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Abstrakt  

 Bakalářská práce Komunikační aktivity Divadla pod Palmovkou v letech 2012-2014 

 je analýzou marketingové komunikace zmíněné instituce ve vymezeném období. Pojednává 

taktéž o marketingu divadla a významu divadla jako komunikačního média. V teoretické části 

jsou vymezeny základní pojmy týkající se marketingu kultury. Následuje podrobná analýza 

jednotlivých nástrojů komunikace a způsobů jejich využívání v Divadle pod Palmovkou. 

Práce představuje Divadlo pod Palmovkou v kontextu jeho pohnuté historie včetně dvou 

povodní, které divadlo zasáhly. Ve sledovaném období došlo také po velmi dlouhé době  

ke změně vedení Divadla pod Palmovkou, které tak bude postupně měnit svou tvář. V závěru 

práce dochází ke kritickému zhodnocení marketingové komunikace divadla a jsou navržena 

doporučení k odstranění některých nedostatků v oblasti komunikace. 

 

Abstract 

 This bachelor thesis Communication Activities of Divadlo pod Palmovkou between 

2012 and 2014 analyses the marketing communication of the mentioned institution in the 

given period.  The importance of theatre marketing and the function of theater as a medium  

of communication are also discussed. In the theoretical part, the basic terms used in cultural 

marketing are provided. This is followed by a detailed analysis of the various communication 

tools and methods used by Divadlo pod Palmovkou. The thesis describes Divadlo  

pod Palmovkou in the context of its moved history including two floods that hit the theater.  

In the given period, the management of Divadlo pod Palmovkou was changed after a very 

long time, resulting in a gradual change to its face. In the conclusion, the marketing 

communication of the theatre is critically evaluated and recommendations are suggested  

to overcome some of the shortcomings in this area. 
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Úvod 

 Divadlo je již po tisíciletí součástí lidské společnosti. Jeho podoby se v průběhu doby 

měnily a vyvíjely, jedna věc ale zůstala stejná. Ona magičnost neviditelného závoje 

oddělujícího herce od obyčejných „smrtelníků“ přináší lidem úlevu, probouzí v nich smích, 

spouští slzy a někdy mile, někdy drsně, ale vždy pravdivě jim nastavuje zrcadlo. Zrcadlo,  

do kterého musíte mít odvahu se podívat.  

 Význam umění pro naši společnost je nezpochybnitelný. Divadlo jako součást živého 

umění dráždí právě svou autentičností a zpětnou vazbou. Jeho hodnota je nevyčíslitelná.  

A přesto, nebo možná právě proto, je zajímavé podívat se na divadlo pohledem, který čísla 

uznává. Pohledem z opačného břehu, pohledem marketingovým. Vedou se sáhodlouhé 

polemiky o neslučitelnosti umění a obchodu. Ale co jiného je dnes divadelní představení  

než živý, pokud možno kvalitní produkt zabalený do přitažlivého obalu? Již Francis Bacon 

pronesl slavnou větu o tom, že trh je divadlo. Těžko si domýšlet přesný kontext, který Bacona 

k výroku vedl, ale mně rezonuje v uších hned několik možných interpretací. A proč bych si 

nemohla Bacona vyložit po svém? Tak, že divadlo je opravdu trhem, trhem s neuvěřitelným 

množstvím nabídky, kde si soukromá i městská divadla vzájemně tvrdě konkurují a kde se 

chyby v propagaci nebo nízká kvalita mohou projevit ztrátou diváků, odlivem dotací  

a v konečném důsledku úplnou likvidací. 

 Můj vtah k divadlu se datuje od raného dětství a je čistě osobní. Jelikož pocházím 

z hereckého prostředí a byla jsem formována akademickou půdou divadelní fakulty, téma mé 

bakalářské práce bylo od začátku nasnadě. S Divadlem pod Palmovkou mě pojí mnoho 

krásných zážitků, některé z hlediště, jiné zpoza scény. Vzhledem k povodním, které divadlo 

v roce 2002 a později znovu v roce 2013 zasáhly, muselo divadlo přikročit k naprosto 

bezprecedentním krokům v řízení chodu divadla. Z odborného pohledu jde proto o velmi 

zajímavé období, kterému se v práci hodlám věnovat. Taktéž došlo v mnou vymezeném 

období i ke změně vedení divadla a lze pozorovat proměny v jeho směřování, což se 

samozřejmě týká i komunikačních aktivit.  

 V teoretické části své práce se zaměřím na ukotvení pojmu kulturní marketing (arts 

marketing) a rovněž se budu věnovat fenoménu divadla jako komunikačního média  

v kontextu dnešní společnosti.  

 Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na důkladnou analýzu komunikačních 

aktivit Divadla pod Palmovkou. K tomu je potřeba pochopit nejen současnou situaci divadla, 

ale i jeho historii, vize a budoucí koncepci. 
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 Cílem práce je odborně a komplexně analyzovat a popsat principy marketingové 

komunikace využívané Divadlem pod Palmovkou vy vymezeném období let 2012-2014  

a podrobit je kritickému pohledu. Kladu si za cíl najít a prokázat souvislosti mezi využíváním, 

nebo naopak selháváním jednotlivých komunikačních kanálů a kýženým výsledkem  

naplněným sálem i kasou. V konkrétních případech nalezených nedostatků se pokusím  

o návrhy ke zlepšení. Tato bakalářská práce má zároveň do jisté míry dokumentární funkci, 

jelikož zaznamenává důležitý přelom v historii libeňského divadla. 

 V bakalářské práci jsem využívala převážně metodu deskripce získaných materiálů  

a informací. Od teze jsem se odchýlila převážně přidáním dalších kapitol a podkapitol,  

které by měly téma osvětlit ze všech možných úhlů. Na rozdíl od teze jsem přidala 

k vymezenému období i kapitolu o současné situaci divadla, jelikož se v době odevzdání tezí 

mělo za to, že divadlo již bude v roce 2015 opět normálně fungovat. Nestalo se tak, a proto je 

myslím nutné vyjádřit se vzhledem k provázanosti témat i k současné komunikaci divadla. 
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1. Prkna, která znamenají svět 

 „Zdá se, že vlastně už jen v divadle může dnes jít (ve vážném smyslu slova) o setkání 

živých se živými, jednotlivce s jednotlivci. O setkání stimulované potřebou uslyšet a uvidět 

zhmotnělou lidskou myšlenku. O účastný pobyt v přítomnosti, v živé chvíli mezi včera a zítra, 

kdy se nás komedie i tragédie ptá po naší lepší duši. Setkání z lidské záliby a potřeby 

kontemplace; setkání pro možnost žasnout nad tím, že v myšlenkové krajině básníka lze 

spatřit nečekané bohatství skutečnosti; že lidé jsou ve svém jednání vedeni čímsi, co přesahuje 

jejich vědomí, čímsi, co jejich jednání přímo nevyjevuje; setkání z potřeby komunikovat 

s neuvěřitelnou svobodou velkých postav, které herec odhaluje svým uměním.“
1
 

1. 1 Divadlo jako komunikační médium 

 Divadlo patří již tisíce let mezi nejstarší způsoby společenské a kulturní komunikace. 

S příchodem nových médií je ovšem „nuceno reagovat na proměnu dominantního 

společenského diskurzu“
2
 a hledat si cestu k udržení diváckého zájmu. Lidská společnost se 

rychle mění, vyvíjí se i formy a nástroje komunikace a co bylo nemožné ještě před pár lety,  

je dnes běžnou praxí. Přesto je ale důležité uvědomit si sílu fenoménu divadla a nepodceňovat 

ho. Divadlo přežilo nástup tisku, televize, filmu a lze předpokládat, že „dokáže svoji 

jedinečnost jako zcela zvláštního komunikačního aktu i ve věku masivního nástupu technologií 

nových médií."
3
  

 Divadelní představení je zvláštní druh komunikačního aktu, při kterém dochází 

v reálném čase ke komunikaci mezi divákem a herci, jevištěm a hledištěm, na základě jasně 

stanovených konvencí. Právě ono „tady a teď“ odlišuje divadlo od zbytku komunikačních 

médií. Nejvíce se blíží skutečnosti lidského života a na rozdíl od jiných médií může působit 

na všechny divákovy smysly, což ho činí nejkomplexnějším médiem. Podstatou 

komunikačního aktu v divadle je interakce mezi umělci a diváky, zpětná vazba, která se  

od diváků okamžitě vrací směrem na jeviště. Některá představení tuto interakci cíleně posilují 

a vtahují diváky do děje různými otázkami, improvizacemi apod. Nejde tedy nikdy již 

z podstaty divadelního představení o jednostrannou komunikaci a pouhé pasivní přijímání 

„hotového“ díla. Představení je neopakovatelné, vyniká svou živostí a každé představení je 

jedinečným originálem nazkoušené partitury. 

                                                 
1
 KREJČA, Otomar. Divadlo jsou herci. 1. vyd. Praha: AMU, 2011. s. 10. 

2
 ŽANTOVSKÁ, Irena. Divadlo jako komunikační médium. 1. vyd. Praha: AMU, 2012. s. 9. 

3
 tamtéž, s. 9. 
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1. 2 Divadlo jako kulturní instituce 

 Dnešní doba je plná paradoxů. Na jednu stranu zájem o kulturu upadá, je často 

nemožné získat od města pro divadlo grant a funkce kultury, potažmo divadla je nedoceněná, 

pakliže ne přímo hluboce podceňovaná. Na druhou stranu snad nikdy nebylo v Praze více 

dotovaných i soukromých divadel. 

 Divadlo je veřejně prospěšný prvek, který pomáhá utvářet tvář města, jedná se  

o přirozené místo setkávání lidí, kde lze nejen relaxovat, ale také dojít vnitřní katarze. Živost 

představení, ke kterému je bytostně nutné shromáždit dobrovolně skupinu lidí a vést s nimi 

dialog, nastavovat jim zrcadlo doby a všemožných lidských vlastností, jsou přednosti,  

které divadlo nikdy nepostaví do jedné řady s televizí a filmem. Zapomenout se nesmí ani  

na praktickou výhodu divadel. Místa, která nabízí svým obyvatelům dostatečné možnosti 

kulturního vyžití, jsou obecně shledávána jako příjemnější místa pro život. „Divadlo není jen 

živé umění, ale je i zpředmětněním historie kultury, tradic a kulturního dědictví.“
4
 Mezi 

funkce divadla patří například funkce estetická, zábavná, reprezentativní, výchovná a někdy  

i terapeutická. Poslední zmíněná funkce jde ruku v ruce s funkcí vzdělávací.  Divadlo pomáhá 

budovat empatii a lze jej využit k začleňování menšin, dětí z dětských domovů apod.
5
 

 

2. Marketing kultury 

 O vztahu marketingu a umění se vedou dlouhé polemiky. Umění, potažmo celá 

kultura, jsou často vnímány jako něco vznešeného či minimálně povznášejícího. Něco 

takového se přece ale nemůže prodávat, jinak by byla čistota zážitku a autenticita díla 

převedena na pouhou komoditu. Svět kolem nás ale není odrazem ideální společnosti. Umění 

vždy bylo selektivní a sloužilo jen vybraným vrstvám obyvatel. A jako takové mělo svou 

cenu. Dnes se stačí rozhlédnout kolem sebe a uvědomit si lavinu zpoplatněného umění,  

které se na každého valí bez rozdílů věku a sociálního statusu. Podstatné je i rozlišovat mezi 

sebou kulturu a zábavu. Ve slavné knize Krize kultury staví Hannah Arendt kulturu a zábavu 

do protikladu. Kultura se podle Arendt vztahuje k předmětům, je fenoménem světa a jejím 

smyslem je přetrvat. Zábava se podle ní ale vztahuje k lidem a je fenoménem života,  

                                                 
4
 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005. s. 64. 

5
 Funkci umění jako kulturní instituce řeší v kapitole Art for Art´s Sake or Art for Social Purpose? i Phillip 

Kotler. Staví proti sobě názory řadu autorů (Morison, Dalgleish, Brustein), kteří často argumentují proti vnímání 

umění jako služebníka společnosti a tvrdí, že umění existuje samo o sobě a nemělo by být ohrožováno politicky 

korektními definicemi a úlohami divadla pro blaho společnosti.  KOTLER, Phillip, SCHEFF,  Joanne. Standing 

Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. 1. vyd. Boston: Harvard Business Press, 1997. s. 14-

16. 
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jejím primárním rysem je funkčnost.
6
 Na Arendt navazuje Bačuvčík, který argumentuje 

faktem, že do 17. či 18. století neexistovalo umění v dnešním slova smyslu. Kulturní tvorba 

měla tehdy pouze utilitární funkci.
7
 

 Arts marketing neboli marketing kultury, případně management umění, se zabývá 

oceňováním, prodejem a propagací kultury, resp. umění, a lze ho využívat jak v neziskové, 

tak i komerční sféře. Některé definice marketingu kultury jsou čistě obchodní, jiné poněkud 

vzletnější. Smolíková definuje management umění jako „komplexní obor, který spojuje teorii 

a praxi pro úspěšné řízení a kontrolu jednotlivých akcí, projektů uměleckých skupin. Zahrnuje 

vhodné rozmístění zdrojů, a to jak uměleckých tvůrčích sil, tak zdrojů lidských v podobě 

odborníků, dále pak finančních a technologických.“
8
 Definice, která zazněla v roce 2003 

v knize Creative Arts Marketing zní následovně: „Marketing umění je integrovaný řídící 

proces, který vnímá uspokojení vzájemných směnných vztahů se zákazníky jako cestu  

k dosažení organizačních a uměleckých cílů.“
9
 

 Aplikace marketingu v kultuře a v umění se může realizovat různými způsoby. První 

cestou je využití umění v marketingu, konkrétně využití umělců nebo jejich děl pro komerční 

účely. Druhou možností je, že marketing nevyužívá umění, ale umění využívá marketing. 

Respektive aplikuje jeho principy na umění a kulturu. Je důležité uvědomit si, že marketing 

umění se dělí na komerční a neziskovou sféru a z tohoto rozdělení vyplývají odlišné cíle  

a využívané marketingové nástroje daných subjektů.  

 Na rozdíl od většiny produktů v komerční sféře, které vznikají jako reakce na aktuální 

poptávku, v oblasti umění vzniká produkt často bez ohledu na situaci na trhu, je vyjádřením 

uměleckého cítění jeho autorů a teprve poté se mu hledá odbyt. Většina divadel dnes ale 

zohledňuje požadavky trhu například nasazením populárního titulu nebo angažováním 

známého herce.  

2. 1 Marketing divadla  

 Kotler vidí hlavní rozdíl mezi marketingem a marketingem kultury (tedy i divadla) 

v zaměření na zákazníka. Kulturní instituce se na rozdíl od komerční sféry soustřeďují 

primárně nikoli na zisk, ale na umělecké vyjádření se, na vyslání zprávy o světě a to i za cenu, 

                                                 
6
 ARENDT, Hannah. Krize kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. s. 130.  

7
 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. 

s. 29. 
8
 SMOLÍKOVÁ, Marta. Management umění. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. s. 10. 

9
 HILL, Elizabeth, O`SULLIIVAN Catherine a Terry O`SULLIVAN, Creative Arts Marketing. 2 vyd. Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 2003. s. 1. 
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že tato činnost zisk nepřinese. Tuto skutečnost vtipně glosuje i Kesner: „Mozart je Mozartem 

kvůli své hudbě a ne proto, že vytvořil turistický průmysl v Salzburgu nebo dal jméno 

dekadentním marcipánovým koulím. (…) Absolutní kvalita je stěžejním faktorem hodnocení 

umění, všechny ostatní faktory jsou zajímavé, ale druhotné.“
10

 

 Kotler dále shrnuje tři základní marketingové problémy kulturních institucí
11

. Ty musí 

neustále hledat, vytvářet a zvětšovat trhy pro svou nabídku, po které teoreticky nemusí být  

na trhu poptávka. Stejně tak si musí vychovat a stálé získávat nové diváky, neboť již z povahy 

neustálých změn v divadelním provozu klade na diváky zas a znovu další nároky, vychovává 

je a nepřizpůsobuje se nahodilým trendům. 

 Zajímavým, ryze praktickým pohledem na řízení divadla je kniha Jima Volze How to 

Run a Theater: A Witty, Practical and Fun Guide to Arts. Autor v knize nabízí pohled  

za scénu fungování divadelní organizace. Ve své příručce radí například divadelním 

manažerům, aby dbali na drobné pozornosti, které budují vztah veřejnosti k jejich divadlu. 

Zmiňuje konkrétně třeba narozeninová přání zasílaná VIP divákům, sponzorům a zástupcům 

médií. Celkově se Volz zaměřuje hodně na zaměstnance (dle jeho názoru srdce divadla)  

a snaží se nastínit (v kontextu marketingu divadla) nepříliš propagovanou myšlenku life and 

work balance, vyvážení pracovního a osobního života.  

 

2. 2 Marketingový mix divadla 

 Marketingový mix je soubor nástrojů, kterými může divadlo ovlivňovat poptávku  

po svých produktech. Marketingový mix divadla se ve své základní koncepci vůbec neliší  

od oněch slavných 4P popisujících vlastnosti produktu. Pátým P bývají označováni lidé 

(People), v případě divadla jeho zaměstnanci, diváci, dobrovolníci atd. Ačkoli se počet 

nástrojů P, později dokonce C dále rozrůstal, v rámci této práce se budu konkrétně zabývat 

pouze původním rozdělením.  

