. S nimi utichly i do té doby jediné 

oficiální divadelní aktivity. 

Jediným zdrojem, který nám poskytuje informace o prvních divadelních aktivitách, jsou 

městské kroniky a přepisy vzdělanců. Budeme-li brát v potaz vzájemnou provázanost, společné 

vlivy a spolupráci měst, lze se domnívat, že jejich historické pozadí i co se divadla týče bude 

pocházet zhruba ze stejné doby. 

Žatec 

V kontextu středověkých zábav a společenského veselí je známa první zmínka  

o provozování divadla v námi sledovaných městech v královském městě Žatci a sahá až do  

13. století.17  

„Už ve 13. století v existovala latinská škola, jejíž žáci se účastnili obřadů při 

slavnostních církevních příležitostech (velikonoční a vánoční obřady, svátek Božího těla 

apod.); součástí těchto liturgických obřadů byly dramatické výstupy. Studenti neodmítali ani 

světskou zábavu: připomeňme různé studentské písně, žerty a taškařice, které studenti veřejně 

předváděli. Ve městě vystupovali také potulní zpěváci, hudebníci a herci, jarmareční artisté a 

kejklíři.“18  

 
16 Podrobnější historie školy. Slánské divadlo trvá již přes 240 let [online]. [cit. 1. 11. 2020]. URL: 

<https://www.gymnaziumslany.cz/index.php/partnerstvipolmenu/pegnitzpolmenu/56-obsahwebusekc/menwebkatclan/46-

podrobnahistorieclanek>. 
17 Alfréd Javorin ve své publikaci Divadla a divadelní sály v českých krajích počátky divadla hraného ve městě Žatci 

zasazuje až do 16. století, avšak podobně je spojuje s produkcemi náboženských her. Je vhodné zdůraznit, že zmíněný 

dvousvazek vyšel již v roce 1949. Porovnávané prameny se tedy liší nejen stářím, ale i obsahem, jež se rozchází o tři staletí. 
18 KUPROVÁ, Jana. Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách.  

In Sborník okresního archivu v Lounech X. Ústí nad Labem: Státní okresní archiv Louny, 2001. s. 229. 

https://www.gymnaziumslany.cz/index.php/partnerstvipolmenu/pegnitzpolmenu/56-obsahwebusekc/menwebkatclan/46-podrobnahistorieclanek
https://www.gymnaziumslany.cz/index.php/partnerstvipolmenu/pegnitzpolmenu/56-obsahwebusekc/menwebkatclan/46-podrobnahistorieclanek
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Divadelní činnost v době pobělohorské je spojena s evangelickým řádem premonstrátů, 

který převzal správu žateckého gymnázia. Divadlu se věnoval v období mezi léty 1717-1731.19 

Slaný 

Na slánském okrese hráli ve formování divadelnictví roli rovněž studenti. Podle Alfréda 

Javorina byla i zde tradice školských her známa již středověkému publiku, avšak první zmínka 

o divadelní činnosti ve Slaném je záznam ze 16. století.20  

„Ve středověku hrány byly v Slaném školské hry. Z roku 1570 je záznam o tom, že zde 

byla studenty sehrána Plautova komedie.“21  

Javorin je ovšem ze zdrojů jediný, který s rokem 1570 pracuje. Žádný z jeho předchůdců 

ani následovníků22 tak daleko do historie nezasahuje. Počátek slánského divadelnictví je 

většinou spojován až s obdobím pozdějším. 

Roku 1601 přichází do Slaného Jiří Tesák Mošovský a zaujímá pozici děkana fary.23 

„Podle většiny pramenů to byl právě Slaný, kde roku 1603 napsal divadelní hru 

nazvanou Komedie z knihy zákona božího, jenž slove Ruth, sebraná.“24 

Můžeme se jen domnívat, zda ji Mošovský ve Slaném se svými studenty rovnou i sehrál. 

Přímé důkazy o tom nemáme.25 

Dochovaná divadelní představení provozovaly za účelem osvěty a rozšíření všeobecné 

vzdělanosti církevní řády, díky kterým v 18. století divadlo zaznamenalo značný rozmach. Za 

„nositele vzdělanosti“ byli mezi Slaňáky považováni piaristé26, kteří při příležitosti svátků a 

oslav významných událostí sehrávali představení nesoucí funkci jak zábavnou, tak poučnou. 

Byla opět výrazně limitována jazykem – latinou. Divadlo studenti provozovali již ve 30. letech  

18. století, mezi prvními nám doloženými sehranými hrami jsou hudební dramata Romanus 

 
19 VALENTA, Jiří - ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Místopis českého amatérského divadla 2. N–Ž. Praha: Artama, 2002. s. 538. 
20 JAVORIN, Alfréd. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl 1 – Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. s. 276. 
21 Tamtéž. 
22 Mimo Javorina uvádí počátek divadelnictví ve Slaném do 16. století publikace Místopis českého amatérského divadla  

z roku 2002. Vzhledem k podobající se formulaci lze přepokládat, že její tvůrci právě z knihy Javorina vycházeli. 
23 O dvacet let dříve než Mošovský přichází roku 1581 do Slaného Vavřinec Leandr Rvačovský z Rvačova. Stejně jako 

Mošovský zde působil coby děkan farnosti. Rvačovského působení pravděpodobně se slánskými divadelními počátky neměl 

nic společného. Jeho „Masopust“ vyšel o rok dříve v pražském Melantrichu, než se Rvačovský objevil ve Slaném. 
24 DOBNER, Libor. Po stopách Thálie: Kapitoly z nejstarší historie divadla a divadelnictví ve Slaném a na Slánsku. In Slánský 

obzor – Ročník 11. Slaný: Patria, 2004. s 23. 
25 Tamtéž. 
26 Církevní piaristická škola byla ve Slaném založena už roku 1659 hrabětem Bernardem Ignácem Janem z Martinic. 
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nebo Alphonsus, školské drama Vítězství beránkovo nebo dramata Triumf nevinnosti, Nevěrnost 

Tarquiniova či Ctnost a neřest.27 

Louny 

Obdobně je na tom tradice divadelnictví na Lounsku. Prvním záznamem o sehrání 

veřejných představení je odkaz v kronice Jana Mojžíše z roku 1571. I zde se jednalo  

o představení sehraná latinskými školami s etickou tématikou.  

„Toho roku bylo strojeno Theatru na rinku, kdež se tragica Actio de pugna virtutis cum 

voluptate (Smutný děj o boji ctnosti s rozkoší) od mládeže lounský agirovala28.“29 

Budeme-li věrni citovaným zdrojům, pocházejícím z doby v rozmezí 50.-60. léta 

minulého století, lze tvrdit, že šla města ruku v ruce i v divadelních prapočátcích. První zmínky 

v kronikách slánské a lounské od sebe dělí pouhý rok.30 

Další nám dostupnou divadelní zmínkou z Loun je jakési vysvědčení31 vydané tehdejším 

purkmistrem adresované společnosti Trümerově, jež ubezpečuje o nezávadnosti jejího 

repertoáru. Tento pramen však pochází až z roku 1780. Do té doby nám z divadelnictví na 

lounském okresu v čase pobělohorském není víc známo. 

  

 
27 MALEC, Jindřich. Příspěvek k historii ochotnictva ve Slaném v období mezi dvěma válkami. Diplomová práce. Slaný,1967. 

s 1. 
28 = konala 
29 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Únor 1963. Louny, 1963. s. 12-

14. 
30 Zatímco Javorin píše roku 1949, Krátký o 14 let později roku 1963, přesto se jistě místnímu divadlu věnuje déle a 

zevrubněji. Jde sice o zdroje podobného data, ale přes 70 let staré a tudíž neaktuální. Proto je nutné na ně takto nahlížet. 
31 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Únor 1963. Louny, 1963. s. 12-

14. 
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2.3  Divadlo v hostinci a počátky etablování češtiny 

Divadlo se z počátku hrávalo tam, kde nepršelo a kde bylo divákům i hercům po všech 

směrech příjemně a na nanejvýš pohodlně – v prostorách hostinců. 

Žatec 

Žatečtí divadelníci začínali hrát v sále hostince U Bílého koníčka32, o jehož 

pohostinnosti svědčí i plakát z roku 1839, který dokládá, že zde byla sehrána fraška se zpěvy 

Vítězství dobrého humoru aneb Lampy života a dva kejklíři z Filadelfie.33 Tento plakát však 

zdaleka nepatří k nejstarším. První dochované plakáty související s divadelní činností na 

Žatecku pocházejí již z přelomu 18. a 19. století.34 Nejčastěji se zde hrály frašky a hry se 

zpěvy.35 Tradice celovečerních představení v hostinci souvisí až s třicátými léty 19. století. 

Hrálo se také v sále hotelu U zlatého anděla36 a to stále ještě v němčině. Jelikož Žatec bylo 

město dvou národů, poměr německy a česky hovořících místních češtině neprospíval. Přestože 

z národnostního hlediska Češi stále převažovali, řada z nich se hlásila k němčině jakožto 

úřednímu jazyku.37  

Slaný 

Ve Slaném byl divadelníkům vlastní hostinec U zlaté lodi. Pohybujeme se ve stejném 

období, tedy v první polovině 19. století. Slánští ochotníci začali v češtině hrát již 24. září roku 

1820, kdy v hostinci sehráli veselohru Jana Nepomuka Štěpánka Půjčka za oplátku.38 

Představení se pro velký úspěch ještě téhož podzimu – 8. října opakovalo.39 Výtěžek z prvního 

českého představení padl na novou dlažbu města.  

„Byla, chudinka, tenkrát patrně ještě horší nežli dnes.“, komentuje nevyhnutelnost 

sbírky Karel Scheinpflug.40 

 
32 KUPROVÁ, Jana. Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách.  

In Sborník okresního archivu v Lounech X. Ústí nad Labem: Státní okresní archiv Louny, 2001. s. 229. 
33 Tamtéž. 
34 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 3. 
35 Tamtéž. 
36 HOLODŇÁK, Petr a kolektiv. Žatec. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2004. s. 280. 
37 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. 78 s. 
38 SCHEINPFLUG, Karel. Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný: Spolek divadelních ochotníků, 1895. s. 8. 
39 Tamtéž, s. 7. 
40 Tamtéž. 
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Až do roku 1845 není známa žádná divadelní činnost na území Slaného. Hrálo-li se  

v tomto období na okrese divadlo, bylo to buď divadlo vesnické v přilehlých obcích, anebo se 

jednalo o přestavení sehraná v sálech hostinců a obecních budov za dobročinnými účely. 

Rok 1845 je spjat se vznikem prvního spolku divadelních ochotníků ve Slaném, který 

zahájil svou činnost v hostinci V Templu a to konkrétně 18. dubna představením Castelliho 

veselohry Dva přátelé a jediný kabát a jednoaktovku Der gerade Weg der beste Augusta von 

Kotzebue. Zanedlouho v roce 1846 se společnost „sestávající po většině z úředníků tehdejšího 

krajského úřadu a slánského magistrátu, za cílem pořádání divadelních her k dobročinným 

účelům“41 přesouvá do svého prvního výhradně divadelního sálu – půdního divadla v piaristické 

koleji. Později, po nuceném vystěhování se během výstavby kamenného divadla provizorně 

hraje v hotelu U bílého beránka.42  

Louny 

O divadle na Lounsku v období před obrozením není téměř žádná dokumentace.43 

Záznam z konce 18. století naznačuje, že se v němčině hrála opera buffa, počátkem století 

devatenáctého se začínají objevovat zprávy v literárně zaměřeném tisku. Nejstarší český 

časopis Květy již v roce 1842 vydává recenzi na představení, česky se však hrálo už v roce 

1831.44 Jaroslav Krátký etablování divadelního umění spojuje se zájezdy německých 

kočovníků, kteří na Lounsku divadlo podporovali. Jelikož českých diváků přibývalo (stále však 

byla zcela běžná česko-německá představení), museli i němečtí kočovníci začít hrát v češtině. 

Podobně jako slánští, tak i lounští ochotníci začali s dobročinnými představeními. V roce 1833 

byla sehrána dvě představení na podporu chudých horských obyvatel.45 I publikum lounské 

mělo svoji „zlatou loď“.  

„Květy z roku 1844 oznamují z Loun hru se zpěvy, provozovanou školní mládeží v sále 

U zlaté lodi (hotel U zlaté lodi stál tehdy v Šatlavské ulici…).“ 46 

Pořádaly se zde mimo divadelních představení i besedy se zpěvy či deklamační večery. 

Mezi roky 1864–1872 se hrálo v hostinci U Rybářů, souběžně v sále hostince U tří líp 

(na místě dnešní radnice) a to kupříkladu Klicperovy veselohry, Tylovy obrazy ze života  

 
41 Tamtéž. 
42 JAVORIN, Alfréd. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl 1 – Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. s. 276. 
43 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Únor 1963. Louny, 1963. s. 13. 
44 Tamtéž, s. 14. 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 



18 

 

či historicko-romantická hra zdejšího ochotníka Jana Havránka s místní tématikou Bratři 

Vlasták a Soběs anebo počátek města Lúny.47 

Z výše uvedeného je zřejmé, že herci – ochotníci se museli v počátcích spokojit  

s prostory hostinců či sálů hotelů. Lounští zdaleka nejdéle, protože si své divadlo „postavili“ 

(resp. založili) až o desítky let později.  

Žatec byl plně pod německým vlivem, Louny, byť ležící na pomyslné hranici pozdějšího 

protektorátu, byly stále výrazně české. Němčina však rezonovala oběma městy. Vůbec první 

divadelní představení na lounském území byla ta sehraná převážně německými kočovnými 

společnostmi. Podle líčení divadelních dějepisců to byly společnosti velmi chudé, spíše tlupy 

ubohých tuláků, kteří cestovali a fungovali bez rekvizit, jeviště či archivu, a dokonce i bez herců 

a často se neobešli bez pomoci domácích ochotníků.48 

  

 
47 Hra byla poprvé sehrána 21. a 22. ledna 1864. 
48 LINHART, Kamil. Počátky českého divadla v Lounech. In Vlastivědný sborník okresu lounského XIV, 1848–1849, číslo 8. 

Louny, 1949. s. 142. 
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2.4  Vznik spolků 

V důsledku obrozeneckého hnutí a počátků emancipace českého jazyka začínají vznikat 

první spolky. Právě jejich činnost se stala nedílnou součástí společensko-politického života 

měst a měla nepochybný vliv i na následný vznik divadelních institucí. Princip a kategorizace 

byla vcelku identická. Typy spolků můžeme rozlišit dle jejich funkce a činnosti na spolky např. 

politické, podpůrné – tj. založené na bázi nějaké finanční pomoci v životní tísni, odborové, 

sociální, dělnické, zájmové a v neposlední řadě i kulturní nebo třeba chmelařské. Roku 1843 

byly veškeré spolky na českém území dekretem stanovujícím jejich práva a povinnosti 

zprávoplatněny. Podmínkou bylo udělení souhlasu panovníka či zemského úřadu.49  

V 19. století už představovaly důležitého prostředníka každodenního společenského života. 

Nově vznikajícím spolkům byla dána možnost rovného práva a sebeurčení.50 Zajímavé je 

sledovat, v jakém poměru na území jednotlivých měst fungovaly spolky výhradně české a 

výhradně německé či dokonce spolky smíšené, tedy česko-německy hovořící.  

Žatec 

V Žatci začaly spolky vznikat koncem 18. století. Rázem se součástí společenského 

života staly spolky jako Beseda, která je i žateckým nejstarším sdružením, dále pak Vlasta 

(sdružující žatecké ženy), Vlastislav (sdružení řemeslnické) nebo největší z nich – tzv. Odbor 

Národní jednoty severočeské, který se scházel v Sokolu. Významnou roli na kulturním provozu 

města měl rovněž spolek chmelařský, existovaly např. i dělnické Spravedlnost a Svornost51, 

které pro své členy pořádaly vzdělávací večery a ochotnická divadelní představení v češtině  

i němčině.52 

„Žatec měl koncem 19. století i svůj recesistický spolek Schlaraffia, který byl znovu 

obnoven roku 1931. Ve spolku se básnilo, zpívalo, přednášelo, členové mezi sebou vedli 

rétorické souboje a udělovali si speciální vyznamenání, která visela na široké spolkové šerpě 

či na šaškovské čepičce.“53 

 
49 VOSTŘEL, Martin. Spolkový život v Lounech v letech 1861–1914. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2016. s 29. 
50 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. s 27. 
51 Někdy je spolek Svornost nazýván spolkem Rovnost. 
52 HOLODŇÁK, Petr a kolektiv. Žatec. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2004. s. 321–322. 
53 Zachráněný exponát [online]. [cit. 7 11. 2020]. URL: <https://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat.html>. 
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Německé spolky co do počtu stále převládaly nad těmi českými.54 Kulturně zaměřené 

spolky byly pod německou správou. Patřily k nim: Hudební a pěvecký, Německý mužský 

pěvecký, Německý divadelní, Německý ochotnický a odbor Německého kulturního svazu. Roku 

1863 zde bylo německým Pěveckým a hudebním spolkem uvedeno oratorium Stvoření 

německého skladatele Josepha Haydna.55 

Nedílnou součástí provozu spolků (alespoň některých) bylo spolupořádání ceremonií a 

rozličných slavností za účelem sebeprezentace. Lidové slavnosti byly spjaty s lokálními 

(městskými) tradicemi, tou nejvýraznější je jistě chmelařství, které si svou významnou pozici 

drží pevně dodnes při dočesných. 

Slaný 

Také ve Slaném existovali zástupci všech kategorií spolků jako Místní osvětová komise 

v Slaném, Tělocvičná jednota Sokol, Sbor dobrovolných a ochranných hasičů či Okrašlovací 

spolek pro Slaný a okolí. K vůbec nejstarším slánským spolkům se řadí pěvecký spolek Dalibor 

z roku 1861. V kulturní oblasti byl nejvýraznější Spolek divadelních ochotníků v Slaném z roku 

1873 (neformálně fungující již od roku 1845). Každoročně uváděl slavnostní představení při 

významných státních nebo městských příležitostech, jakými byly např. jubilea císaře či jmeniny 

purkmistra. Těch se účastnil i Dalibor, který čítal až 83 pěvecky aktivních členů. Mezi další 

umělecké a aktivně hrající se řadily např. spolky Libuše, Řemeslnická beseda, Občanská 

beseda, Spolek ku podpoře chudých studujících, Mládenecký kruh, Svatopluk, Netopýr a  

v neposlední řadě i spolek sestávající ze studentů slánského gymnázia. Divadlu se aktivně 

věnovali také členové Sokola.56 Všechny se staraly o kulturní náplň v dobách, kdy samotní 

ochotníci procházeli velkou krizí. Většina tehdejší spolkové činnosti dodnes nepřežila, řada  

z nich byla v minulém století sjednocena a zařazena pod Závodní klub ROH. 

