
V první etapě byly zrekonstruovány nevyhovující a zanedbané prostory hlediště
a také vstupní prostory pro diváky. Druhá etapa rekonstrukce, která řešila
několik dílčích projektů, na ni plynule navázala.

V druhé etapě proběhla výstavba a rekonstrukce těchto objektů:
• novostavba ředitelství divadla s malou divadelní scénou 
• rekonstrukce zázemí divadla a šatny herců 
• rekonstrukce jeviště 
• dokončení výstavby letní scény 

V proluce dvou parcel na Bratislavské ulici byla vyprojektována nová budova pro ředitelství Divadla Radost.
Výrazný portál navozuje vstup do prostorné haly se zázemím pokladen, která navazuje na stávající již dříve zrekon
struovaný foyer divadla. Hala je propojena točitým schodištěm s horním patrem, kde je vybudován moderní bar
s občerstvením pro diváky a možností průhledu do komorního sálu malé scény.
Další patra budovy, která jsou přístupná po samostatném schodišti, jsou obsazena kancelářemi administrativy
divadla a místnostmi pro přechodné ubytování.

Prostory se šatnami a zázemím pro herce vznikly rekonstrukcí dvoupodlažní budovy, která původně sloužila nejen jako
technické zázemí a šatny herců, ale i jako kanceláře vedení divadla. Po přestěhování vedení do nové budovy bylo 
pro potřeby herců upraveno celé horní podlaží objektu a do spodního patra bylo umístěno technické zázemí divadla.
Rekonstrukce jeviště navázala na předchozí etapu úpravy sálů. Byly provedeny další technické úpravy. Mezi ty 
nejdůležitější patřila rekonstrukce podjevištního prostoru. Letní scéna byla ve druhé etapě dokončena do fi nální
podoby. Bylo nainstalováno podium pro herce, dřevěná sedadla pro návštěvníky, zábradlí i scénické osvětlení.

Divadlo Radost, které bylo oceněno titulem Stavba Jihomoravského kraje 2002, bylo po celkové rekonstrukci 
slavnostně otevřeno za přítomnosti ministra kultury Pavla Dostála a dalších představitelů města a kraje.
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2. ETAPA  REKONSTRUKCE DIVADLA 2001 – 2002
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