 

2. 2. 1 Produkt 

 

 Základním produktem divadla je divadelní představení. V tuto chvíli by bylo záhodno 

vysvětlit rozdíl mezi divadelní inscenací a představením. Představení je formou komunikace 

mezi tvůrci a divákem, jde o předvádění předem domluveného rituálu, který má svá pravidla  

                                                 
10

 KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 55. 
11

 KOTLER, Phillip, SCHEFF,  Joanne. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. 1. 

vyd. Boston: Harvard Business Press, 1997. s. 20. 
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a konvence. Diváci například vědí, že si nemají povídat, když se zhasne nebo že na konci mají 

hercům zatleskat. Pojem inscenace je představení nadřazený. Dvořák definuje inscenaci jako 

„ideální a fixovaný model divadelního díla, pomyslný celek, abstraktní partituru.“
12

 

Představení je tedy konkrétním neopakovatelným provedením inscenace, neopakovatelným 

zážitkem. Zhmotněním produktu, který si pak divák kupuje, je poté třeba i vstupenka 

označující konkrétní sedadlo. Prodat lze teoreticky i inscenaci, onu ideální partituru, pokud je 

smluvně vymáháno naprosté zachování režijního nastudování. Tento postup je častý 

především u slavných muzikálů nebo oper. Dvořák definuje divadelní produkt dokonce 

mnohem šířeji než jako pouhé představení: „Divadelním produktem může být celková 

umělecká nabídka, repertoár divadla, zprostředkování tradice, ale i divadlo samo.“
13

 

 Nasazování jednotlivých her do měsíčního programu divadla je poměrně složitá 

záležitost, která musí vzít do úvahy řadu faktorů. Patří mezi ně například volné termíny 

hostujících umělců, vhodnost termínů (víkend, svátek apod.) pro daný titul, zájem veřejnosti  

o jednotlivé tituly na repertoáru a bilancování, kolikrát je možné představení za daný měsíc 

vyprodat. 

 Otázkou je také životnost produktu. Některé inscenace se drží na repertoáru divadla 

řadu let, jiné jsou po sezóně staženy. Ve výroční zprávě za rok 2012 Divadlo pod Palmovkou 

uvedlo, že 3 vyprodukované inscenace nestačily a provozu divadla by velmi prospělo, kdyby 

se nazkoušelo 4-5 inscenací. „Reprízovost inscenací totiž prudce klesá a diváci již 

nenavštěvují některé hry vícekrát. Počet premiér bohužel nemůžeme za současného stavu 

financí zvýšit, protože je náš rozpočet napjatý a náklady na provoz nejdou v podstatě dále 

snižovat. Před několika lety byla průměrná životnost inscenace cca 80 repríz a výjimkou 

nebyly ani hry, které dosáhly 150 uvedení, v současné době se reprízovost rapidně snižuje.“
14

 

 

2. 2. 2 Cena 

 

 Cena vyjadřuje v penězích či jiné materiální náhradě hodnotu nabízeného zboží.  

Jde o jediný z nástrojů marketingového mixu, který přináší zisk. Cena je ovlivňována mnoha 

faktory, jako jsou vliv konkurence nebo intenzita poptávky. U divadelních produkcí se ale 

málokdy cena rovná ceně tržní. Většina statutárních divadel je dotována městem a sponzory, 

                                                 
12

 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005, s. 107. 
13

 DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 

s. 131. 
14

 Výroční zpráva Divadla pod Palmovkou 2012 [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z www: 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/vyrocni_zpravy  

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/vyrocni_zpravy
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což cenu vstupenky snižuje. V takovém případě se hovoří o subvencované ceně. Divadla  

i v takovém případě ale vytváří celkovou cenovou politiku organizace a zohledňují své 

náklady a konkurenceschopnost.
15

 

 Cenotvorba je velmi složitý proces zohledňující řadu faktorů, jako jsou například 

předpokládaný životní cyklus produktu, ceny konkurence a míra jejího zastoupení, 

sociodemografické faktory a potenciální zájem ze strany diváka. Existují také různé typy cen: 

zaváděcí, propagační, zaměstnanecká, cena v předprodeji, cena pro skupiny, studenty apod. 

Stejně tak patří dle Rentschlerové do sféry marketingového mixu ceny i možné způsoby 

uhrazení vstupenky a dodatečné náklady diváků na hlídání dětí, parkování u divadla atp.
16

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 1: Plán hlediště a cenové zóny 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

                                                 
15

 Tamtéž, s. 132. 
16

 RENTSCHLER, Ruth. Innovative Arts Marketing. 1. vyd. St Leonards: Allen  Unwin, 1999. s. 9. 
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 Obrázek na předchozí straně ukazuje rozvrstvení cen vstupenek v Divadle  

pod Palmovkou, jednotlivé cenové zóny jsou barevně odlišeny. Cena vstupenek do prvních 

dvou řad tak vyvrací obecný, leč mylný dojem, že první řada reprezentuje nejvyšší luxus. 

Naopak divák sedící zcela vepředu nemá od dění na jevišti odstup a stylizace mu tak může 

připadat přehnaná. Celkově se cena vstupenek pohybuje v Divadle pod Palmovkou mezi 160 

a 280 Kč. Nejdražší místa se nachází mezi druhou a šestou řadou v přízemí. Poskytovány jsou 

samozřejmě studentské i další slevy. V roce 2014 činila průměrná cena vstupenky 199 Kč. 

 

2. 2. 3 Distribuce 

 

 Podle Dvořáka je distribuce: „cestou produktu nebo pohybem zboží od producenta 

k zákazníkovi v prostorovém a časovém plánu. (…) Na cestě k divákovi dochází k fyzickému 

kontaktu: v určitou chvíli a na určitém místě jsou divadlo a divák svedeni dohromady  

a spojeni.“
17

 Distribuce vstupenek je naprosto klíčová. Dnes již zdaleka nestačí prodávat 

vstupenky pouze v budově divadla. O to víc, pokud se pokladna divadla nalézá ve vzdálenější 

části města a není otevřena nepřetržitě. Stěžejní je prodej vstupenek online na stránkách 

divadla a nabízení vstupenek ve všech možných kulturních a informačních centrech. Zvětší se 

tak nejen distribuční síť, ale i množství diváků. Distribuce funguje v součinnosti s ostatními 

nástroji marketingového mixu, vzájemně se ovlivňují. Například způsoby platby na pokladně 

divadla se týkají jak ceny, tak distribuce apod. Do distribuce lze zahrnout také zájezdovou 

činnost divadla, které doveze produkt za určitou cenu do jiného města, a tak distribuuje 

produkt divadla i mimo jeho hlavní místo prodeje. 

 Divadlo pod Palmovkou disponuje velkým sálem s kapacitou 316 diváků a komorním 

prostorem s kapacitou 70-80 diváků.  

 

2. 2. 4 Propagace 

 

 Propagace slouží ke zviditelnění divadla, budování správné image. Je jakýmsi mostem 

spojujícím divadlo s trhem. Pokud se o nějakém divadle dostatečně neví, je jeho návštěvnost 

v dnešním silně konkurenčním prostředí kulturní nabídky značně ohrožena. Propagace může 

také značně ovlivňovat a formovat veřejné mínění o kulturní instituci. V případě 

subvencovaného divadla je toto mínění stěžejní. O vztahu veřejného mínění a kulturní 

instituce říká Bačuvčík následují: „Pokud se veřejné mínění obrátí proti některé z nich, může 

                                                 
17

 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005. s. 42. 
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to ovlivnit politické rozhodování o její finanční podpoře a možná také o podpoře celého světa 

nekomerční kultury.“
18

 

 Propagaci lze jednoduše rozdělit na propagaci placenou (reklamu) a neplacenou 

(publicita, PR). Konkrétně ji Colbert stejně jako většina autorů rozděluje na reklamu, osobní 

prodej, public relations a podporu prodeje. V knize Marketing Culture and the Arts shrnuje 

ideální využití těchto nástrojů a uvádí konkrétní příklady. Pokud je produkt složitý, 

komplexní, nebo divadlo prochází velkou proměnou, je nejvhodnějším nástrojem osobní 

prodej. Jednoduché sdělení naopak nejlépe předá reklama podpořená ostatními nástroji.
19

 

Reklama je placená a neosobní prezentace produktu. Účinná reklama je založena na principu 

5M  poslání (mission), sdělení (message), penězích (money), médiích (media) a měřítkách 

(measurement).
20

 Nepřímé a neplacené formě propagace říkáme publicita. Ta se snaží 

nenápadně vyhnout sílícímu negativnímu vnímání reklamy jako takové. Publicita je: 

„vyžádané bezplatné uplatnění informace v médiích, nepřímá stimulace poptávky v mediální 

zprávě. V řadě divadel je publicita zabezpečována tiskovým tajemníkem nebo mluvčím.“
21

 

 Oblast propagace kulturního produktu má oproti jiným sférám podnikání obrovskou 

výhodu. Z podstaty svého působení nabízí velkou škálu zajímavých a pro média i širokou 

veřejnost zajímavých informací. Nemusí se tak veřejnosti vnucovat uměle. Další výhodou  

je zajisté i kreativita pramenící z oblasti kulturního podnikání. 

3. Historie Divadla pod Palmovkou 

 Zdaleka ne všechna pražská divadla se mohou chlubit dlouho divadelní tradicí. 

Divadlo pod Palmovkou patří mezi klasická činoherní divadla, která navazují na prvopočátky 

česky hraných představení z přelomu 19. století. Svou historií i umístěním mimo centrum 

představuje kulturní stánek zaměřený na všechny vrstvy publika. Zřetelná je tradice 

psychologického herectví vázaná na konkrétní vůdčí osobnosti, zároveň ale divadlo vždy 

inklinovalo i k lidovějším žánrům (dříve např. opereta, dnes muzikál). Pro úplnost představím 

ve stručnosti pohnutou historii divadla v Libni.  

 

                                                 
18

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2012. s. 29. 
19

 COLBERT, Francois a kolektiv. Marketing Culture and the Arts. 3. vyd. Montréal: HEC Montréal, 2007. s. 

225-246. 
20

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: Art marketing v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 

2008. s. 199. 
21

 DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 

s. 191. 
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3. 1 Počátky libeňské scény 

 První pokusy o otevření kulturního sálu v Libni spadají do 19. století. Majitel tamního 

hostince František Deutsch poskytl prostor pro hostování ochotnických spolků a různé další 

kulturní akce již kolem roku 1865. Prozaicky pojmenovaný hostinec U Deutschů poněkud 

v kontrastu se svým německým jménem zaštiťoval především českou kulturu.  

Díky vzrůstající oblibě byl později přistavěn taneční sál a tzv. „Velký sál“. První koncese 

k provozování divadla byla udělena roku 1892, kdy se začala datovat éra profesionálního 

libeňského divadla. Přes veškerou snahu ale divadlu scházely potřebné finanční prostředky, 

hostinec byl nakonec zbourán a na jeho místě vznikl později hotel i s divadelním sálem. 

V roce 1909 byl provoz již profesionálního spolku Lidového divadla Prahy VIII zcela 

ukončen a divadlo začalo sloužit jako biograf Svépomoc.
22

   

3. 2 Městské a oblastní divadlo Žižkov se stěhuje do Libně 
  
 Od roku 1909 do roku 1949 se v Libni profesionální divadlo nehrálo. Zpátky k životu 

ho přivedl až soubor kolem režiséra a ředitele Jana Strejčka, který se do Libně přesunul 

vzhledem k uzavření svého dosavadního působiště, žižkovské Akropole. Městské a oblastní 

divadlo Žižkov tak jen změnilo poslední slůvko názvu na Libeň.
23

  

3. 3 Divadlo S. K. Neumanna 

 Již po roce ale dochází ke změně názvu divadla na Divadlo S. K. Neumanna. Toto 

jméno následně sloužilo divadlu po dalších 40 sezón. Další výraznou osobností,  

která formovala tvář libeňské scény, byl ředitel Václav Lohniský
24

, který zastával v Divadle 

S. K. Neumanna od roku 1958 ředitelskou úlohu. Pod jeho vedením měly v divadle premiéru 

přelomové hry tehdejší dramatiky, např. v roce 1963 se za účasti autora odehrála evropská 

premiéra hry Edwarda Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové? V následujících letech ale chtě 

nechtě musely některé umělecké ambice ustoupit nátlaku socialistické lidové kultury  

a repertoár se značně proměnil.
25

 

                                                 
22

 OSVALDOVÁ, Barbora. Divadlo S. K. Neumanna v období let 1948-1958. Brno, 2010. s. 8. 
23

 Historie divadla. Oficiální webové stránky Divadla pod Palmovkou [online]. Dostupný z www: 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/ffff-1  
24

 Širší veřejnosti byl Lohniský znám jako Smrťák z pohádky Dařbuján a Pandrhola. 
25

 Historie divadla. Oficiální webové stránky Divadla pod Palmovkou [online]. cit. 2015-04-01. Dostupný z 

www: http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/ffff-1  

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/ffff-1
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/ffff-1
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3. 4 Divadlo pod Palmovkou pod vedením Petra Kracika 

 Po revoluci se libeňská scéna zbavila v názvu jména autora Rudých zpěvů  

a od 27. září 1990 nese název Divadlo pod Palmovkou. Krátké vedení Oty Ševčíka bylo brzy 

vystřídáno uměleckým šéfem Petrem Kracikem, který dosedl v roce 1992 i na místo ředitele. 

Do divadla nastoupily nové tváře, které dnes zná každý divadelní i televizní divák. Patřili 

mezi ně například Vilma Cibulková, Jiří Langmajerm Jitka Čvančarová, Linda Rybová nebo 

Tereza Kostková. Pod Kracikovým režijním vedením se divadlo začalo profilovat jako 

divadlo velkých lidských osudů, sahalo po titulech představujících výzvu především  

pro herecké ztvárnění osudových rolí. V roce 1995 prošlo divadlo rekonstrukcí. Pod vedením 

Petra Kracika došlo bohužel i ke dvěma povodním, v roce 2002 a 2013. 

 

3. 5 Divadlo pod Palmovkou pod vedením Michala Langa 
 

 Současným ředitelem a uměleckým šéfem Divadla pod Palmovkou je od 1. září 2013 

Michal Lang, který byl jmenován Radou hl. m. Prahy jako vítěz výběrového řízení. Bohužel 

většinu jeho záměrů s libeňskou scénou doslova spláchla voda. Navzdory nepříznivým 

okolnostem začalo divadlo s určitým zpožděním v načaté sezóně fungovat, a to převážně 

v zájezdovém režimu a pohostinně na jiných pražských scénách (Divadlo ABC, Divadlo  

v Dlouhé, Divadlo Komedie, Nová scéna). Michal Lang zároveň značně obměnil soubor.  

Rekonstrukci poškozené budovy divadla převzal Odbor městského investora a optimistické 

prognózy hovořily o obnovení provozu v lednu 2014.
26

 

 

3. 5. 1 Studio PALMOFFka 
 

 Součástí plánu Michala Langa a jeho spolupracovníků je i malá scéna Divadla  

pod Palmovkou. Té dali autoři název PALMOFFka a snaží se jejím prostřednictvím nejen 

oslovit mladší generaci, ale také ji aktivně zapojit do divadelního procesu. PALMOFFku 

nazývají komunitním projektem a plánují vznik Projektu studentského divadla uváděného  

na malé scéně. Studenti středních škol z Prahy 8 by si tak teoreticky mohli během tvůrčích 

dílen sami vymyslet, o čem má být příští uváděná hra. Trvalou součástí této alternativnější 

linie by měla být autorská představení režisérů Braňa Holička a Tomáše Svobody. Výraznou 

tváří formující malou scénu bude bezesporu i herec Tomáš Dianiška, kterému se 

                                                 
26

 V době psaní této práce, v dubnu roku 2015, divadlo stále ještě funguje v provizorním provozu a rekonstrukce 

započaly teprve minulý měsíc. 
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v předchozím libereckém angažmá podařilo vlastní autorskou tvorbou přilákat do divadla 

mladou generaci. 
27

  

 

4. Současná pozice divadla a jeho charakterizace 

4. 1 SWOT analýza 
 

 „SWOT analýza slouží k určení silných stránek (Strengths), slabých stránek 

(Weakness), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), které se váží k jakémukoli 

projektu, zejména podnikatelského charakteru. Často se užívá ve strategickém marketingu,  

je to nejjednodušší metoda komplexního hodnocení fungování firmy.“
28

 Jde tedy o posouzení 

jednotlivých vlivů vnitřního fungování subjektu i vnějších faktorů, které ho ovlivňují. 

Důležitá je především jejich vzájemná interakce. Příležitosti se mohou proměnit v silné 

stránky, pokud jim bude věnována pozornost vedení. Platí to ale samozřejmě i naopak.  

4. 1. 1 Silné stránky 
 

 Nejpozitivnější zprávou je stále vysoká návštěvnost divadla, které si udržuje stabilní 

diváckou obec. Významným faktem je i to, že divadlo sídlí ve vlastní budově, nemusí tedy 

platit nájem. Budova zároveň disponuje i malou, tzv. studiovou scénou. Do všech prostor 

divadla se dá dostat bezbariérovým přístupem. Do určité míry může být vnímáno pozitivně  

i umístění divadla. Na Praze 8, ve čtvrti s více jak 100 000 obyvateli, nemá divadlo relevantní 

konkurenci. Dopravní dostupnost je díky metru a linkám tramvají uspokojivá. Jelikož divadlo 

disponuje dalšími využitelnými prostory jako je kavárna nebo prostorné foyer, dají se zde 

pořádat různé doprovodné akce. Stejně tak se dá divadlo pronajímat i profesionálním 

souborům z oblastních scén. Díky dlouhé tradici má divadlo propracovanou zájezdovou síť. 

 
4. 1. 2 Slabé stránky29 
 

                                                 
27

 LANG, Michal. Projekt do výběrového řízení na ředitele Divadla pod Palmovkou. In: Divadelní noviny 

[online].  31. 3. 2013, [cit. 2015-04-01]. Dostupné z www: http://www.divadelni-noviny.cz/probudit-divadlo-

pod-palmovkou-ze-spanku  
28

 SUN Marketing. Definice pojmu SWOT analýza [cit. 2015-03-31]. Dostupné z www: 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 
29

 Silné a slabé stránky jsou převzaty a adaptovány z projektu Michala Langa: Projekt do výběrového řízení na 

ředitele Divadla pod Palmovkou. In: Divadelní noviny [online]. 31. 3. 2013, [cit. 2015-04-01]. Dostupné z www: 

http://www.divadelni-noviny.cz/probudit-divadlo-pod-palmovkou-ze-spanku 
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http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza
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 Odjakživa byla nevýhodou libeňského divadla jeho okrajová poloha. Mimo centrum 

Prahy se nechce některým divákům jezdit, navíc lokace snižuje atraktivnost pro případné 

sponzory. Divadlo je slabě propagováno, v podfinancovaném divadle nezbývá na reklamu 

mnoho prostředků. Ty se spíše převádí do provozních nákladů. Otazníkem novodobé historie 

divadla byla donedávna i nevyrovnaná kvalita hereckého souboru, který byl zároveň  

i nerovnoměrně vytížen. Pro nové vedení bylo jedním z klíčových kroků profiltrovat soubor  

a ukončit nevýhodné smlouvy na dobu neurčitou. Slabou stránkou je i nezájem odborné 

veřejnosti, která vzhledem k podbízivé dramaturgii libeňské scény její činnost příliš 

nereflektovala. 