Mezi slánská sdružení můžeme zařadit i tzv. Volné sdružení rodáků a přátel města 

Slaného v Praze. Jednalo se o sdružení pánů a dam, kteří se scházeli v hlavním městě a 

referovali o kulturním dění ve Slaném. Mezi léty 1928–1929 vydali čtyři díly tzv. Slánských 

večerů. Nejednalo se o periodikum, nýbrž jakýsi výsledný produkt společných večerů referující 

o tématech, která zpracovali konkrétní členové sdružení. Šlo o témata umělecká, ale třeba  

 
54 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. 28 s. 
55 KUPROVÁ, Jana. Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách.  

In Sborník okresního archivu v Lounech X. Ústí nad Labem: Státní okresní archiv Louny, 2001. s. 229. 
56 SCHEINPFLUG, Karel. Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný: Spolek divadelních ochotníků, 1895. s. 14. 
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i finanční. Jedním z přispěvatelů Slánských večerů byl slánský učitel (byť kladenský rodák), 

spisovatel a divadelní ředitel Václav Štech. 

Louny 

Vznik spolků byl důležitý i pro kulturní rozvoj Loun. Vůbec nejstarším je spolek 

ostrostřelců, tehdejší „nejváženější korporace ve městě, kolem níž se točí celý veřejný a 

společenský život“57, šlo o spolek převážně německý. Dále vznikaly spolky Sokol, Řemeslnicko-

dělnická beseda, Občanská beseda nebo Sbor dobrovolných hasičů.58  

Za první kulturní tendencí města bylo považováno zřízení pěveckého spolku Vlastislav 

v roce 1861.59 Vlastislav si prošel bouřlivými okamžiky své existence, kdy docházelo  

k názorovým rozdílům a roztržkám uvnitř spolku mezi „vlastislavci“ a lounskými divadelníky. 

Spolek tehdy česko-německý se rozpadl a pokračoval jako zcela nový Vlastislav, výhradně 

český.60 Jeho náplní nebyl pouze zpěv, pořádal také výlety do nedaleké přírody.61 Divadlo 

provozovaly i další vzniklé spolky jako Šalanda62 a Tyl založený roku 1883. Ten šířil osvětu a 

pořádal přednášky, divadelní i deklamační představení, hudební a taneční produkce a podobně 

jako Vlastislav i výlety z města. Jeho domovskou scénou se stal sál U Drtinů tehdejšího hotelu 

Občanská záložna v ulici Na Valích, nynější budova Vrchlického divadla v Lounech. Tentýž 

rok byl založen i čtrnáctideník Lučan, který Tylovu i veškerou ochotnickou a kočovnou činnost 

reflektoval a zaznamenával.63 Spolek přes svou bohatou dramaturgii a zájem místních neměl 

původně dlouhého trvání. Potýkal se s nátlakem ze strany úřadů a cenzury. Roku 1908 svou 

činnost znovu zahájil a plnohodnotně fungoval i po roce 1918. Zanedlouho od prvního vzniku 

 
57 LINHART, Kamil. Počátky českého divadla v Lounech. In Vlastivědný sborník okresu lounského IV, 1833–1834. Louny, 

1933. s 73. 
58 VOSTŘEL, Martin. Spolkový život v Lounech v letech 1861–1914. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2016. s. 23. 
59 S tímto tvrzením se novější zdroje rozcházejí. Martin Vostřel ve své disertační práci upozorňuje na možnou historickou 

nepřesnost a tvrzení doplňuje následujícím komentářem: „Za nejstarší pěvecký spolek v Lounech je považován Zpěvácký 

spolek Vlastislav, přestože je jeho prvenství sporné. Kronikář a současník tehdejších událostí Jan Hainc se totiž zmiňuje  

o starším pěveckém spolku, který byl sice po hudební stránce na poměrně vysoké úrovni, ale protože zpíval jak české, tak 

německé písně, utvořila se proti němu ve městě opozice. … Jan Hainc bohužel neuvedl název staršího spolku a nepodařilo se 

mi jej dohledat ani ve spolkovém katastru. Zdá se, že brzy zanikl. “ 
60 Vzhledem k poznámce výše se i zde se zdroje poněkud rozcházejí. O česko-německé části spolku hovoří Jaroslav Krátký  

v Kapitolkách lounského divadelnictví. Naopak Vostřel píše o možné existenci staršího pěveckého spolku, který je sporný, 

protože byl česko-německý. Z takového tvrzení může vyplývat, že Vlastislav je čistě český. 
61 Vlastislav vystupoval např. při oslavách na hoře Říp nebo při příležitosti výročí narození lounského rodáka Vojtěch 

Nejedlého na Žebráku. 
62 Společnost Šalanda využívala prostor hostinců a svými tzv. „pimprláckými představeními“ se věnovala zřejmě primárně 

dětskému publiku. 
63 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Květen 1963. Louny, 1963.  

s. 12. 
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Tyla se do zdejšího divadelního kontextu zařazuje roku 1907 i spolek Máj a roku 1930 spolek 

Vojan. 

Vedle dochovaných písemností, právních a evidenčních náležitostí či záznamů nám 

mohou existenci jednotlivých spolků (podobně jako tomu je u cechů) dokazovat tzv. zástavy 

neboli prapory. Protože prapory byly výrazem identity spolku, každý měl svůj originální 

exemplář, kterým se odlišoval.64 

  

 
64 Zachráněný exponát [online]. [cit. 7 11. 2020]. URL: <https://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat.html>. 
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2.5  Vlastní divadelní budova 

Činnost divadelních ochotnických spolků se rozrůstala, díky zařazení českých her na 

repertoár nabývala na oblibě u měšťanského publika a sály, ve kterých doposud ochotníci hrají, 

přestávají stačit.  

V historii městských divadel drží prvenství chrudimské divadlo, které vzniklo již roku 

1801 úpravou budovy tamního kostela.65 Následovala divadla v Broumově, Opavě, Plzni, 

Jihlavě, Třeboni či Litoměřicích.66 Žatecké divadlo se řadí na pomyslném žebříčku okolo 

desátého místa67, divadlo ve Slaném spadá do první třicítky, naopak nejmladší divadlo vzniklé 

na místě tehdejšího hotelu v Lounech je až v závěru první stovky.68 

Městské divadlo v Žatci 

 V Žatci se začalo přemýšlet o vlastní budově již ve 20. letech 19. století. Doposud se 

hrálo U Bílého koníčka. Ochotníci se ale nechtěli stěhovat příliš daleko. Z počátku nebylo jasné, 

kde bude divadlo stát, jednou z variant bylo i místo hlavní strážnice. To se ale ukázalo být 

nevyhovujícím69 a nakonec bylo rozhodnuto o koupi domu v Koníčkově (dnešní Dvořákově) 

ulici, který patřil pivovarské společnosti. 

„Brzy se začalo uvažovat o stavbě samostatné divadelní budovy na místě domu čp. 27 

vedle hostince U Bílého koníčka.“70 

„Za účelem stavby divadla byla založena společnost s kapitálem 4000 zlatých. První 

schůze společnosti se konala 2. února 1848. Na penězích se však sešla pouze polovina kapitálu, 

a proto zbývající částka byla vypůjčena. Náklad na stavbu byl překročen o 500 zlatých.“71 

Další variantou, jak posílit stavební fond nově vznikajícího divadla bylo uspořádání 

charitativní kulturní akce pro měšťany. Proto se v březnu téhož roku v sále místního hotelu 

uskutečnil maškarní ples s výtěžkem 126 zlatých. 

 
65 Po ničivém požáru kolem roku 1850 muselo být divadlo v Chrudimi vystavěno znovu, a tak je nám původní podoba 

prvního z městských divadel dodnes neznáma. 
66 HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura. Praha: Divadelní ústav, 1999. s. 20–22. 
67 Publikace o Městském divadlu Žatec řadí své divadlo, co se stáří týče na desáté místo. Problém je ovšem v tom, jaká 

divadla budeme v „žebříčku“ brát v potaz. Zda pouze divadelní budovy, které stojí a fungují dodnes nebo i divadla po jejich 

znovupostavení a znovuotevření (viz. případ divadla v Chrudimi). Podstatnou otázkou je i to, zda zahrneme všechna divadla 

pražská, která nemalou část ve výčtu zabírají. 
68 Opět záleží na tom, která divadla do srovnání zařadíme a zda vůbec i divadla pražská. Z tohoto důvodu nechci být, co se 

pořadí Vrchlického divadla v Lounech týče, konkrétnější. 
69 HOLODŇÁK, Petr a kolektiv. Žatec. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2004. s. 279. 
70 KUPROVÁ, Jana. Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách.  

In Sborník okresního archivu v Lounech X. Ústí nad Labem: Státní okresní archiv Louny, 2001. s. 229. 
71 JAVORIN, Alfréd. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl 1 – Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. s. 315. 
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V červnu revolučního roku 184872 se započalo s bouráním domu s přilehlou stodolou, 

jehož místo mělo divadlo obsadit. Základní kámen byl položen 7. července73, stavět se začalo 

v létě a na podzim byla hrubá stavba dokončena. Nově vzniklá budova divadla byla zasazena 

do Dvořákovy ulice mezi řadové domy. Výstavbu dostal na starost stavitel a žatecký rodák 

Antonín Grimm74. Revoluce výstavbu kamenného divadla zřejmě neohrozila, a tak rok na to – 

22. dubna 1849 divadlo slavnostně otevřeli žatečtí ochotníci komedií Eugena Scribeho Cena 

ženy.75  

Kolejní a akciové divadlo ve Slaném 

Ve Slaném ochotníci o své vlastní divadlo museli mnohem více bojovat. Po tom, co 

opustili hostince a městské sály, si vybudovali vlastní divadlo na půdě piaristické koleje.76  

K pronájmu a provozu byl tehdy nezbytný souhlas pražského arcibiskupství.77 Kolejní divadlo 

bylo otevřeno rok a den po vzniku spolku dne 19. dubna 1846. Ochotníci jeho provoz zahájili 

u příležitosti oslav jubilea Ferdinanda V. dvojicí německy sehraných představení Kotzebuovy 

hry Die deutsche Hausfrau a Der Nachtwächte. Jednalo se o první (a do té doby jediné) stále 

divadlo na území města Slaného.  

Prvním ředitelem divadla v piaristické koleji zůstal dlouholetý šéf ochotníků Karel 

Pivec, kterého ve funkci následovala řada dalších Slaňáků. Rozepře a tlak ze strany města 

dolehly až na ředitele Viléma Michla, který funkci vykonával od roku 1864. Bylo to pár let po 

jeho nástupu do funkce, kdy se vyhrotily dlouholeté spory o vlastnictví divadla u piaristů.78  

Karel Scheinpflug šarvátku označuje za „zkázu ochotnického divadla“79. Spor byl 

vyústěním změn ve vedení a složení spolku. Když ho jeho původní členové začali opouštět, 

došlo k nedorozumění, při kterém si vlastnictví a správu kolejního divadla nárokovalo město. 

 
72 Tamtéž. 
73 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 5. 
74 Návrh divadelní budovy vytvořil okresní projektant Schulze. Jeho stavitel Antonín Grimm byl mimo jiné i realizátorem 

stavby kostela sv. Antonína na městském hřbitově. Ten tentokrát dle svého vlastního návrhu dokončil roku 1873. 
75 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 5. 
76 Dnes na místě piaristické koleje stojí Vlastivědné muzeum Slaný společně s městskou knihovnou na okraji Masarykova 

náměstí. 
77 SCHEINPFLUG, Karel. Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný: Spolek divadelních ochotníků, 1895. s. 9. 
78 Zde se opět zdroje trochu liší. Karel Scheinpflug uvádí, že avizovaný spor započal v roce 1867. S touto verzí pracují  

i všechny „slánské“ zdroje, které ze Scheinpfluga přiznaně vycházejí. Alfréd Javorin však ve svém dvousvazku Divadla a 

divadelní sály v českých krajích (Díl 1), který je novější než většina uvedených zdrojů spojených se Scheinpflugem, zasazuje 

onen spor již do roku 1964. „Roku 1864 vznikl spor ochotníků s obcí o divadlo, který se vlekl deset let a byl projednáván  

i soudně.“, píše. To je z pohledu časové posloupnosti podstatná nepřesnost. Toho roku teprve Michl usedal na ředitelské 

křeslo. 
79 SCHEINPFLUG, Karel. Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný: Spolek divadelních ochotníků, 1895. s. 9. 



25 

 

Tímto vznikl zdánlivě nekončící boj o divadlo. Ochotníci nechtěli ustoupit a divadlo, které si 

vybudovali, předat do rukou města. Bylo proto nutné jednat jménem právního subjektu, nikoli 

pouhého sdružení. Dne 8. června 1973 proto vzniká Spolek divadelních ochotníků podepřený 

stanovami a právními náležitostmi. Ochotníci se sice z právního hlediska mohli nátlaku  

ze strany purkmistra lépe bránit, vítězství ve sporu o divadlo jim to však nepřineslo. Ani město 

se nechystalo ustoupit, a tak nechalo divadlo uzavřít závorou. Spor o kolejní divadlo byl nejen 

sporem města a divadelníků, ale i sporem politickým – mezi staročeským vedením města a 

divadelníky Mladočechy. 

Roku 1874 přešla kolej v majetek města, což znamenalo nemilosrdný konec ochotníků 

u piaristů. Nový majitel zvýšil nájemné z 50 na 120 zlatých, což bylo pro ochotníky likvidační. 

Jelikož nechtěli s divadlem přestat, na nové nájemné přistoupili, ovšem ne na dlouho. Divadelní 

činnost upadala, poslední představení bylo sehráno v září roku 1875 a 22. února 1877 byli 

nuceni se vystěhovat.80 Kolejní divadlo pak bylo zbouráno. Po dobu následujících dvou let, kdy 

ochotníci upadli ze zklamání do nečinnosti a letargie, vyplňovaly divadelní vakuum spolky 

zmíněné v předchozí kapitole. S nimi často hráli i členové ochotnického spolku. 

Roku 1880 se začala plánovat výstavba nové divadelní budovy. O rok později byl 

ustaven Akciový spolek pro vystavění a vydržování akciového divadla. O plánech výstavby a 

prodeji akcií informovalo širokou veřejnost periodikum Svobodný občan. Autor článku se mj. 

zmiňuje o sporu ochotníků s tehdejším purkmistrem, který vyústil v dlouhý a nákladný soudní 

spor.  

„Jakmile dosedl purkmistr p. A. Prügl na purkmistrovský stolec, vystoupil ihned proti 

ochotnickému divadlu proto, že ředitel téhož divadla, p. V. Michl, byl osobním jeho 

nepřítelem.“81  

Sedm let trvající spor dle autorových slov pramenil čistě z osobní zášti. 

„Nyní, kdy v Slaném založena akciová společnost pro zbudování divadelního domu, 

nutno ovšem, aby na předním místě počal se probouzeti ze své ho dlouholetého spánku spolek 

ochotnický. Jak se dovídáme, učinil toho již spolek ten. Co nevidět bude svolána valná hromada 

 
80 BALÁ, Michaela – CINGROVÁ, Jana. Spolek divadelních ochotníků ve Slaném. In Slánský obzor – Ročník 27. Slaný: Patria, 

Vlastivědné muzeum, Město Slaný, 2019. s. 94–95. 
81 Svobodný občan: Časopis věnovaný lidu našemu. [online]. [cit. 17. 11. 2020].  URL: <https://ndk.cz/uuid/uuid:166f25e8-

9c06-47bb-b20c-c8173e6c0acb>. 
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a konají se také již přípravy, aby pořádáno bylo o letošní Vánoce divadelní představení  

v některém ze slánských sálů.“82  

Za rok a půl se slánští nákupem akcií složili na výstavbu divadla částkou 12 000 

zlatých.83 Dne 24. června 1882 proběhlo slavnostní položení základního kamene divadla.  

Za vybranou částku byl nakoupen pozemek.84 Realizaci dostali na starost stavitelé Adolf Havel  

z Prahy a František Štech85 ze Slaného.  Slánské divadlo místní nazývali akciovým, protože ho 

považovali za „své“. Nebyla to pravda. Spolek pro postavení akciového divadla si skrze sbírku 

na sebe nedokázal vydělat prodejem akcií sám. Aby divadlo mohlo být vůbec dokončeno, 

nabídla finanční pomoc Občanská záložna, které byl obrovským dluhem spolek na dlouhá léta 

zavázán. 

Dokončení a slavnostní otevření tzv. „akciového divadla“ proběhlo 30. prosince 1883. 

Ochotníci si pro tuto příležitost nastudovali Kolárova Primátora a úvodní slovo slavnostního 

večera pronesl Svatopluk Čech. 

Záložna si díky svému podílnictví začala nárokovat tvorbu repertoáru a vliv na provoz 

divadla. Dluh a s ním související závazky však narůstaly, až je záložna roku 1888 odkoupila, 

divadlo tak změnilo majitele a stalo se Divadlem Občanské záložny. 

Fučíkovo divadlo v Lounech 

 Zatímco se Žatec i Slaný už mohly pyšnit svými vlastním kamennými divadly,  

v Lounech se stále hrálo v sálech. V šedesátých letech 19. století hráli ochotníci repertoár 

Prozatímního divadla, který postupně vytlačovaly německé hry a byli zařazování autoři jako 

Tyl či Klicpera.86 Už tehdy se zrodila první myšlenka na výstavbu vlastního divadla.87 

Jak již víme, souběžně se znovuotevřením Národního divadla začíná v Lounech hrát 

lidový ochotnický spolek Tyl. Na lounském okrese byl kladen velký důraz na ochotníky, přesto 

do města zajížděly i kočovné herecké společnosti, které byly „hlavním zdrojem divadelní 

zábavy a poučení v zimním období“88. Hrálo se převážně v Drtinově hotelu Na Valích, který 

 
82 Tamtéž. 
83 Mimo to se během jednoho dne dokázali složit na obnovu divadla Národního částkou 1400 zlatých. 
84 PEŠEK, Josef. 75 let slánského divadla. Kladno: Osvětová beseda v Slaném, 1958. s. 31. 
85 František Štech pocházel ze Všetat nedaleko Mělníka. Absolvent polytechniky vystudoval v Praze, odkud odešel  

do Slaného, kde se stal městským stavitelem. Mimo budovy akciového divadla mezi léty 1877–1878 upravoval i piaristickou 

kolej, někdejší domácí scénu zdejších divadelníků. Je rovněž autorem stavby kaple v nedalekých Trpoměchách. 
86 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Duben 1963. Louny, 1963. 

 s. 13. 
87 Tamtéž, s. 14. 
88 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Říjen 1963. Louny, 1963. s. 4. 
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roku 1891 odkoupila lounská Občanská záložna, přizpůsobila sál ochotníkům a zakoupila 

kulisy.  

