
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.
nabídka pronájmů a služeb na rok 2017

D  ivadelní sál a jeviště   

Divadelní sál : 
Kapacita 277 míst. Hlediště je rozčleněno na přízemí (188 míst a 8 přístavků) a balkon (77 míst a 4 přístavky).

V prvé řadě jsou čtyři místa pro vozíčkáře a všechny veřejné prostory divadla jsou řešeny jako  
bezbariérové a v hledišti je instalována indukční smyčka pro nedoslýchavé. Součástí technického vybavení je 

též zařízení pro simultánní překlad do dvou jazyků. 

Jeviště :
Rozměr 7 x 7,5 metru, forbína 12 x 3,5 metru. Orchestřiště 8 x 3 metry. Portál 6,4 x 5,6 metru. Rozevírací 

horizont černý a modrý. Motorový posuv opony. 12 tahů nosnost 160 kg. 

Světelný park :
Pult - Bullfrog 96 - 96 okruhů, 96 přímých ovladačů, 24 submasterů po 9 stránkách, přímé ovládání 24 

moving lights, stmívače TS Rack
Spouštěcí rampa - 10 x CHR 1000, 10 x CHR 500

Pevná rampa - 6 x FHR 1000, 5 x tvarovací světlomet 650 W
Balkon - 10 x FHR 1000, 2 x FHR 2000

Ostatní - nízkovoltové světlomety, sledovací reflektor s měničem barev 650 W, 9 x FHR 1000 

Zvuk : 
Mixážní pult - Allen a Heath GL2 
Mixážní pult - Yamaha EMX 640 

Zesilovač Crown K2 
Zesilovač Yorkville AP-1200 

Mikrofony : Shure, AKG, Bezdrátové mikrofony Shure 
playbackové zařízení - CD, MC Sony, minidisky, gramo 

Dataprojektor Acer PD 723P, 3100 lum, projekční plátno, notebook

Ostatní prostory
Foyer : 

Možnost pořádání společenských akcí, vernisáží, rautů apod. 

Zkušebna :
Kapacita 50 míst. Lze využít jak ke zkouškám souborů, tak k pořádání menších kulturních akcí, jako jsou 

videoprojekce, semináře, schůze atpod. Též lze využít jako organizační zázemí či šatnu pro větší počet osob. 



Šatny :
3 šatny pro účinkující (10, 8, 15 míst). 

Kavárna:
kapacita kavárny 50 míst. Možnost malého občerstvení, pořádání malých kulturních akcí - videoprojekcí, 

recitálů, seminářů, přednášek, schůzí, firemních prezentací a dalších. 

Ceník služeb a pronájmů
Uvedené ceny jsou cenami bez DPH v zákonné výši 21 %

PODNÁJMY PROSTOR MD ZÁKLADNÍ

DIVADELNÍ SÁL - základní nájem 4 hodiny 4800

JEVIŠTĚ - zkoušky do 4 hodin 600

ZKUŠEBNA II.patro - do 4 hodin 500

ŠATNA - do 4 hodin 350

PŘÍPLATEK za započatou hodinu 25 % z ceny

Vysvětlivky k podnájmům: nájem zdarma - pouze na humanitární benefiční akce, rozhodnutím ředitele, základní nájem sálu je nájem na 4 hodiny 
(příprava + akce) a obsahuje: nájemné sálu a jeviště + šatna 1 a 3, energie, zákl. ozvučení - mikrofon, reprohudba; zákl. osvětlení -  nasvícení bez proměn, 
dozor, úklid prostor, základní nájem jeviště na zkoušky souborů na 4 hodiny obsahuje: nájemné prostor, energie, úklid prostor, základní nájem zkušebny a 
šaten na 4 hodiny obsahuje: nájemné prostor, energie, úklid prostor

OSTATNÍ SLUŽBY Kč / hodina PŮJČOVNÉ Kč

Produkční,dozor 200 Zapůjčení pianina Petrof 1500

Zvukař 250 Zapůjčení koncertního křídla 3000

Osvětlovač 250 Dataprojektor 1600 Kč / den; 400 Kč / h

Pomocný technik 165 Projekční plátno 300 Kč / den

Šatnářka

130

Notebook 1000 Kč / den; 250 Kč / h

Uvaděčka 100 Nájem zvukové aparatury 1000 Kč + 0,5 %

Tisk vstupenek 3 Kč / ks

Zapůjčení reflektorů 100 Kč / ks / den

Zapůjčení stojanů 100 Kč / ks / den

Zapůjčení praktikáblů 150 Kč / ks / den

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŘADŮ A PROGRAMŮ Provize 15 %

Kontakt:
Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

vedoucí provozu: Miroslav Opelka
Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic

tel.: +420 380 727 366, fax: +420 380 711 775, GSM: +420 602 430 658
e-mail: miroslav.opelka@divadlock.cz, homepage: www.divadlo.ckrumlov.cz
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