 

4. 1. 3 Příležitosti 
 

 Příležitost divadla jednoznačně spočívá v možnosti oslovit a přilákat mladou generaci. 

S novým projektem studia PALMOFFka lze více zapojit studenty středních škol a gymnázií, 

což se pozitivně odrazí i na komunitní funkci divadla. Šancí je i zlepšit komunikaci  

na sociálních sítích, která za konkurenčními divadly zaostává. Jelikož je divadlo poměrně 

slabě propagováno, potenciál ke zvýšení povědomosti je vysoký. Vzhledem k budoucí 

rekonstrukci divadla se zvýší i jeho vizuální atraktivita. Za příležitost lze považovat  

i samotnou změnu vedení, která se uskutečnila v roce 2014. Obměnila se velká část souboru  

a mění se i jeho dramaturgický plán, což může zvrátit lehce upadající úroveň tvorby. Zároveň 

může originálnější a vyváženější tvorba zaujmout i odbornou veřejnost a vrátit divadlo  

do středu zájmu. 

4. 1. 4 Hrozby 
 

 Stejně jako je nové vedení a směřování divadla příležitostí, je i hrozbou. Výsledky 

změn se dostaví i vzhledem k popovodňové situaci až za delší dobu. Diváci zvyklí  

na poněkud nenáročný inscenační styl (viz řada bulvárních komedií a muzikálů) se mohou 

cítit zklamáni, může tak dojít k odlivu určité části divácké základny. Taktéž se nemusí nová 

dramaturgie potkat ani s mladší generací. Vzhledem ke dvěma sezónám fungování divadla 

v provizorním „kočovném“ modu se lze obávat i určitého zapomnění. 
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4. 2 Analýza situace a konkurenčního prostředí 

4. 2. 1 Výzkumy 

 

 Na konci roku 2004 provedla agentura STEM pro Magistrát hl. m. Prahy kvantitativní 

výzkum týkající se kulturních zájmů a potřeb obyvatel hlavního města Prahy
30

. Podobný 

výzkum nebyl od té doby v Praze uskutečněn, proto nejsou k dispozici aktuálnější data. 

Výsledky výzkumu jsou ale i s delším časovým odstupem zajímavé, rozhodla jsem se je tedy 

v práci pro úplnost uvést. Zkoumaný vzorek obyvatel Prahy čítal 850 respondentů. 47 % 

obyvatel Prahy starších 15 let tvoří muži, ženy představují 53 %. Tomuto procentuálnímu 

podílu se snažila agentura STEM co nejvíce přiblížit i výzkumným souborem během 

dotazování. Praha 8 čítá i s přilehlými městskými částmi více jak 110 000 obyvatel, obyvatelé 

Prahy 8 tedy tvořili cca 10 % výzkumného souboru. Mezi hlavní zjištění výzkumu patřily 

následující informace.  

 

 Praha je svými obyvateli považována za velmi kulturní město. 94 % obyvatel ji 

považuje za významné evropské kulturní centrum a 69 % Pražanů oceňuje kulturní 

možnosti jako jednu z největších předností hlavního města.  

 90 % Pražanů shledává nabídku kulturních akcí města jako dostatečně rozmanitou. 

Přesyceni jsou lidé v Praze nabídkou muzikálů (56 %), kin (49 %) a případně  

i koncerty populární hudby (27 %).  

 Drtivá většina obyvatel Prahy (88 %) považuje získání informací o kulturní nabídce  

za snadné. Nejčastěji získávají informace od přátel a svého okolí (celkem 93 %). 

 Pouze 45 % obyvatel Prahy se může návštěvám kulturních akcí věnovat tak, jak by 

chtěli. Jako dva zásadní důvody, které jim v tom brání, uvádějí Pražané nedostatek 

volného času (42 %) a peněz (39 %).  Střední generaci chybí na kulturu čas, nejstarší 

generace nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky. 

 Pro současnou situaci na kulturní scéně je zajímavý fakt, že podle agentury STEM  

se spotřeba kultury mezi Pražany během následujících 15 let pravděpodobně nezmění, 

jelikož dojde k překřížení vlivu demografického stárnutí a zlepšující se úrovně celkové 

vzdělanosti Pražanů. Vzhledem k tomu, že momentálně je výzkum starý 10, 5 roku, 

                                                 
30

 STEM. Kulturní zájmy a potřeby obyvatel hlavního města Prahy [online]. 15. 12. 2004, [cit. 2015-04-09]. 

Dostupné z www: http://kultura.praha.eu/public/20/fa/7e/1184291_175607_Kulturni_potreby_ZZfin.doc  

http://kultura.praha.eu/public/20/fa/7e/1184291_175607_Kulturni_potreby_ZZfin.doc
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bylo by žádoucí údaje porovnat s novějšími (které bohužel nejsou k dispozici)  

a hypotézu buď vyvrátit, nebo porovnat.  

 

graf č. 1: Frekvence návštěvnosti jednotlivých kulturní akcí či zařízení napříč věkovými 

skupinami v % (Zdroj: STEM, sestaveno autorkou) 

 

 Zajímavé dotazování provedlo v roce 2007 i Centrum pro výzkum veřejného mínění 

při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky
31

. 1013 obyvatel Prahy starších 15 

let se zeptali na spokojenost s různými oblastmi života v České republice. Jediná otázka 

týkající se kultury zněla následovně: „Jak jste spokojen/a nebo nespokojen/a se současným 

stavem následujících oblastí v ČR: kultura.“ 14 % oslovených bylo se situací velmi 

spokojeno, 48 % spíše spokojeno, 26 % tak napůl, 5 % spíše nespokojeno a pouhá 2 % se 

cítila velmi nespokojeně. Celkově tak lidé při součtu odpovědí velmi spokojen a spíše 

spokojen vyjadřovali převážně pozitivní naladění a to v nadpoloviční většině, konkrétně 63 

%. Tento údaj ale vychází pouze z jedné jediné položené otázky a vystihuje proto pouze 

obecnou náladu, nikoli hlubší postoje a názory občanů. 

 Nejnovější výzkum týkající se divadelní situace v Praze je z roku 2014 a vytvořila ho 

pro Národní divadlo agentura ppm factum. Ve snaze dostat se k co nejaktuálnějším číslům 

jsem oslovila 5 výzkumných agentur (Sociotrendy, STEM, ppm factum, Nielsen a Ipsos), 

městskou část Prahy 8 i samotné Divadlo pod Palmovkou, zda podobné výzkumy nezadávaly 

či nevypracovávaly. Kromě agentury ppm factum však nikdo žádná aktuální data z divadelní 

                                                 
31

 CVVM. AV ČR. Spokojenost se stavem některých oblastí [online]. 9. 7. 2007, [cit. 2015-03-29]. Dostupné z 

www: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3434/f3/100707s_ps70709.pdf  

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3434/f3/100707s_ps70709.pdf
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oblasti neměl k dispozici. Z výzkumu agentury ppm factum týkajícího se názoru diváků  

na ceny vstupenek, kvalitu repertoáru a jednotlivých souborů Národního divadla včetně všech 

jeho scén apod., vyplynula zajímavá stratifikace návštěvníků jednotlivých scén, potažmo 

jejich návyků. Mezi nejzajímavější fakta, která jsou pravděpodobně obecně uplatnitelná  

pro všechna pražská divadla, patří například zjištění, že z tištěných materiálů se informuje 

pouhých 8 % návštěvníků Národního divadla
32

. Oproti tomu 75 % jich využívá k získání 

informací oficiální webové stránky divadla. Informace od rodiny a známých využívá čtvrtina 

návštěvníků Národního divadla, především důchodci, studenti a výjimeční návštěvníci 

divadel. Reklamu velká část lidí vůbec nezaregistrovala (44 %), pakliže si jí diváci všimli, 

týkalo se to většinou venkovní reklamy na ulici (34 %). Internetové reklamy si všimla pouze 

pětina lidí. Výzkum samozřejmě nabídl podstatně více pozoruhodných ukazatelů, ale jelikož 

se má práce nevěnuje přímo Národnímu divadlu, nemám zde bohužel prostor se výzkumu 

více věnovat.   

4. 2. 2 Přímá a nepřímá konkurence  

 

 Konkurenci Divadla pod Palmovkou lze rozdělit na primární a sekundární, resp. 

přímou a nepřímou. Primární konkurencí jsou všechna ostatní pražská divadla. Za sekundární 

konkurenci lze označit jakoukoli instituci nabízející potenciálním divákům jinou výplň 

volného času. 

 V roce 2012 bylo v celé České republice 153 divadel se stálým souborem, počet 

činoherních premiér uvedených v těchto divadlech dosáhl čísla 351.
33

 V roce 2013 počet 

divadel klesl o jedno na 152, naopak se zvýšil počet uvedených činoherních premiér, a to na 

371.
34

 Údaje za rok 2014 zatím nejsou k dispozici.  

 Podíváme-li se na situaci v hlavním městě, zjistíme, že v roce 2012 bylo v Praze 81 

divadel a divadelních agentur s vlastními soubory, které pravidelně produkují divadelní 

představení. K nim lze přičíst ještě 25 divadel tzv. stagionového typu
35

. V roce 2013 se 

souhrnný počet obou typů divadel vůbec nezměnil, ale došlo k nárůstu počtu divadel se 

                                                 
32

 ppm factum. Národní divadlo Praha [online]. 29. 1. 2014, [cit. 2015-04-11]. Dostupné pouze se souhlasem 

Národního divadla. 
33

 NIPOS. Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2012 a 2013 [online]. [cit. 2015-04-09]. 

Dostupné z www: http://www.nipos-mk.cz/?cat=126 
34

 tamtéž 
35

 Stagiona je: „Divadelní budova nebo sál bez stálého souboru. Repertoár je tvořen výlučně tituly hostujících 

souborů, nastudovaných jinde. Stagiona nabízí prezentaci, nikoli tvorbu či vznik nového díla.“ DVOŘÁK, Jan. 

Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005, s. 276. 
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souborem o dva (na 83) a k poklesu počtu stagion taktéž o 2 (na 23). Data za rok 2014 se 

zpracovávají, protože některé subjekty ještě vyplněný výkaz nedodaly.
36

 

 Dle průzkumu agentury STEM se pražští občané nejvíce zajímají o film (80 %). 

Následuje hudba (71 %) a literatura (69 %) a o stupeň níže si z hlediska zájmu stojí scénické 

(49 %) a výtvarné umění (42 %).
37

 Samotná Praha 8 nabízí svým obyvatelům kulturní vyžití 

v podobě 2 kin (Kino Atlas a multikino Ládví) a tří divadel (Divadlo Karla Hackera, 

Salesiánské divadlo a Divadlo pod Palmovkou). Žádná muzea ani galerie nejsou v oblasti 

relevantní. Divadlo Karla Hackera
38

 (a jeho součást Loutkové divadlo Jiskra) je velmi malým 

prostorem pro hostující soubory. Od října do dubna se v sobotu hrávají dětské pohádky, 

v neděli a některé úterky pak loutková představení. Pondělky večer nabízí scéna i tituly  

pro dospělé publikum. Těžištěm činnosti tohoto divadélka jsou ale programy pro mateřské  

a základní školy na Praze 8. Díky tomu je Divadlo Karla Hackera finančně podporováno 

kulturním odborem Prahy 8. V dubnu 2014 se Divadlo pod Palmovkou umístilo na třetím 

místě v anketě obyvatel Prahy 8 „Nejlepší na Osmičce. A to právě za Divadlem Jiskra  

a kinem Atlas. Prostor Salesiánského divadla
39

 je specifický především svým účelem,  

jako součást Salesiánského střediska mládež slouží převážně k realizaci představení 

neziskových organizací, základních uměleckých škol, skautů, různých amatérských souborů 

apod. Oproti předchozímu divadlu nabízí mnohem vyšší kapacitu hlediště, rovných 400 míst, 

ale opět svým působením Divadlu pod Palmovkou vzhledem k amatérské činnosti 

nekonkuruje. Nejpodstatnější konkurencí tak zůstávají pro divadlo další pražské scény, 

například Divadlo Komedie, Divadlo Na zábradlí nebo Švandovo divadlo. 

4. 3 Cílové skupiny 

 

 Dle Bačuvčíka se kulturní instituce obracejí jak na vnitřní, tak vnější veřejnost. Vnitřní 

veřejností rozumí autor zaměstnance a jejich rodiny, případně dobrovolníky pomáhající 

divadlu. S těmi povětšinou komunikuje divadlo přímo. S vnější veřejností probíhá 

komunikace skrze média, která jsou pro divadlo taktéž specifickou cílovou skupinou.
40

  

                                                 
36

 Tyto údaje nejsou zveřejněny, ale laskavě mi je dodala Eva Studeníkova z Centra informací a statistik kultury. 
37

 STEM. Kulturní zájmy a potřeby obyvatel hlavního města Prahy [online]. 15. 12. 2004, [cit. 2015-04-10]. 

Dostupné z www: http://kultura.praha.eu/public/20/fa/7e/1184291_175607_Kulturni_potreby_ZZfin.doc  
38

 Oficiální webové stránky Divadla Karla Hackera [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z www: 

http://www.divadlokh.cz/index2.php?menu=o_divadle  
39

 Oficiální webové stránky Salesiánského divadla [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z www: 

http://www.sdb.cz/co-delame/salesianske-divadlo/  
40

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2012. s. 28. 
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Toto rozdělení v podstatě odpovídá i běžnějšímu označení cílových skupin na primární  

a sekundární. K výběru správné cílové skupiny slouží segmentace, targeting a positioning. 

Mezi klasické cílové skupiny se řadí současní a potenciální diváci, senioři, studenti, VIP 

osobnosti, turisté atd.  

 

4. 3. 1 Segmentace 

 

 „Každý trh, i umělecký nebo divadelní, pro svou rozsáhlost a různorodost lze dále 

členit na několik menších částí, tvořených zákazníky s podobnými potřebami  

a spotřebitelskými zvyklostmi. Zákazníci zařazení do stejné skupiny musí shodně reagovat  

na určité marketingové podněty.“
41

 Tyto skupiny se nazývají segmenty trhu. Faktory, podle 

kterých se diváci do jednotlivých segmentů zařazují, jsou různé. Patří mezi ně věk, pohlaví, 

vzdělání, náboženství, životní zkušenosti a mnoho dalších. Divadelní segmentace rozlišuje 

dále různé preferované žánry, typy autorů apod. Segmentace trhu vyžaduje pečlivou analýzu, 

která se neobejde bez marketingových výzkumů. Divadlo může postupně získávat o svých 

divácích více informací a přizpůsobit tak svoji nabídku a poskytované služby. Pro účely 

divadla je vhodné zaměřit se na určité druhy segmentace a té přizpůsobit komunikaci.  

Z hlediska geografické segmentace jsou primární cílovou skupinou obyvatelé Prahy 8. 

Demografická segmentace nám může napovědět, pro jakou věkovou skupinu hrajeme a jaké 

má tato skupina vzdělání, příjmy apod.  

 Pro každé divadlo je také podstatné určit si pole své působnosti. Může se profilovat 

jako tradiční scéna s prověřeným repertoárem, nebo se může vymezit vůči ostatním divadlům 

provokativní současnou dramatikou. Oba zmíněné typy divadel jsou potřeba, jen musí mít 

divadlo ve svém poslání jasno a stejně jasně musí svou profilaci komunikovat cílovým 

skupinám. Šanci divadla soustředit se na malý segment, pokrýt ho precizně a utvořit si tak 

menší, ale o to věrnější publikum, zmiňuje například Kotler: „Jsem zastáncem názoru, že pro 

některé organizace je vhodnější vyhledávat tržní niky, než se dát cestou masového 

marketingu. Typickým příkladem jsou divadelní společnosti. Chicago má více než 120 

divadelních společností. Některé z nich cílevědomě vyhledávají tržní niky. Jedna skupina se 

zaměřuje jen na Shakespeara, jiná se zaměřuje na klasiky, některé skupiny na nejnovější 

dramatickou tvorbu. Otázka stojí následovně: Chceme stoprocentně uspokojit jeden typ 

                                                 
41

 HORÁKOVÁ, Iveta in DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 

2005. s. 258. 
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diváků, nebo povrchně všechny?“
42

 Současná divadelní scéna v Praze nabízí i různá 

alternativní uskupení, která podobné „díry“ na trhu vykrývá.  

4. 3. 2 Targeting 

 

 Targeting neboli zacílení představuje výběr jednoho nebo více vhodných segmentů,  

na které se divadlo bude při tvorbě marketingové a komunikační strategie zaměřovat.  

Čím více se od sebe zvolené segmenty liší, tím více by měla být diferencována i nabídka 

daného divadla. Je zcela klíčové, aby si divadlo zvolilo nejvhodnější segmenty, na které bude 

cílit. Samozřejmě si může vybrat cílení na více segmentů, stejně tak i cílení na jeden jediný. 

V takovém případě usiluje divadlo o pozici vůdce trhu v daném segmentu. Tuto profilaci 

divadel podporuje i výše zmíněná teze Kotlera, který tvrdí, že je pro řadu divadel lepší 

soustředit se naplno veškerým úsilím a zdroji na jednu oblast trhu. 