Po dobu nacistické okupace byl Tyl přísně perzekuován a nemohl pokračovat v činnosti. 

Budova, ve které dosud hrál, byla velmi poničena. 

Po válce řídil spolek Tyl režisér Václav Šlajcher, který za myšlenkou samostatného 

divadla pevně stál. Roku 1947 vznikl Spolek pro zbudování Vrchlického divadla v Lounech 

(dále se nazýval už jen Spolek divadla Vrchlického v Lounech) se všemi náležitými a právními 

stanovami. Bylo rozhodnuto, že divadlo zůstane v budově Občanské záložny Na Valích, která 

si po válce žádala rozsáhlé opravy.89 O dva roky později začala veřejná sbírka na kamenné 

divadlo. Po vzoru sbírky na vznik a znovuotevření Národního divadla, si místní akci 

pojmenovali „Lounsko sobě“. Sbírky se z pozice čestného hosta zúčastnil i E. F. Burian se 

ženou, kteří také štědře přispěli. 

Po nástupu komunistů k moci se nehodilo pojmenovat nově vznikající divadlo  

po rodáku Jaroslavu Vrchlickém. Pakliže chtěl spolek ve sbírce a opravě záložny pokračovat, 

musel přistoupit ke kompromisu. Spolek Vrchlického divadlo v Lounech zanikl a nahradil ho 

Spolek Fučíkovo divadlo v Lounech, přestože Julius Fučík neměl s Lounskem nic společného. 

Ale to v té době nebylo podstatné. Fučíkovo divadlo v Lounech otevřelo 29. října 1950. 

  

 
89 MAŠANSKÁ, Petra. Historie, současnosti a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech. Diplomová práce. 

Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001. s. 30. 
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2.6  Městská divadla od otevření do doby současné 

Městské divadlo Žatec 

Po tom, co zdejší ochotníci v dubnu roku 1849 slavnostně otevřeli budovu nového 

městského divadla, se zároveň na první léta jeho trvání stali jedinými uživateli, do roku 1860 

dokonce výhradně s činoherním repertoárem. V šedesátých letech pak měla na zdejší 

dramaturgii vliv i činnost pěveckých spolků. Vedle ochotnických a pěveckých spolků na jevišti 

vystupovali i kočovníci, každoročně formou zimní stagiony. Ti se u publika těšili velké oblibě. 

Divadlo, které fakticky spravoval Divadelní výbor, bylo finančně soběstačné, od města 

nedostávalo žádné subvence. Když nastaly potíže, divadlo zachránili zdejší ochotníci, kteří hráli 

ve prospěch divadelního fondu. Aby na počátku 70. let 19. století mohlo dojít k zavedení 

plynového osvětlení a drobným stavebním úpravám, vyhlásili ochotníci předplatné na dvanáct 

představení. Následující roky však divadlo strádalo. Jeviště od ochotníků převzali profesionální 

herci a na repertoáru se objevovaly hudební inscenace a opery. Nevalná návštěvnost dostala 

žatecké divadlo do hluboké finanční krize a v polovině 80. let byla jeho činnost pozastavena. 

Situaci vyřešilo vedení města, které divadlo roku 1884 odkoupilo.90 Časté změny ve vedení 

souboru sice v té době pokleslou návštěvnost nevyřešily, dramaturgie však byla přijatelná.91 

„Při mnohých hrách byl využíván také početný kompars. Ten tvořili nejen žatečtí 

ochotníci, ale také členové různých žateckých spolků. Například tělocvičného nebo střeleckého 

sdružení a také kompletní sestava žateckého pěveckého sboru.“92 

I tato představení, mnohdy davová, byla dobrou příležitostí pro zdejší spolky, ale  

i společnosti k jisté sebeprezentaci. 

Přelom století odhalil nevyhovující až kritický stav budovy.93 Její tehdejší správce 

Vielfeger byl okolnostmi a neshodami v Městské radě donucen divadlo roku 1904 uzavřít. 

Veškeré společenské aktivity se tak přesunuly do skromnějších sálů městských budov.  

Pro znovuotevření byla nevyhnutelná rozsáhlá rekonstrukce. Přes vysoké náklady bylo divadlo 

s novou elektroinstalací roku 1911 znovuotevřeno. I tentokrát za přítomnosti ochotníků. 

 
90 KUPROVÁ, Jana. Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách.  

In Sborník okresního archivu v Lounech X. Ústí nad Labem: Státní okresní archiv Louny, 2001. s. 230. 
91 Venclík tehdejší divadelní tvorbu (pohybujeme se na konci 19. století) dle dochovaných zpráv hodnotí jako dobrou 

z pohledu hereckého i tvůrčího. 
92 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 10. 
93 Historik Venclík tuto skutečnost přisuzuje událostem, které v návaznosti na požár divadla v Chicagu rezonovaly tehdejším 

Rakouskem-Uherskem. Jeho úřady v reakci na tuto tragédii začaly prověřovat skutečný stav svých divadel. 
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Předválečná léta stále znamenala finanční nesamostatnost divadla, které bylo v prosinci 

roku 1912 dočasně převzato místním divadelním spolkem. Po dobu 1. světové války zůstalo  

z technických důvodů uzavřeno. Ačkoli byl zájem o divadlo z kraje poválečných let obrovský, 

v důsledku hospodářské situace byla návštěvnost nízká. Prohlubující se problémy vnukly již 

před válkou myšlenku na vytvoření svazového divadla. V roce 1920 svazové divadlo  

Chomutov – Žatec94 zahájilo sezónu každodenními představeními v Chomutově a 

pohostinskými večery v Žatci dvakrát za týden.95 Ani to ekonomické potíže zcela nevyřešilo. 

Dalším partnerem žateckého souboru byl soubor mostecký. Aby se divadlo z neúspěšné 

spolupráce s Chomutovem dostalo, zvalo na představení soubory z okolních měst, z Mostu 

nejčastěji. Nově vzniklé svazové divadlo Most – Žatec trvalo až do roku 1931.96 Po tom, co se 

ředitelem divadla stal již po několikáté Karel Stern, který ovšem o vytvoření vlastního souboru 

divadla nestál, žatecké divadlo bylo přenecháno ředitelům divadel v Mostě a v Teplicích, kteří 

zde střídavě uváděli pohostinské večery svých souborů.  

Osobnosti ve vedení se často střídaly, to po všech stranách oslabenému městskému 

divadlu příliš nepomáhalo. Iniciativou s názvem „Starý Žatec nám daroval divadlo – mladý 

Žatec má povinnost je uchovat!“ apelovala městská rada, divadelní komise a německý divadelní 

spolek na občany.97 Cílem bylo zvýšení návštěvnosti. Výzva byla mířená především na ty  

z obyvatel, kteří o divadlo do té doby zájem neprojevili.98 

V dobách nacistické okupace byl soubor žateckého divadla poměrně početný, až do roku 

1944 byl plně činný, a to výhradně v zájmu nacistické a válečné propagandy. Vzhledem k tomu, 

že se Žatec po zabrání Sudet stal součástí Německé říše, divadlo zůstalo v poměrně dobrému 

stavu. 

„V této souvislosti je jistě zajímavé poukázat na poznámku tehdejšího kronikáře, který 

píše: „…obchodníci, kupci, řemeslníci, ženy odvedených vojáků, ti všichni měli peníze a 

nemohli za ně nic koupit. Tak chodili do divadla. To bylo trvale vyprodáno, často týden před 

vlastním představením.“99 

 
94 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 17. 
95 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. 78 s. 
96 VENCLÍK, Jaroslav. 140 let městského divadla. In Kulturní měsíčník Žatecka – Květen, 1989. s. 6. 
97 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 20. 
98 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. s. 62. 
99 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–2019. Žatec: Městské divadlo Žatec, 2019, 

s. 22. 
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Ihned po válce roku 1945 byl zásahem Ministerstva školství a osvěty zdejší soubor 

připojen k Městskému divadlu v Kladně jako jeho „Malá scéna“. Ta měla ovšem krátkého 

trvání, roku 1946 spojenectví zaniklo.100 Neschopnost vedení vlastního souboru coby 

samostatné a soběstačné scény provázela divadlo i následující roky. Pomocnou ruku nadále 

podávala města Most a Teplice. Jelikož Žatec podle divadelního zákona nově spadal pod Slaný, 

mělo slánské divadlo od roku 1948 zajišťovat provoz a repertoár divadlu žateckému. 

Spolupráce ale nebyla přínosná, místní soubor o jejich hry neprojevoval zájem. Vedle 

hostujících souborů byly činné domácí ochotnické spolky. 

V šedesátých letech fungovalo divadlo v omezeném provozu, a to z důvodu další 

neodkladné rekonstrukce. Na přelomu let šedesátých a sedmdesátých muselo splňovat tehdejší 

normalizační program a dramaturgii, avšak bylo závislé na souborech zajíždějících.101 

 Polistopadové události přinesly změny ve vedení. Roku 1994 nastoupil nový ředitel 

Martin Koštiál. Ten se po svém nástupu snažil o uklidnění situace, zvýšení prestiže Městského 

divadla a zlepšení dramaturgie spoluprací s profesionálními divadly. Nově se žateckému 

publiku představila divadla jako Vinohradské, Járy Cimrmana, Na zábradlí či Divadlo Sklep. 

Městské divadlo ve Slaném (alias Divadlo Občanské záložny od roku 1888 a Divadlo 

Zdeňka Nejedlého od roku 1948) 

Krátce po svém otevření, změnilo tehdejší akciové divadlo majitele. Roku 1888 ho 

převzala Občanská záložna: „Ochotníci se stali nájemníky v divadle a z každého představení 

odváděli stanovený poplatek záložně. Akciový spolek se rozešel 12. prosince 1888.“102 

Následující rok na jaře rezignoval stávající ředitel souboru Vojtěch Hampejs. Po jeho 

odchodu ho vystřídalo mnoho nástupců, na pozici jediného režiséra souboru např. Václav Štech. 

Začátek 20. století ukončil dobu rozkvětu slánské divadelní scény.103 Po odchodu režiséra 

Mašingra odešla i řada dalších členů souboru. Přes veškeré snahy tehdejšího ředitele divadlo 

upadalo do nečinnosti, sehrálo jen dvě až tři představení ročně. Na vině byl jak nedostatek 

herců, tak i otázka financí.104 Budova se navíc nevyhnula rekonstrukci, znovu otevřena byla  

v říjnu 1904. Roku 1906 si spolek připomněl výročí úmrtí Josefa Kajetána Tyla. Podobně se  

na slánském jevišti připomínalo výročí Aloise Jiráska či Ladislava Stroupežnického. Spolek 

 
100 Tamtéž, s. 24. 
101 V roce 1970 bylo vytvořeno Kulturní a společenské středisko, jehož ředitelem se Venclík později stal. 
102 PEŠEK, Josef. 75 let slánského divadla. Kladno: Osvětová beseda v Slaném, 1958. s. 13. 
103 BALÁ, Michaela – CINGROVÁ, Jana. Spolek divadelních ochotníků ve Slaném. In Slánský obzor – Ročník 27. Slaný: Patria, 

Vlastivědné muzeum ve Slaném, Město Slaný, 2019. s. 98. 
104 Tamtéž. 
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prošel velkou personální obměnou. Když se situace ve vedení ustálila, propukla 1. světová 

válka. Divadlo i za ztížených podmínek hrálo nadále zhruba deset představení ročně. Ta byla 

často sehrána ve prospěch dobročinné činnosti.105 Vedle ochotníků zůstaly činné spolky 

Dalibor, Sokol i slánské Besedy.106 Konec války oslavili divadelníci Jiráskovou Lucernou.  

Do města zajížděli hostovat herci scény Národního divadla a soubory Červená sedma nebo 

kabaret Lucerna. 

Ve dvacátých letech se ochotníci potýkali s krizí uvnitř spolku a zároveň s krizí finanční, 

která byla dopadem slavnosti k padesátiletému výročí. Při této příležitosti uspořádala ve Slaném 

Ústřední Matice divadelních ochotníků českých v Praze krajský sjezd ochotnictva. Příliš vysoké 

náklady donutily spolek požádat záložnu o půjčku. Postupně vznikaly i nové ochotnické spolky, 

které si začaly být vzájemnými rivaly. 

 Osobní rozepře vyvrcholily v roce 1927 vystoupením několika členů ze Spolku 

divadelních ochotníků. O rok později vzniká nové ochotnické sdružení Slánská scéna z podnětu 

odcházejících ochotníků. Vznik Slánské scény byl motivovaný i odlišným politickým 

smýšlením. Přes prvotní vzájemné nesympatie vedle sebe v divadle oba spolky dokázaly 

desítky let fungovat. Spolek divadelních ochotníků i nadále řešil finanční problémy. Jednou  

z možností, která se ve 30. letech naskytla, bylo opětovné sloučení se Slánskou scénou. K tomu 

ovšem nedošlo.107 

Tíživou situaci „vyřešila“ ještě tíživější nacistická okupace. Ač se hrálo jen sporadicky, 

docházelo k časté spolupráci s divadly z okolních měst i pražskými, která do Slaného zajížděla. 

Doba poválečná obnovu spolku nepřinesla. Jeho činnost upadala a roku 1951 zanikl.108 Nově 

byl zřízen divadelní soubor Závodního výboru ROH Švermových závodů ČKD ve Slaném, 

který si ponechal název Slánská scéna.  

Padesátá léta přinesla řadu škod, kdy byla zničena původní malovaná opona a zmizely 

cennosti z fondu divadla, od kostýmů po divadelní kroniky. Ochotníky to neodradilo a ve své 

činnosti pokračovali dál. Na přelomu let šedesátých došlo k drobným opravám uvnitř budovy. 

Za normalizace začalo divadlo spolupracovat s Československou televizí, která sem následující 

 
105 Tamtéž. 
106 DOBNER, Libor. Z historie divadla a divadelnictví ve Slaném a na Slánsku 1917 – Navzdory válce. In Slánské listy – 

Ročník XVI., číslo 11. 20. května 2008. s. 17.. 
107 BALÁ, Michaela – CINGROVÁ, Jana. Spolek divadelních ochotníků ve Slaném. In Slánský obzor – Ročník 27. Slaný: Patria, 

Vlastivědné muzeum ve Slaném, Město Slaný, 2019. s. 101. 
108 MALEC, Jindřich. Příspěvek k historii ochotnictva ve Slaném v období mezi dvěma válkami. Diplomová práce. Slaný,1967. 

s. 105. 
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desítky let zajížděla natáčet zábavní pořady. Léta sedmdesátá rovněž přinesla spolupráci 

Slánské scény s pražskými umělci a také vznik Dětské scény. 

Vrchlického divadlo v Lounech (alias Fučíkovo divadlo) 

Historie navazující na otevření Fučíkova divadla je o poznání kratší. Po jeho 

slavnostním otevření 29. října 1950, kdy při této příležitosti město pořádalo několikadenní 

divadelní festival109, spadlo pod správu Závodního klubu železničářů a následně Osvětové 

besedy MNV.110 Bylo zavedeno předplatné do tří kategorií: vesnické, městské a závodní. 

Předplatitelský systém garantoval plné hlediště. 

Roku 1952 se Spolek Fučíkova divadla rozhodl ukončit svoji činnost, divadlo a veškerý 

jeho majetek připadl MNV. V divadle i nadále působil ochotnický soubor, ale i řada souborů 

hostujících. Do Loun pravidelně zajížděla Činohra Národního divadla, Divadlo v Karlíně, dále 

pak divadlo plzeňské, ústecké, kladenské či rakovnické. 

Ochotnický soubor, který vedl bývalý inspektor ONV a režisér Václav Šlajcher,  

ve Fučíkově divadle zdomácněl. Ochotníci velmi často vyjížděli na různé divadelní přehlídky 

včetně Jiráskova Hronova. Jelikož byl Šlajcher velkým příznivcem přehlídek ochotnických 

souborů, byly roku 1963 v Lounech uspořádány Krajské dny ochotnického divadla, které  

v intervalu čtyř dnů uvedly nejlepší inscenace napříč celou zemí.111 

 Koncem 70. let přešlo divadlo pod správu Domu kultury ROH, národního podniku 

Elektroporcelán Louny, bylo však nadále využíváno pro divadelní představení, besedy a večery 

poezie.112 

 Možná proto, že tehdejší Fučíkovo divadlo bylo jedno z novějších, jeho budova neprošla 

žádnou změnou a v roce 1983 byl již technický stav katastrofální. Město sice slibovalo 

rekonstrukci a rozšíření prostor stavbou přilehlé budovy, chátrající divadlo se ovšem naplnění 

slibů nedočkalo. Poslední sezóna Fučíkova divadla proběhla v letech 1987–1988. 

K očekávané rekonstrukci došlo až na přelomu tisíciletí. Díky tehdejší angažovanosti 

místních byla činnost divadla, které nově nese jméno Jaroslava Vrchlického, po rozsáhlých 

opravách roku 2003 znovu obnovena. 

 
109 MAŠANSKÁ, Petra. Historie, současnosti a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech. Diplomová práce. 

Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001. s. 23. 
110 Tamtéž, s. 33. 
111 er. Krajské dny ochotnického divadla v Lounech. In Louny – Kulturní měsíčník – Červen 1963. Louny, 1963. s. 4-6. 
112 MAŠANSKÁ, Petra. Historie, současnosti a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech. Diplomová práce. 

Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001. s. 38. 



