
PROVOZNÍ ŘÁD DIVADELNÍHO SÁLU K3 

1) využívání osvětlovací a zvukové techniky je povoleno jen se svolením technika a po zaučení 

2) manipulace s praktikábly jen se svolením technika 

3) uživatel je povinen udržovat v sále pořádek, po každé zkoušce a představení je uživatel 

povinen uvést sál a předsálí do původního stavu a zapsat svůj odchod do formuláře v zákulisí 

4) uživatel je povinen nahlásit zjištěné či způsobené závady v den zjištění, provozní závady hlásit 

vrátnici (např. prasklá žárovka, protékající toaleta), technické závady technikovi (např. 

nefunkční divadelní světla, vybavení) 

5) uživatel musí zhasínat v zákulisí a na toaletách, při odchodu vypínat klimatizaci 

6) v zákulisí je zakázáno odkládat rekvizity a kostýmy mimo místa jim určeným (skříně, police, 

šuplíky), skříňku na vyžádání přidělí katedra 

7) k využití elektřiny jsou určeny bílé zásuvky (notebook, mobil) 

8) k zavěšování opon a šál jsou určeny trámy, uživatel musí po zkoušce opony a šály svěsit 

včetně lanka 

9) lepení značek na jeviště povoleno jen odstranitelnou páskou, po zkoušce je uživatel povinný ji 

odstranit 

10) lepení značek na osvětlovací pult povoleno páskou k tomu určenou – může zůstat v průběhu 

inscenace 

11) manipulace s objekty na jevišti, tak aby se nepoškodil jeho nátěr – platí hlavně pro 

praktikábly a těžké objekty 

12) uživatel je povinen nahlásit premiéry, reprízy a derniéry do 25. dne v měsíci na měsíc 

následující 

13) uživatel je povinen nahlásit zrušení zkoušky a představení 

14) z provozních a organizačních důvodů je doporučeno jedno představení týdně 

15) uživatel má nárok na generálkové zkoušky v týdnu, kdy je nahlášena premiéra 

16) osvětlovací techniku je povoleno využívat ke zkouškám generálním 

17) uživatel nesmí na představeních vybírat vstupné, kromě vstupného dobrovolného 

18) v předsálí a v sále je zakázán prodej občerstvení  

19) zákaz vstupu k pojistkám a ukládání rekvizit v jejich prostoru 

20) zákaz vynášení a půjčování vybavení sálu bez vědomí katedry a technika 

21) zákaz kouření a využívání ohňových efektů 

22) zákaz konzumace jídla a pití 

23) odpadky patří do koše 