 Stěžejní je v dnešním marketingovém přístupu nevnímat diváka pouze jako zákazníka, 

kterému se něco prodává. Bude-li divadlo počítat s automatickou loajalitou diváka a nebude 

pro něj partnerem pro dialog, divák jednoduše odejde. Vazby, které k divadlu má, se netýkají 

pouze samotných představení, ale celkové zážitku, který si z návštěvy divadla odnese. A to je 

důležité si uvědomit. Od možnosti parkování, vlídnosti uvaděček a šatnářek, možnosti 

občerstvení až po čistotu toalet. V cílení na jednotlivé divácké segmenty by se měly podobné 

„drobnosti“ do strategie implementovat v co nejpersonalizovanější podobě.  

 

4. 3. 3 Positioning divadla  

 

 Je-li segmentace vnímána jako analytický koncept, positioning je v takovém případě 

konceptem strategickým. Jakmile je trh dobře rozdělen a definován, může se divadlo 

svobodně rozhodnout, jak chce být vnímáno a přijímáno cílovými skupinami. Positioning je 

tedy jakési místo, které divadlo v myslích uživatelů má, ukazuje, jakou pozici v jejich vědomí 

představuje. Volz podotýká, že v posledních letech se pojmy positioning a branding staly 

synonymy.
43

 Colbert rozlišuje dva druhy positioningu: positioning vztahující se k určitému 

segmentu a positioning vymezující se vůči konkurenci. Právě přizpůsobení se precizně 

                                                 
42

 KOTLER, P. in DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. s. 

76.  
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zanalyzovanému segmentu, který je pro divadlo nejstrategičtější, v tzv. koncentrované 

marketingové strategii, vidí Colbert pro kulturní instituce nejlepší cestu.
44

 

4. 3. 4 Další cílové skupiny   

 

 Umělecké organizace povětšinou závisí na financování vládou či místními 

organizacemi. V knize Creative Arts Marketing autoři zdůrazňují, že umělecké organizace se 

musí umět pohybovat v politickém prostředí. Toto prostředí chápou mnohem širším 

způsobem, než jen jako vládu, spatřují v něm široké spektrum názorů a zájmů veřejnosti,  

které ovlivňují organizaci. Všechny tyto zainteresované osoby a instituce souhrnně označují 

jako tzv. stakeholdery, kterým záleží na úspěchu umělecké organizace
45

. Stakeholderů je 

v případě divadla celá řada: nejen samotní zaměstnanci a jejich rodiny, ale i sponzoři, všechna 

média apod. Jejich prostřednictvím si divadlo buduje a udržuje dobrou pověst.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 2: Přehled stakeholderů umělecké organizace 

(Zdroj: adaptováno z Creative Arts Marketing, 2003) 

4. 4 Návštěvnost 

 

 Shrneme-li údaje o návštěvnosti ze všech tří výročních zpráv z let 2012, 2013 a 2014, 

vyjdou nám tato data. V roce 2012 si Divadlo pod Palmovkou udrželo velmi dobrou 
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návštěvnost ve výši 98, 3 %.
46

 Zajímavé je, že se údaj o návštěvnosti ve zprávě objevuje 

třikrát, z toho se jedno uvedení liší o desetinné číslo (místo 98, 3 % je uvedeno 98, 2 %). Údaj 

je ve zprávě uveden dvakrát ve tvaru 98, 3 %, berme jej proto jako správný v tomto tvaru. 

Celkově bylo v roce 2012 odehráno 191 představení na vlastní scéně a 43 na zájezdech. 

 Podíváme-li se na návštěvnost po měsících, z výroční zprávy za rok 2012 vyplývá,  

že v letech 2009 až 2012 byla průměrná návštěvnost nejvyšší v měsících listopad, prosinec  

a leden. Nejslabší bývá návštěvnost naopak od května do října (vyjma měsíců červenec  

a srpen, tzv. divadelních prázdnin). Tento jev je logický a očekávatelný, neboť v zimních 

měsících odpadá hodně venkovních volnočasových aktivit a navíc se často dávají lístky  

do divadel nebo roční abonmá jako dárek k Vánocům. 

 Navzdory povodňové krizi, která v roce 2013 zapříčinila menší počet repríz 

jednotlivých inscenací, dosáhla návštěvnost 96, 7 %. Vysokému číslu návštěvnosti napomohl 

zachovaný počet zájezdů, které měly stoprocentní návštěvnost. Odehrálo se celkem 118 

představení na vlastní scéně, 45 představení na zájezdech a 19 představení po Praze 

v pronajatých divadlech. Měsíční návštěvnost v roce 2013 ani 2014 není ve výročních 

zprávách zmíněna, proto nemohu tyto údaje doložit a porovnat je s rokem 2012. 

 Vzhledem k odložení plánované rekonstrukce nemohlo Divadlo pod Palmovkou 

dosáhnout stejné návštěvnosti, jako tomu bylo v předchozích letech. Pokles návštěvnosti se 

proto musí brát s rezervou a nelze z něj vyvozovat žádné závěry týkající se změny vedení 

divadla. Ve výroční zprávě za rok 2014 není uveden celkový počet představení, je ale zmíněn 

fakt, že divadlo překročilo plán zájezdové činnosti, a to z plánovaných 45 zájezdů počtem 49 

zájezdů. 

Rok Návštěvnost Rok Návštěvnost 

2007 83, 76 % 2011 97, 2 % 

2008 88, 97 % 2012 98, 2 % 
 

2009 86, 05 % 2013 96, 07 % 

2010 94, 99 %  2014 89 % 

 

tabulka č. 1: Přehled návštěvnosti Divadla pod Palmovkou 

(Zdroj: výroční zprávy divadla, sestaveno autorkou) 
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 Pro zajímavost uvádím kompletní přehled návštěvnosti Divadla pod Palmovkou mezi 

lety 2007 a 2014. Lze na něm pozorovat vývoj návštěvnosti během posledních 8 let a vlivy, 

které mají na návštěvnost nenadálé okolnosti, v tomto případě povodně a nutnost provozovat 

divadlo pouze provizorně, na zájezdech a pronajatých scénách.  

 

5. Komunikační aktivity divadla v letech 2012-2014 

 

 Na následujících stranách se zaměřím na popis a analýzu komunikačních nástrojů, 

které Divadlo pod Palmovkou využívá ke komunikaci s klíčovými cílovými skupinami  

i s odbornou veřejností. Zároveň se pokusím identifikovat problematické stránky komunikace 

a výzvy, které na divadlo v této oblasti ještě čekají. Stručně si představíme i cíle a vize vedení 

divadla. V této části práce se hodlám více zaměřit na současné vedení divadla a jeho 

komunikaci, nejen proto, že jsou k dispozici aktuálnější informace, ale i kvůli krizové situaci 

povodní v roce 2013, které muselo divadlo komunikovat směrem k veřejnosti. Zároveň se 

jedná i o delší etapu z vymezeného období. 

5. 1 Cíle, vize a poslání Divadla pod Palmovkou  

 

 Cíl jakéhokoli divadla, naplnit hlediště do posledního místa, zůstává stejný  

za jakéhokoli vedení. Ve vymezeném období, které v bakalářské práci sleduji, nicméně došlo 

ke změně vedení i uměleckých vizí. V prvotní éře režiséra a ředitele Petra Kracika došlo 

k vyšvihnutí souboru, inscenace byly kvalitní a měly jasný autorský styl. Od jisté doby se ale 

začalo divadlo přizpůsobovat poptávce po „lehčích“ žánrech a dřívější kouzlo částečně 

pominulo. Nadále sice zůstávaly na repertoáru klasické činoherní kusy, většinou ale byla 

hlavní role svěřena slavnému hostu a zdejší herci mu jen sekundovali. To sice mohlo částečně 

přitáhnout pozornost diváků, ale zároveň byli hostující umělci pro divadlo finanční zátěží. 

Zpětně tedy bylo dle mého názoru vizí Petra Kracika přilákat komerčnějším dramaturgickým 

plánem a slavnými hostujícími tvářemi více diváků a zároveň se umělecky „vykoupit“ 

uvedením několika náročnějších děl. 

 Současné vedení divadla v čele s Michalem Langem si klade za cíl pozvednout úroveň 

inscenační tvorby a diverzifikovat repertoár přizpůsobený na míru jednotlivým diváckým 

skupinám. Divadlo pod Palmovkou by tak mělo být schopno v co nejširší míře uspokojit 

kulturní potřeby co nejširšího počtu diváků, to vše za přijatelnou cenu. Propojením všech 
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cílových skupin by se měl z divadla stát důležitý spojovatel mladších i starších generací, 

místo setkávání a sebereflexe. Vizí současného vedení je oslovit stávající skupinu diváků 

zvyklou na klasická činoherní představení uvedením nových, herecky silných, inscenací. 

Mladší generaci si přeje přilákat a naučit chodit do divadla díky linii politického kabaretu a 

autorského divadla.
47

 

5. 2 Dramaturgický plán jako forma komunikace s divákem  
i odbornou veřejností 

  

 Dramaturgický plán, neboli „konkretizace filozofické, estetické a umělecké koncepce  

a směřování divadla;  konkretizovaná ideologie divadla, v důsledku výběr a sestava titulů  

na určité časové období.“,
48

 je základním stavebním kamenem každého divadla.  

Jeho prostřednictvím divadlo přizpůsobuje své produkty (inscenace) poptávce klientů 

(diváků). Jde ale o mnohem složitější proces, než je pouhé určení tužeb zákazníků, které běžní 

marketéři zjistí pečlivým průzkumem trhu. Musí se totiž skloubit dvě základní funkce 

divadelního procesu. Za prvé uspokojit diváka a nabídnout mu kvalitní představení, které si 

žádá. Za druhé musí ale tvůrci naplnit alespoň do určité míry své umělecké ambice, musí dojít 

k jejich tvůrčí seberealizaci. Konflikt mezi těmito dvěma úkoly je veskrze nežádoucí. 

 Dramaturgický plán je tedy jakýsi dialog, kterým divadlo začíná rozhovor se svým 

diváckým partnerem. Ten na tuto výzvu může zareagovat mnoha způsoby  nadšeně 

zaaplauduje tvůrcům při děkovačce, rozhodne se koupit si vstupenku na další představení, 

doporučí divadlo přátelům, nebo zklamán již nikdy do divadla nepřijde. Jakákoli z výše 

zmíněných reakcí je odpovědí na snahu tvůrců. A divadlo by mělo budovat pomocí 

dramaturgického plánu vztah se svým divákem. Inscenace je výrobním produktem divadla  

a z velké části pro něj platí stejná pravidla jako pro vývoj a prodej jakéhokoli jiného produktu. 

Dlouhý vývoj výrobku (zkoušení inscenace), uvedení na trh/launch (premiéra), propagace 

nebo rychlé stažení z nabídky (repertoáru) v případě nezájmu zákazníků (diváků). Rovněž 

stejně jako jakýkoli jiný produkt, i divadelní inscenace vykazuje v číslech jasné statistiky. 

Například návštěvnost, rychlost vykoupení vstupenek, ohlasy v médiích a odborných 

periodikách atp.  
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 LANG, Michal. Projekt do výběrového řízení na ředitele Divadla pod Palmovkou. In: Divadelní noviny 

[online]. 31. 3. 2013, [cit. 2015-04-01]. Dostupné z www: http://www.divadelni-noviny.cz/probudit-divadlo-

pod-palmovkou-ze-spanku 
48

 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005, s. 72. 
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 Divadlo pod Palmovkou uvedlo ve zkoumaném období let 2012 až 2014 celkem 14 

inscenací
49

, z toho 6 pod vedením ředitele Kracika a 8 pod taktovkou ředitele Langa. 

Dramaturgický plán tak je nutné rozdělit do dvou větví, které se místy proplétají, neboť 

některé inscenace jsou na repertoáru i pod novým vedením.  

 Během Kracikovy éry bylo zvykem tvořit repertoár divadla především klasickými 

tituly světové dramatiky (Tramvaj do stanice touha; Králova řeč), situačními komediemi (Sám 

na dva šéfy; August, August, august) a muzikály (Kdyby tisíc klarinetů). Divadlo se tak 

profilovalo jako klasická činoherní scéna s častou hudební složkou. Divadlo dramaturgickým 

plánem nedělilo publikum do více cílových skupin, vše cílilo středoproudově, tzv. 

mainstreamově. 

 Langova dramaturgická koncepce jasně rozlišuje nabídku titulů pro dvě vymezené 

cílové skupiny. Pro typického diváka zvyklého na klasické tituly je určena hlavní linie 

repertoáru: inscenace Lorcovy Krvavé svatby, Shakespearův Othello nebo Goldoniho Poprask 

na laguně. Na linii mladého diváka cílí autorská tvorba Braňa Holička (Hrabe ti? aneb Hrabal) 

nebo Tomáše Svobody (Miloš Ubu II aneb bude líp? Ne?). Dále i Můj romantický příběh 

nebo zdramatizovaný blog 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje bába je komedie. Hra Dva 

ubohý Rumuni, co mluvěj polsky se dokonce hraje v češtině poprvé.  Postupným uváděním 

méně komerčních titulů a dáváním více prostoru autorské tvorbě se snaží současné vedení 

přilákat i pozornost odborné veřejnosti.  

 

5. 3 Komunikace s diváky 

 

 Ke komunikaci s diváky a širokou veřejností využívá Divadlo pod Palmovkou mnoho 

komunikačních nástrojů, jejichž přehled a stručnou charakteristiku v práci předkládám. 

Jednotlivé nástroje komunikace jsem podrobila kritické analýze a v závěru se pokusím 

divadlu doporučit, jak by mohlo diváka oslovit lépe. 

 

5. 3. 1 Logo divadla  

 

 Nejviditelnějším vizuálním prvkem divadla je v jeho komunikačních aktivitách logo, 

které je přítomno na všech tiskových materiálech, na internetových stránkách i nad vchodem 

do samotného divadla. Logo, které je nejzákladnější informací o společnosti a má nejen 
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rozlišovací a propagační, ale i obrannou funkci, by se dle Dvořáka nemělo téměř vůbec 

měnit.
50

 Pokud ano, pak pouze etapovitě. Přesně do této kategorie spadá i Divadlo  

pod Palmovkou, které měnilo v posledních letech logo několikrát, vždy však po etapách  

a s jasným úmyslem. 

 Původní logo, které divadlo používalo ještě před povodněmi v roce 2012, vytvořil 

Martin Taller. Ten byl rovněž autorem grafické podoby plakátů a programů. Poslední 

program zpracovával v roce 2014 k inscenaci Králova řeč, která byla rovněž poslední 

inscenací Kracikova vedení. Logo bylo černobílé a zobrazovalo pouze název divadla spolu  

s logem hlavního města Prahy.  

 

 
 

obrázek č. 3: Tallerova verze loga 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 Po Tallerovi zjednodušil logo David Cígler, který odebral čáru podtrhující slovo 

divadlo a logo hlavního města. Později Cígler také přizpůsobil logo divadla povodním. Došlo 

k přidání slov „nad vodou“, která symbolicky smývá malá vlnka. Do loga se tak vkusně  

a hravě promítlo odhodlání divadla nevzdat se. V té době ještě divadlo netušilo, že se bude  

na vlnách nejistoty houpat ještě další 2 roky. 

 

obrázek č. 4: Cíglerova zjednodušená verze loga 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

obrázek č. 5: Cíglerova povodňová verze loga 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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 Více se později ujala až přepracovaná verze povodňového loga bez „záchranného 

kruhu“, kterou má na svědomí Pavel Kocych. Změnila se barevnost loga a také se začala 

aktivně používat papírová lodička s logem divadla. 

 

obrázek č. 6: Kocychova verze loga a lodička s logem 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 Divadlo pod Palmovkou vypsalo v březnu 2014 veřejnou soutěž na návrh nového loga 

a celkové grafické podoby komunikace
 51

. V dubnu měl být představen vítězný návrh. To se 

ale nestalo, na internetových stránkách ani na sociálních sítích k žádnému oficiálnímu 

uzavření a vyhlášení nedošlo. Z divadla jsem poté získala informaci, že z výběrového řízení 

nevzešel žádný vítězný návrh, divadlo si v pravidlech vyhradilo možnost žádný návrh 

nezvolit, a proto se soutěž zrušila. Následně zadal Petr Babák, vedoucí Ateliéru grafického 

designu a nových médií na UMPRUM a člen Design Cabinetu, zpracování loga svým 

studentům. Uspěl návrh Martina Ponce, který již divadlo schválilo. Zatím ještě ale není 

oficiálně odkryto. Barbara Tůmová, vedoucí oddělení marketingu a produkce, mi jej ale 

laskavě k účelům této práce poskytla (viz obr. č 7). V budoucnu se libeňská scéna zahalí  

do černobílé kombinace a prezentovat se bude výlučně písmeny PP, se kterými si bude různě 

pohrávat. Počítá se s velkou variabilitou, kdy se má logo stát prostorem pro další sdělení. 

Jeden z prvních vizuálů si hraje s písmeny P takto: Palmovka přežila, přijďte po prázdninách. 

Tím, že jsem do této kapitoly zahrnula i budoucí podobu vizuální komunikace sice přesahuji 

mnou vymezené období sledování, pokládám to ale za nevyhnutelné, ba navíc přínosné, 

jelikož zasazuji informace do širšího kontextu a zároveň předkládám zcela unikátní a zatím 

nezveřejněné podklady.   
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obrázek č. 7: Budoucí verze loga od Martina Ponce 

(Zdroj: Barbara Tůmová, Divadlo pod Palmovkou) 

 

 Autorem dalšího loga, tentokrát však pouze odnože libeňské scény  studia 

PALMOFFka, je opět Martin Ponec. Logo vychází ze základního nového loga celého divadla 

a cílí jasně na mladší publikum, kterému je PALMOFFka určena. Výhodou loga je, že se 

počítá s jeho variabilitou. Uvádím tedy jednu z možných podob loga studia. 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 8: Logo studia PALMOFFka (grafika Martina Ponce) 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 Slovní hříčka, která si pohrává s anglickým výrazem OFF (pryč, mimo),  

který v kontextu divadla často představuje alternativní směřování, mi trochu připomíná 

Švandovo divadlo a jejich inscenaci Smíchoff/on k připomenutí výročí 130 let divadla. 