33 

 

3. Městské divadlo Žatec 

3.1  Divadlo dnes 

Žatecké divadlo v současnosti spadá pod správu města jako jeho příspěvková 

organizace. Prostory řadové historické budovy propojují divadlo a film a sál (332 míst k sezení) 

je využíván k představením hostujících zájezdových souborů. Současně je zde provozováno 

městské digitální kino, které pod Městské divadlo Žatec rovněž spadá. Tím, že film převažuje 

nad divadlem, je budova více využívána jako kinosál než sál divadelní. Co se repertoáru týče, 

hlavní náplní jsou činohry, oblíbené jsou především komedie. Dramaturgie je velmi nakloněna 

školám a dětským představením. 

Instituce divadla spravuje i další kulturní akce města, jednou z nich je kupř. každoroční 

dočesná, letní open air představení či letní kino.  

Divadlo stejně jako i jiná bojuje s cenami a návštěvností. Je asi nejméně ohroženo 

blízkostí hlavního města, které je pro místního diváka sice lákavější, ale méně dostupné. 

Naopak jsou to diváci z okolí, kteří v Žatci uváděné atraktivní tituly mnohdy vykoupí.113 

Žatecké divadlo přitahuje pozornost mimo jiné i svojí oponou. Ta bývá řazena  

k nejhezčím českým divadelním oponám. Jejím autorem je výtvarník Oskar Brázda114. Opona 

pochází ze 40. let 20. století a jevištní a hledištní prostor odděluje dodnes ve své téměř původní 

podobě. Vyobrazuje řadu alegoricko-symbolických rovin, těch, které odrážely jak politickou 

situaci v době jejího vzniku, tak i Brázdův osobní život. V 50. letech byla upravena. Drobnou 

změnou prošel jezdecký kůň v pravé části obrazu, který se jako symbol nejevil tehdejší moci 

vhodný. Byl přemalován na krávu, avšak nohy zůstaly původní – koňské. 

3.2  Tištěné reflexe 

Ačkoli je Městské divadlo Žatec jedním z nejstarších kamenných na českém území, jeho 

historii jako první komplexně mapuje středoškolský profesor a ředitel Muzea v Žatci Jaroslav 

 
113 ZELEŇÁKOVÁ, Hana. Dramaturgyně MD Žatec (sdělení formou korespondence). 7.1.2021. 
114 Oskar Brázda narozen v Rosicích u Pardubic byl malířem a studentem vídeňské Akademie výtvarných umění. Roku 1913 

odjel studijně do Itálie, kde potkal svoji ženu a zůstal. Následně se za 1. světové války stal aktivním účastníkem 1. 

československého odboje. Po změně v politické situaci v Itálii se ve 20. letech vrátil do Čech, kde zakoupil nedaleko Žatce 

zámek Líčkov. Zde navázal na svoji uměleckou tvorbu. Na přelomu 40. a 50. let byl zámek vyvlastněn a Brázda přišel i své 

obrazy. Po roce 1989 byl zámek opět navrácen jeho druhé ženě v restituci a vznikla zde Galerie Oskara Brázdy. Ve své tvůrčí 

práci uplatňoval vitalistický klasicismu, ze kterého vycházel i při malbě žatecké opony. Brázda je rovněž autorem opony 

v sokolovně města Kounov na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. 
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Venclík115 až v 70. letech 20. století. Jeho dílo Rozhrnutá opona minulosti mělo oslavit 130 let 

od založení, položení základního kamene a postavení divadla. Ke čtenáři se však nedostalo. 

Jeho vydání nebylo povoleno z důvodu „proněmeckosti“. Pod rozhodnutím odboru kultury 

ONV o jeho nevydáním byl podepsán vedoucí Vladimír Řezáč. O první vydání textu roku 1979 

se Venclík snažil ještě jakožto ředitel tamního muzea. 

Byl neúnavný, po neúspěšném pokusu o vydání Rozhrnuté opony minulosti publikoval 

svoje dílo formou kapitolek z dějin žateckého divadelnictví v Kulturním měsíčníku Žatecka. 

První kapitola vyšla k dalšímu kulatému výročí divadla, tentokrát 140., prvně v dubnu 

revolučního roku 1989. Tou dobou psal už nikoli jakožto ředitel muzea, ale jako pracovník 

Kulturního a společenského střediska Žatec. Jednalo se o první setkání s jeho dílem, přestože 

„jen“ v tisku. 

Další pokus o vydání výročního díla (ovšem už znovu v knižní podobě) přišel na 

přelomu tisíciletí. Rozhrnutá opona minulosti byla stále jediným uceleným zpracováním 

historie, a tak se pro výroční publikaci i nadále počítalo s jejím vydáním. V zájmu časové a 

historické přesnosti reflektované historie byla autorem doplněna o doslov a krátké rozšíření. To 

stručně obsáhlo přeskočený časový úsek, v poslední knižní kapitole poprvé rozvíjí události 

týkající se sezóny 1969/70 více dopodrobna a polistopadovou situaci roku 1989 komentuje  

v doslovu. A právě dopsaný doslov zmařil i tento pokus o plošné vydání. Ani tato publikace 

nebyla pod konkrétnějším názvem Městské divadlo Žatec 1849-1999 vydána a opět se tedy  

k širší veřejnosti nedostala. Zůstala pouze pro potřeby úzkého okruhu žateckých divadelníků 

uložena v budově divadla a v městských (okresních) knihovnách či archivech.  

Venclík si v polistopadové rekapitulaci odkazující na osmdesátá léta a tehdejší divadelní 

vedení neodpustil narážku na směr, jakým se divadlo umělecky (ne)ubíralo. V této souvislosti 

v textu zahrnul jmenovitě tehdejšího ředitele a dramaturga žateckého divadla. Tím ale,  

ač zřejmě nechtěně, zapříčinil opětovné problémy.  

 
115 Jaroslav Venclík (narozen roku 1921 v Plzni) byl jedním z tzv. „osmašedesátníků“, dopady okupace zasáhly jeho profesní 

činnost, tehdy jakožto ředitele školy v Karlových Varech – Rybářích, odkud byl neprávem vyhozen. Shodou tehdejších 

okolností se jeden z jeho bývalých spolužáků z Plzně stal úředníkem OV KSČ, který Venclíkovi roku 1970 sehnal místo  

ve vedení žateckého muzea. Venclík byl v tomto ohledu akční a velmi se v kulturním životě angažoval, pořádal přednášky a 

besedy, tvořil program pro školy, zapojil se však i do ochotnické činnosti ve spolku J. K. Tyl. Zde začal režírovat a hrát. 

Zájem o divadlo probudil i zájem o historii zdejšího divadelnictví a divadelní budovy. Jakožto ředitel muzea v Žatci měl díky 

svým kontaktům štěstí. Když jeho přípravy nových expozic nesplňovaly tehdejší normy, OV KSČ ho vždy pouze 

„usměrnilo“, byla nad ním držela ochranná ruka. Zároveň se s KSČ, coby dřívější protestant proti okupaci, nesměl dostat  

do křížku. Ve vedení muzea stál do roku 1980. Publikovat ale moc nemohl. Po revoluci se začal hlouběji zajímat o místí 

kauzu: masovou vraždu žateckých německých občanů v nedalekých Postoloprtech, tím si však mezi léty 1992-1993 proti 

sobě vytvořil na stránkách Žateckých novin spoustu nenávisti. Bylo zřejmě pořád příliš brzo po revoluci a bylo 

nepředstavitelné věnovat se Němcům. Po odchodu z muzea se stal pracovníkem Kulturního a společenského střediska, 

později Odboru kultury města. Jeho posledním zaměstnavatelem byla místní ZUŠ, kde se věnoval divadlu. 
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V roce 2019, dalších dvacet let od posledního neúspěchu se pro (znovu) vydání rozhodl 

současný ředitel divadla Martin Veselý. Stávající text rozšířil o druhou část s názvem Nová éra 

divadla po roce 1989. Téhož roku v dubnu tak po mnoha předchozích pokusech vychází kniha 

mapující historii žateckého divadla a divadelnictví, a to se zaktualizovaným názvem Městské 

divadlo Žatec 1849-2019. To, že se jedná o pouhé rozšíření přechozího (ne)vydání je zde zcela 

přiznané.  

Dalším, kdo se žateckému divadelnictví věnuje je Jana Kuprová ze Státního okresního 

archivu v Lounech. Na toto téma napsala v roce 1999 diplomovou práci Kulturní život v Žatci 

mezi světovými válkami, kde se zaměřila na politickou a hospodářskou strukturu města v daném 

období a co se kulturního života týče, na divadelní, ale i muzejní činnost. Kuprová se tématu 

divadelnictví blíže věnuje ještě v roce 2001 v desátém čísle Sborníku okresního archivu  

v Lounech v příspěvku s názvem Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda  

do dějin německého divadelnictví v Čechách. 

3.2.1  Ohlasy v Kulturním měsíčníku Žatecka 

Souborná práce Jaroslava Venclíka vyšla ke 140. výročí divadla. Autor se nehodlal 

smířit s neúspěchem a po předchozích pokusech svůj text nabízel znovu a znovu. Ten byl 

nakonec publikován v periodiku vydávaném „Kulturním a společenským střediskem města 

Žatce pod záštitou Městského Národního Výboru“ v první polovině roku 1989, a to formou 

„kapitol z dějin…“. Tyto kapitoly vyšly celkem tři, v rozpětí tří měsíců. První a nejobsáhlejší  

v „narozeninovém“ měsíci vydaná vysvětluje kontext historických událostí, které formovaly 

identitu měšťanů spojených s obchodem s chmelem.  

Autor v úvodu odkazuje na proměny či rozšíření významu a funkce divadelní instituce, 

která je tou dobou „nejdůležitějším kulturním zařízením města“. Toto tvrzení je v kontextu nám 

známých událostí paradoxní. Pokud by divadlu byla dávána skutečně takováto váha, jistě by se 

o něm mohlo psát dříve než po 140 letech jeho fungování. 

Divadelní historii začíná v období, ze kterého nám jsou dochovány písemnosti  

o prvopočátcích žateckého divadelnictví, tedy ve 13. století. Této dávné historii ovšem příliš 

pozornosti nevěnuje, odkazuje na ni pouhou zmínkou kroniky. Pokračuje obdobím vzniku 

divadelní budovy, čtyřicátými léty 19. století. Již bylo řečeno, že text je rozdělen do tří částí  

v dubnovém, květnovém a červnovém vydání měsíčníku. Venclík kapitolky vždy rozděluje 

významnými událostmi české novodobé historie. Dubnová kapitolka pojímá historické dění  

v období od vzniku divadla až po 1. světovou válku, v další části, tedy v květnovém výtisku 
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začíná první poválečnou sezónou 1919–1920 a končí osvobozením Československa, resp. Žatce 

v roce 1945.  Červnová, a tedy poslední kapitola se věnuje čistě socialistickým létům v historii 

divadla, které zakončuje rokem 1969. 

 „Všichni chceme, aby nám naše Městské divadlo sloužilo co nejdéle, abychom v roce 

1999 mohli důstojně oslavit 150 let trvání tohoto kulturního stánku našeho města,“ píše  

v samotním závěru trojdílného cyklu skromně, avšak vzhledem k obstrukcím, které 

následovaly, bohužel i trochu naivně. 

3.2.2  Rozhrnutá opona minulosti (v Městském divadle Žatec 1849-1999) 

 Roku 1999, kdy roztály ledy jak v politice, tak i ve společnosti, přichází další pokus  

o vydání Rozhrnuté opony. Tentokrát již pod souhrnným názvem Městské divadlo 

Žatec 1849–1999. Přestože ledy povolily jinde, ve vedení tehdejšího divadla zřejmě ne.  

A Venclík tehdejší situaci svým doslovem příliš nepomohl. Opřel se do bývalého ředitele 

Františka Macha a v té době ještě v divadle působícího dramaturga (programového pracovníka) 

Jiřího Kopřivy. Jejich vedení divadla v druhé polovině osmdesátých let označuje za pokles 

dramaturgické úrovně.  

 „Tehdejší ředitel František Mach, společně s programovým pracovníkem divadla Jiřím 

Kopřivou, sice poslušně plnili kulturní směrnice, určované příslušnými politickými a vládními 

místy. Neprojevili však ani nejmenší náznak iniciativy, prosazovat jakékoliv, byť i v oné době 

možné progresivní snahy. Což dokazuje nejen chudost dovážené dramaturgie, ale také závažná 

stagnace amatérských divadelních aktivit, a ochotnické snahy od vedení divadla tuto podporu 

a zájem potřebovaly.“116 

 Takto ostrá kritika nemohla zůstat bez následků, dramaturgovi Kopřivovi se pasáže 

spojené s jeho jménem nezamlouvaly117, vůči vydání knihy se ohradil a text se tak k širší 

veřejnosti roku 1999 nedostal.  

Jelikož máme k dispozici oba texty, jež mezi sebou mají desetiletý odstup, nabízí se 

jejich srovnání. Přestože v kulturním měsíčníku měly Kapitolky méně sdělovací prostoru, 

rozsah prací se od sebe příliš neliší. Většinou se jedná o rozšíření daného tématu ne více než  

 
116 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–1999. Žatec: Městský úřad v Žatci, 1999, 

s. 38. 
117 VESELÝ, Martin. Ředitel MD Žatec [ústní sdělení]. Žatec, 3.10.2019. 
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o pár doplňujících vět, jeho upřesnění a doplnění či o úpravy ryze stylistické, volbu jiných slov 

apod. 

V porovnání textů ale můžeme narazit i na věty, kde bylo změněno pouhé slovo, a přesto 

došlo k převrácení původního významu. 

 „Počítalo se též s rekonstrukcí střechy nad hledištěm…“118 

 „Počítalo se také s rekonstrukcí střechy nad jevištěm…“119 

Přestože se v závěru devadesátých let podmínky pro vydání poněkud uvolnily, Venclík 

nevynechal zmínku o „tehdejším vedoucím odboru kultury ONV Řezáčovi“, jemuž přisuzuje  

v kladném slova smyslu vznik „soustavné akce Kultury mládeže usilující prostřednictvím všech 

dramatických žánrů, hudby, literatury, výtvarnictví a historie seznamovat mladé generace  

s kulturním dědictvím našeho lidu.“120 

Byl to ten Vladimír Řezáč, který jakožto kamarád z mládí Venclíkovi v sedmdesátých 

letech zajistil místo v žateckém muzeu, ale zároveň ten, který o několik let později podepsal 

rozhodnutí o nepovolení tisku brožury 130 let Městského divadla v Žatci.  

Řezáč byl funkcionářem a posléze vedoucím odboru kultury, ke které ovšem neměl 

natolik vřelý vztah jako jeho bývalý spolužák Venclík, který v té době (přelom 60. a 70. let) 

stále ještě působil v Karlových Varech. Vzhledem ke svému ostrému vymezení vůči srpnové 

okupaci byl vyhozen z pozice ředitele školy a ocitl se na okraji společnosti. Řezáč Venclíka 

dostal do centra veškerého kulturního dění. Přínosné to bylo pro oba, Venclík Řezáčovi 

pomáhal s kulturou, která vedoucímu odboru kultury moc neříkala a Řezáč nad Venclíkem držel 

ochranou ruku a jeho kroky usměrňoval v souladu s tehdejším režimem. Venclík se pro něj 

přesto svou neodbytností stal potížistou. Nadále si ovšem byli vzájemně užiteční a jeden 

potřeboval toho druhého.121 

3.2.3  Městské divadlo Žatec 1849-2019 (2019) 

Divadlo, které publikaci roku 2019 ke svým dalším kulatinám vydalo, dalo 

představitelům města prostor pro krátký prolog. Shrnout úspěchy města i divadelníků, popřát 

 
118 VENCLÍK, Jaroslav. 140 let městského divadla. In Kulturní měsíčník Žatecka – Duben, Žatec: 1989, s. 5 
119 VENCLÍK, Jaroslav. Rozhrnutá opona minulosti. In Městské divadlo Žatec 1849–1999. Žatec: Městský úřad v Žatci, 1999, 

s. 12. 
120 Tamtéž, s 35. 
121 VACHKOVÁ, Iva. Pracovnice Muzea Praha, žatecká rodačka, někdejší divadelnice a spoluautorka Nové éry divadla po roce 

1989 (v Městské divadlo Žatec 1849–2019) [sdělení formou emailové korespondence]. 18.11.2020. 
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instituci i spoluobčanům všechno dobré, to je vcelku běžné. Nestandardní v tomto případě je 

to, že podobný proslov je zde obsažen hned dvakrát, a to od dvou různých starostů úřadujících 

v různých dobách. První dobou se rozumí rok 1999, první pokus o vydání, které je zahrnuto  

v první části a otištěno v původní podobě beze změny. Zachováno zůstalo i ono úvodní slovo 

tehdejšího žateckého starosty Bohuslava Kuneše. „Druhou dobou“ se rozumí rok 2019,  

ze kterého pochází druhá část knihy, ta je okomentována současnou starostkou Zdeňkou 

Hamousovou. Obsahově se od sebe příliš neliší, vedle funkce reprezentativní se oba přirozeně 

snaží čtenáře nalákat k návštěvě divadla. 

Jaroslav Venclík: Rozhrnutá opona minulosti 

Rozhrnutá opona minulosti, která se díky vydání publikace roku 2019 konečně dostává 

mezi širokou veřejnost a je otisknuta v té samé podobě, ve které o dvacet let dříve vznikla 

původně. I vzhledem k ponechání úvodního slova bývalého starosty a závěrečné strany se 

soupisem tehdejších mecenášů je zřejmé, že se s původním textem vůbec nehýbalo. Díky tomu 

se dozvídáme např. takovou informaci, že za první publikací z roku 1999 stálo město, které ji 

tehdy vydalo, na rozdíl od té současné z roku 2019, která byla vydána přímo divadlem. Jedinou 

úpravou původního textu bylo odstranění jmen výše zmíněného ředitele a dramaturga divadla, 

jinak je text beze změny. 

Problém, který v souvislosti se jménem Jaroslava Venclíka nastává, je otázka zdrojů. 

Venclík žádné zdroje neuvádí, ať už se tématu žateckého divadelnictví věnoval v novinových 

či časopiseckých tiskovinách nebo uvedené knize.  

Současně se nabízí otázka, proč nemáme o žateckém divadle žádné informace z doby 

před prvním Venclíkovým pokusem o vydání své práce. Mezi otevřením divadla a první 

soubornou prací je více než stoletá prodleva. 

Jednou z příčin je geografický a společensko-historický kontext bývalého německého 

města. V němčině se v minulosti o divadle nepochybně psalo, minimálně v německém tisku 

jako byly žatecké noviny Saazer122 Anzeiger, které vycházely mezi léty 1902–1944 nebo  

v Saazer Theaterzeitung. Nikdo jiný se mu však nevěnoval natolik komplexně jako Venclík. 

