
KULTURNÍ CENTRUM LANŠKROUN 
nám. A. Jiráska 1, Lanškroun 563 01 

 
CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KULTURNÍHO CENTRA 

 

PROSTOR, ČINNOST CENA s DPH MJ 

LART 

Plesy, zábavy, firemní večírky a jiné komerční akce 
(celý prostor novostavby + vila) 

24.000 Kč den 

Plesy, zábavy, firemní večírky a jiné komerční akce 
(celý prostor novostavby) 

18.000 Kč den 

Rodinné oslavy, společenská setkání, firemní večírky a jiné 
komerční akce (vila), vyjma kanceláří KC a učeben 

8.500 Kč den 

Sál + balkon + přísálí + šatny herců 2.000 Kč hod 

Levé přísálí, Orion nebo Nonet (bez obsluhy) 900 Kč hod 

Šatna (pro cizí subjekt, bez šatnářek KC) 150 Kč den 
Příprava akce - zpřístupnění, likvidace - první tři hodiny 
(jedná se o čas zpřístupnění prostoru pro přípravu začátku akce 
nebo po ukončení akce) 

300 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace 
(každá další započatá hodina) 

500 Kč hod 

Vernisáž 300 Kč den 

 

LANGEROVA VILA 

Učebna 300 Kč hod 

Malý salonek (5-20 osob) 300 Kč hod 

Velký salonek (Rudolf) 1.000 Kč hod 

Catering (včetně vybavení) 1.000 Kč hod 

 

ZÁMEK 

Sál + přísálí + foyer + šatny herců 6.000 Kč den 

Sál + přísálí + foyer + šatny herců 750 Kč hod 

Sál + foyer 550 Kč hod 

Přísálí / foyer 250 Kč hod 

Šatna (pro cizí subjekt, bez šatnářek KC) 150 Kč den 
Příprava akce - zpřístupnění, likvidace – první tři hodiny 
(jedná se o čas zpřístupnění prostoru pro přípravu začátku akce 
nebo po ukončení akce) 

200 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace 
(každá další započatá hodina) 

350 Kč hod 



KINO 

Sál včetně zvukového zařízení 1.000 Kč hod 

Promítací zařízení 500 Kč hod 

OSTATNÍ SLUŽBY 

Technik, zvukař, osvětlovač (zaměstnanec KC) 300 Kč hod 
Technik, zvukař, osvětlovač externě (zaměstnanec KC, mimo 
prostory KC) 370 Kč hod 

Šatnářka (zaměstnanec KC) 150 Kč hod 

Uvaděčka (zaměstnanec KC) 150 Kč hod 

Požární hlídka (nad 200 osob v objektu) 200 Kč hod 
Nadstandardní požadavky na změnu dispozic 
(náročné přestavby jeviště, hlediště) Dle dohody hod 

Přeprava zapůjčených věcí služebním vozem 10 Kč km 

 

PŮJČOVNÉ (mimo prostory KC) 

Lavička 30 Kč ks 

Židle 10 Kč ks 

Stůl 30 Kč ks 

Praktikábl 60 Kč ks 

Dřevěný stánek (zelený s plachtou) 300 Kč den 

Stan 5x5 m (i s bočnicemi) 600 Kč den 

Podsedáky (10 ks) 60 Kč den 
 
Nájem je počítán za každou započatou hodinu. 
 
 
Platnost od 01.01.2020. 
 
 
Příloha 1 – ceník externě pronajímané techniky 
 



KULTURNÍ CENTRUM LANŠKROUN 
nám. A. Jiráska 1, Lanškroun 563 01 

 
CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KULTURNÍHO CENTRA 

PŘÍLOHA 1 - CENÍK EXTERNĚ PRONAJÍMANÉ TECHNIKY 
 

TECHNOLOGIE A OSTATNÍ SLUŽBY CENA s DPH MJ 
ZVUKOVÁ 

Použití zvukové technologie „mini“ (mimo prostory KC) - 
základní prvky (reprobedny, mixpult, odbavovací PC, 2x mikrofon) 1.800 Kč den 

Použití zvukové technologie „standard“ (mimo prostory KC) - 
ozvučení kulturní akce na míru (cena se odvíjí od množství 
použité techniky) 

3.700 - 6.000 Kč den 

Aktivní reprobedny (2 ks) 750 Kč den 

Bezdrátový mikrofon 500 Kč den 

Zpěvový a nástrojový mikrofon (1 ks) 200 Kč den 

Stojánek na mikrofon (1 ks) 150 Kč den 

Analogový mixážní pult 600 Kč den 

Digitální mixážní pult (Soundcraft UI 24r) 1.200 Kč den 

Potřebná kabeláž pro zvukovou technologii zdarma  

 

OSVĚTLOVACÍ 

Použití osvětlovací technologie (mimo prostory KC) - základní 
prvky (pult pro ovládání, základní FHR světla (4 ks), barevné filtry 
do FHR, stojany) 

1.500 Kč den 

FHR světlo (1 ks) 250 Kč den 

Barevná LED světlo BeamZ (1 ks) 450 Kč den 

Stojan na světla 200 Kč den 

Potřebná kabeláž pro osvětlovací technologii zdarma  

 

PROJEKČNÍ 

Použití projekční technologie (promítnutí venkovního kina) - 
nutno počítat i s 3 techniky z KC, kteří jsou proškolení, jak 
manipulovat s plátnem, cena za práci techniků není součástí 
balíčku (balíček zahrnuje plátno, projektor, odbavovací systém, 
reproduktory, mixážní pult) 

1.700 Kč hod 

Použití projekční technologie (promítnutí venkovního kina ve 
spolupráci s KC Lanškroun) - Zajistíme pro Vás projekci letního 
kina od nakoupení práv na Vámi vybraný film po samotné 
promítnutí filmu. Jedinou podmínkou je, že cena ze vstupného 
(většinou 50 - 80 Kč) náleží Kulturnímu centru Lanškroun. Balíček 
zahrnuje plátno, projektor, odbavovací systém, reproduktory, 

5.500 Kč den 



mixážní pult a 3 techniky (po dobu nezbytně nutnou k přípravě, 
projekci filmu a balení techniky) 
Projektor - 5500 lumenů (pro kino) 800 Kč den 

Projektor - 3100 lumenů 400 Kč den 
Nafukovací plátno 10x6 metrů 
(nutno počítat i s 3 techniky z KC, kteří jsou proškolení, jak s ním 
manipulovat) - uvedená cena platí pro promítnutí filmu 
standartní délky 1,5 - 2,5 hodiny 

1.000 Kč hod 

Odbavovací zařízení 600 Kč hod 
 
Nájem je počítán za každou započatou hodinu. 
 
Hodinová cena práce technika je stanovena v základním ceníku poskytovaných služeb – 
ostatní služby. 
 
Platnost od 01.01.2020. 
 


