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adaptace a nerealizovaná 
dostavba Naivního divadla 
v liberci

Ve stínu jiných staveb karla Hubáčka pro Liberec 
zůstala z velké části nerealizovaná přestavba Na-

ivního divadla v Moskevské ulici.
 Dnešní dům č. 32/18 byl postaven v  roce 1863 
jako hotel Union, který roku 1900 přešel do majet-
ku města. Taneční sál ve  dvorním traktu – dnešní 
hlediště divadla – vznikl v roce 1890; na navazující 
parcele svažující se do  Pražské ulice vyrostla hned 
nato patrová veranda, která sloužila na začátku 20. 
let jako výstavní hala liberecké pobočky Metzner-
bundu. Po  druhé světové válce v  domě sídlila mj. 
česká knihovna a v přízemí se v září 1953 otevřelo 
Divadlo hudby. Od začátku 60. let se sem postupně 
nastěhovalo loutkové divadlo.

 Pobočka Ústředního loutkového divadla, pozdější 
samostatná Krajská loutková scéna, začala v Liberci 
působit v roce 1948, nejprve v sále zrušeného kina 
v  Revoluční ulici. Správa a  provoz divadla se už 
na začátku 60. let přestěhovaly do Moskevské ulice, 
ale divadelní sál ještě kvůli nutným úpravám budo-
vy zůstal v Revoluční. Teprve 2. listopadu 1968 vy-
stoupil loutkový soubor pod novým názvem Naivní 
divadlo ve své nové budově a pod stejným názvem tu 
funguje dodnes. kromě loutkoherců přešlo do Na-
ivního divadla jako jeho druhý soubor i  činoherní 
Studio Ypsilon.
 Plány na  velkou přestavbu a  dostavbu Naivní-
ho divadla zpracoval na  konci 60. let karel Hubá-
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ček. Velkorysý projekt přestavby vznikal postupně 
a dokončen byl na podzim 1973. Hubáček zamýšlel 
přičlenit k  dosavadním prostorám divadla i  novo-
stavbu dalšího sálu v proluce na druhé straně bloku, 
do  Pražské ulice. Větší hlediště v  novém sále mělo 
sloužit večerním činoherním představením Ypsilon-
ky a mělo tedy být dimenzováno pro dospělé divá-
ky. Oba divadelní sály měly navazovat na  společné 
jeviště a  zákulisí uprostřed bloku. Na  místě domů 
směrem k Jezdecké ulici měl být umístěn technický 
a dílenský trakt a na opačné straně jevištní části měl 
stát velký foyer, společný oběma sálům, s východem 
do atriově upravené zahrady uvnitř bloku.
 Hlavní nástup do obou sálů byl plánovaný z uli-
ce Pražské. Rozdíl ve  výškové úrovni Moskevské 
a Pražské ulice umožnil umístit pod celé nové hle-
diště do  přízemí velkorysý vestibul s  pokladnou; 
do hlediště se mělo vstupovat až v patře přes  foyer 
ve dvoře. Projekt počítal i s využitím nového sálu pro 
promítání filmů a oba sály najednou mohly sloužit 
i jako koncertní síň pro více než 500 diváků.
 Dvousálové řešení se společným jevištěm, ke kte-
rému vybízela úzká parcela mezi rovnoběžnými uli-
cemi, je poměrně neobvyklé. Jen vzdáleně jej mohou 
připomenout dva kolmé sály divadla v Táboře (do-
končeno 1965); dva sály naproti sobě se v naší archi-
tektuře objevují teprve v návrhu nového divadla pro 
Plzeň (2010).
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 Na fasádách nově projektovaných částí se objevují 
prvky typické pro tehdejší Hubáčkovu tvorbu: žele-
zobetonový rám s výplněmi z přiznaného cihelného 
zdiva a se zasklením copilitem nebo osmiúhelníko-