Mimo jiné, doba po nástupu komunismu tomuto tématu také nebyla nakloněna. Žatec se  

v dobách socialismu ke své německé minulosti nehlásil (i proto se Venclík, který se německým 

 
122 Saaz = Žatec 
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tématům věnoval, ocital na hraně) a navíc byl profilován jako město vojenské. A tak kulturní 

stránka královského města šla stranou.123 

Sám Venclík nedostatek zdrojů k tématu v kontroverzním doslovu z roku 1999 přisuzuje 

i tehdejším obměnám ve vedení. Do čela Městského divadla byla po roce 1989 jmenována Jana 

Hrbatová, tehdy čerstvá absolventka střední školy. Ta údajně neuvážlivě skartovala veškeré 

archivní dokumenty divadla124. A tak, ačkoli mělo Městské divadlo v Žatci dlouho tradici, 

zdaleka jednu z nejdelších, souhrou špatných náhod a okolností toho o něm víme paradoxně 

nejméně. 

Nová éra divadla po roce 1989 

Druhá část aktuální publikace je zpracována odlišně. Cílem je rozšíření původního 

Venclíkova textu nejen časově, resp. chronologicky a vyplnění dosud neobsáhlého časového 

úseku, ale i rozšíření do jiných odvětví společensko-kulturního života města, ne nutně spjatých 

s divadlem. Jedná se o soubor textů autorů s divadelní historií spojených. Tím se odlišuje svou 

strukturou, formou a nejednotností svého obsahu. 

Prolog Martina Veselého, který vznik rozšiřující části inicioval, vzpomíná na historický 

význam divadelní budovy, kterou označuje za symbol bohatství chmelařského města a štědrosti 

a sounáležitosti Žatečanů. I jeho slova jsou skrze význačnou roli divadla (nejen toho místního) 

jistým emočním apelem na diváky a (potenciální) návštěvníky.  

Text se dále věnuje následujícím tématům: „Divadlo po roce 1989“; „Opona žateckého 

divadla“; „Dětský divadelní soubor Kajetánek“; „Obnovené loutkové divadlo Jitřenka od roku 

1997“; „Amatérské divadlo v Žatci po roce 1997 aneb od Jitřenky k opeře“; „Letní kino v Žatci 

1955-2019“; „Budovali jsme přírodní kino“; „Historie dočesné a zajímavosti z minulých 

dočesných“. 

Jelikož se výročí divadla kvapem blížilo, Nová éra vznikla bez větších příprav převážně 

ze vzpomínek, článků a starých textů, které se naskytly. Jednotlivá témata mimo to byla zadána 

autorům, místním divadelníkům a osobám, které byli či jsou v dané oblasti angažovány. 

Autorkou textu o dětském souboru Kajetánek je Eva Venclíková, manželka Jaroslava, která 

jeho původní zájmový kroužek převzala. Další, kdo se ve vzpomínce divadlu, tentokrát 

 
123 VACHKOVÁ, Iva. Pracovnice Muzea Praha, žatecká rodačka, někdejší divadelnice a spoluautorka Nové éry divadla po roce 

1989 (v Městské divadlo Žatec 1849–2019) [sdělení formou emailové korespondence]. 18.11.2020. 
124 Absenci materiálů k historii divadla dává za vinu Hrbatové nejen Venclík, ale i Iva Vachková. Vzhledem k jejich 

dlouholeté spolupráci v souboru je nutné výše uvedené řádky považovat za informace pocházející z jednoho zdroje, a tudíž 

neověřené 
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amatérskému sdružení Jitřenka a pozdější Opeře Žatec věnuje je Vladimír Valeš, jejich 

zakladatel. Texty, které se věnují divadlu po revoluci, žatecké oponě, obnovenému loutkovému 

divadlo, letnímu kinu a dočesné jsou prací převážně Veselého a Ivy Vachkové. Ta stojí za 

korekturou celé – v roce 2019 vydané publikace. 

Závěrečná kapitola nazvaná Nelehká cesta vydání této publikace popisuje velmi stručně 

kontext stojící za vydáním Venclíkovy práce až na třetí pokus, komentuje a doplňuje ji fotkou 

úředního dokumentu, který rozhodl o jejím prvním nevydání v roce 1979.  

3.2.4  Další ohlasy a reflexe historie divadla v Žatci 

Tématu žateckého divadelnictví se dále věnuje Jana Kuprová z Okresního archivu  

v Lounech, poprvé ve své diplomové práci z roku 1997 s názvem Kulturní život v Žatci mezi 

světovými válkami a o několik let později ve Sborníku okresního archivu v Lounech z roku 2001 

v článku Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého 

divadelnictví v Čechách. 

V akademické práci se na divadlo zaměřuje jen částečně, v kontextu mnohem širším. 

Skrze hospodářský, sociální a národnostně-politický předobraz a vývoj města připravuje půdu 

pro otázky kulturní, které ji zajímají primárně z pohledu společenských událostí, oslav a 

ceremonií či hudebního života. Rovněž se pak věnuje činnosti zdejšího muzea a v neposlední 

řadě i činnosti divadelní. Své bádání zužuje na časový horizont let 1913–1938. Velkou 

pozornost věnuje spolkům, které kategorizuje a zařazuje do společensko-kulturního kontextu.  

Jejím hlavním zdrojem byly Kapitolky z dějin Městského divadla vydané roku 1989, 

Kuprová zde však poprvé poodkrývá okolnosti, která byla v dobách, kdy Venclík chtěl o divadle 

psát a publikovat, tabu. Jde o témata ovlivněná německým národnostním složením města. 

„Velký význam mělo založení německého „Divadelního spolku“ (Theaterverein)  

v r. 1910, jehož cílem bylo podporovat německé divadelnictví v Žatci. Na popud tohoto spolku 

byla v r. 1912 ustavena žatecká divadelní komise (Theateraufsichtsrat), jakýsi poradní sbor 

městského zastupitelstva ve věcech městského divadla.“125 

Tato témata čerpala z německých originálů ukrytých v archivu, jedná se o texty 

novinového či správního charakteru. Dále se její badatelská činnost zabývala mj. i otázkou, 

proč byla návštěvnost žateckého divadla (a především té česko-jazyčné části) kriticky nízká. 

 
125 KUPROVÁ, Jana. Kulturní život v Žatci mezi světovými válkami. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta. 1996. s. 57. 
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Pří srovnání cen vstupného s tehdejší průměrnou měsíční dělnickou mzdou dochází k závěru, 

že i nižší vrstvy si mohly návštěvu dovolit. Domnívá se však, že dávaly přednost představením 

ochotnickým.126 

Její Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách uveřejněna ve sborníku archivu 

je též zúžena na období po první světové válce, resp. po vzniku Československa. Tomuto 

období se věnuje o poznání důkladněji. Podrobně se zaměřuje na každou divadelní sezónu mezi 

léty 1918–1922. Jak víme z předchozích kapitol, tyto sezóny byly především sezónami 

svazových divadel a spoluprací s okolními soubory. Ani zde se neobešla bez bádání v dobovém 

německém tisku. Mezi zdroji jsou uvedeny tiskoviny jako Saazer Theaterzeitung či Saazer 

Anzeiger. 

V přílohách dodává ceny vstupného a sehraná představení v daném období, a to 

představení domácích i hostujících souborů. Je to velmi dobrý materiál pro přehled, v jaké míře 

se na území Žatce hrálo česky a německy. 

  

 
126 Tamtéž, s. 65. 
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4. Městské divadlo ve Slaném 

4.1  Divadlo dnes 

Divadlo v současnosti spadá pod Kulturní zařízení města Slaného a nefunguje tak zcela 

samostatně. Příspěvková organizace spravuje nejen divadlo, ale i městské a letní kino a kulturní 

centrum Grand. Městské divadlo ve Slaném bylo v posledních dekádách hojně využíváno  

k natáčení televizních pořadů, nepochybně i díky své dobré dopravní dostupnosti z hlavního 

města. 

Právě dopravní dostupnost z Prahy je zároveň i jeho největším handicapem.  

Pro stagionu, která inscenace od jednotlivých divadel a agentur nakupuje, a to převážně podle 

diváckého vkusu, který tvoří hlavně komedie, je složité diváka udržet na zájezdovém 

představení „doma“. I vzhledem k navyšující se ceně vstupenek, není pro náročnějšího diváka 

problém dojet si na vybrané představení do divadla v nedalekém hlavním městě.  

Po tom, co byla v divadle v roce 2001 dokončena rozsáhlá rekonstrukce, při níž byl  

v zájmu komfortu zredukován počet míst z cca 550 na současných 338 (263 sedadel a 75 míst 

ke stání), ubyl i počet diváků. Ačkoli dříve dokázalo divadlo s tehdejší kapacitou představení 

vyprodávat, dnes menší kapacitu sice vyprodá také, ale podruhé již sál nenaplní.127 

4.2  Tištěné reflexe 

Po znovuotevření se naskytla příležitost pro komplexní zmapování více než stoleté 

historie budovy divadla. Jeho prvopočátky zmiňuje již Karel Scheinpflug ve svém 

Ochotnickém divadle v Slaném 1845-1895. Roku 1895 dokončuje knihu o tehdy dosavadní 

slánské ochotnické činnosti počínaje rokem 1820 a prvním doloženým ochotnickým 

představením. V následujících desetiletích vznikají další dvě obsáhle publikace reflektující 

slánské ochotníky a počátky divadla, Památník spolku divadelních ochotníků v Slaném z roku 

1913 sepsaný Josefem Fiedlerem a Padesátiletí spolku divadelních ochotníků v Slaném a jeho 

činnost v divadle Občanské záložny z roku 1923 uspořádané Emilem Vernerem. Obě publikace 

byly stejně jako Scheinpflugovo Ochotnické divadlo v Slaném vydané Ochotnickým spolkem a 

obě se věrně odkazují právě na Scheinpfluga. Protože role samotného ochotnického spolku byla 

v historii města stejně významná jako divadla samotného, mají slánští tu výhodu, že mohou 

 
127 VOTT, Tomáš. Dramaturg MD Slaný [ústní sdělení]. Slaný, 3.12.2020. 
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oslavovat hned dvě data, resp. dva roky – vznik ochotnického spolku a otevření akciového 

divadla.  

Dalším, kdo se dějinám slánského divadla věnuje, je až Josef Pešek v padesátých letech. 

V roce 1958 píše k oslavě 75 let slánského divadla ve stejnojmenné publikaci. 

V nadcházejících letech se slánským divadlem nikdo komplexněji nezaobírá, jen dění 

je příležitostně zmíněno v osvětovém tisku. 

Roku 1967 se meziválečným letům věnuje Jindřich Malec ve své diplomové práci  

s názvem Příspěvek k historii ochotnictva ve Slaném v období mezi dvěma válkami. Reflektuje 

zde počátky spolku až do roku 1951. 

4.2.1  Karel Scheinpflug: Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895 

Publikaci Karla Scheinpfluga128 vydanou v roce 1895 doplnil proslovem Karel 

Pippich129. Byť je prvním a vůbec nejstarším celistvým zdrojem na téma slánského divadla  

či slánských ochotníků, je rovněž dílem nejkomplexnějším a východiskem pro všechny 

následující autory a badatele. Zmapované období končí rokem 1895, jeho text byl totiž sepsán 

na objednávku k padesátému jubileu zdejšího ochotnictva.  

V případě Scheinpfluga nemusíme dlouze pátrat či odhadovat, kde čerpal a z čeho vycházel, 

poctivě to uvádí sám. Jeho klíčovými prameny byly archiv Spolku divadelních ochotníků  

v Slaném, paměti divadelníků Michla a Hampejse a novinové či časopisecké texty, jejichž 

neméně podstatnou úlohu komentuje následujícími slovy: 

„Žurnalistika věnovala divadlu našemu od prvních počátků jeho patřičnou pozornost. 

O každém skoro představení na ochotnickém divadle slanském v létech padesátých a šedesátých 

přinášely časopisy pražské „Lumír“ a „Pražské večerní noviny“ podrobné referáty. 

Zajímavějších poznámek o obecenstvu v zápisech ochotnického divadla nenacházím. Toliko  

 
128 Karel Scheinpflug narozen 28.12.1869 ve Slaném byl spisovatelem, novinářem, publicistou a dramatikem. Byl čtvrtým 

potomkem zdejšího továrníka, Johana Karla Scheinpfluga. Po dokončení studia na zdejším gymnáziu pracoval v rodinné 

firmě zpracovávající měděné a kovové zboží. Scheinpfluga však zajímala tvorba literární. Řadu let působil v redakci 

Národních listů a Lidových novin, přispíval mj. i do Květů, Času a České osvěty. Mezi jeho literární díla patří INRI, Opuštění 

stůl, Gejzír, Babylonská věž nebo Perly v octě. Zajímal se mimo jiné i film, a to ve své stati Kinematograf vychovatelem 

(vyšla v Květech) a knize Problémy kinematografie v autorském právu. či S manželkou Boženou Fričovou měl sny Karla a 

dvě dcery, Boženu a Olgu. Zemřel v 78 letech během ozdravného pobytu v Mariánských Lázních. 
129 Pippich byl chrudimský mladočeský právník a politik, sokolský funkcionář, člen uměleckých spolků jako Spolek  

k podpoře české literatury či Umělecké besedy a pořadatel divadelních představení mimo jiné narozený ve Zlonicích, 

městečku vzdáleném necelých 10 kilometrů severně od Slaného, které bylo řadu let rovněž bydlištěm Antonína Dvořáka. 
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na jednom místě dovídám se, že představení dne 19. července 1846.´přítomen byl hrabě Clam 

Martinic.“130 

Scheinpflug postupuje systematicky. Dílo člení do tří částí. První je část historická,  

ve které se pohybuje chronologicky v daných časových obdobích: 1) Od prvních počátků 

divadla, které nám dokládají dochované záznamy až po ztrátu piaristického divadla, kterou 

ochotníci v 70. letech 19. století utrpěli a jejich následné pozastavení činnosti. 2) Nejkratší úsek 

v historii představuje období od zrušení kolejního divadla až po výstavbu a otevření divadla 

akciového. 3) Poslední kapitola první části je věnována událostem okolo nově postavené 

budovy divadla, které byly Scheinpflugovi nejbližší, tedy od otevření akciového divadla v roce 

1883 až po rok padesátého výročí ochotníků a zároveň rok vzniku textu v roce 1895. Druhá je 

část přehledová, tu ovšem sestavil režisér Karel Mašingr. Třetí a poslední část nemá jednoho 

autora, jedná se o soubor pamětí, vzpomínek a referátů od více než desítky osobností s divadlem 

úzce spjatých. 

Poslední kapitola první části je už textem Mašingra, ten ji věnuje Divadlu Občanské 

záložny, tedy instituce, která v době finanční nouze tehdejší akciové divadlo převzala. Zde se 

však už nic z historie nedozvíme, předmětem závěru je samotná budova, kterou autor popisuje 

spíše z provozního a technického pohledu. Dozvídáme se zde mimo jiné, jaká částka byla  

při úplném dokončení stavby potřeba. Protože Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895 bylo 

mířeno k veřejnosti, a především té laické, můžeme uvedenou kapitolu vnímat i jako pozvánku 

do divadla směrem k dosud neosloveným občanům. 

I pro druhou, tedy přehledovou část čerpal Mašingr primárně z archivu ochotnického 

divadla, textů časopiseckých, dále pak z pamětí, pamětních knih a listinných památek svých 

vrstevníků, divadelních cedulí (těmi se rozumí i plakáty) a protokolů.  

Zde jsou přehledně uvedená veškerá (v záznamech dochovaná) představení sehraná 

ochotníky počínaje rokem jejich neformálního vzniku, tedy 1845. Díky výčtu rozčleněného 

nejen na jednotlivé roky, ale i dle sálů a budov víme například, že v hostinci V Templu se  

i v prvních letech hrálo stále z větší části v němčině, revoluční rok 1848 pak přinesl více českých 

autorů a poprvé autory Klicperu a Tyla (Jan Nepomuk Štěpánek už v té době byl slánskému 

publiku dobře znám).  

 
130 SCHEINPFLUG, Karel. Ochotnické divadlo v Slaném 1845-1895. Slaný: Spolek divadelních ochotníků, 1895. s. 16. 



45 

 

V přehledu je uvedeno i to, na kolik si z dobročinné činnosti ochotníků přišly různé 

spolky a fondy, především právě ty dobročinné. Jsou zde zahrnuty i ceny vstupenek, jejich 

proměny (v závislosti na prostor, který ochotníci zrovna užívali) a navýšení.  

V závěru přehledové části je výčet všech jmen spojených s historií spolku a akciového 

divadla, tj. od funkcionářů, ředitelů, režisérů přes ochotníky až k osobám spojeným s provozem 

divadla či se zákulisím inscenací, jakými jsou např. šatnáři, inspicienti, nápovědové, líčitelé  

či sluhové.  

Poslední část Ochotnického divadla tvoří vzpomínky. Jedná se o vzpomínky (nejen) 

členů spolku tehdejších i v té době bývalých. Některá jména se zde opakují, jiná, ač dosud 

nezmíněná, jsou se spolkem rovněž spřízněná. 

4.2.2  Scheinpflugovi pokračovatelé 

O necelá dvě desetiletí po vydání prvního textu Scheinpfluga a Mašingra vzniká v roce 

1913 nové dílo Památník spolku divadelních ochotníků v Slaném (1873-1913). Josef Fiedler131 

uspořádal text pro Spolek divadelních ochotníků, který ho vydal. Zaměřil se ale na jiné výročí, 

resp. na jiný rok vzniku spolku. Na rozdíl od Scheinpfluga zvolil výročí oficiálního vzniku  

v roce 1873. 

„V této knížce předkládáme široké veřejnosti k posouzení život a práci ochotnického 

spolku za prvních čtyřicet let jeho činnosti. Ze suchých dat a krátkého vylíčení života 

spolkového každý sezná, jak a pokud spolek dostál úkolu svému a zda po tak dlouhé a obětavé 

práci má právo na život další.“132 

Srovnávat s textem z roku 1895 by však nebylo na místě, naopak, jde o jakési rozšíření 

předešlé publikace. Obě byly vydány Spolkem divadelních ochotníků, tedy předpokládejme, že 

byly napsány na objednávku. Také zde se na tvorbě podílel Karel Scheinpflug. Jeho úvodní 

kapitola je zřejmě náhledem do vlastní knihy Divadlo na venkově, která byla vydána až v roce 

1922.  

