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Divadlo Studio DVA
Divadlo Studio DVA se nachází v budově Paláce Fénix v mimořádně atraktivní lokalitě v horní části Václavského náměstí. 
Budova paláce Fénix je významnou stavbou v Praze s cennou architekturou. Hlavními autory současné podoby Paláce 
Fénix byli architekti Josef Gočár a Bedřich Ehrmann. Jejich spoluprací vzniklo dílo, které se stalo reprezentativní ukázkou 
funkcionalismu v Čechách. Díky své architektonické hodnotě byl Palác Fénix zařazen mezi státní nemovité památky.

Divadlo se nachází ve velkoryse řešených prostorách bývalého premiérového kina, které zahájilo svůj provoz  
již 18. září 1929 a promítalo nepřetržitě až do nedávné minulosti. Divadlo se zde poprvé hrálo již v 60. letech minulého 
století. V roce 2003 byl prostor rekolaudován i pro divadelní účely.

Divadelní společnost Studio DVA dala tomuto jedinečnému prostoru novou tvář. Bylo nově upraveno jeviště, hlediště bylo 
osazeno novými pohodlnými sedačkami, v sále i ve foyer byly položeny nové podlahové krytiny a scéna byla vybavena 
novým zvukovým a světelným parkem, odpovídajícím nejmodernějším technickým požadavkům. Divadlo Studio DVA bude 
slavnostně otevřeno 18. září 2013 po 84 letech od zahájení provozu. Celková kapacita divadla je 617 míst.

Obslužnost pro diváky, klienty
V přízemí divadla se nachází šatny, toalety a dva bary. Na balkóně jsou k dispozici šatny a toalety a v případě potřeby i bufet. 
Součástí balkonu je také VIP uzavřený bar s 45místy k sezení a VIP šatna.

Balkon (130 míst) vč. zázemí – prostor pro raut, šatna a toalety, lze oddělit od ostatních diváků pro konání soukromé akce.

Divadlo disponuje uzamykatelným místem pro uskladnění dekorací, rekvizit a kostýmů. A dále dámskou a pánskou hereckou 
šatnou (6+7míst). Vše uzamykatelné.

Provozovatel gastro zařízení v prostorách divadla je schopen kromě občerstvení v době představení či zkoušek zajistit také 
catering na přání klienta. Ve výjimečných případech lze divadlo pronajmout s možností dodání vlastního cateringu. 
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Technické parametry 
Divadlo prošlo v roce 2013 rozsáhlými úpravami (nové podlahové krytiny – sál, foyer, sedadla, jeviště, zvuk světla).

Kapacita divadla:

• Přízemí 464 míst, lóže 13 míst

• První řada sedadel je demontovatelná

• Balkón 130 míst, lóže 10 míst

• Celkem 617 míst

Parametry jeviště:

• Šířka forbíny 12 m

• Šířka jeviště mezi portály 8,5 m

• Hloubka jeviště 8 m

• Výška portálu 4,5 m

Světelné a zvukové parametry:

Od roku 2013 je sál vybaven novým zvukovým a světelným parkem. Společná kabina osvětlovače a zvukaře se nachází  
v zadní části hlediště pod balkónem.

V případě využití technologií divadla je přítomnost jevištního technika, zvukaře a osvětlovače podmínkou. 

Zvuk:

• Mixážní pult: Midas PRO-3 48 in, 16 out (Canony na jevišti), MADI 64 in/64 out 

• Ozvučení sálu: KV2 Audio Hlavní: 2xESR215-1300W, 4xES1.8 (18“Bass) 800W
  dokrývací na balkon: 2xESD12-500W
  kabina: 2xEX6 200W

• Odposlechy: KV2 Audio 6xEX10 500W, 2xEX6 200W

• K dispozici: 10x mikroport hlavový, 2x hand mikrofon, odposlechy

V případě zájmu je možné umístit zvukový pult do středu 10. a 11. řady – hrana balkonu (sedadla jsou zde odnímatelná).

Světla:

• Osvětlovací pult LT Hydra Sky 24 (24 submasterů) s dálkovým ovladačem 48 regulovaných okruhů

• Světla hlediště: 14x FHR 1000W, 4x FHR 2000W, 2x ETC Source Four Zoom 25°–50°, 1x sledovací reflector RJ Cricet 1200W

• Světla jeviště: 12x FHR 1000W, 6x AHR 1000W, 6x LED PAR ML-56 36x3W RGBA, 2x pohyblivá hlava SPOT 
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Jiří Procházka
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Fakturační údaje – jsme plátci DPH: 

Studio DVA, s.r.o.

se sídlem: Václavské nám. 802/56 • Nové Město • 110 00 Praha 1 

IČO: 24239348 • DIČ: CZ24239348

zastoupené: MgA. Michalem Hrubým, jednatelem

Bankovní spojení: 7233062001/5500

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201302.