vá okna v  panelech ze smaltovaného plechu. Plán 
přiznat v interiérech spárované cihelné zdivo může 
připomenout např. pozdější Hubáčkovu úpravu libe-
reckého Malého divadla (1986–1989).
 První etapou  Hubáčkem navržených úprav, rea-
lizovanou ještě před dokončením plánů na  celko-
vou přestavbu, byla adaptace hlediště a  ostatních 
diváckých prostor v roce 1968. Na úpravách interi-
éru s Hubáčkem spolupracoval Otakar Binar, a  tak 
v předsálí nebo v baru dodnes visí např. stejné lustry 
jako v  hotelu na  Ještědu. Podobu hlediště bez bal-
kónu určuje kromě dětských dvojsedadel zejména 
hustý rastr dřevěných akustických lišt spuštěných 
z ocelového roštu.
 Do začátku 70. let se hrálo na nevyhovujícím je-
višti v provizorní přístavbě a chyběl i sklad dekorací. 
kromě celkového projektu na přestavbu divadla tak 
vznikly v  listopadu 1973 i  dílčí plány prvních etap 
úprav: přednostní stavba nového jeviště a hned nato 
skladů a  šaten za  ním v  proluce do  Pražské ulice. 
Sklady měly sloužit pouze do  doby, než se podaří 
postavit nový sál a provozní budovu.
 Nové jeviště bylo uvedeno do  provozu až v  roce 
1978; divadlo do té doby hrálo na zájezdech a v Li-
berci v provizorně upraveném sále České Besedy. Vel-
koryse koncipované nové jeviště s vysokým provaziš-
těm, připravené i na plánovanou stavbu nového sálu, 
bylo navrženo pro loutkohru i činoherní provoz.
 Ve stejném roce 1978 se však Studio Ypsilon osa-
mostatnilo a odešlo do Prahy. Loutkohercům se tak 
sice otevřel prostor k  večerním představením, zá-
roveň tím však zmizel hlavní důvod k pokračování 
přestavby, jejíž další etapy už nebyly – také kvůli ne-
dostatku prostředků – realizovány.
 V roce 1982 tedy proběhla rekonstrukce domu č. 
18a (čp. 56 a 59), který měl podle Hubáčkova projek-
tu původně ustoupit novostavbě provozního křídla. 
Sem byly umístěny dílny a provozní místnosti. Zřej-
mě ve stejné době vznikla i zkušebna v patře uliční-
ho traktu, využívaná dnes i jako studiový sál s kapa-
citou asi 60 míst. Hubáček se kromě toho v průběhu 
celých 80. let účastnil i postupného dokončování vy-
bavení budovy a její výzdoby.
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 Novou úpravu provozních prostor si vyžádal 
mimo jiné tlak města na uvolnění parcely v Pražské 
ulici. Od listopadu 2002 do srpna 2003 se podle ná-
vrhu Josefa Patrného st. znovu přestavoval dům č. 
18a, kde vznikl mj. dvoupatrový sklad dekorací a ná-
stavba truhlárny v horním patře. Na místě uvolně-
ných skladů v Pražské ulici stojí od  roku 2008 po-
lyfunkční dům podle návrhu Jiřího košťála a  Jany 
chmelové.
 Umístěním ve vnitrobloku domů původně jiného 
určení není Naivní divadlo typickým příkladem di-
vadelní architektury. Hubáčkovo a  Binarovo řešení 
sálu a téměř neznámý projekt nerealizované přestav-
by však patří i přesto, že zachovávají tradiční schéma 
obdélného sálu před kukátkovým jevištěm, k  tomu 
nejzajímavějšímu, co u nás v této oblasti v 60. a 70. 
letech vzniklo.

Iva Karásková, Jiří Bláha

Poznámka: 
Text vznikl úpravou rozsáhlejšího hesla pro interneto-
vou databázi divadelní architektury TAcE/EUTA http://
www.theatre-architecture.eu/cs/db.html?theatreid=37
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