Zbytek knihy se už věnuje spolku konkrétněji, z kraje rekapituluje jeho dějiny, které 

poskládal sám Fiedler. Otevřeně přiznává čerpání z dřívějšího textu Scheinpfluga, cituje ho a 

obhajuje svoji práci. S tou zřejmě není stoprocentně spokojen proto, že na sepsání neměl příliš 

 
131 Josef Fiedler byl členem Spolku divadelních ochotníků. Mimo divadla se věnoval i novinařině, a to coby redaktor 

tehdejších Slánských novin, kde psal rovněž do čtrnáctideníků Světlo a Svobodný občan. 
132 FIEDLER, Josef. Památník spolku divadelních ochotníků v Slaném. Slaný: Spolek divadelních ochotníků v Slaném, 1913.  

s. 3. 
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času, jelikož se výročí neúprosně blížilo a vyzývá tím čtenáře ke shovívavosti. Výročí se blíží 

každý rok stejným tempem, a tak o tom, zda na to měl skutečně tak málo času, jak tvrdí, nebo 

zda pouze usnul na vavřínech, si můžeme my čtenáři myslet své. Čerpání ze Scheinpfluga je 

zřejmé i z konceptu textu. Obsah a témata jednotlivých kapitol jsou z drtivé většiny totožné,  

a proto Památník můžeme vnímat jako pouhé rozšíření o dalších osmnáct let. 

Co se historického obsahu týče, je autor velmi střídmý, Věnuje se prakticky jen období 

od vzniku spolku ochotníků, prehistorické události vcelku opomíjí. Koneckonců vymezené 

historické období udává již samotný název Památníku. Naopak nám jsou prvně představeny 

události po roce 1895. Dějinný přehled zakončuje Fiedler slovy, kterými ubezpečuje, že se 

tehdejší podoba Spolku těší dobrému stavu, a to především díky ředitelství Občanské záložny. 

Také zde dostala prostor řada jmen s divadlem a spolkem spjatých. Soubor vzpomínek, 

pamětí různých osobností vzniká v druhé části pod názvem Z doby minulé i přítomné.  

V samotném závěru neopomíná ani Fiedler uvést soupis všech slánský divadelních osobností, 

režisérů a členů ochotnického spolku od roku 1895 dál, čímž navazuje na Scheinpfluga.  

Co neuvádí ani publikace předchozí ani následující, je statistika sehraných divadelních 

žánrů, her z překladů apod. V daném časovém rozmezí byly nejpopulárnější veselohry a frašky, 

z větší míry od lokálních autorů. Dál už jen pokračuje v původní osnově, zmiňuje spolkovou 

dobročinnou činnost a seznam souvisejících angažovaných osobností rokem 1873 počínaje. 

Na rozdíl od svého předchůdce je Památník v závěru doplněn několikastránkovou 

reklamou na městské prodejny i restaurace, slánské salony, drogisty či lékárnu nebo mydlářství. 

O dalších deset let později, po konci první světové války je v roce 1923 k dalším 

kulatinám vydána publikace třetí. Spolek slavil své padesátiny již podruhé. Rovněž zde by se 

dalo hovořit o pokračování předem dané kostry, Padesátiletí spolku divadelních ochotníků  

v Slaném a jeho činnost v divadle Občanské záložny je vydané Spolkem divadelních ochotníků, 

o jeho uspořádání se však tentokrát zasloužil Emil Verner133, který rovněž čerpá  

ze Scheinpfluga. To dokazuje, jak nadčasové a komplexní jeho zpracování historie tamního 

divadelnictví bylo.  

Po úvodním slovu starosty Ústřední Matice Divadelních Ochotníků Českoslovanských 

následuje kapitola reflektující dějiny rozšířena o dobu válečnou až po rok 1923. Dále úvahy a 

vzpomínky, přehledy her sehraných v dosud chybějícím časovém úseku, tedy mezi roky  

 
133 Emil Verner byl ředitelem slánské chlapecké měšťanky a rovněž členem ochotnického spolku. V evidencích je veden jako 

divadelní nápověda mezi léty a 1883–1885 a rovněž jako člen přispívající. 
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1913–1923, které byly výrazně ochromeny válkou. V neposlední řadě je zmíněn výčet 

slánských divadelních funkcionářů uplynulých padesáti let. Celou publikaci i tentokrát 

zakončuje rozsáhlá reklama místních živností. 

4.2.3  Slánské večery 

Slánské večery se od předešlých dochovaných pramenů zcela liší. Jak již bylo zmíněno 

v podkapitole o spolkové činnosti, jedná se o brožury, krátké tiskoviny zaměřené nejen na 

témata čistě kulturní. Vydavatelem bylo zmíněné Volné sdružení rodáků a přátel města Slaného 

v Praze. Jde o příležitostný tisk vydávaný v druhé polovině dvacátých let minulého století.  

Čtvrtý díl Slánských večerů z roku 1929 je věnován výhradně slánskému divadlu. 

Přispěvatelé Josef Čížek, Olga Sedláčková, František Procházka a Václav Štech zde reflektují 

dějiny tehdejšího Divadla Občanské záložny. Jedná se o texty mnohdy osobnější než ty, které 

do té doby vydal Spolek. 

„V Slaném jsme zvyklí vše, co potřebujeme, poříditi si sami, bez cizí pomoci. Nikdo 

nečetl dosud prosebného listu k širší veřejnosti o jakýkoli příspěvek na naše potřeby a tak ani 

tentokráte mimo Slaný téměř nikdo nevěděl, že divadlu hrozí – konkurs.“ … „Když horké hlavy 

vychladly, rozbouřené mysli se uklidnily a nabylo vrchu přesvědčení, že má Občanská záložna 

opravdu poctivé záměry a když se seznalo, že jest marné všecko úsilí, aby spolek sám divadlo 

pro budoucí časy udržel, usnesl se ve své valné hromadě tentokráte nabídnouti Občanské 

záložně, aby divadlo převzala za dřívějších podmínek.“134 

Takto komentuje nabídku Občanské záložny z roku 1888 na finanční pomoc Josef 

Čížek, který od roku 1904 zastával funkci předsedy Občanské záložny a divadelního 

intendanta.135 Po obsahové stránce jsou pro nás zajímavé zmínky o krocích divadla v roce 1924, 

kdy bylo záložnou pořízeno elektrické osvětlení a dalších vnitřních úpravách na konci 20. let. 

Příspěvky Sedláčkové a Procházky jsou dalšími vzpomínkovým texty. Štech se v závěru 

vydání opět vrací k samotným dějinám a okolnostem otevření divadla, i jeho text je doplněn 

osobními vzpomínkami. 

 
134 ČÍŽEK, Josef. Divadlo Občanské záložny v Slaném. In Slánské večery IV. Praha: Volné sdružení rodáků a přátel města 

Slaného v Praze, 1929. s. 6–7. 
135 O Čížkovi coby předsedovi záložny a intendantovi divadla píše v Padesátiletí Spolku divadelních ochotníků v Slaném 

Emil Verner. 
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4.2.4  Josef Pešek: 75 let slánského divadla 

K půlkulatému výročí v roce 1958 zpracoval přehled dějin divadla Josef Pešek136. 

Vydání 75 let slánského divadla doprovázely zřejmě osobní nesympatie tehdejšího pedagoga 

slánského gymnázia Antonína Leopolda vůči autorovi knihy. Jeden z výtisků, který nám byl  

k dispozici je doplněn následujícím komentářem: 

„Upozornění čtenáři! Tato knížka měla vyjít k 75. výročí slánského divadla, vydala ji 

Osvětová beseda v Slaném. Protože tiskárna i nedostatečná autorská korektura zavinily mnoho 

hrubých omylů v textu (a nepřesností), nedala Rada Osvětové besedy knížku do oběhu – kromě 

několika exemplářů interním spolupracovníkům. (Škoda té příležitosti!) Na tento text se tedy 

nelze obracet (v některých částech) jako na studijní pramen!!“ 

Jeho autorem je pravděpodobně Leopold, který text nedoporučil vydat. Co se obsahové 

stránky Peškova díla týče, historie se fakticky nijak nerozchází s tím, co je nám známo  

z dřívějších textů, podobně jako jeho předchůdci Scheinpfluga často a obsáhle cituje. Obsah 

nerozporuje, spíše upřesňuje a rozšiřuje o informace, které zřejmě pocházejí z divadelních 

cedulí a plakátů.  

Pešek je naopak jediným zdrojem, který zdejší divadelnictví doplňuje obdobím až  

po 50. léta 20. století. Vadou textu je jeho přílišná strohost, kdy výklad dějin až do roku 1958 

zabere pouhých 22 stran textu. 

Vedle faktické linky s velkou spoustou jmen spjatých se slánským divadlem, která 

laikovi zřejmě nic neřeknou, narazíme na linku ideologickou. Podle slánského historika a 

divadelníka Libora Dobnera však Pešek tehdejší ideologii skutečně přijal a fráze v textu tak 

zřejmě nebyly neupřímnými lichotkami tehdejšímu režimu, ale vážně míněnou proklamací.   

Již v úvodu cituje Zdeňka Nejedlého137, po kterém bylo divadlo v roce 1948 pojmenováno, 

ačkoli s okresem neměl pranic společného. 

Nezodpovězenou otázkou tedy je, zda se Leopold proti vydání postavil z důvodu 

osobních nesympatií, faktických nepřesností textu, anebo ostrého nesouhlasu s Peškovým 

politickým postojem. 

 
136 Josef Pešek narozen roku 1900 v České Skalici byl dlouholetým spolupracovníkem Vlastivědného muzea ve Slaném, 

znalec a průvodce slánskou historii. Věnoval se publikační i přednáškové činnosti, rovněž byl členem Sokola. 
137 Zdeněk Nejedlý, profesor muzikologie a člen KSČ byl velmi kontroverzní osobností a slánské divadlo nebylo zdaleka 

jediné, které po únorovém převratu neslo jeho jméno. Roku 1948 stihla být po Nejedlém pojmenována divadla v Ostravě, 

Ústí nad Labem a Slaném, roku 1953 Realistické divadlo v Praze. 
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4.2.5  Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném (2002) 

„Uspořádání této knížky je dáno záměrem stručně a v datacích shrnout základní údaje  

o ochotnickém divadelnictví ve Slaném, které již publikovány byly, a podrobněji seznámit 

čtenáře s obdobím činnosti slánských ochotníků, které ještě publikovány nebyly.“138, píše se  

v krátké poznámce v samotném závěru publikace z roku 2002.  

Autorem poznámky a spoluautorem publikace je slánský historik a divadelník Libor 

Dobner.139 Důvod jeho komentáře k vydání pochopíme níže. 

Publikace je o něco staršího data než ty pocházející z Žatce či Loun a ani nevznikla  

při příležitosti výročí, ale její vydání je spojeno s dokončením rekonstrukce divadla v roce 2001. 

Jak již bylo uvedeno, městské divadlo v dnešní době nefunguje jako samostatný subjekt, nýbrž 

spadá pod Kulturní zařízení města Slaného, instituci řízenou přímo městem. Publikace tedy 

nebyla vydána divadlem jako v ostatních případech, ale Městským úřadem ve Slaném.140  

Její vydání bylo poněkud netradiční. Na textech se mimo „domácích“ osobností  

s divadlem úzce spjatých podílela dnes již neexistující agentura WHY NOT agency. Její autorka 

Marie Maderová do publikace zapracovala texty z dějin divadla, které ji ze strany historiků a 

archivářů byly poskytnuty. Po obsahové stránce je i zde výchozím zdrojem Scheinpflug. Část 

rekapitulující historii je Maderovou značně zestručněna, doplněna o citace z jeho knihy  

i dobového tisku – čtrnáctideníku Svobodného občana. Chronologický výklad střídají 

vzpomínky a paměti, časové osy a konkrétní data, výběr inscenací osmdesátých a devadesátých 

let minulého století. 

Obsah publikace, která svým rozsahem nepřesáhne 52 stran, je vzhledem k nesouhře 

autorů velmi různorodý. Vypracování bylo zadáno někomu, kdo sice nemá s tématem nic 

společného, ale také neztrácí celkový nadhled.  

Publikace je výrazná z pohledu estetického. Vzhledem k její cílové skupině čtenářů, 

tedy laiků, plní svůj úkol – poutá a udržuje pozornost, nejen díky grafickému zpracování, ale  

 
138 DOBNER, Libor – VIDIMSKÝ, Karel. Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném. Slaný: Městský úřad ve Slaném, 

2002. s. 27. 
139 Libor Dobner narozen roku 1952 je regionální historik a divadelní ochotník. Jakožto správce místní sokolovny se v roce 

1991 podílel na iniciativě obnovení slánského Sokola, o dva roky později byl jeho starostou a angažoval se i v komunální 

politice. Blízká je mu především kulturní činnost, roku 1970 prvně vstoupil do Slánské scény, jejímž se stal hercem, 

dramatikem i režisérem a o tři roky později spoluzakládá divadlo poezie Dividýlko. Později v osmdesátých letech se začíná 

věnovat autorskému divadlu a roku 1993 jakožto redaktor spoluzakládá týdeník Slánské listy. 
140 Vznikla ve spolupráci s dnes již zaniklou společností OSCAR CZ zaměřenou na stavebnickou či reklamní činnost, která 

rozsáhlou rekonstrukci provedla. Od toho se odráží i její obsah, který je z velké části tvořen reklamními poutači. Vzhledem 

k námi probádaným textům z historie, které vydával Spolek ochotníků před sto lety a které už tehdy obsahovaly velké 

množství reklamy, to však není nic neobvyklého. 
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i nesourodostí textu. Po krátkém dějinném výkladu ohledně okolností vzniku divadla následuje 

časová osa od roku 1820 do otevření v roce 1883 doplněna prvními divadelními plakáty. Částí 

nazvanou Ze vzpomínek pokračuje výklad historie citacemi z díla Karla Scheinpfluga nebo  

z textu Václava Štecha otištěného ve Slánských večerech z roku 1929. Druhá časová osa zabírá 

období od roku 1884, kdy Městské divadlo začalo plně fungovat, až do osmdesátých let století 

minulého. Ve zmapování sta let trvajícího úseku divadelních dějin se dostáváme až do let 1983–

1984, kdy proběhla první důkladná přestavba divadla. 

Od roku 1983 je pak podrobně po sezónách reflektována činnost souborů Slánská scéna 

a Dětská scéna141, kde autory textů jsou Libor Dobner a jeho kolega divadelník Karel 

Vidimský142. První část publikace zakončuje jen velmi stručné shrnutí činnosti dalších 

ochotnických souborů, které na území Slaného hrály/hrají, jedná se o divadlo malých forem a 

poezie. 

Druhá část se zaměřuji na osobnosti s divadlem spojenými, na slánské režiséry druhé 

poloviny 20. století. 

Mimo jiné i v souvislosti se spoluvydavatelem knihy, hlavním dodavatelem 

rekonstrukce, se další a poslední časová osa věnuje všem třem jejím etapám, projektantům, 

dodavatelům i technické a vizuální stránce. 

Jelikož bylo slánské divadlo v minulosti velmi často využíváno k natáčení televizních 

pořadů, zařadilo do publikace zmínku o spolupráci s televizemi. Zřejmě i v této návaznosti je 

čtenáři čistě pro zpestření dopřáno několik krátkých vzpomínek na dobré časy od osobností, 

které zde v minulosti natáčely. 

Po prostudování předchozích zdrojů je pro nás zajímavý seznam použité literatury,  

ze kterého autoři publikace Dobner a Vidimský čerpali (a který koneckonců dostala ke 

zpracování i Maderová). Objevuje se v něm jméno Josefa Peška a jeho text 75 let slánského 

divadla, který v době svého vydání roku 1958 nebyl považován za obstojný zdroj. I přesto je 

zde Pešek uveden s dodatkem zpochybňujícím důvěryhodnost jeho práce: „Pro závažné chyby 

v textu bylo staženo z prodeje“. 

 

 
141 Dětská scéna vznikla v listopadu roku 1977. 
142 Karel Vidimský byl stejně jako jeho kolega Dobner u zrodu Slánských listů, a to jako fotograf. I on je dlouholetým 

členem Slánské scény, řadu let i jako její principál. Jako jeden z režisérů souboru se zaměřoval především na dětského 

diváka. 
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4.2.6  Slánský obzor 

 Neboli „věstník musejního a literárního spolku „Palacký“ v Slaném“, který vychází 

zpravidla v roční periodicitě dodnes. Na téma slánského divadelnictví zde vyšlo článků hned 

několik. 

Mezi léty 1936–1945, kdy byla ročenka zaštítěna „státem, zemí, Občanskou záložnou, 

Městskou spořitelnou, Okresní hospodářskou záložnou a městem Slaným“ (doslovně), se v něm 

odborný učitel Jaroslav Hanuš věnuje divadlu převážně venkovskému v referátu Divadlo  

na slánském okrese. Každoročně se zde obrací na činnost divadelníků v regionu v uplynulém a 

její proměny oproti létům předchozím. Jeho příspěvky jsou zároveň drobnou statistikou her 

uvedených v okolních obcích, zvolených titulů a autorů, ale i divadelně činných spolků, 

politických i nepolitických. 

 „Přicházím opět, jako dosud každoročně, upozorniti na činnost divadelních ochotníků  

v minulém roce, upozorniti na jejich obtížnou kulturní práci, namnoze jedinou na našem 

venkově, která je dost často hrubě a nespravedlivě podceňována.“143 

 Výchozím zdrojem mu mohla být evidence povolovaných představení na okrese, která 

je v rozmezí let 1921–1946 dodnes dostupná ve Státní okresním archivu v Kladně. 

Roku 2004 vychází ve Slánském obzoru článek Libora Dobnera „Po stopách Thálie: 

Kapitoly z nejstarší historie divadla a divadelnictví ve Slaném a na Slánsku“. Sepsání144 

navazuje na 130. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků a 120. výročí otevření budovy 

nynějšího Městského divadla. Autor zde jde do hloubky, věnuje se středověkým školským 

divadlům a osobnostem Vavřince Leandra Rvačovského a Jiřího Tesáka Mošovského, kteří  

ve městě působili jako děkani. Stručně věnuje pozornost i době pobělohorské a navazuje 

piaristy. 

