
Možnosti využití prostor 
Divadla Archa

KONFERENCE
TISKOVÉ KONFERENCE
PŘEDÁVÁNÍ CEN
FIREMNÍ EVENTY
SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁLY
RAUTY A RECEPCE
VÝSTAVY
PROJEKCE A PREZENTACE
ZADANÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KONCERTY

Kontakt
Zbyněk Ondřich, Helena Rousová
zbynek.ondrich@divadloarcha.cz  
helena.rousova@divadloarcha.cz

Divadlo Archa
Na Poříčí 26, 110 00  Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Kontaktujte nás v dostatečném časovém 
předstihu, to nám umožní naplánovat Vaši 
akci v pro Vás nejlépe vyhovujícím termínu. 

Reference
(vybrané realizované akce, klienti)
 —  Eurotel Trophy 1998, 1999
 —  Návštěva belgického krále,  

Velvyslanectví Belgického  
království 2000

 —  Večeře spisovatelů, Velvyslanectví  
Nizozemského království 2004

 —  Microsoft 2005
 —  Siemens 2005
 —  Nestlé 2005
 —  Epson Road Show 2005
 —  Zlatý středník – PR klub 2005–2010
 —  Orco 2006, 2007
 —  S    un Microsystems 2006–2009
 —  Hospodářské noviny 

Ceny IEA 2006, 2007
 —  Media Factory 2007
 —  Deník Metro 2008
 —  Křišťálová lupa 2009, 2010
 —  Dial Telecom 2010
 —  Výroční ceny Českého literárního 

fondu 2010
 —  Millward Brown 2010
 —  Ceny české filmové kritiky 2011 



Variabilní uspořádání  
pro 50 až 1200 diváků

Pro pořádání konferencí možnost  
využití až 6 různých prostorů /  sálů

Velký sál

až 1200 osob /  stání
100–450 osob /  sezení
Malý sál

15–120 osob
Strop malého sálu – galerie

15–50 osob
Prostor pod balkonem

10–30 osob
Foyer I. PP a II. PP

až 100 osob v každém podlaží
Divadelní bar

20–60 osob

Všechny prostory Divadla Archa  
jsou bezbariérové.

Unikátní prostor

Unikátní multifunkční prostor se dvěma sály nabízí va-
riabilní využití. Velký a malý sál s celkovou kapacitou 
až 1200 lidí je možné podle potřeb měnit, přestavovat 
a spojovat. Velký sál má navíc podlahu tvořenou 
mechanicky zvedanými stoly o rozměrech 4×4 metry, 
které umožňují velkou a zároveň rychle dosažitelnou 
variabilitu divadelního prostoru – od „kukátkového“ 
po  různé druhy arén podle typu představení. Divadlo 
je v neposlední řadě vybaveno nejlepšími současný-
mi technologiemi – od zvuku a světla přes video až 
po catering. 

Divadlo Archa a jeho tým se těší velmi dobrému reno-
mé v České republice i v zahraničí. Archa je vyhledá-
vanou destinací pro zahraniční divadelní a taneční 
umělce, hudebníky, kapely a orchestry. Variabilita 
prostor a naše zkušenosti umožňují vysoce indivi-
duální přístup a komplexní produkčně-technické 
zabezpečení Vašeho eventu – na klíč.

Divadlo Archa se nachází v centru Prahy, je dobře  
dostupné metrem i tramvají, v okolí jsou dobré mož-
nosti parkování.

Prostor pro konference, firemní eventy 
a společenské události

Nabídněte svým klientům, partnerům či hostům  
neobvyklý zážitek! V unikátním divadelním prostoru  
s neopakovatelnou atmosférou v centru Prahy.

Divadlo Archa sídlí v prostorách, ve kterých kdysi 
působilo slavné divadlo D34 E. F. Buriana. Je součástí 
administrativní budovy, která je příkladem vytříbené 
funkcionalistické architektury konce třicátých let. 
Architektonická podoba interiéru Archy však vznikla 
mnohem později. Moderní variabilní prostor je dílem 
architekta Ivana Plicky, divadelní technologie jsou 
realizovány podle návrhu Miroslava Meleny. 

Proměnlivost prostor 
divadla, které každý den 
vypadá jinak, je oceňo-
vána nejen u nás, ale  
i v zahraničí. Londýnský 
časopis Curtain Rising 
Magazine označil Archu 
jako prostor pro divadlo 
budoucnosti. Archa není 
ovšem pouze místem 
divadelních, tanečních,  
multimediálních předsta-
vení a koncertů, je také 
místem konferencí a mnoha 
společenských akcí. 
Potvrdit to může například 
belgický král Albert II., 
který si při své návštěvě 
Prahy zvolil Archu nejen 
pro představení belgic-
kého tanečního souboru 
Rosas, ale i pro uspořádá-
ní oficiální diplomatické 
večeře.

Poskytované služby
—  individuální přístup k potřebám klienta
 —  příprava a realizace akcí na „klíč“ i včetně 

scénáře a režie
 —  pronájem prostor a technického vybavení
 —  produkční a technické zabezpečení  

(technické služby, požární a lékařský dozor,  
SBS, uvaděči, šatna pro Vaše hosty atd.)

 —  scénografie – úprava prostor pro Váš záměr
 —  umělecký program – nabídka a nasmlouvání  

umělců spolupracujících s Divadlem Archa
 —  catering
 —  výroba propagačních materiálů, 

pozvánek atd.

Ceny pronájmů a služeb jsou kalkulovány dle  
časového a prostorového rozsahu jednotlivých  
akcí a dle rozsahu objednaných služeb.

Technické plány a technické vybavení divadla  
najdete na www.archatheatre.cz

Divadlo Archa nabízí vlastní prostory k pronájmu  
v rámci své vedlejší činnosti a mimo dnů, kdy uvádí 
svůj program.