Pravděpodobně je ale podobnost náhodná.  
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5. 3. 2 Vizuální podoba divadla 

 

 Divadlo je kulturním stánkem. V přeneseném i doslovném významu, neboť konkrétní 

divadlo je neodmyslitelně spojeno s konkrétní budovou. Sídlo divadla tak vysílá signál  

o svém působení, repertoáru, ale i vkusu. Budova Divadla pod Palmovkou prošla v roce 1995 

rozsáhlou rekonstrukcí, která hledišti vrátila jeho secesní podobu. Foyer divadla bylo rovněž 

doplněno křišťálovými lustry a celkově působilo velmi tradičně (přílohy č. 2 až 5). V roce 

2002 muselo kvůli povodním divadlo projít nečekaně další rekonstrukcí. V současné době se 

mění vizuální podoba budovy nejen zevnitř, ale i zvenčí (příloha č. 6). Návrh nové podoby 

divadla  počítá se stále populárnější černobílou kombinací, která bude rovněž ladit s grafickou 

podobou chystaných tiskovin. 

 

5. 3. 3 Internetové stránky  

 

 Internet je v dnešní době nepostradatelným nositelem informací, a pokud společnost 

není na internetu dohledatelná, jakoby neexistovala. Každé divadlo, které se snaží 

komunikovat se svým divákem, by mělo mít nejen spuštěné vlastní stránky, ale především by 

mělo intenzivně pracovat na jejich podobě a obsahu. Návštěvník internetové stránky je 

potenciální divák, proto by měl styl stránek korespondovat s uměleckým směřováním divadla 

a pomáhat tak budovat v myslích návštěvníků pozitivní obraz divadla. Internetové stránky 

Divadla pod Palmovkou (příloha č. 8), které jsou momentálně v provozu, vytvořil v roce 2009 

Leoš Půlkrábek (3nicom websolutions) ve spolupráci s grafičkou Ayyou (Alena Dvořáčková). 

Hodnocení stránek lze rozdělit do dvou kategorií  hodnocení obsahu stránek a grafického 

zpracování.  

 Zaměříme-li se na množství informací na internetových stránkách divadla, zjistíme,  

že jich je dostatek. V některých sekcích snad až příliš. Návštěvník přichází na stránky divadla 

především pro informace o programu a jednotlivých inscenacích, případně si přes stránky 

rezervuje vstupenky. Neměl by být zahlcen a informace by měly být uspořádány přehledně. 

Stránky Divadla pod Palmovkou obsahují 10 sekcí, z nichž většina má v průměru ještě 6 

podsekcí. Uspořádání informací je zmatené a často se jedna a tatáž informace dubluje  

na několika místech. Výroční zprávy jsou například umístěny v sekci O DIVADLE, zároveň 

jsou ale na hlavní stránce ještě jednou zvlášť. Stejně tak se zdvojuje odkaz na facebookový 

profil divadla a sekce PRO MÉDIA. Tiskové zprávy jsou dokonce k nalezení ve třech sekcích 

(ARCHIV, AKTUALITY a PRO MÉDIA). Podobná situace se opakuje a zbytečně stránky 
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zahlcuje, čímž návštěvníkovi ztěžuje orientaci. Z mého pohledu jsou stránky i příliš agresivní. 

Na úvodní stránce současně běží nápis obsahující aktuality, co pár vteřin se mění banner 

jednotlivých inscenací, a do toho bliká proklik REZERVACE ON-LINE. Vše v jiném 

barevném provedení a jiných časových sekvencích. K tomu všemu se ještě automaticky  

po načtení úvodní strany spustí zvuková ukázka z inscenace Othella. Větší jednoduchost by 

celku jistě prospěla. Jak jsem již zmínila, obsah stránek je taktéž vyčerpávající. Návštěvník 

má možnost dozvědět se novinky z běžného provozu, avizují se změny termínů představení, 

změny otevírací doby pokladny, jubilejní představení, různé rozhovory s herci, fotoreportáže 

apod. Hodnotná je pro komunikaci divadla s diváky sekce DISKUZE, resp. návštěvní kniha, 

do které mohou diváci zapsat různé komentáře, dojmy nebo klást dotazy. Od spuštění 

poslední verze stránek v roce 2009 přibylo v diskusi 233 příspěvků, v drtivé většině 

pozitivních. Kliknutím na loga jednotlivých partnerů se přesměrujete na jejich internetové 

stránky. 

 Design stránek je již zastaralý a nutně by potřeboval aktualizovat. Grafika navíc 

nekoresponduje se stylem ostatních propagačních materiálů Divadla pod Palmovkou  

ani s podobou loga. Jednotný není typ písma, jeho velikost ani celkové barevné sladění.  

Na celé úvodní stránce není nikde, natož viditelně, umístěno logo divadla, což shledávám jako 

tristní. Liší se i velikost používaných fotografií a texty působí roztříštěně. Celkově není 

uživatelské prostředí internetových stránek divadla příznivé.  

 Nové vedení shledalo online prezentaci divadla jako nevyhovující a rozhodlo se 

situaci postupně zlepšit. Na grafické podobě plánovaných internetových stránek se podílí 

Martin Ponec (autor loga PALMOFFky a budoucího loga celého divadla). Lze tedy 

předpokládat jednotný styl nejen na internetu, ale i u grafiky veškerých tiskových materiálů, 

které má Ponec na starost. Technicky buduje nový web Kamil Ignác a ke spuštění by mělo 

dojít koncem května 2015. Web bude dostupný z nové adresy www.podpalmovkou.cz, kterou 

si divadlo již zaregistrovalo. Opouští tak zavedenou, ale poměrně dlouhou adresu 

www.divadlopodpalmovkou.cz.  

 

 

  

http://www.podpalmovkou.cz/
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/
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5. 3. 4 Sociální sítě  

 

 Moderní divadlo musí používat k oslovování svého diváka všechny dostupné 

komunikační kanály. Vzhledem k narůstajícímu počtu aktivních uživatelů internetu  

a sociálních sítí napříč věkovými skupinami, je přítomnost Divadla pod Palmovkou  

na sociálních sítích nutností. Interakce s diváky na sociálních sítích má navíc v porovnání 

s jinými komunikačními kanály několik výhod. Za prvé se odehrává v reálném čase. Zdánlivě 

nepodstatný fakt je ale stěžejní pro včasné reagování na případnou kritiku či chválu. Uživatele 

sociálních nezajímá, zda na jeho komentář budete reagovat za pár dní. Chce reakci ihned.  

A na rozdíl od emailu či soukromého hovoru vidí vaši reakci všichni ostatní. Je proto 

neskonale důležité reagovat ihned, korektně a získat body na svou stranu. Lépe lze díky 

reálnému času zužitkovat i doprodej vstupenek na večerní představení, změny v programu 

apod. Během sledovaného období využívalo divadlo těchto tří sociálních sítí  Facebook, 

Twitter a YouTube. 

5. 3. 4. 1. Facebook 

  

 Celosvětově je nejrozšířenější sociální sítí Facebook, který umožňuje uživatelům sdílet 

mezi svými přáteli různé odkazy, fotografie, videa i statusová vyjádření vlastních pocitů  

a myšlenek. Díky vzájemné interakci v reálném čase lze získat obrovskou pozornost širokého 

okruhu uživatelů. Zákonitosti komunikace na sociálních sítích shrnuje Alžběta Málková  

ze společnosti SUN Marketing: „Sociální sítě jsou svým charakterem méně formální 

komunikační kanál, kde strohá korporátní komunikace příliš nefunguje. Při správně zvolené 

strategii působení na Facebooku je však potenciál zasáhnout skutečně relevantní skupinu 

uživatelů a budovat dlouhodobé vztahy obrovský.“
52

 

 V roce 2014 měl Facebook 1,3 miliardy uživatelů po celém světě. Počet českých 

uživatelů sociální sítě Facebook se v roce 2014 pohyboval kolem 4,2 milionu.
53

 Facebook 

samozřejmě neumožňuje jen zakládání osobních profilů, ale dává prostor i různým 

organizacím a skupinám. Ty si mohou vytvořit místo osobního profilu jakousi vlastní stránku. 

Princip zůstává podobný až na fakt, že „přátelství“ zde není zcela rovné. Administrátoři  

(v našem případě divadelního) profilu získávají přístup k osobním informacím fanoušků 

                                                 
52

 SUN Marketing. Strategie využití sociálních sítí [online]. 3. 11. 2014, [cit. 2015-04-19]. Dostupné pouze se 
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svého profilu. V přehledu vidíte jejich nedávnou aktivitu a jménem divadla na ni můžete 

reagovat. Podceňovat se nesmí ani hodnota „social networking“ (sociálních vazeb). Správnou 

interakcí se svými fanoušky se můžete dostat do okruhu přátel svých diváků. Jakmile vás 

budou fanoušci „lajkovat“, sdílet váš obsah nebo se o vás jen pochvalně vyjádří, dělají vám 

zdarma skvělou reklamu. Funguje to ovšem i naopak, pokud se jim z nějakého důvodu 

znelíbíte. Díky možnosti sběru konkrétních informací o svých fanoušcích je Facebook velmi 

cenným marketingovým nástrojem a pro Divadlo pod Palmovkou je primární sociální sítí. 

 Na Facebooku si zřídilo Divadlo pod Palmovkou profil 5. května 2010. K 19. dubnu 

2015 měla facebooková stránka Divadla pod Palmovkou přesně 2 771 „přátel“. Toto číslo je  

o trochu nižší (2 265), zaměříme-li se na počet uživatelů, kteří kliknuli na tlačítko „To se mi 

líbí“. Pro srovnání uvádím počet fanoušků, kteří odkliknuli „To se mi líbí“ na profilech 

několika jiných pražských scén. 

 

Počet fanoušků na Facebooku (k 19. dubnu 2015) 

 řazeno vzestupně 

Divadlo Na Fidlovačce 4 069 Švandovo divadlo 7 881 

Divadlo Na Vinohradech 5 701 Dejvické divadlo  9 352 

Divadlo v Dlouhé 6 376 Divadlo Karlín 11 236 

 

tabulka č. 2: Přehled počtu fanoušků různých divadel na Facebooku 

(Zdroj: Facebook, sestaveno autorkou) 

 

 Na svém facebookovém profilu se divadlo charakterizuje následovně: „Divadlo  

pod Palmovkou je pražským profesionálním divadlem s více než šedesátiletou úspěšnou 

tradicí. Jeho členy jsou přední osobnosti pražského divadelního života. Na repertoáru 

Divadla pod Palmovkou najdete ta nejlepší díla světové dramatiky, skvělé komedie i žhavé 

divadelní novinky. Usilujeme o poctivé a moderní divadlo, které by zobrazovalo velké lidské 

příběhy a člověka v celé jeho složitosti a kráse.“
54

 Motto divadla oslovuje především ženy, 

které tvoří 67 % fanoušků. Muži představují zbylých 32 %. Poměr aktivních uživatelů je u žen 

dokonce ještě vyšší, rovných 74 % oproti 26 % aktivních mužů. Nejvíce fanoušků má divadlo 

u obou pohlaví ve věkové skupině 25-34 let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé ve věku 
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 Oficiální profil Divadla pod Palmovkou na sociální síti Facebook [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupný z 

www: https://www.facebook.com/Palmovka/info?tab=page_info 

https://www.facebook.com/Palmovka/info?tab=page_info


   

35 

 

35-44 let a třetím početným zastoupením jsou uživatelé mezi 18-24 lety (viz graf č. 2). 

Nejpočetněji jsou logicky facebookový fanoušci divadla zastoupeni v Praze. 

 

graf č. 2: Rozložení fanoušků Divadla pod Palmovkou na Facebooku dle pohlaví a věku 

(Zdroj: Facebook Insights) 

 

 Divadlo je na facebookovém profilu aktivní, příspěvky přidává v adekvátním časovém 

rozmezí. Za posledních 6 měsíců přidalo divadlo za měsíc průměrně 25, 5 příspěvku. Některé 

z nich byly propagovány placenou reklamou. Tyto příspěvky měly větší dosah a patřily mezi 

ně například pracovní nabídka na pozici inspicienta v divadle, různé soutěže nebo přání 

příjemných svátků. Pokud chce divadlo na sociálních sítích uspět, musí produkovat kvalitní 

obsah, který nabídne fanouškovi přidanou hodnotu z využívání stránky. Tento úkol plní 

soutěžní aplikace a záložky, které poskytují uživatelům zajímavé nebo praktické informace  

a v neposlední řadě zábavu. Obsah příspěvků Divadla pod Palmovkou tvoří převážně 

informace o nadcházejících představeních, pohledy do zákulisí, seznamování se členy 

uměleckého souboru, změny programu, ohlasy v médiích, soutěže o vstupenky apod.  

Ty probíhají formou položených otázek na profilu divadla. Průměrný počet zúčastněných je 

poměrně nízký, stejně jako celková aktivita fanoušků. Reakce fanoušků jsou ale v drtivé 

většině pozitivní. Divadlo se s nimi snaží aktivně komunikovat a reagovat na jejich dotazy, 

podněty a komentáře. Návštěvníci profilu Divadla pod Palmovkou si nejčastěji zobrazují 

audiovizuální příspěvky a zprávy o chystaných premiérách. Zaujalo je i studio PalmOFFka. 

Profil divadla je samozřejmě propojen i s internetovými stránkami Divadla pod Palmovkou. 

 Je dokázáno, že nejvíce sdílení na Facebooku získávají příspěvky, které obsahují slova 

jako je inspirovat, bavit, říct, odeslat nebo varovat.
55

 Proto by bylo žádoucí tato výhodná 

slova při tvorbě příspěvků reflektovat. Především slovesa jako bavit a inspirovat přesně 

zapadají do divadelního prostředí. Atraktivní příspěvek se ale nemá šanci fanouškům zobrazit, 
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pokud bude zveřejněn v nevhodný čas. Chcete-li mít šanci uspět proti algoritmům šíření 

příspěvků na Facebooku, nedoporučuje se vyvěšovat příspěvky v neděle večer a všední dny 

po osmé hodině večer. Naopak se dle nedávných analýz doporučuje středa kolem třetí hodiny 

odpoledne (obrázek č. 9). Divadlo pod Palmovkou zveřejňuje posty většinou mezi  

10. a 11. hodinou ranní, což se nejeví jako ideální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 9: Doporučovaný čas zveřejňování příspěvků na sociálních sítích  

Facebook a Twitter (Zdroj: Sunitka.cz ) 

 

5. 3. 4. 2. Twitter  
  

 Twitter se od Facebooku odlišuje především typem sdíleného obsahu. Vzhledem 

k velmi omezené délce jednotlivých příspěvků (140 znaků) jde především o stručnost, 

údernost a aktuálnost. Příspěvky zveřejněné na Twitteru mají oproti Facebooku také 

nespornou výhodu toho, že se neztrácí v záplavě postů obsahujících obrázky, videa a různé 

odkazy jako je tomu na Facebooku. Celosvětově má Twitter 645 milionů uživatelů. U nás jich 

bylo v roce 2014 přibližně 186 tisíc.
56

 Počet majitelů twitterového účtu roste, navíc jeho 

uživatelé představují zajímavou sociodemografickou skupinu. Ačkoli jde v porovnání 

s Facebookem o minoritní komunikační kanál, oblíbili si ho především inovátoři, novináři  

a politici, které zajímá aktuální dění.  

 Na Twitteru jsou nejvyhledávanější slova tato: zadarmo, sociální sítě nebo nový 

příspěvek na blogu
57

. Velikým plusem je i možnost tzv. retweetování (sdílení vašeho 
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příspěvku). Pokud přidáte prosbu o retweet, jde o doporučení vašeho postu a ten se tak 

dostane k mnohem širšímu okruhu uživatelů. S ideální dobou zveřejňování je situace podobná 

jako u Facebooku, jak ukazuje předchozí obrázek. Rozhodně se vyplatí být na Twitteru 

aktivní spíše odpoledne než dopoledne. 

 Na twitterový profil divadla se lehce dostanete proklikem z internetových stránek 

Divadla pod Palmovkou, aniž byste sami museli mít twitterový účet. Jedná se o jediné 

médium, ve kterém začalo divadlo používat nové logo (na Facebooku ani internetových 

stránkách zatím k vidění není). Profil divadla na Twitteru je jednoduše řečeno mrtvý. Založen 

byl 21. listopadu 2014. Od té doby bylo zveřejněno pouze 9 tweetů, které dělí i několik 

měsíců. Profil má pouhých 7 followerů a samo divadlo sleduje 41 jiných twitterových účtů. 

To je nepoměr, který by se měl v brzké době napravit. Pro porovnání uvádím počet followerů 

Švandova divadla (230). V ideálním případě by se mělo docílit situace, kdy budou followeři 

ochotni retweetovat příspěvky divadla. Ty se dosud týkaly především přání klidných 

vánočních svátků a změny umístění pokladny divadla během rekonstrukce. 

5. 3. 4. 3 YouTube 
   

 Třetí a poslední sociální sítí, kterou Divadlo pod Palmovkou využívá, je video kanál 

YouTube. Jeho účel je jasný, lze skrz něj sdílet pouze video obsah. Odkaz na video  

na YouTube můžete jednoduše vložit do kteréhokoli příspěvku na jiných sociálních sítích  

a jednoduše tak používané kanály propojit. 

 Na YouTube nalezneme 3 zdroje videí týkajících se Divadla pod Palmovkou 

(pomineme-li amatérská videa fanoušků)  oficiální profil Divadla pod Palmovkou, videa 

nahraná dramaturgem divadla Ladislavem Stýblem a videa zveřejněná na online televizním 

kanálu Alternativa TV. 

 Oficiální profil divadla byl registrován 20. listopadu 2013 a jeho obsah aktivně 

odebírá 9 uživatelů. Na profilu je nahráno celkem 9 videí, která mají souhrnně 5 475 

zhlédnutí.  YouTube profil Divadla pod Palmovkou je propojen s internetovými stránkami 

divadla i s Facebookem. 

 Ladislav Stýblo, dramaturg libeňské scény, má na YouTube od 13. ledna 2010 zřízen 

vlastní profil. Ten využíval do doby, než byl založen oficiální profil divadla pouze k šíření 

videí týkajících se libeňské scény. Žádný soukromý obsah zde nezveřejňoval, proto lze tedy 

tento soukromý uživatelský profil považovat za první verzi profilu Divadla pod Palmovkou. 