Nejnověji se Spolku divadelních ochotníků věnují ve Slánském obzoru z roku 2019 

Michaela Balá a Jana Cingrová. Jeho historii mapují až do roku 1951, kdy spolek fakticky 

zanikl. 

  

 
143 HANUŠ, Jaroslav. Divadelní referát 1973. In Slánský obzor. Slaný: Spolek Palacký v Slaným, 1937. s. 46. 
144 Text vznikl z roce 2003, ve Slánském obzoru byl vydán o rok později. 
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5. Vrchlického divadlo v Lounech 

5.1  Divadlo dnes 

Vrchlického divadlo je rovněž příspěvkovou organizací města. Jeho budova v současné 

době propojuje několik uměleckých odvětví a žánrů, od divadla až po galerii. Mimo samotné 

budovy divadla a Galerie města Loun sídlící v divadelním suterénu spravuje od roku 2014 

Kulturní dům Zastávka. 

Rovněž ve Vrchlického divadle určuje dramaturgii divák145, který nejraději a nejčastěji 

navštěvuje komedie. Přesto se umělecké vedení divadla snaží abonmá vyvažovat tituly 

současnými, na které je ovšem kvůli o něco slabší návštěvnosti nuceno doplácet. Zvýšení 

atraktivity titulů dosud málo navštěvovaných předplatitelských skupin se snaží řešit propojením 

s tzv. „Klubem přátel hudby“ a zvýhodněným vstupným.  

Relativní blízkost k hlavnímu městu se lounského divadla nedotýká natolik jako 

sousedního (a ku Praze bližšího) slánského. U výraznějších a „ambicióznějších“ titulů, které 

divadlo z důvodů vysoké ceny vstupenek není schopno cenově pokrýt, je ovšem krátká 

vzdálenost znatelná.  

Kapacita divadla je nyní 271 míst k sezení, před rekonstrukcí na přelomu století čítala 

440 sedadel.  

Divadlo je známo i svojí původní kovovou protipožární oponou autorů – malířů a rodáků 

Zdeňka Sýkory146 a Vladislava Mirvalda, průkopníků české konstruktivní malby.  

„Opona se skládala ze šesti ocelových plátů, které se po třech od prostředku roztahovaly 

na opačné strany jeviště. Protože se přitom jednotlivé sekce vzájemně překrývaly, vytvářela 

opona – podle stupně zatažení – několik kompozičních variací. Podoba opony nabízela možnost 

využít ji jako autonomní scénografický prvek,…“147 

 
145 Podle současného ředitele Jakuba Bieleckiho je podstatné, aby divadlo stále plnilo svoji funkci, kterou jakožto městská 

příspěvková organizace má. 
146 Zdeněk Sýkora narozen roku 1920 v Lounech byl světoznámým malířem a průkopníkem počítačového umění. Po studiu 

na Vysoké škole báňské v Příbrami se vrátil do rodných Loun a připojil se ke spolku místních intelektuálů, kde se setkal 

s Vladislavem Mirvaldem a Kamilem Linhartem mladším. Po válce se rozhodl na pražské Pedagogické fakultě studovat 

výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii, která ovlivnila jeho pozdější kubistickou tvorbu. 
147 ROEDL, Bohumír. Otevření Fučíkova divadla. In 15 let Vrchlického divadla v Lounech 2003–2018. Louny: Vrchlického 

divadlo v Lounech, 2018. s. 15. 



53 

 

Dnes nám je dostupná pouze na fotografiích. Během rekonstrukce, která na přelomu 

tisíciletí proběhla, se z divadla ztratila, a to i přes své velké rozměry (7,8 x 5,8 metru148)149 a 

těžký kovový materiál, který pravděpodobně skončil ve sběru.150 Motiv Sýkorovy opony však 

dnes zdobí dlažbu piazzetty divadla, jeho geometrická kompozice vyplňuje více než 170 metrů 

čtverečních. 

5.2  Tištěné reflexe 

Mediální stránka lounského divadelnictví z pohledu otištěných textů a roku 2018 vydané 

publikace nenabízí prostor pro srovnání. Ačkoli se historii podrobně věnují v kulturně 

zaměřeném periodiku mezi léty 1933–1963 dva místní historici, nejnovější publikace vydaná 

přímo divadlem se zabývá pouze posledními (tj. v roce 2018) patnácti roky, nikoli jeho předešlé 

bohaté historii. 

5.2.1  Ohlasy Vrchlického (toho času Fučíkova) divadla (nejen) v tisku 

Cyklus kapitol z dějin divadla a divadelnictví proběhl kulturně orientovaným tiskem 

třikrát, a to od dvou různých autorů. Již ve třicátých letech (konkrétně mezi léty 1933-1934) se 

sáhodlouhé snaze lounských divadelníků o ukotvení divadelního umění věnuje Kamil 

Linhart151 a to ve čtvrtém ročníku Vlastivědného sborníku okresu Lounského.  

Patnáct let na to, v letech 1948–1949 jsou jeho Počátky českého divadla v Lounech 

otištěny v témže periodiku znovu.  

Linhartův výklad začíná revolučním rokem 1848 a dává do kontrastu český „chudý 

živel“ neboli řemeslnictvo a dělnictvo a německé zámožné statkáře a úředníky, tedy ty, kteří 

stáli u moci. Prvotní úsilí o etablování českého ochotnického divadla na Lounsku projevil podle 

Linharta ještě před rokem 1848 poslední magistrátní starosta Matyáš Ferdinand Křížek. Jaký 

měly jeho snahy výsledek ovšem neuvádí, neboť to neví.152 Další pokračování lounské historie 

 
148 Příběh lounské divadelní opony. [online]. [cit. 4. 1. 202]. URL: < https://gaml.cz/?s=132>. 
149 Vlček v publikaci Malovaní opony divadel českých zemí z roku 2010 uvádí rozměry 11 x 9 metrů. 
150 VLČEK, Tomáš. Malované opony divadel českých zemí. Praha: NIPOS, 2010. s. 338. 
151 Kamil Linhart (1887–1951) byl profesor dějepisu na Státní československé reálce v Lounech, časopisecký redaktor a  

v neposlední řadě regionální historik. Narodil se v Broumech u Křivoklátu a vystudoval ve Slaném, kde i odmaturoval. Do 

Loun přišel coby pedagog roku 1914. Po odvelení v první světové válce a následné dvouleté službě ve škole v Podkarpatské 

Rusi se roku 1927 vrací do Loun. Zde se stal ředitelem gymnázia. Linhart se coby archivní pracovník podílel na vzniku 

Vlastivědného sborníku okresu lounského, stal se šéfem muzea. Jeho syn, též Kamil Linhart (narozen r. 1920) byl 

výtvarníkem, jedním z lounské trojice výtvarníků po boku Zdeňka Sýkory a Vladislava Mirvalda a pedagogem na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  
152 LINHART, Kamil. Počátky českého divadla v Lounech. In Vlastivědný sborník okresu lounského IV, 1833–1834. Louny, 

1933. s 72. 
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zasazuje až do roku 1857, ve kterém se o zábavu místních starala společnost Pilcova a později 

v roce 1861 vzniklý Vlastislav. Linhartův text je místy velmi kritický, nedostatečný důraz  

na školství, potažmo podporu českého kulturního života dává za vinu tehdejším starostům, jež 

stáli ve funkci za dob bachovského absolutismu, stejně tak jako evidentní nezájem vysoce 

postavené honorace. Jeho hlavním tématem vedle divadla jsou nepochybně česko-německé 

vztahy. 

Roku 1963, který je jubilejním rokem a osmdesátými narozeninami lounských 

ochotníků153, reflektuje divadelní historii Jaroslav Krátký154 v Kapitolkách z dějin lounského 

divadelnictví. Jeho sonda, která po dobu sedmi měsíců v měsíčnících vycházela, je jakýmsi 

historickým zopakováním a rozšířením toho, co lounské veřejnosti skrze stránky tisku předal 

kolega Linhart, jehož výsledná a poněkud stručnější práce byla vydána ještě před samotným 

otevřením divadelní budovy. Své dílo Krátký uvádí následujícími řádky: 

„Výhled do budoucnosti na poli divadelním a kulturním otevřela Lounům nová divadelní 

budova dostavěná roku 1950. Splnila tak dlouhá léta vytoužené přání občanstva, aby se městu 

dostalo stálého divadla. Na místě hotelu Záložna, kde se tři čtvrti století hrávalo divadlo 

ochotnické i kočovné, stojí teď krásná budova „kamenného“ divadla se vznosnými sloupy 

průčelí. Nese jméno národního hrdiny Julia Fučíka, který rád zajížděl do Loun na cestách do 

pohraničních krajů, „kde bývá obzor zahalen svárem dýmu a šachet sousedních okresů“,  

a zastavoval se u svých lounských přátel Karla Konráda a Konstantina Biebla. Budoucnost 

divadla je nyní zajištěna a může se plně rozvíjet.“155 

Jeho práce začíná již v 16. století u divadelní tradice zavedené latinskými školami. Sám 

přitom uvádí, že v době předobrozenecké o divadle fakticky neexistují žádné jiné písemné 

zprávy. Počátek 19. století je v tomto ohledu mnohem plodnější, v tisku, literárních novinách a 

časopisech se o divadelnících začínají objevovat první zprávy. Krátký je ovlivněn česko-

německým rozložením společenských a politických sil, ovšem méně než kolega Linhart. Skrze 

společenský život s německým vlivem a významnou roli divadla, které podle jeho slov budilo 

národní uvědomění ve městě, se dostává ke kulturním (nejen divadelním) činnostem napříč  

 
153 23. dubna 1883 byl založen spolek Tyl. 
154 Jaroslav Krátký byl pedagogem a vlastivědným pracovníkem pocházejícím původně z Českých Budějovic. Po studiu 

v Chrudimi a následně v Plzni se uchýlil ke studiu moderní filologie, filozofie a v neposlední řadě pedagogiky na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy, kde jeho vyučujícími byli např. T. G. Masaryk či O. Hostinský. V roce 1900 navštívil město 

Louny, kde se jakožto pedagog na obecné reálné škole usadil. Mezi jeho žáky patřil např. K. Biebl či K. Konrád. Krátký byl  

i zdatným literátem, básníkem, esejistou, překladatel a přispíval i kulturně historickou prací. Vedle Kulturního měsíčníku 

Lounska bylo jeho dílo uveřejňováno do kladenské Svobody, Československých novin, Rudého práva nebo do časopisu 

Ochotnické divadlo či Nové Lounsko. 
155 KRÁTKÝ, Jaroslav. Kapitolky z dějin lounského divadelnictví. Louny – Kulturní měsíčník – Únor 1963. Louny, 1963.  

s. 13. 
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19. stoletím. Pracuje s konkrétními jmény, prvenství lounského dramatického spisovatele 

přisuzuje purkmistrovi Křížkovi. O jeho díle však nejsou přímé důkazy, hry se nedochovaly. 

Informuje o něm tištěný poutač z dubna roku 1848, který lákal na Křížkovu činohru uvedenou 

při příležitosti oslavy narozenin císaře. Jako jeden ze zdrojů mohl Krátkému posloužit Deník 

lounského národního divadla od šéfa ochotníků Jana Havránka, který byl mimo jiné prvním 

iniciátorem stavby divadelní budovy. 

Krátký se zběžně zmiňuje o tiskovinách jako Česká včela, Květy, Pražské noviny a 

samozřejmě o oblastním časopise Lučan, které divadelní aktivity a příhodné slavnosti Louňáků 

bedlivě sledovaly. 

 Další zmínky o lounském divadle jsou spíše výročního, a tedy oslavného charakteru.  

V Kulturním měsíčníku, ale i v novinových článcích je divadlu přáno ku příležitosti různých 

kulatin i půlkulatin. Mezi jeho tehdejší autory patří Bohumil Srp, ředitel Společenského a 

kulturního střediska, Václav Šlajcher, pedagog, ředitel gymnázia a inspektor kultury, který roku 

1945 pomohl uskutečnit myšlenku na vznik divadla.156 Nic podobně rozsáhlého jako Kapitolky 

Jaroslava Krátkého ale už tiskem neproběhlo. 

 V říjnu roku 1990 vychází v Kulturním měsíčníku článek Lubomíra Fencla s názvem 

„Fučíkovo divadlo – přežije tento název rok 1990?“. Toho času divadlo i rok po revoluci stále 

neslo přívlastek Fučíkovo, což se autor článkem pasivně pokoušel změnit.  

„A co vy na to, občané nyní v srpnu 1990?“157 otevírá diskusi nad tehdejším názvem 

divadla. Reflektuje mimo jiné to, jak se při bádání v archivu dozvěděl o původním záměru 

pojmenovat divadlo po rodákovi Jaroslavu Vrchlickém. To do té doby vinou minulého režimu 

pochopitelně nemohlo být uveřejněno. 

V neposlední řadě je lounskému divadelnictví věnována také diplomová práce Petry 

Mašanské, studentky sociologie z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně s názvem 

Historie, současnost a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech. Ta sehraje výraznou 

roli v otázce budoucnosti divadla po roce 1999.  

 
156 Redakce. Za Václavem Šlajchrem. Louny – Kulturní měsíčník – Říjen 1973. Louny, 1973. s. 16. 
157 FENCL, Lubomír. Fučíkovo divadlo – Přežije tento název rok 1990?. Louny – Kulturní měsíčník – Říjen 1990. Louny, 

1990. s. 3. 
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„Mají Louny vůbec divadelní soubor, který by mohl v opravdovém divadle hrát?,“ ptá 

se autorka, „ Kulturní dům se, zdá se, soustředil na dětské výchovné pořady, které jsou sice také 

třeba, ale nemohou být jedinou náplní divadla.“158. 

Ve své práci Mašanská otevírá debatu nad dalším osudem divadla. Tu formou průzkumu 

veřejného mínění převedla do praxe. Pohybujeme se v období, kdy byly na stole plány  

na opravu budovy divadla, která se toho času nacházela v dezolátním technickém stavu,  

k čemuž dle výpovědi Mašanské přispěla jak kulturní nečinnost, tak umístění budovy s nutností 

vedení dopravy okolo divadla při tehdejší absenci obchvatu města. Průzkum měl za úkol 

odhalit, zda obyvatelé s rekonstrukcí divadla skutečně souhlasí a zda jim jeho případná budoucí 

činnost je či není lhostejná. Výsledky výzkumu vyšly pro budoucnost divadla pozitivně.  

5.2.2  15 let Vrchlického divadla v Lounech (2018) 

„Novodobé dějiny lounského divadla jsou dokladem toho, jak ošidná může být takzvaná 

přímá demokracie. Vzpomínám si, jak se na konci minulého tisíciletí po Lounech vedly diskuze, 

o tom, zda Vrchlického divadlo obnovit, nebo jako dosud spokojit s výjezdy za kulturou  

do Žatce, do Mostu nebo do Prahy. Strana, která byla proti, argumentovala vysokými 

finančními nároky na rekonstrukci a obavami, že bude hlediště poloprázdné. Kdyby se tehdy 

uspořádalo demokratické referendum, možná by z projektu nebylo nic. Bylo hlavně zásluhou 

tehdejšího vedení města, zejména Emila Volkmanna, Věry Mirvaldové a Jana Kernera, že  

v roce 2000 zastupitelstvo dalo akci zelenou.“159 

Tak uvádí roku 2018 vzniklou publikaci reflektující dosavadní činnost lounského 

divadla, resp. Vrchlického divadla v Lounech historik Bohumír Roedl160. Název divadla 

uvádím záměrně, 15 let Vrchlického divadla v Lounech161 se totiž věnuje pouze uplynulým 

patnácti létům novodobých dějin divadla, které po svém znovuotevření už neslo jméno 

Jaroslava Vrchlického. 

 
158 MAŠANSKÁ, Petra. Historie, současnosti a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech. Diplomová práce. 

Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001. s. 41–42. 
159 ROEDL, Bohumír. Úvodem. In 15 let Vrchlického divadla v Lounech 2003–2018. Louny: Vrchlického divadlo v Lounech, 

2018. s. 6. 
160 Bohumír Roedl je současný archivář a historik pocházející z Žatce. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval 

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let obor dějepis a filozofie a roku 1975 mu byl udělen titul PhDr. Jako vystudovaný 

historik začal s archivní činností do v příbramském okresním archivu. Roku 1981 odešel tehdejší ředitel Okresního archivu 

v Lounech a Roedl se o jeho místo – ve svém rodném kraji – začal ucházet. Na této pozici zůstal až do roku 2013, kdy se 

rozhodl pro odchod do důchodu. Předmětem jeho archivní práce byla témata z jeho rodného Žatce a okolí i Loun, ve kterých 

se coby ředitel archivu usídlil, vydal mj. první novodobé dějiny města Loun z roku 2005 a podílel se i na dalších pracích na 

toto téma a okrajově i na téma lounského divadla. 
161 Pro upřesnění, publikaci vydala společnost Digon spol. s.r.o. na objednávku divadla. 
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Úvodní slovo Roedla, žateckého rodáka a někdejšího ředitele Okresního archivu  

v Lounech patří době před znovuotevřením divadla na přelomu tisíciletí a tehdejší společensko-

politické náladě v městských kruzích.  

Pokračuje velmi stručné připomenutí lounské divadelní historie otevřením kamenného 

divadla a založením Spolku Vrchlického divadla počínaje. Autor uvádí, že divadlo přestavěné 

z iniciativy Spolku Vrchlického divadla bylo po jeho dokončení a finálních úpravách předáno 

Spolku Fučíkova divadla, což vyústilo ze sporů o jeho název. Pro věrný historický kontext 

tendenční rétoriky tehdejších funkcionářů a úředníků na MNV uvádí citaci jeho předsedy 

Jindřicha Moravce z večera, kdy bylo divadlo slavnostně otevřeno. 

Bezmála třináctileté rekonstrukci (resp. pokusům o ni) divadelní budovy, která od svého 

otevření v padesátých letech neprošla téměř žádnými opravami, je věnována celá kapitola. 

Původní plány z roku 1983 počítaly s vybouráním sousedního domu a vystavěním pěší zóny  

v ulici Na Valích. Plány překazily důvody čistě finančního rázu. S méně razantním plánem 

přišel ten jistý dodavatel o dva roky později znovu. Ani tento projekt rekonstrukce nevyšel. 

