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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMP dne: 10. listopadu 2016
Ve věci:

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace - návštěvnost a tržby v Novém
divadle

Na jednání ZMP dne 10. října 2016 bylo Mgr. Martinem Baxou, 1. náměstkem primátora, přislíbeno
předložit na jednání ZMP 10. 11. 2016 informativní zprávu ve věci návštěvnosti a tržeb Nového divadla.
Nové divadlo provozuje od 1. září 2014 Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace. Součástí
Nového divadla jsou 2 scény - Nová scéna a Malá scéna. Celý objekt Nového divadla je ve správě Obytné
zóny Sylván a.s.
Tabulka č. 1 udává počet představení, počet návštěvníků, % návštěvnosti a tržby v tis. Kč v letech 2014 –
2016 na Nové scéně:
NOVÁ SCÉNA
počet představení

2014 (zahájení
provozu od 1. 9.)
85

počet návštěvníků
% návštěvnosti*)
tržby v tis. Kč

32 876
88
8 613

2015 - I. pololetí 2015 - II. pololetí
143
89
54 799
87
14 293

31 950
82
8 677

2016 – I. pololetí
158
57 561
83
14 969

*) % návštěvnosti = podíl počtu návštěvníků k celkové kapacitě divadla v daném období (kapacitu
divadla v daném období získáme, vynásobíme- li počet představení počtem sedadel v sále)
Z porovnání I. pololetí 2015 a I. pololetí 2016 např. vyplývá:
Nárůst - počtu představení o 15 představení
- počtu návštěvníků o 2 762 návštěvníků
- tržeb o 676 tis. Kč
Pokles - % návštěvnosti o 4%
Tabulka č. 2 udává počet představení, počet návštěvníků, % návštěvnosti a tržby v tis. Kč v letech 2014 –
2016 na Malé scéně:
MALÁ SCÉNA
počet představení
počet návštěvníků

2014 (zahájení
provozu od 1. 9.)
52
5 410

% návštěvnosti*)
tržby v tis. Kč

87
854

2015 - I. pololetí 2015 - II. pololetí
85
62
6 991
6 210
69
898

83
825

2016 – I. pololetí
91
10 270
94
1 226

*) % návštěvnosti = podíl počtu návštěvníků k celkové kapacitě divadla v daném období (kapacitu
divadla v daném období získáme, vynásobíme- li počet představení počtem sedadel v sále)
Z porovnání I. pololetí 2015 a I. pololetí 2016 např. vyplývá:
Nárůst - počtu představení o 6 představení
- počtu návštěvníků o 3 279 návštěvníků
- % návštěvnosti o 25%
1

-

tržeb o 328 tis. Kč

Celková návštěvnost na všech scénách DJKT za roky 2013 až 2015 – srovnání

Celkové tržby na všech scénách DJKT za roky 2013 až 2015 – srovnání

Zvyšování návštěvnosti DJKT

2

Divadlo aktivně pracuje s diváky, jsou sbírány a vyhodnocovány názory a náměty. Je rozšiřována
spolupráce se základními a mateřskými školami formou speciálních projektů pro malé diváky. DJKT
spolupracuje dále s uměleckými školami, byla uzavřena deklarace se Západočeskou univerzitou v Plzni,
Plzeňská filharmonie pořádá v Novém divadle od října 2016 koncerty abonentního cyklu B.
Byly také vytvořeny nové webové stránky divadla včetně upravené aplikace pro mobilní telefony
a tablety. Web DJKT navštěvuje měsíčně cca 40 tisíc návštěvníků (v období 1. 9. do 30. 9. 2016 dokonce
více než 43 tisíc).
Předplatné
Předplatné představuje o 15 - 50% zvýhodněnou nabídku balíčků jednotlivých představení. Zajišťuje
garanci cen po celé období, stálé místo v hledišti, přesně dané termíny vybraných titulů. Abonentka je
volně přenosná, lze i darovat i půjčit.
K 30. 6. 2016 má DJKT 9 517 předplatitelů (předplatné na rok 2016).
Pro srovnání:
k 30. 6. 2014
10 100 předplatitelů
k 30. 6. 2015
9 763 předplatitelů
I přes úbytek počtu abonentů dosáhlo DJKT vyšších tržeb, a to díky vyšší návštěvnosti diváků, kteří si
kupovali vstupenky přímo na jednotlivá představení.
Pro předplatné na rok 2017 byly zrušeny 3 skupiny předplatného /N10, N13, V17/, ale nově v reakci na
poptávku diváků byly vytvořeny 4 skupiny předplatného - OB /opera-balet/, S1 /školní předplatné/, PMS
/premiéry Malá scéna/ a PJ /premiéry – junior/.
Další novinky pro rok 2017 jsou:
Speciální akce pro abonenty - abonentka = jízdenka na MHD (hodinu před a po představení)
Abonmá pro školy - nový systém předplatného speciálně pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Pilotní projekt pro MŠ – oslovení nejmenších diváků od 4 do 7 let s názvem „Kouzelná flétnička“ –
termín od listopadu 2016. Navazovat bude projekt v Novém divadle určený pro ZŠ a SŠ s cílem
popularizovat činohru.
Soběstačnost
Procento soběstačnosti DJKT, kdy divadlo přešlo na provoz v Novém divadle, stoupá. Pro srovnání jsou
uvedena procenta soběstačnosti:
rok 2014 – soběstačnost 19%
rok 2015 – soběstačnost 22%
rok 2016 (k 30. 6. 2016) – soběstačnost 26%
Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa

1. náměstek primátora MP

Zprávu zpracovaly dne:

25. října 2016
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