Celkem Stýblo zveřejnil 14 videí týkajících se pěti inscenací a má 4 odběratele videí. Počet 
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zhlédnutí jednotlivých videí nesmírně kolísá, pohybuje se od 631 (Svatá Jana) po 16 386 

(Sugar) přehrání.
58

 

 Alternativa TV zveřejňuje ukázky z divadelních představení Divadla pod Palmovkou 

od roku 2008. Kolem třiceti videí zobrazuje nejčastěji pětiminutové úseky z konkrétních 

představení. Počet zhlédnutí opět velmi kolísá, což je dáno například i dobou nahrání videa 

(již nemusí být aktuální). Nejvyšší počet zhlédnutí má video z představení Králova řeč (2 638) 

a nejméně naopak rozhovor s Petrem Kracikem o inscenaci Báječná neděle (pouhých 10 

přehrání). 

 

5. 3. 5 Tiskové materiály 

 

 Tiskoviny, kterými se divadlo propaguje a informuje o své kulturní nabídce, se mohou 

pomyslně rozdělit do dvou skupin. Na ty, které jsou distribuovány přímo v budově divadla 

(například programy jednotlivých inscenací, měsíční programy, fotografie z inscenací visící 

na chodbě divadla, fotografie hereckého souboru, vstupenky, letáčky, plakáty inscenací)  

a na ty, s nimiž se lze setkat mimo divadlo samotné, třeba na placených reklamních plochách 

ve městě (převážně plakáty, měsíční programy, různé letáčky atp.). Škála využití těchto 

materiálů je takřka neomezená. Propagační tiskové materiály tiskne pro Divadlo  

pod Palmovkou tiskárna Geoprint. 

5. 3. 5. 1 Programy  

 

 Grafikou programů i všech ostatních tiskovin byl pod vedením ředitele Petra Kracika 

pověřen Martin Taller. Od roku 2012 měl na starosti již jen tvorbu programů. Poslední 

premiérou, ke které navrhl program, byla inscenace Králova řeč. Nové vedení divadla 

ukončilo s Tallerem spolupráci úplně, neboť přišlo s vlastními spolupracovníky. Problém  

v komunikaci s Tallerem nastal ve chvíli, kdy bylo nutné zadat dotisky programů, a zjistilo se,  

že si minulé vedení divadla nenechávalo od grafika zaslat programy v tiskových datech.  

Ta posléze Taller odmítl divadlu poskytnout. Divadlo tak nemělo tisková data k programům  

a pozdější grafik Pavel Kocych musel některé programy znovu vytvářet. Od podzimu 2012  

do podzimu 2013, čili i přes etapu povodní, byl hlavním grafikem libeňské scény David 

Cígler. Po něm převzal tento úkol Pavel Kocych. Nastupujícím grafikem divadla bude  
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od sezony 2015/2016 Martin Ponec, autor loga PALMOFFky, který také chystá novou 

podobu celé vizuální komunikace. 

 Programy lze rozdělit na měsíční programy a programy jednotlivých inscenací. 

Vzhledem k tomu, že za poslední roky měnilo divadlo několikrát grafika, podoba programů  

i plakátů je dost proměnlivá, jak se můžete přesvědčit v přílohách č. 8 a 9. Liší se barevnost, 

písmo i celkový koncept programů. Na přední straně měsíčního programu je většinou 

fotografie z připravované, případně nejnovější inscenace. Dále obsahuje program rozhovor 

s některým členem uměleckého souboru, přehled aktualit nebo souhrn repertoáru divadla.  

I obsah programů se ale během posledních let měnil. V době, kdy divadlo kvůli povodním 

provozně stagnovalo, se například program značně zkrátil. 

 

5. 3. 5. 2 Plakáty 

 

 Plakát je charakteristický nástroj divadelní propagace, který může sám o sobě 

představovat umělecké dílo. Stačí si vzpomenout třeba na Alfonse Muchu a jeho plakáty pro 

divadelní divu Sarah Bernhardt. Plakáty slouží ke komunikaci s širokou veřejností,  

které divadlo prostřednictvím plakátu sděluje, jaké inscenace jsou právě teď připraveny 

diváka potěšit. Obsahují základní údaje o tvůrčím týmu a často lákají na tvář protagonisty 

hlavní role. Méně často je pak plakát pojat abstraktněji. V Divadle pod Palmovkou je tradičně 

plakát pojat poměrně konzervativně. Zachycuje většinou hlavní představitele inscenace, 

případně se snaží navodit atmosféru inscenace obrazivým způsobem. Plakáty jsou 

umisťovány v okolí divadla a podle finančních možností i na pronajatých reklamních 

plochách v centru města. Divadlo většinou kupuje maximálně 10 reklamních ploch (tzv. city 

light). Pokud jede Divadlo pod Palmovkou na zájezd a místní divadlo si nějaké plakáty přeje, 

jsou jim poslána tisková data a divadlo si pak tiskne plakáty samo (Divadlo pod Palmovkou 

tedy neplatí náklady na tisk). Dále se tisknou již jen plakáty do vitrín v budově Divadla  

pod Palmovkou. Výjimkou byla akorát inscenace Dvou ubohých Rumunů, co mluvěj polsky. 

Jelikož se představení odehrávají v alternativním prostoru Rock Café, dodalo Divadlo  

pod Palmovkou do Rock Café přibližně 20 propagačních plakátů. Plakáty, programy a letáčky 

menších formátů jsou po domluvě distribuovány i do různých kulturních institucí. Ukázky 

plakátů naleznete v přílohách pod č. 10.   
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5. 3. 5. 3 Vstupenky 

 

 Vstupenka do divadla má primárně praktickou funkci. Divák se s ní prokáže u vstupu 

do sálu a tím její krátký životní cyklus většinou končí. Existují ale i diváci, kteří si vstupenky 

rádi uchovávají jako památku na představení, které navštívili. Vstupenka plní tedy i funkci 

propagační a upomínkovou. Je proto žádoucí, aby divadlo reprezentovala co nejlépe. A to jak 

po estetické, tak informační stránce. 

 Vstupenky, které vydává Divadlo pod Palmovkou, se v posledních letech nezměnily. 

Pozadí světle zeleného matného papíru vyplňuje multiplikované logo divadla (starší verze bez 

dodatku NAD VODOU). Na vstupence jsou kromě běžných údajů o začátku vystoupení, čísle 

sedadla a ceně také kontaktní údaje. Zadní strana vstupenky je téměř prázdná. Jsou na ní 

uvedena akorát běžná varování o tom, že prodané vstupenky se zpět nepřijímají a že diváci, 

kteří přijdou pozdě, budou vpuštěni pouze na balkón. Kromě těchto pár větiček je zde již jen 

logo Kooperativy, „generálního partnera divadla“. Tady ale dochází k zásadnímu 

komunikačnímu omylu, neboť pojišťovna Kooperativa byla partnerem divadla jen od roku 

2008 do 30. 6. 2013. Po vyplacení pojistného plnění po posledních povodních již odmítla 

Kooperativa divadlo znovu pojistit proti záplavám a ukončila i sponzorské partnerství.  

Nyní je divadlo pojištěno u Allianz pojišťovny. Divadlo tak na vstupence nejen mystifikuje 

diváka, ale zároveň dělá neplacenou reklamu společnosti, která již dávno divadlu nepřispívá. 

Bylo by tedy žádoucí vstupenky okamžitě změnit. Barbara Tůmová, vedoucí oddělení 

marketingu a produkce, mi tento omyl zdůvodnila prozaicky. Vzhledem ke složité situaci 

divadla v provizorním popovodňovém provozu chce divadlo co nejvíce ušetřit, a tak 

spotřebovává poměrně velké zásoby starých vstupenek. Chystaná změna kompletního 

grafického stylu divadla počítá i s novou podobou vstupenek. 

 Další formou vstupenky je dárkový poukaz (příloha č. 12), který Divadlo  

pod Palmovkou nabízí. Platnost průkazu je 1 rok a skýtá různé výhody (například rezervaci 

sedadel před začátkem prodeje). Divadlo také nabízí takzvanou Kartu věrného diváka (příloha 

č. 11). Jak již název napovídá, divák dostane za každou vstupenku zakoupenou za plnou cenu 

na pokladně divadla razítko. Získá-li jich 8, má nárok na vstupenku na jakékoli představení  

za 1 Kč. Karta věrného diváka má neomezenou platnost a jde o vděčný způsob budování 

vztahu s divákem. 
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5. 3. 6 Akce pro veřejnost  

 

 Divadlo pod Palmovkou je veřejnou institucí, která má sloužit obyvatelům Prahy  

a podílet se na kulturním životě městské části Praha 8. Jako taková nabízí nad rámec běžného 

repertoáru mnoho dalších akcí pro veřejnost. Mezi nimi například různé workshopy nebo 

prohlídky divadla (samozřejmě pokud není uzavřeno z důvodu povodňových škod). 

Typickým příkladem akce, díky které divadlo plní svou komunitní funkci, je projekt iniciativy 

8jinak! Toto občanské sdružení se snaží o zlepšení kvality života v městské části Praha 8. 

Sdružení na podzim pořádá pravidelně například akci Zažít Libeň jinak. Divadlo  

pod Palmovkou iniciativu obyvatel podporuje třeba tak, že návštěvníkům na místě umožňuje 

vyzkoušet si divadelní kostýmy z představení a vyfotit se v nich. Velký zájem je tradičně i  

o ukázky líčení od maskérky Divadla pod Palmovkou. 

 Každoročně se divadlo účastní i Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. 

Tento populární veletrh doprovází již tradičně přehlídka divadelních adaptací Svět knihy  

na jevišti. Divadlo pod Palmovkou mívá v průběhu veletrhu pronajatý výstavní stánek,  

u kterého je možné získat nejnovější informace o repertoáru a rekonstrukci, nebo si zakoupit 

zvýhodněné vstupenky na představení. Tradicí je i uspořádání autogramiády populárních tváří 

divadla. Na internetových stránkách divadla lze taktéž každoročně soutěžit o vstupenky  

na veletrh Svět knihy. 

 V budoucnu se divadlo plánuje účastnit také Noci divadel, a to poprvé tento rok v již 

zrekonstruovaném prostoru. Vyloučen není ani návrat k Noci literatury, které se divadlo 

účastnilo před povodněmi. 

 Poněkud odlišným druhem zajímavých akcí jsou setkání s výjimečnými osobnostmi. 

Divadlo pod Palmovkou mělo během posledních let kromě povodňové smůly i kapku štěstí. 

Do divadla osobně zavítala dokonce královská krev. Princ Edward, nejmladší syn britské 

královny Alžběty II. zhlédl v doprovodu manželky Sophie v březnu 2013 ukázku 

z představení Králova řeč. Následná mediální smršť udělala divadlu dobrou reklamu.  

Další osobností, která přijala pozvání Divadla pod Palmovkou, byl skotský dramatik D. C. 

Jackson. Autor hry Můj romantický příběh osobně pochválil jevištní adaptaci své hry  

a poskytl několik rozhovorů. 
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5. 3. 7 Charitativní akce 

 

 Divadlo pod Palmovkou se snaží aktivně podporovat různé charitativní projekty, 

pakliže je to v jeho možnostech. Mezi dvě akce, kterým se divadlo pravidelně věnuje,  

patří besedy v Domově seniorů ve Vysočanech a Běh pro Paraple. Setkání herců z libeňského 

souboru s klienty domova pro seniory zahájil herec Ivan Jiřík 24. září 2014. Na svého kolegu 

brzy navázal herec Dušan Sitek, který přijal pozvání k besedě 18. února 2015. Oba herci 

vyprávěli o svých divadelních a filmových zkušenostech, herecké profesi i osobním životě. 

Podobná setkání nabízí seniorům možnost zeptat se oblíbených herců na to, co je zajímá  

a vnést do jejich života trochu radosti a zábavy. 

 Další akcí, které se divadlo účastní, je Běh pro paraple. Naposledy běželi zaměstnanci 

skrz Letenské sady 8. června 2014. Jakékoli zapojení divadla do charitativních akcí má 

samozřejmě nejen filantropický rozměr, ale z praktického úhlu pohledu i rozměr praktický. 

Pracovní kolektiv se utužuje a stmeluje, stejně tomu bylo i při charitativním běhu. Divadlo 

pod Palmovkou všechny charitativní akce pečlivě dokumentuje na svých internetových 

stránkách, kde je k dispozici i obsáhlá fotogalerie. 

 Aktuálně plánuje divadlo podpořit projekt Rebečina křídla. Ten vznikl na podporu 

malé Rebeky, která se narodila s nemocí motýlích křídel. Herci ze souboru se chystají vytvořit 

z otisků rukou portrét ve tvaru motýlích křídel, vydražit ho a výtěžek věnovat rodině malé 

Rebeky. 

 

5. 4 Komunikace s médii 

 

 Divadlo pod Palmovkou se snaží dlouhodobě budovat s novináři i odbornou veřejností 

dobré vztahy. Komunikace není podceňována, probíhá při příležitosti každé nové premiéry, 

kdy je vydávána tisková zpráva a většinou se pořádá i tisková konference, resp. menší setkání 

s pozvanými novináři. Časté jsou i rozhovory s herci ve všech typech médií  rozhlase, 

televizi i tisku. Samozřejmou součástí komunikace nejen s médii, ale i širokou veřejností,  

jsou internetové stránky Divadla pod Palmovkou. Na nich je pro novináře připravena sekce 

„Pro média
59

“. V ní naleznou zástupci médií informace o rekonstrukci divadla, chystaných 

premiérách apod. Každé představení z repertoáru divadla je v sekci zastoupeno tiskovou 
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 Sekce Pro média. Divadla pod Palmovkou [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z www: 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/pro_media-1  
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zprávou, fotografiemi v tiskové kvalitě ke stažení a některé i plakátem. Pro dodání jakýchkoli 

dalších materiálů a zodpovězení případných dotazů je uvedena kontaktní osoba pro styk 

s médii, její email a telefonní kontakt. 

 

5. 4. 1 Tiskové zprávy 

 

 Tisková zpráva je pro divadlo nejčastější formou kontaktu s novináři. Divadlo  

pod Palmovkou vydává těchto zpráv poměrně hodně, především kvůli stále se měnící situace 

kolem povodní a následné rekonstrukci divadla. Některé tiskové zprávy jsou umístěny v sekci 

aktuality, jiné v archivu a další v sekci určené přímo médiím (odstupňovány jsou dle 

aktuálnosti).
60

 Obsáhlejší tiskové zprávy vydává divadlo především před chystanými 

premiérami. Některé z těchto tiskových zpráv jsou opravdu dlouhé. Zahrnují informace o hře, 

autorovi, obsazení, medailonky inscenátorů a několik otázek položených hercům nebo 

režisérovi. Tisková zpráva k inscenaci Můj romantický příběh má například 8 stran, zpráva  

k inscenaci Othella má kvůli části věnující se dramaturgickému plánu stran dokonce 13. 

Oproti běžným tiskovým zprávám, u kterých se délka doporučuje mezi 1 a 2 stranami,  

jde o maximální rozsah. Ten je ale s přihlédnutím k propagovaným a pro novináře vděčným 

informacím pochopitelný. Formát a styl tiskových zpráv je ovšem zcela nekonzistentní. 

Vzhledem k několika personálním změnám uskutečněných v tiskovém oddělení během 

sledovaného období, je až příliš jasně vidět nejednotnost komunikačního stylu. Délka zpráv 

kolísá od 3 do 13 stran, úvodní strany nemají jednotný formát (i díky měnícímu se logu 

divadla), mění se i grafická úprava, font a velikost písma a celková struktura. Místy se  

v textech vyskytují chyby v interpunkci a syntaxi. 

 

5. 4. 2 Výroční zprávy 

 

 Výroční zprávy Divadla pod Palmovkou jsou stejně jako tiskové zprávy přístupné  

na webových stránkách divadla ve speciální sekci Výroční zprávy
61

. K dispozici jsou  

ke stažení výroční zprávy od roku 2007 do současnosti. Výroční zprávy nemají jednotný 

obsah, grafickou úpravu ani rozsah. Každou ze tří zkoumaných zpráv z let 2012, 2013 a 2014 

sepsal někdo jiný, proto pravděpodobně dochází k nejednotnosti stylu. Výroční zpráva z roku 
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 Tiskové zprávy Divadla pod Palmovkou [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z www: 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/pro_media-1  
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 Výroční zprávy Divadla pod Palmovkou [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z www: 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/divadlo/vyrocni_zpravy  
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2012 čítá 22 stran, zpráva z roku 2013 má pouhých 8 stran
62

 a ta z roku 2014 naopak dosahuje 

délky až 40 stran. Ve výročních zprávách staršího data se rozebírá především hospodaření 

divadla. Pod Langovým vedením se naopak zdůrazňuje umělecká činnost a výsledky 

hospodaření byly zveřejněny mimo výroční zprávu. Celková délka obou dokumentů za rok 

2014 tedy dosahuje 45 stran. 

5. 4. 3 Tiskové konference 

 

 Pořádání tiskových konferencí v českém divadelním prostředí není příliš časté.  

Česká republika je poměrně malý trh, pražští divadelníci se mezi sebou znají a novinářů, 

potažmo kritiků věnujících se výhradně divadlu není mnoho. I z tohoto důvodu se většina 

informačního toku mezi divadlem a médii odehraje na bázi osobního setkání, telefonátu či 

emailu. Pokud divadlo uzná za vhodné přesto novináře svolat, jedná se většinou o menší 

setkání v komorní atmosféře, kde si mohou novináři s tvůrci pohovořit. Ve většině případů se 

jedná o zvlášť zajímavý, něčím výjimečný projekt, u kterého se předpokládá větší zájem 

veřejnosti. Určitým zádrhelem pořádání tiskových konferencí týkajících se divadelní 

inscenace obecně je fakt, že během ní nelze ukázat výsledek. Produkt jako takový v době 

setkání s novináři ještě není zcela hotov, dodělává se a jde v podstatě pouze o informování o 

něm a lákání.  

 Divadlo pod Palmovkou nepořádá z již zmíněných důvodů tiskové konference často. 

