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CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

PROSTORY, SLUŽBY CENA s DPH MJ 

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM LART 
Plesy, firemní večírky a jiné komerční akce 
celý prostor novostavby + Langerova vila 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 2 techniků KC LA 

34.000 Kč akce 

Plesy, firemní večírky a jiné komerční akce 
celý prostor novostavby 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 2 techniků KC LA 

28.000 Kč akce 

Maturitní plesy 
celý prostor novostavby + Langerova vila 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 2 techniků KC LA 

25.000 Kč akce 

Maturitní plesy 
celý prostor novostavby 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 2 techniků KC LA 

22.000 Kč akce 

Sál + balkon + levé spodní přísálí + šatny herců + šatna 2.000 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace - první tři hodiny 
- jedná se o čas zpřístupnění prostor pro přípravu do začátku akce 
  nebo pro úklid po ukončení akce 

500 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace - každá další hodina 
- jedná se o čas zpřístupnění prostor pro přípravu do začátku akce 
  nebo pro úklid po ukončení akce 

800 Kč hod 

Přísálí 600 Kč hod 

Přísálí včetně baru (Orion, Nonet) 1.000 Kč hod 

Šatna (bez šatnářek KC) 150 Kč hod 

 

LANGEROVA VILA 
Školení, přednášky, rodinné akce, slavnostní akce 
max. 2 vybrané salónky (do max. 5 hod.) 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 1 technika KC LA 

3.600 Kč akce 

Školení, přednášky, rodinné akce, slavnostní akce 
max. 2 vybrané salónky (do max. 12 hod.) 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 1 technika KC LA 

7.400 Kč akce 

Učebna, hudebna 500 Kč hod 

Malý salonek - Berta, Kamila, George, Hugo 
5-15 osob 

250 Kč hod 

Střední salonek - Natálie, Agáta 
10-25 osob 

400 Kč hod 

Velký salonek - Rudolf 
20 - 45 osob 

800 Kč hod 

Cateringová místnost (přípravna) 1.000 Kč hod 

 



ZÁMEK LANŠKROUN 
Plesy, firemní večírky a jiné komerční akce 
celá budova zámku (do max. 13 hod.) 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 1 technika KC LA 

12.500 Kč akce 

Sál + přísálí + foyer + šatny herců + šatna 1.000 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace - první tři hodiny 
- jedná se o čas zpřístupnění prostor pro přípravu do začátku akce 
  nebo pro úklid po ukončení akce 

250 Kč hod 

Příprava akce - zpřístupnění, likvidace - každá další hodina 
- jedná se o čas zpřístupnění prostor pro přípravu do začátku akce 
  nebo pro úklid po ukončení akce 

400 Kč hod 

Sál + foyer 700 Kč hod 

Přísálí, foyer 300 Kč hod 

Šatna (bez šatnářek KC) 100 Kč hod 

 

KINO LANŠKROUN 
Projekce filmu, přednáška, školení a jiné komerční akce 
celá budova kina (do max. 4 hod.) 
- v ceně je zahrnuta práce a dozor 1 technika KC LA 

4.000 Kč akce 

Sál (včetně zvukového zařízení), kinokavárna 1.000 Kč hod 

Promítací zařízení (projektor Barco + plátno) 500 Kč hod 

Kinokavárna 350 Kč hod 

 

OSTATNÍ SLUŽBY 

Technik, zvukař, osvětlovač, promítač (1 osoba, zaměstnanec KC) 300 Kč hod 

Šatnář/ka (1 osoba, zaměstnanec KC) 150 Kč hod 

Uvaděč/ka (1 osoba, zaměstnanec KC) 150 Kč hod 

Požární hlídka (nad 200 osob v objektu povinná) 250 Kč hod 

Nadstandardní požadavky nad rámec základních dispozic 
ples, divadlo, koncert 
(přestavby jeviště, hlediště - úpravy na míru) 

800 - 3.000 Kč 

dle náročnosti 
akce 

Přeprava zapůjčených věcí služebním vozem 10 Kč km 

 
Nájem, služby i půjčovné je účtováno za každou započatou hodinu (den) v plné výši. 
V sazbách jsou zahrnuty náklady na energie. 
V ceně pronájmu prostor je již započítaná cena základní techniky (pokud jsou jí dané 
prostory vybaveny, v opačném případě by se jednalo o zapůjčení techniky externě) a cena 
za standartní úklid. 
 
 

 

 

 



CENÍK EXTERNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

TECHNIKA A OSTATNÍ SLUŽBY CENA s DPH MJ 

ZVUKOVÁ TECHNIKA 

Použití zvukové technologie externě mini (mimo prostory 
LArtu a zámku) - základní prvky (reprobedny, mixpult, odbavovací 
PC, 2x mikrofon) 

1.800 Kč den 

Použití zvukové technologie externě standart (mimo prostory 
LArtu a zámku) - ozvučení kulturní akce na míru (cena se odvíjí od 
počtu použité techniky) 

3.800 - 6.000 Kč den 

Aktivní reprobedny (2 ks) 750 Kč den 

Bezdrátový mikrofon 500 Kč den 

Zpěvový, nástrojový mikrofon (1 ks) 200 Kč den 

Stojánek na mikrofon (1 ks) 100 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 TECHNIKA 
Použití osvětlovací technologie externě (mimo prostory LArtu 
a zámku) - základní prvky (pult pro ovládání, základní FHR světla 
(4 ks), barevné filtry do FHR, stojany) 

1.500 Kč den 

DMX řídící pult 500 Kč den 

FHR světlo (1 ks) 300 Kč den 

LED RGBWA BeamZ 15x18W (1 ks) 300 Kč den 

SGM Idea Spot 250 (1 ks) 600 Kč den 

LED CBB-4 COB RGB Bar (1 ks) 300 Kč den 

Stojany na světla (2 ks) 400 Kč den 

Potřebná kabeláž pro osvětlovací technologii zdarma  

 

PROJEKČNÍ TECHNIKA 
Projektor - 1920x1080p, svítivost 5500 lumenů 900 Kč den 

Projektor - 1920x1080p, svítivost 3000 lumenů 500 Kč den 

Nafukovací plátno 10x6 metrů 
(nutno počítat i s 3 techniky z KC, kteří jsou proškolení, jak s ním 
manipulovat) 

2.200 Kč den 

Odbavovací video zařízení 500 Kč hod 

 
 
 
 



OSTATNÍ MOBILIÁŘ 

Lavička 30 Kč/ks den 

Pivní set (2 lavičky + stůl) 100 Kč/set den 

Židle dřevěná 15 Kč/ks den 

Židle plastová 8 Kč/ks den 

Stůl dřevěný 50 Kč/ks den 

Stůl barový kulatý 60 Kč/ks den 

Praktikábl 1x1m 80 Kč/ks den 

Praktikábl 1,5x1m 110 Kč/ks den 

Stan 3x3 m 350 Kč/ks den 

Stan 5x5 m 800 Kč/ks den 

Podsedáky 200 Kč/set den 

 
Nájem je počítán za každou započatou hodinu. 
 
 
Ceník je platný od 01.01.2022 