Následovaly konsekvence roku 1989, stržení části názvu „FUČÍKOVO“ a nahrazení názvem 

„VRCHLICKÉHO“. Vzhledem k výsledku průzkumu veřejného mínění na téma budoucnost 

divadla, kterou v rámci diplomové práce provedla Petra Mašanská, byla nyní rekonstrukce 

nevyhnutelná. Její průzkum formou ankety je zde kladně hodnocen, jelikož na rozdíl  

od průzkumů pořádaných radnicí, které ve většině případů vyústily do ztracena, byl velmi 

efektivním: „Co se nepodařilo úředníkům během pěti let, dokázala za několik týdnů studentka 

s pomocí přátel.“162 

Rekonstrukce divadla je pro tehdejší funkcionáře a přátele divadla zřejmě vnímána jako 

podstatný historický milník doby. Dozníval minulý režim, v divadle se nehrálo a budova 

chátrala. Místní divadelníci se však s tímto stavem odmítali smířit a projevili zájem  

o znovuobnovení divadla. Jejich záměrem bylo pozměnění dosavadního normalizačního 

provozu divadla, a to jak v dramaturgické, tak i umělecké rovině. To podstatné pro jeho 

budoucnost byl zájem veřejnosti o pokračování v činnosti. Právě v tomto kontextu lze 

rekonstrukci divadla vnímat jako přechod mezi „starým“ a „novým“ – divadlem, ale  

i politickým režimem, společenským, politickým a kulturním životem. A zřejmě proto jí je  

v knize věnováno tolik prostoru (dokonce výrazně více než bohaté historii jí předcházející). 

 
162 ROEDL, Bohumír. Rekonstrukce (1990–2003). In 15 let Vrchlického divadla v Lounech 2003–2018. Louny: Vrchlického 

divadlo v Lounech, 2018. s. 17. 
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Zbytek publikace se věnuje už čistě Vrchlického divadlu od roku 2003, kdy byl na pozici 

ředitele zvolen Vladimír Drápal.163 

15 let Vrchlického divadla v Lounech je pojato odlišně od toho, s čím jsme se setkali  

u slánského a žateckého divadla. Jádro celé publikace tvoří přehled divadelní činnosti seřazen 

po jednotlivých sezónách. Ta úvodní nově nazvaného divadla po rodáku Vrchlickém je sezóna 

2003/2004, která 15. listopadu 2003 divadlo otevřela. Všechny v publikaci uvedené sezóny  

až do roku 2018 jsou doplněny soupisem sehraných inscenací, uskutečněných výstav (původně  

v prostorách divadelní kavárny a foyeru později v Galerii města Loun, která je součástí 

divadelní budovy od roku 2010) a událostmi či děním tehdejší doby. Doplňují je fotografie 

inscenací a kulturních akcí. Uspořádání knihy jen dokazuje, že pro tehdejší divadelníky byla 

nová, současná éra divadla tou důležitou, tou, kterou se na svých stránkách chtěli chlubit.  

Součástí správy divadla je zmíněná Galerie města Loun, která se Louňákům otevřela 

10. prosince 2010. Otevření bylo symbolické, šedesát let na den přesně od první společné 

výstavy (tehdy konané ve Fučíkově divadle) umělců a rodáků – přátel, mezi které patřil např. 

Zdeněk Sýkora, autor opony. Galerie byla otevřena se záměrem využití prostor pro přednášky, 

autorská čtení, komorní recitály nebo promítání. 

Od roku 2014 patří do správy Vrchlického divadla mimo galerii i Kulturní dům 

Zastávka, ten vznikl podobně jako divadlo přestavbou budovy hotelu a slouží ke konání 

společenských událostí, např. koncertů, plesů či festivalů. 

Závěrečná část publikace je věnována prvnímu a dlouholetému řediteli Vrchlického 

divadla Vladimíru Drápalovi. Formou interview vypráví jak o svém životě a svých zájmech, 

tak i o nástupu do funkce, těžkých začátcích staronového divadla či nárocích a očekávání  

od diváků. Sáhodlouhým rozhovorem se Drápal zároveň loučí s pozicí divadelního ředitele, 

kterou roku 2018 přenechal svému nástupci. 

V uvedených pramenech, ze kterých bylo pro historickou část textu historikem Roedlem 

čerpáno, se ani Linhart ani Krátký neobjevují. Hlavním zdrojem byly pravděpodobně kusé 

články v periodicích a Kulturním měsíčníku a vzhledem ke „stáří“ divadla zřejmě i vlastní 

paměť.  

 
163 Drápal byl zvolen jen díky „osvíceným členům komise“, jak uvádí Roedl. Dle jeho slov by se jím hlasováním ze strany 

obyvatel pravděpodobně nikdy nestal, neboť nesplňoval tehdejší konvence konzervativního složení obyvatelstva. 
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6. Závěr 

Záměrem bakalářské práce bylo představení (společné) historie a fungování divadelních 

institucí v královských městech na severozápad od Prahy, které jsou všechny stagionami a 

zároveň představení textů, které se zabývají jejich dějinami. 

Podívali jsme se do historie, do dob prvních záznamů a zmínek o divadelních aktivitách, 

které se v jednotlivých pramenech občas lišily. Společný vývoj našich divadel byl však často 

velmi podobný a to nejen v začátcích, kdy pro tyto účely sloužily hostince a hotely, ale např.  

i v jejich nedávné historii, kdy vinou finanční nesoběstačnosti zůstala odkázána na dojíždějící 

soubory. V této situaci si často vypomáhala navzájem, ačkoli ne pokaždé s příznivým 

výsledkem. Všechna divadla také bývala prostředníkem oslav různých státních událostí a 

výročí. O vlastní budovu místní ochotníci často velmi bojovali, v případě divadla v Lounech se 

ji nedočkali dříve než v polovině minulého století. Veřejné sbírky na stavbu nebyly ničím 

neobvyklým. 

 Dozvěděli jsme se, že uvedené texty o divadlech jsou odlišného charakteru a funkce, 

což o samotném divadle leccos napoví. Množství dostupných tiskovin, ze kterých bylo čerpáno, 

se odvíjí nejen od stáří divadelní tradice, potažmo divadelní budovy nebo angažovanosti a 

nadšení místních historiků a divadelníků. Podstatný a velmi výrazný je společenský a historický 

kontext dané oblasti / města.  O tom jsme se přesvědčili podrobně v kapitole zaměřené na 

historii divadelnictví a samotné divadelní budovy v Žatci. Zde pro vznik komplexního textu 

provázejícího historií nestačil jeden nadšený kulturně orientovaný historik, který se snažil psát 

o tom, do čeho se jiní nehrnuli. Na okolnosti, jakými byly nevole minulého režimu a nálepka 

někdejšího německého města a které vydání zamezily, byl krátký. Paradoxně tak toho o jednom 

z nejstarších divadel, které se ve své původní podobě dochovalo dodnes, víme nejméně. Roli  

v tomto případě jistě hraje i jazyková bariéra. 

Psaní a publikování o divadle stály mnohdy v cestě i osobní nesympatie (viz kauzy 

Venclík – Řezáč, Venclík – Kopřiva či Pešek – Leopold) a pochopitelně rozdílná politická 

smýšlení. 

Nejen na společenské a kulturní fungování města měly vliv spolky. Také díky nim texty 

reflektující historii vznikly. Zářným příkladem je Spolek divadelních ochotníků v Slaném, který 

mezi léty 1895 až 1923 vydal tři takového publikace. Též Volné sdružení rodáků a přátel města 

Slaného v Praze své vzpomínky a paměti vydávalo. 
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Znatelný rozdíl spatřuji v tom, kdo publikaci o divadle vydává (resp. kdo je jeho 

zřizovatelem). A to nejen z pohledu množství případné reklamy, ale i samotného uspořádání. 

Např. publikace Městské divadlo Žatec 1849–2019 vydaná přímo divadlem používá dřívější 

několikastránkový souvislý text „ze šuplíku“. Divadlem vydané Vrchlického divadlo  

v Lounech 2003–2018 se vytyčenému patnáctiletému časovému úseku věnuje podrobněji, ale 

naopak z pohledu dramaturgie s odkazem na (bývalé) funkcionáře ve vedení divadla, kteří se  

o znovuotevření zasloužili. Divadlo a divadelnictví v Královském městě Slaném, které  

pro změnu vydal slánský Městský úřad, se historii, kterou jako jediné z uvedených divadel má 

rozsáhle a velmi dobře zpracovanou, příliš nevěnuje. Naopak se zde díky zadání práce někomu 

mimo rádius divadla, podařilo oprostit od možná přílišných detailů. To, zda je příjemnější čtení 

textu od zapáleného historika a divadelníka, který o daném tématu ví možná téměř vše, nebo 

textu zestručnělého, věcného a odosobněného, si netroufám hodnotit. Pro srovnání jsou 

zajímavé oba přístupy, které o městském divadle a jeho směřování také mnoho poví. 

Vrátíme-li se krátce k těmto třem aktuálním publikacím, je nutné připomenout, že  

pro jejich vydavatele není podstatné pouze samotné divadlo. Spojuje je mj. to, že se všechny 

rovněž věnují i dalším kulturním institucím ve městě. Těmi jsou městská a letní kina, 

ochotnické a dětské spolky, kulturní domy, lounská galerie či žatecká dočesná. 

Co se vlastní badatelské zkušenosti týče, byla velmi rozmanitá. Jelikož jsem se  

na zkoumané texty zaměřila z jiného pohledu a s jiným přístupem, všímala jsem si např. 

nepřesností, které se v opakujících textech vyskytovaly (jako např. odlišná data sehrání 

inscenace nebo otázka toho, zda byl lounský Vlastislav skutečně první spolkem na území nebo 

až druhým). Tomu bych při zaměření se např. jen na historii zřejmě nevěnovala pozornost.  

Stejně zajímavé jako samotný obsah textů, byly okolnosti vzniku, vydání či nevydání, 

jejichž objasnění nebylo vždy snadné. Čím více jsem se o jistém tématu dozvěděla, tím nutnější 

bylo objasnit danou situaci a bádat dál. Zde jsem se poučila a zjistila např. to, že když mi určitou 

informaci není schopen sdělit první, druhý ani třetí oslovený člověk, neznamená to, že odpověď 

neexistuje. Naopak se skrze kontakty kontaktů dá dostat k někomu, kdo o tématu ví poměrně 

dost, a ještě ho potěší, že se o své znalosti může s někým podělit. 

Pro pochopení vydávaných publikací, ale i historické linky městských divadel bylo 

nutné ukotvit jejich fungování formou stagiony. Jak již bylo řečeno v úvodu, divadla a 

ochotnické soubory prošly ohromným vývojem. Přestože městská divadla byla symbolem 

umění, politického boje a osamostatnění, dnes se musí spokojit s inscenacemi, které nakupují a 
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současně s uměleckým směrem, kterým se jejich vedení často ani ubírat nechce. Ale z hlediska 

financí a naplnění diváckého přání musí při nejmenším přistoupit ke kompromisu. Přesto je 

finanční problémy provázejí nadále. Tak tomu ostatně v jejich historii bylo vždy.  
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Padesátiletí spolku divadelních ochotníku v Slaném a jeho čtyřicetiletá činnost v divadle 

Občanské záložny (1923, Emil Verner) 

Slánské večery IV: Vznik divadla v Slaném (1929, Josef Čížek, Olga Sedláčková, František 

Procházka, Václav Štech) 

75 let slánského divadla (1958, pro závažné chyby v textu staženo z prodeje, Josef Pešek) 

Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném (2002, Libor Dobner, Karel Vidimský) 

Slánský obzor: Divadlo na slánském okrese (1936, Jaroslav Hanuš) 

Slánský obzor: Po stopách Thálie: Kapitoly z nejstarší historie divadla a divadelnictví ve 

Slaném a na Slánsku (2004, Libor Dobner) 

Slánský obzor: Spolek divadelních ochotníků ve Slaném (2019, Jana Cingrová, Michaela Balá) 

Diplomová práce: Příspěvek k historii ochotnictva ve Slaném v období mezi dvěma válkami 

(1967, Jindřich Malec) 



69 

 

Bakalářská práce: Slaný očima jeho obyvatel (2007, Ondřej Golis) 

Bakalářská práce: Inventář fondu – Spolek divadelních ochotníků v Slaném (2018, Michaela 

Balá) 

Vrchlického divadlo v Lounech 

Vlastivědný sborník okresu lounského: Počátky českého divadla v Lounech (1933 a 1948, 

Kamil Linhart) 

Vlastivědný sborník okresu lounského XIII: Budujeme Vrchlického divadlo v Lounech (1947-

1948) 

Vlastivědný sborník okresu lounského XIV: Stavíme divadlo (1948-1948) 

Kulturní měsíčník Louny: Kapitolky z dějin lounského divadelnictví (1963, Jaroslav Krátký) 

Kulturní měsíčník Louny: 20 let Fučíkova divadla v Lounech (1970, Václav Šlajcher) 

Kulturní měsíčník Louny: Co se děje ve Fučíkově divadle (1972) 

Kulturní měsíčník Louny: Fučíkovo divadlo opět otevřeno (1973, Bohumil Srp) 

Kulturní měsíčník Louny: Fučíkovu divadlu bude 25 let (1975, Václav Zima, Adolf Bláha) 

Kulturní měsíčník Louny: Divadlu je čtvrt století (1975, Bohumil Srp) 

Kulturní měsíčník Louny: 30 let Fučíkova divadla (1980, Helena Haškovcová) 

Kulturní měsíčník Louny: Fučíkovo divadlo – přežije tento název rok 1990? (1990, Lubomír 

Fencl) 

15 let Vrchlického divadla v Lounech 2003–2018 (Bohumír Roedl a kol.,2018) 

Diplomová práce: Historie, současnosti a otázka budoucnosti Vrchlického divadla v Lounech 

(2001, Petra Mašanská) 

Disertační práce: Spolkový život v Lounech v letech 1861–1914 (2016, Martin Vostřel) 
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8.2  Mapa 

 

1) Mapa autorů Františka Palackého a Josefa Kalouska z roku 1876 zachycující České 

země ve 14. století (výřez) 
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8.3  Časová osa v historii divadelnictví na území vybraných měst 

 

  

13.století Ž

latinská škola pořádá obřady a veřejná představení při 

církevních příležitostech

1550

1570 S 1. záznam o sehrání Plautovy komedie

1571 L

1. zmínka o tzv. Theatru na rinku a sehrání latinské tragické 

hry

1600 1603 S

J. T. Mošovský ve Slaném dokončuje hru Ruth, lze 

předpokládat, že ji zde se svými studenti i inscenuje

1700

10. - 30.léta 30.léta Ž řád premonstrátů zde provozuje divadlo

S Piaristé a jejich první doložená latinská představení

1780 L záznam o Trümerově herecké společnosti

závěr 18. století L záznam o němckém představení opery buffa

1800

1820 S

1. české představení v hostinci U zlaté lodi (Štěpánkova 

veselohra Půjčka za oplátku)

1831 L doložená česká představení

1839 Ž

dochovaný plakát dokládající představení frašky v sále 

hostince U bílého koníčka

1842, 1844 L

v Květech se objevují recenze na představení v hostinci U 

zlaté lodi

1845 S

neoficiální vznik ochotnického spolku hrající v hostinci V 

Templu

1846 S otevření kolejního divadla u piaristů

dub.1849 Ž otevření městského divadla Žatec

S vznik pěveckého spolku Dalibor

1861 1861 L vznik pěveckého spolku Vlastislav

60.léta L

na repertoáru Klicpera a Tyl, zároveň se objevují první 

myšlenky na vznik divadelní budovy

1873 S

oficiální a právně ošetřený vznik Spolku divadelních 

ochotníků

1877 S nucené opuštění kolejního divadla

80.léta Ž pozastavení činnosti z důvodu finanční krize divadla

L vznik lounského ochotnického spolku Tyl

pro.1883 1883 S otevření akciového divadla ve Slaném

1884 Ž Městské divadlo v Žatci odkoupeno městem

1888 S

změna majitele divadla vznik divadla Občanské záložny ve 

Slaném

1891 L

lounská Občanská záložna odkupuje hotel Na Valích a 

přizpůsobuje ho ochotníkům, kteří zde doposud hráli

ŽATEC SLANÝ LOUNY
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1900 1904 1904 Ž pro nevyhovující technický stav je žatecké divadlo uzavřeno

S znovuotevření slánského divadla  po rekonstrukci

1911 Ž znovuotevření divadla v Žatci

20.léta S krize finanční i uvnitř spolku

1920-1931 Ž vznik svazových divadel Chomutov - Žatec, poté Most - Žatec

1927 S

vystoupení členů ze Spolku divadelních ochotníků - vznik 

Slánské scény 

1945 Ž

divadlo připojeno k Městskému divadlu v Kladně coby jeho 

Malá scéna

1947 L vznik spolku pro zbudování Vrchlického divadla v Lounech

S divadlo přejmenováno na Divadlo Zdeňka Nejedlého

1948 1948 Ž

krátká byť neúčiná spolupráce divadla v Žatci a divadla ve 

Slaném

říj.1950 L otevření Fučíkova divadla

1951 S

zánik Spolku divadelních ochotníků, vznik divadelního 

souboru ZV ROH Slánská scéna

1952 L

spolek Fučíkova divadla ukončuje činnost a majetek připadá 

MNV

50.a 60.léta L Fučíkovo divadlo přebírají ochotníci

1963 L Krajské dny ochotnického divadla

60.léta Ž omezený provoz z důvodu rekonstrukce

70.léta Ž normalizeční repertoár

70.léta S začátek spolupráce s ČST

1979 L divadlo pod správou Domu kultury ROH

1983 L katastrofální stav budovy

1987/88 L poslední sezóna Fučíkova divadla

1994 Ž

s příchodem nového vedení zaveden i nový porevoluční 

repertoár

S dlouhodobá spolupráce s televizemi

2000 2001 S otevření Městského divadla Slaný po rekonstrukci

2003 L po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno jako Vrchlického divadlo
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8.4  Obrazová příloha 

Divadla dnes 

 

2) Městské divadlo Žatec 

 

 

3)  Městské divadlo Slaný 
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4) Vrchlického divadlo v Lounech 

 

Publikace vydané divadly (potažmo městem) 

       

5) Městské divadlo Žatec 1849–2019  6) 15 let Vrchlického divadla v Lounech 
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7) Divadlo a divadelnictví v královském městě Slaném 

Jiné 

 

8) Rozhodnutí o nevydání brožury 130 let Městského divadla v Žatci v roce 1979 