Pokud se tak rozhodne, konají se většinou buď v samotném divadle, nebo v pizzerii  

U Divadla, která je zároveň partnerem divadla. Některá setkání s novináři proběhla  

i v alternativních prostorách, kde se dané představení uvádělo/uvádí. V roce 2012 uspořádalo 

divadlo setkání s novináři při příležitosti premiéry hry Kdyby tisíc klarinetů. Součástí akce 

byly ukázky dobové bojové techniky a občerstvení ve stylu 60. let minulého století.  

Vše za doprovodu písní Suchého a Šlitra. Další podobnou akcí v roce 2012 bylo setkání  

k lednové premiéře hry Sám na dva šéfy. Rok 2013 nebyl podobným akcím vzhledem 

k povodním příliš nakloněn. Bývalý ředitel Petr Kracik předal divadlo novému řediteli 

Michalu Langovi v polovině září 2013, do konce roku se stihla pouze jedna premiéra,  

ke které tisková konference svolána nebyla. V lednu 2014 se již nové vedení sešlo s médii 

před premiérou inscenace Můj romantický příběh v Divadle Mana ve Vršovicích, kde se kvůli 

absenci vlastního prostoru po povodních i zkoušelo. Ve zmíněné pizzerii se konala tisková 

konference 21. 10. 2014 před premiérou Othella. Inscenace 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje 
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bába je komedie a Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky se představily současně na konci 

listopadu 2014 v Rock Café. Zároveň byl během setkání nastíněn i dramaturgický plán Studia 

PALMOFFka, alternativní větve libeňské scény. Souhrnem tak lze říci, že oproti jiným 

divadlům pořádá současné vedení Divadla pod Palmovkou tiskových konferencí více. A to i v 

porovnání s minulým vedením divadla. Témata má ostatně divadlo nosná: nové vedení, 

povodně, změna části souboru, dlouhý proces rekonstrukce, chystaná nová tvář libeňského 

divadla… 

5. 4. 4 Monitoring médií 

 

 Pro získání úplné představy o komunikačních aktivitách divadla jsem se rozhodla 

analyzovat počet mediálních výstupů, které byly za sledované období zveřejněny v tištěných 

periodikách, na internetu, v televizi a rozhlase
63

. Jelikož je Divadlo pod Palmovkou 

populárním divadlem s dlouholetou tradicí, je v médiích zmiňováno často a nebylo bohužel 

v mých možnostech rozdělit dále jednotlivé výstupy do tematických podskupin. Předkládám 

tedy tabulku (tabulka č. 2), která shrnuje počet výstupů v jednotlivých letech a rozděluje je 

podle typu média. Zároveň jsem všechny výstupy za každý rok sečetla a lze tudíž porovnat 

pokles mediálního prostoru, který byl Divadlu pod Palmovkou v posledních třech letech 

věnován. Jelikož se jednotlivé zmínky v médiích pohybují od rozhovorů s herci až po 

přehledy kulturních akcí v Praze, jsou čísla poměrně vysoká.  Zároveň lze poměrně jasně 

rozlišit obsah, který jednotlivá média preferují. U rozhlasu se jedná například v drtivé většině 

o rozhovory s herci libeňského souboru. V roce 2014 se rozhlasové rozhovory přehouply 

k tématu rekonstrukce divadla. Taktéž televize si vybírala k odvysílání atraktivněji laděné 

reportáže týkající se v roce 2012 převážně Lustigova vlaku
64

, v roce 2013 pak především 

povodní a návštěvy prince Edwarda na zkoušce inscenace Králova řeč. O rok později 

pojednávaly televizní příspěvky buď o situaci rok po povodních, nebo o smrti dlouholeté 

členky souboru Věry Tichánkové. Evidentní je meziroční pokles zmiňování divadla ve všech 

typech médií. Důvod je nasnadě. Divadlo sice generuje další inscenace, ale v podstatě od září 

2013 nehraje. Sem tam se sice v médiích objeví zmínka o chystané rekonstrukci nebo 

některém herci, povědomí o divadle ale klesá. Se znovuotevřením divadla na podzim 2015 lze 

tedy počítat s růstem dat. 
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 Monitoring médií byl proveden prostřednictvím mediálního archivu Newton Media Search. (Dostupný z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/index.php)  
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 Vlak Lustig je projekt, v rámci kterého vzniklo představení Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Herci 

Divadla pod Palmovkou ho (mimo běžný repertoár divadla) odehrály na různých nádražích po Evropě, kudy 
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tabulka č. 3: Přehled mediálních výstupů týkajících se Divadla pod Palmovkou 

(Zdroj: Newton Media SEARCH, sestaveno autorkou) 

5. 5 Komunikace se sponzory 

 

 Každá příspěvková organizace potřebuje do svého rozpočtu získat alespoň nějaké 

peněžní prostředky navíc, pokud si chce zajistit hladký průběh fungování. V divadelní praxi 

probíhají příspěvky nejčastěji formou sponzorství či dárcovství. „Sponzoring můžeme 

definovat jako investování finančních nebo jiných prostředků do aktivit, jejichž potenciál je 

možno komerčně využít.“
65

 Sponzoring je nástrojem tematické komunikace. Sponzor 

poskytne určité prostředky pomáhající uskutečnit plánovanou akci, nedělá to ale zadarmo. 

Očekává naplnění komunikačních cílů a navrácení investice v předem stanovené podobě.  

U divadla dochází k plnění nejčastěji v podobě umístění loga sponzora na webových 

stránkách a tiskových materiálech. Dále se nabízí například speciální zadaná představení pro 

sponzora nebo vstupenky za symbolickou cenu. Dle Dvořáka lze sponzorům mimo jiné 

nabídnout i přednostní koupi vstupenek, parkování zdarma, osobní přivítání u vchodu, 

speciální hostesku, prohlídku zákulisí, setkání a společnou fotografii s umělci apod.
66

 

 Divadlo pod Palmovkou sponzory aktivně vyhledává a komunikaci přizpůsobuje 

individuálně každému jednotlivému sponzorovi. Nejběžnějším způsobem, jak firma přispěje 

ke vzniku inscenace, je poskytnutí zboží, které firma vyrábí či prodává. Jedná se tedy o tzv. 

produktové partnery. Současnými sponzory Divadla pod Palmovkou jsou firmy Pražská 

plynárenská, Citibank, Pizzerie U Divadla, Baloušek Tisk, Fitness Svět pod Palmovkou  

a FF. Společnost FF poskytuje do některých inscenací kostýmy a obuv, zastoupila tak 

dřívější partnery divadla Marks & Spencer a Salamander. 
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 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005, s. 272. 

Typ média 2012 2013 2014 

Tisk 227 212 184 

Internet 265 339 185 

Televize 11 8 9 

Rozhlas 16 21 14 

Celkem 519 580 392 

http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-fundraising/uloha-sponzoringu__s387x623.html
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5. 6 Trend adopce 

 Adopce jako způsob finanční pomoci, nikoli tedy převzetí právní zodpovědnosti,  

se vyskytla nejprve v neziskových organizacích pomáhajících dětem v rozvojových zemích. 

Adopcí dítěte jste se stali jeho patronem, přispívali jste na jeho vzdělání, očkování apod.  

Na zvířata a neživé věci se adopce přenesla až později a největší pozornost získala v českém 

mediálním prostředí díky adopci zvířat v ZOO
67

. Recipročně lze v některých ZOO díky 

příspěvku dokonce vybrat zvířeti jméno. S myšlenkou osvojení konkrétního sedadla 

v hledišti, případně rovnou celé inscenace, přišlo v roce 2010 Divadlo Na zábradlí.
68

 Během 

rekonstrukce vypočítalo přibližné náklady na přečalounění a celkovou obnovu sedadla. 

Adopcí sedadla se pak dárce zavázal podpořit ho na dobu 5 let určitou sumou. Sedadlo pak 

bylo ozdobeno destičkou s jeho jménem. Aktuálně nabízí Divadlo Na zábradlí adopci nikoli 

sedaček (sál není nafukovací a sedačky své pěstouny již mají), ale inscenací. Soukromé osoby 

mohou přispět sumou v hodnotě 10 000,- Kč, kdy se z částky podpoří všechny čtyři inscenace 

sezóny, nebo částkou 5 000,- Kč, která přispěje ke vzniku jedné, divákem vybrané inscenace. 

Firmy mohou divadlo podpořit vyšší sumou v hodnotě 10 000,- nebo 20 000,- Kč, přičemž 

podmínky zůstávají stejné. Tuto velmi efektivní formu dárcovství v současné době využívá 

například i pražské kino Světozor
69

 a její zavedení připravuje i Divadlo Barka, kulturní 

prostor Ligy vozíčkářů
70

.  

 Divadlo pod Palmovkou nenabízí žádnou možnost podobné adopce či pěstounství 

jednotlivých sedadel nebo inscenací. Vzhledem ke dvěma povodním je trochu s podivem,  

že divadlo nevyzvalo své příznivce například ani k dobrovolnické činnosti, kterou by mohli 

bezprostředně po katastrofě vyjádřit svou solidaritu. V době, kdy vedení Divadla pod 

Palmovkou vybíralo projekt rekonstrukce divadla, byla podle mě ideální doba podobný krok 

minimálně zvážit.  

5. 7 Mediální partneři 

 Mediálními sponzory Divadla pod Palmovkou jsou dlouhodobě Český rozhlas Regina, 

Grand Princ Media a internetové servery i-divadlo.cz, kdykde.cz, mePASS.cz a informuji.cz. 

Spolupráce spočívá především v odvysílání krátkých spotů v rozhlase (pozvánky do divadla, 
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 Adopci zvířat nabízí v České republice například ZOO v Praze, Liberci, Olomouci nebo Plzni. 
68

 Oficiální webové stránky Divadla Na zábradlí [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z www: 

http://www.nazabradli.cz/cz/podpora/pestouni  
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 Oficiální webové stránky Kina Světozor [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z www: 

http://www.kinosvetozor.cz/cz/adopce/o-adopci/  
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 Oficiální webové stránky Divadla Barka [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z www: 

http://divadlobarka.cz/podpor-barku/adopce-sedadel/  
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soutěže apod.) a následném umístění reklamních bannerů na některých kulturních serverech 

za snížený poplatek díky mediálnímu partnerství. Recipročně jsou rádiu, kulturním portálům 

nebo například akci Svět knihy dávány vstupenky do soutěží za symbolickou 1 Kč,  

neboť nemohou být dle zákona poskytnuty zcela zdarma. Většinu mediálních prostoru 

získaného pro divadlo pak tvoří převážně výsledky PR aktivit (recenze inscenací, rozhovory 

s herci apod.), nikoli prostor poskytnutý mediálními partnery. 

5. 8 Divadlo pod vodou 
  

 Jak již bylo v práci nesčetněkrát zmíněno, Divadlo pod Palmovkou provází povodňová 

smůla. Prostory divadla byly po roce 2000 vyplaveny hned dvakrát, v roce 2002 a 2013. 

Opakující se situace ale měla zcela odlišné aktéry i scénáře. Rozdíl mezi dávnými  

a nedávnými povodněmi je poměrně zásadní. 

 

5. 8. 1 Divadlo pod Palmovkou nad vodou (2013)  
 

 Na konci května 2013 vyhlašuje Rada hl. m. Prahy výsledek výběrového řízení na post 

nového ředitele Divadla pod Palmovkou. Stává se jím Michal Lang, který má funkci převzít 

v září. Již první červnové dny ale kompletně mění plány divadla na dalších několik let. 

Vytrvale prší a rozvodňuje se nejen Vltava, ale i její přítok, říčka Rokytka, která protéká 

severně od divadelní budovy. Během několika dní jsou zaplaveny suterénní prostory divadla  

a je poškozena kotelna, vzduchotechnika i sklady kulis a rekvizit. Rozsah škod sice není tak 

veliký jako při povodni v roce 2002, situace se ale komplikuje střídáním obou ředitelů. 

Spolupráce se ukazuje jako nemožná, jelikož Kracik se snaží prosadit návrh, aby mohl, 

vzhledem ke svým zkušenostem s minulou povodní, v divadle zůstat až do ledna 2015. 

Napjaté vztahy nepodpořilo ani zjištění, že bude nutné provést větší rekonstrukci a přesunout 

část techniky z ohrožených sklepů a zbylou techniku ve sklepě zabezpečit vodotěsnými 

kapslemi. Sezóna 2013/2014 přesto začíná nazkoušením Krvavé svatby. Další inscenace 

zkouší divadlo mimo vlastní budovu a na vlastní scéně neodehraje žádné představení nejméně 

2 roky. A proč se řešení tak táhne?  

 Rekonstrukci si vzal na starost Odbor městského investora, který je pro zhotovitele, 

stavební firmu Průmstav, a. s. zadavatelem, rekonstrukce je však financována z rozpočtu 

odboru kultury. Zhotovitele rekonstrukce schválila Rada hl. města Prahy až v únoru 2015, 

tedy 20 měsíců po povodních. Stavební povolení byla přitom hotová již podstatně dříve, 
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čekalo se ale na výsledky zdlouhavých výběrových řízení, kterými byl pověřen právě Odbor 

městského investora. 20. listopad 2014 je vedení divadlo informováno ředitelem odboru 

kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, že výsledky řízení se již nepodaří předložit 

končící Radě hl. města Prahy a budou se tedy muset předložit až nové radě vzešlé 

s posledních voleb. Tento fakt odkládá začátek rekonstrukce až na březen 2015. Město 

odhaduje cenu rekonstrukce na 40-45 milionů Kč.
71

 Pojistné plnění od pojišťovny 

Kooperativa v hodnotě 4 miliony Kč bylo použito ještě minulým vedením divadla 

bezprostředně po povodni na pokrytí prvotních stavebních a sanačních prací a na obnovu 

zničených inscenací. Navzdory okolnostem odmítl soubor stagnovat a nazkoušel jen v sezóně 

2013/2014 pět inscenací.  

 

5. 8. 2 Porovnání s povodněmi v roce 2002 

 

 V srpnu 2002 zasáhla divadlo katastrofální povodeň, během které hladina vody 

v hledišti dosahovala bezmála čtyř metrů. Zničena byla podlaha hlediště, sedadla, kostýmy  

i rekvizity. Celkové škody vyčíslilo divadlo na téměř 50 milionů Kč. Pojišťovna Kooperativa 

se podílela na rekonstrukci divadla 20 miliony Kč (vyplacení pojistného plnění). 

Rekonstrukce taktéž pohltila téměř veškeré vlastní finanční zdroje divadla. Mezi sponzory  

a drobnými dárci se na pomoc divadlu vybral 1 milion Kč. Díky ukázkové spolupráci 

s pojišťovnou Kooperativa došlo k navázání dlouhodobého obchodního partnerství,  

neboť pojišťovna se po skončení rekonstrukce stala generálním partnerem divadla. V průběhu 

rekonstrukčních prací hostovalo divadlo na scénách jiných nevytopených pražských divadel 

(např. na Nové scéně Národního divadla) a kočovalo republiku na četných zájezdech. 

Stavebními pracemi byla pověřena firma Konstruktis Alfa s.r.o. Nejdůležitější práce skončily 

již v březnu následujícího roku, a tak se stalo Divadlo pod Palmovkou prvním vytopeným 

divadlem, které opět začalo hrát na své domovské scéně. 
72

 A v tomto brzkém vrácení souboru 

do vlastních prostor vidím největší rozdíl mezi oběma situacemi. Zatímco při nesrovnatelně 

horší povodni v roce 2002 začalo divadlo fungovat přibližně za 7 měsíců, mírnější povodeň 

smetla divadlo na více než 2 roky. Důvody tohoto prodlení byly popsány v minulé kapitole. 
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 WOLF, Jan. Interview. In: Divadlo pod Palmovkou se konečně opraví. online TV, Praha TV, 29. 1. 2015. 
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opravi  
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Palmovkou (srpen 2002) [online]. 17. 8. 2012, [cit. 2015-04-23]. Dostupný z www: 
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 Na podporu vyplaveného divadla uspořádalo v září 2002 Městské divadlo ve Zlíně 

benefiční koncert „Nad vodami“, který vynesl téměř 70 000 Kč. Zajímavá je paralela názvu 

benefičního koncertu se současnou komunikační strategií Divadla pod Palmovkou,  

které využívá slogan „Palmovka nad vodou“.  

 V roce 2002 taktéž zorganizovalo Divadlo pod Palmovkou v čele s ředitelem Petrem 

Kracikem zájezdový program „Povodeň solidarity“. Ve městech zasažených povodněmi hrálo 

divadlo za symbolické vstupné 1 Kč. Během představení pak bylo možné přispět  

do speciálních kasiček a výtěžek byl poté věnován postiženým regionům.  Záštitu nad 

projektem převzala nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových.
73

 

 

5. 9 Merchandising 

 

 Merchandising, neboli doplňkový prodej s licencovanými a autorizovanými produkty, 

je velmi účinným marketingovým nástrojem. Jde o prezentaci a prodej zboží, které odkazuje 

k hlavnímu produktu. V divadle tak jde především o prodej programů, plakátů, odznáčků, 

knih a různých podobných suvenýrů ozdobených licencovaným logem či fotografií daného 

divadla. Na rozdíl od filmového či hudebního průmyslu je divadelní merchandising ovlivněn 

poměrně vysokými vstupními náklady, přičemž je poptávka nesrovnatelně menší, protože je 

limitována osobní návštěvou divadla.
74

 Na film si můžete zajít do jakéhokoli kina na světě, 

můžete si ho půjčit na DVD, stejně tak je možné zakoupit kdekoli merchandisingové produkty 

daného filmu. Divadelní představení je ale nepřenosným zážitkem, které vyžaduje osobní 

účast (pomineme-li současný trend záznamů promítaných v kinech).
75

 Divadlo je proto jako 

příspěvková organizace v poněkud složitější situaci než běžný komerční subjekt. Doplňkový 

prodej by sice mohl divadlu přinést určité zisky a zároveň mu zajistit i dodatečnou propagaci, 

ale téměř žádné divadlo nemá v rozpočtu na merchandising prostředky. Možností je sice 

získat některé předměty jako dar, ty pak ale nesmí divadlo prodat. Vytrácí se pak tedy 

ekonomická funkce prodeje upomínkových předmětů a získává pouze ta propagační. Divadlo 

pod Palmovkou prodej dárkových či upomínkových předmětů s logem divadla nebo 
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 BOROVIČKA, Jiří. Vytopené Divadlo pod Palmovkou uvede projekt Povodeň solidarity [online]. 27. 8. 2002, 

[cit. 2015-04-23]. Dostupný z www:  http://host.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=2059   
74

 DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005, s. 156.  
75

 Velice populární jsou například přenosy v rámci projektu NT Live (National Theatre Live). Od roku 2009 jsou 

do kin po celé Evropě živě přenášena představení z londýnského Národního divadla. Přenosy jsou u nás uváděny 

například v kinech Aero či Světozor v anglickém jazyce s anglickými a českými titulky. Díky velkému zájmu 

veřejnosti (navzdory poměrně vysoké ceně přes 300 Kč bývá zcela vyprodáno) jsou často představení promítána 

znovu ze záznamu. 

http://host.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=2059


   

51 

 

jednotlivých inscenací v podstatě neprovozuje. V minulosti byly divákům k dispozici 

například knižní záložky k inscenaci Past na myši nebo deštníky k inscenaci Rain man. 

Povětšinou se ale jednalo spíše o propagační předměty darované divákům při různých 

příležitostech. Plakáty ani placky s fotografiemi či grafikou divadla a jeho inscenací se na 

pokladně neprodávaly. K přímému prodeji bylo určeno například CD s nahranými písněmi  

z inscenace Gazdiny roba z roku 2007 (derniéra se uskutečnila v roce 2011), a to za 269 Kč. 

Podobnou akci později divadlo nezopakovalo. Po povodních v roce 2013 potisklo trička 

logem divadla Palmovka nad vodou, ale opět spíše pro potřebu darů, nikoli kvůli prodeji. 

V současné době se divadlo snaží získat pro merchandisingovou činnost nějaké sponzory.  

 Oproti jiným pražským divadlům je nabídka doplňkového prodeje menší. Například 

Divadlo na Zábradlí momentálně nabízí zapalovače, pohledy a pexeso. V dubnu 2015 se 

začala prodávat i druhá edice tašek a triček. Vše je možné zakoupit v pokladně nebo při 

představení v divácké šatně. Švandovo divadlo na Smíchově prodává vždy před představením 

na Velkém sále tyto předměty: termo hrnečky, trička, propisky, baterky a knihy Scénický 

rozhovorů pořádaných v divadle. Dříve prodávalo Švandovo divadlo pro zpestření například  

i joja. Divadlo Komedie oproti konkurentům nabízí pouze placky s názvem divadla. 

6. Krizová situace stále trvá 

 Původně tato práce měla popisovat pouze dění kolem Divadla pod Palmovkou v letech 

2012 až 2014. V době, kdy dokončuji poslední úpravy této práce, ale teprve začaly první 

opravné práce v divadle. Téměř 2 roky po povodních… Pokládám proto za nutné neutnout 

práci před rozuzlením a alespoň krátce vylíčit situaci, ve které se divadlo nyní nachází. 

Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou byla zahájena v druhé polovině března 2015.  

Dojde ke kompletní výměně elektrických zařízení a divadlo dostane novou podobu.  

Po celou dobu rekonstrukce je divadlo veřejnosti nepřístupné a pokladna i kanceláře jsou 

provizorně umístěny přibližně 500 metrů od divadla. „Slavnostní otevření divadla s rozsáhlým 

doprovodným programem chystáme na konec září, či na začátek října, a předcházet mu bude 

kampaň, která mimo jiné představí nový grafický vizuál Divadla pod Palmovkou.“
76
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7. Zhodnocení komunikačních aktivit Divadla pod 
Palmovkou a návrhy na zlepšení 

 Úspěšnost divadla se dá měřit několika způsoby. Návštěvností, vyprodáním 

představení, dá se hodnotit finanční hospodaření divadla. V tom všem se ale může ztratit 

umělecká hodnota, určitá nadstavba kvality. Divadlo pod Palmovkou mělo v roce 2012  

a 2013, tedy před neblahými povodněmi, téměř 100% návštěvnost. Vybudovalo si poměrně 

solidní a věrnou diváckou základnu. Nemá ale smysl upínat se k minulosti nebo se dokonce 

spoléhat na to, že diváci si nenajdou jinou, náhradní zábavu. Je proto nezbytně nutné,  

aby Divadlo pod Palmovkou kompletně zrevidovalo obsah i formu své komunikace  

a efektivněji ji zacílila. 

 Na mladé publikum, kterému je určena tvorba studia PALMOFFka, se vyplatí cílit 

nejen klasickými nástroji komunikace. Oslovit je lze například několika akcemi guerillového 

typu, které mohou spolu s herci zorganizovat a přilákat tak na divadlo pozornost. Ale nejde 

jen o formu jako takovou. Herci by se mohli aktivně podílet na obsahu různých videí, 

medailonků, která by se dala využívat jak na stránkách divadla, tak především na sociálních 

sítích. Ty by se měly určitě pojmout trochu jinak, v tónu komunikace trochu odvážněji. 

Naplno by se měla využít originalita nabízeného produktu (představení), jehož hravá podstata 

skýtá množství inspirace k vytváření relevantního a pro diváky zajímavého obsahu,  

tzv. „pohledů pod pokličku“. Divadlo by mělo zvýšit tvorbu video obsahu: různých trailerů, 

rozhovorů. Vymýšlet by se měly různé žertíky a dobré je také využívat během celého roku 

svátky jako apríl, Vánoce, Silvestr, různá jubilea apod. Video obsah zveřejňovaný divadlem 

by měl na sociálních sítích rozhodně převažovat nad psaným obsahem. Soutěže by se mohly 

vztahovat nejen na vstupenky, ale i na herce. Například: Vyhrajte kafe/pokec/fotku s…   

Zvýší se tak soutěžní účast. Divadlo by mělo fanoušky více vybízet k větší interakci, diskusi. 

Například: V divadle se právě maluje. Jaká barva by se líbila vám?… apod.  

 Dále by se mělo využívat více sociálních sítí než jen Facebook. Twitter divadla je 

zatím téměř neaktivní, na YouTube by se dalo nahrávat mnohem více videí a rozdělit je podle 

obsahu do několika kategorií. Je také na místě zamyslet se nad založením Instagramu.  

Další doporučení se týká ideální doby postování příspěvků na sociálních sítích. Na Facebooku 

se většina příspěvků objevuje mezi 10. a 11. hodinou. Dle obrázku na str. 36 se tato hodina 

nedoporučuje. Ideální by bylo zveřejnit příspěvky až kolem 13. hodiny.  

 Mezi nejzajímavější fakta zjištěná při loňském průzkumu pro Národní divadlo,  

která jsou pravděpodobně obecně uplatnitelná pro všechna pražská divadla, patří například 
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zjištění, že z tištěných materiálů se informuje pouhých 8 % diváků Národního divadla.   

Oproti tomu 75 % využívá k získání informací oficiální webové stránky divadla. Z tohoto 

zjištění plyne i nutnost změnit internetové stránky Divadla pod Palmovkou. Web je 

v současnosti sice funkční, ale je zastaralý, nepřehledný a přeplněný. Měl by se také lépe 

propojit se sociálními sítěmi. Stálo by za to i zapracovat na SEO. Pokud si dnes zadáte  

do Googlu výrazy divadlo a Praha 8, první 3 zmínky nejsou o vůbec o Divadle  

pod Palmovkou, nýbrž o divadle Karla Hackera. Z prvních 10 zobrazených výsledků jsou  

o Palmovce jen 3, a to ještě ne na prvních místech.  

 Z průzkumu agentury ppm factum dále vyplynulo, že dobrým zdrojem k získávání 

nových návštěvníků by mohly být propagační kampaně na školách včetně možností slev  

a výhod pro studenty. Výhodou by jistě bylo i vychovávání nových divadelních diváků. 

 Další doporučení se týká změny vizuální komunikace a celkové grafické koncepce.  

Ta byla během sledovaného období nejednotná a kolísala i kvalita grafického provedení.  

Pro budování silné image je nutné grafiku sladit a zajistit, aby podtrhovala nabízené produkty. 

Odstranit by se mělo i logo Kooperativy ze zadní strany vstupenek. Vyladit by se měl i styl 

zveřejňovaných tiskových a výročních zpráv. Jak již bylo řečeno, na těchto nedostatcích se 

momentálně pracuje. 

 Celkově divadlo dlouho nechtělo měnit to, co relativně fungovalo. Z dlouhodobého 

hlediska ale dle mého názoru propáslo šanci předejít problémům, které nevyhnutelně 

přicházejí. Konkurenční divadla mají náskok, který se nové vedení pokouší dohnat.  

Do fungování divadla dvakrát drasticky vstoupila povodeň, která smyla bývalé vedení  

a otevřela cestu novému přístupu. Na hodnocení je příliš brzy, stěžejní etapa nastane se 

spuštěním nové image divadla. Ve finále ale bude u divadla vždy nejvíce záležet na word of 

mouth. 

Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem chtěla poukázat na význam využívání principů 

kulturního marketingu na příkladu Divadla pod Palmovkou. Každé divadlo, které se chce na 

dnešním přesyceném trhu kulturní nabídky udržet a prosperovat, musí si tyto principy osvojit. 

Spoléhat pouze na kvalitu repertoáru dnes již nestačí. Cílem bakalářské práce byla podrobná 

deskriptivní analýza veškerých komunikačních aktivit zmíněného divadla. Divadlo pod 

Palmovkou komunikuje nejen se svými stálými a potenciálními diváky, ale i s odbornou 
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veřejností a médii. Veškeré komunikační kanály a nástroje, které k tomu divadlo využívá, 

jsou zde podrobně rozebrány.  

 Divadlo pod Palmovkou ve sledovaném období prokázalo, že si je vědomo důležitosti 

všestranné komunikace, bohužel byla situace až přespříliš komplikována povodněmi  

a změnou vedení i části uměleckého souboru. V době rozmachu sociálních sítí lze divadlu 

například vyčíst, že tuto formu komunikace s divákem lehce podceňuje. Na škodu je také 

nejednotnost komunikace, jak po vizuální, tak obsahové stránce.  

 Považuji za důležité zmínit, že většina nedostatků, které divadlu vyčítám v předchozí 

kapitole, bude pravděpodobně brzy odstraněna. Divadlo v současné době dokončuje novou 

podobu loga i internetových stránek a kompletní vizuální podoba komunikace by se měla 

sjednotit. Z tohoto přístupu lze soudit, že nové vedení divadla si bere z předchozích let 

ponaučení a chce proaktivně svou komunikační strategii vylepšovat. Patrná je i snaha  

o hledání nových způsobů oslovování potencionálních diváků. Nově vymezené cílové 

skupiny se zrcadlí například v rozvíjení konceptu studia PALMOFFka. 

 Libeňská scéna by se nyní měla soustředit na dlouhodobější koncepci nejen 

uměleckou, ale i marketingovou, která by souboru do budoucna zajistila stálý přísun diváků. 

Tento krok se může v dlouhodobém horizontu jevit jako klíčový. Po znovuotevření divadla 

totiž může dojít k několika různým situacím. Do divadla se mohou nahrnout všichni věrní 

diváci, kterým libeňská scéna v době svého povodňového výpadku chyběla, spolu se 

zvědavci, kteří budou chtít ohodnotit novou podobu divadla i změnu dramaturgie.  

Nebo zůstane divadlo poloprázdné, pozapomenuté po dvou letech nepravidelného  

a provizorního provozu. V takto stěžejní chvíli rozhodně nelze spoléhat pouze na klasické 

formy komunikace a zaběhnuté komunikační kanály. Pokud se má Divadlo pod Palmovkou 

vymanit z povodňového bahna, musí najít nové diváky a nové cesty, jak je oslovit. Vedení 

Divadla pod Palmovkou avizuje, že s otevřením divadla na podzim 2015 se tak stane. 

Popřejme tedy smolnému divadlu, aby byli dále již jen „v suchu“.  

Summary 

 In my thesis, using Divadlo pod Palmovkou as an example, I wanted to convey the 

importance of using the principles of cultural marketing. Every theater that wants to survive 

and prosper in today's oversaturated market of the cultural entertainment (not sure what this 

means?) must learn to use these principles. Nowadays, it is simply not enough to rely solely 

on the quality of the repertoire. The aim of the thesis is to provide a detailed and a descriptive 
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analysis of all communication activities of the mentioned theater. Divadlo pod Palmovkou 

communicates not only with its regular and potential audience, but also with the critics and 

the media. All the communication channels and tools which are used by theater are analyzed 

here in detail. 

 During the examined period, Divadlo pod Palmovkou proved that it is aware of the 

significance of communication. Unfortunately the situation in the given period was 

complicated, due to the flood and change of management, as well as part of the ensemble. 

Nowadays during the boom of social networks we can reproach to the theater that this 

communication channel with the audience is slightly underestimated. Disunity  

in communication (both visual and in content) is also harmful.   

 It is important to note that most of the shortcomings mentioned in the previous 

chapter, will most likely be resolved sometime in the near future. The theater is currently 

finishing a new version of their logo and website and the complete visual form of 

communication should be unified. It is evident that the new management of the theatre has 

adapted from previous years’ experience and wants to proactively improve its 

communications strategy. The newly defined target groups are reflected for example in the 

development of the concept of a studio PALMOFFka. 

 Divadlo pod Palmovkou should now focus on a long-term concept not only in art but 

also in marketing. This may assure a constant inflow of audience in the future. This step may 

be the key to their success in the long run. After the reopening of the theater, two possible 

situations may arise. The theater may be crowded with all the faithful audience who missed 

the scene in Libeň during the flood, along with the curious people who wish to spectate the 

new look of the theater and the change of the dramaturgy. Or the theater can remain half 

empty, half-forgotten after two years of irregular and temporary functioning. In such a critical 

moment, certainly nobody can rely solely on the classic forms of communication and their 

well-established communication channels.  

 If Divadlo pod Palmovkou wants to be released from the unfortunate consequences of 

flood, it must find a new audience and new ways to reach them. The management of Divadlo 

pod Palmovkou announced that with the opening of the theater in autumn 2015, their hard 

work will hopefully be evident. To conclude, let’s wish this unlucky theatre a drier future 

ahead. 
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Příloha č. 1: Seznam premiér Divadla pod Palmovkou mezi lety 2012 a 201477  

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

SEZÓNA 2011/2012 

Pavel Kohout: August, August, august 

Premiéra: 9. 3. a 10. 3. 2012 

Derniéra: 12. 3. 2013 

Režie: Petr Kracik 

 

Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha 

Premiéra: 5. 4. a 13. 4. 2012 

Derniéra: 3. 4. 2015 

Režie: Emil Horváth j.h. 

 

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Premiéra: 13. 6. a 14. 6. 2012, hraje se doposud 

Režie: Petr Kracik 

 

SEZÓNA 2012/2013 

 

Jiří Suchý a Jiří Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů 

Premiéra: 19. 10. a 20. 10. 2012, hraje se doposud 

Režie: Jan Vondráček j.h. 

 

Richard Bean: Sám na dva šéfy 

Česká premiéra: 11. 1. a 12. 1. 2013 

Derniéra: 23. 5. 2013 

Režie: Antonín Procházka j.h. 

 

David Seidler: Králova řeč 

Premiéra: 19. 4. a 20. 4. 2013, hraje se doposud 

Režie: Petr Kracik 

 

 

SEZÓNA 2013/2014 

 

Federico García Lorca: Krvavá svatba 

Premiéra: 25., 26. a 29. 10. 2013, hraje se doposud 

Režie: Michal Lang 

                                                 
77

 Inscenace nelze dělit pouze podle divadelních sezón, protože ty se, podobně jako školní rok, nepřekrývají 

naplno s běžným rokem. Jednotlivé sezóny dělí divadelní prázdniny. 
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D. C. Jackson: Můj romantický příběh 

Premiéra: 23. a 24. 1. 2014, hraje se doposud 

Režie: Tomáš Svoboda 

 

Carlo Goldoni: Poprask na laguně 

Premiéra: 30. 3. 2014, hraje se doposud 

Režie: Michal Lang 

 

Tomáš Svoboda a Ondřej Formánek: Miloš Ubu II aneb bude líp? Ne? 

Premiéra: 27. 4. 2014 

Derniéra: ? 

Režie: Tomáš Svoboda 

 

Braňo Holiček a kol.: Hrabe ti? aneb Hrabal 

Premiéra: 23. 5. 2014 

Derniéra: červen 2014 

Režie: Braňo Holiček 

 

SEZÓNA 2014/2015 

 

William Shakespeare: Othello 

Premiéra: 26. 10. 2014, hraje se doposud 

Režie: Michal Lang 

 

Blog 1000 věcí, co mě serou: 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje bába je komedie  

Premiéra: 28. 11. 2014, hraje se doposud 

Režie: kolektiv (ve spolupráci s Divadlem F. X. Kalby) 

 

Dorota Masłowska: Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky 

Premiéra v českém jazyce: 20. 12. 2014, hraje se doposud 

Režie: Michal Lang 
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Příloha č. 2: Pohled na divadlo  vchod 
(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Interiér divadla  hlediště 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 4: Interiér divadla  foyer 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Divadelní klub s pokladnou 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 6: Návrh nové podoby divadla 

(Zdroj: Web architektonického studia Mjölk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Internetové stránky divadla 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 8: Měsíční program na říjen 2012 (grafika Martin Taller) 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Měsíční programy na září 2013 (grafika David Cígler) a listopad 2014 

(grafika Pavel Kocych), (Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 10: Plakáty k inscenacím Sám na dva šéfy (leden 2013, grafika David Cígler)  

a Krvavá svatba (říjen 2013, grafika Pavel Kocych) 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Karta věrného diváka 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 12: Dárkový poukaz (Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 13: Povodně 2002 (Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 14: Povodně 2013 (Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 
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Příloha č. 15:  PF divadla na rok 2014 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

Příloha č. 16: PF divadla na rok 2015 

(Zdroj: Web Divadla pod Palmovkou) 

 

 

 

 


