
 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Nové ozvučení v kině Metropol 

Evidenční číslo projektu 3107-2019 

Název žadatele DCI Kino Olomouc s.r.o. 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 14.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Společnost DCI Kino Olomouc provozuje od roku 2011 poslední jednosálové kino 
v Olomouci. V těžké konkurenci vůči dvěma multikinům se ji daří zvyšovat obrat kina a 
návštěvnost. Rovněž investuje vlastní prostředky v spolupráci s městem Olomouc do 
modernizace kina, aby bylo v co nejlepším provozuschopném a konkurenceschopném stavu. 
 
Společnost si podala žádost o podporu projektu modernizace kina v oblasti zvukového  
systému. Projekt splňuje technologické standardy, požadavky a normy. Navržené technické  
řešení nového zvukové řetězce je adekvátní prostoru a způsobu jeho využití. 

 
Žádost společnosti DCI Kino Olomouc o podporu projektu modernizace kina byla podána v 
standartní formě. Chybí komentář k rozpočtu a komentář k finančnímu zabezpečení. 
 
Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, plánované náklady lze považovat 
za přiměřené.  Finanční plán počítá s vlastními financemi žadatele a s prostředky SFK. 
Požadovaná suma dotace je v rámci předpokladů výše podpory pro projekty modernizace kin. 
 
 
Projekt je zabezpečen, harmonogram realizace je reálny a v souladu se s lhůtou pro dokončení 
projektu stanovenou ve výzvě.  

 
 

Společnost DCI Kino Olomouc patří mezi zkušené provozovatele jednosálových kin a je  
zárukou úspěšné realizace projektu. 
 
 
Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13  
 
Doporučuji udělit dotaci. 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Společnost DCI Kino Olomouc provozuje od roku 2011 poslední jednosálové kino 
v Olomouci. V těžké konkurenci vůči dvěma multikinům se ji daří zvyšovat obrat kina a 
návštěvnost. Rovněž investuje vlastní prostředky v spolupráci s městem Olomouc do 
modernizace kina, aby bylo v co nejlepším provozuschopném a konkurenceschopném stavu. 
Společnost si podala žádost o podporu projektu modernizace kina – v oblasti zvukového 
systému. Projekt splňuje technologické standardy, požadavky a normy. Navržené technické 
řešení nového zvukové řetězce je adekvátní prostoru a způsobu jeho využití. V budoucnu 
umožní případné doplnění zvukového řetězce o Dolby Atmos. Dosavadní systém byl 
namontován v roce 2003 a zůstal bez obměny. Navíc systém obsahoval levnější zařízení a 
kinosál nebyl dostatečné zatlumený. Plánované změny jsou potřebné a důležité jak z hlediska 
kvalitnějších zážitků z projekcí, tak i zvýšení celkového zvukového komfortu diváků. 
Zvukový systém vyšší úrovně bude využit nejen při projekcích filmů, ale i pro přenosy 
například operních děl z významných zahraničních scén a jiných audiovizuálních programů, 
náročných na zvukovou stránku. Z projektu vyplývá, že jde jednoznačně o technický přínos 
pro kino bez vlivu na dramaturgickou nabídku filmů, ale na druhé straně může pozitivně 
působit na zvyšování návštěvnosti tohoto kina. Nájemní smlouva společnosti s městem 
Olomouc byla prodloužena do roku 2028, takže je zabezpečena udržitelnost navrhovaného 
projektu. 
 
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na realizaci projektu byl vytvořen tým, který tvoří provozní a finanční ředitel kina, v této 
pozici od roku 2011 a programová vedoucí kina. Tento tým má dostatek zkušeností 
s provozem kina, s technickým zázemím a je dostatečnou zárukou pro úspěšnou realizaci 
projektu. 
 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kino Metropol je každoročně projekčním místem různých filmových festivalů. Patří k 
spolupořadatelům Academia Film Olomouc, dále spolupracuje s festivalem Jeden Svět a 
Ozvěny Febiofestu, uvádí přehlídku Be2Can, organizuje olomoucký filmový klub ARTklub. 
Takže nejen pro diváky běžných projekcí přinese navrhované technické řešení kvalitnější 
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zážitek a vyšší komfort diváků. 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost kina Metropol o podporu projektu modernizace kina byla podána ve standartní formě. 
K žádosti byl připojen popis projektu s podrobným popisem technického řešení a podrobným 
popisem veškeré činnosti kina včetně dramaturgického plánu kina. Chybí komentář 
k rozpočtu a komentář k finančnímu zabezpečení. Dále byly dodány profesní životopisy 
realizačního týmu, doklad osvědčující vlastnické práva k nemovitosti, potvrzení, že žadatel 
není příspěvková organizace, nájemní smlouva s městem Olomouc, dlouhodobý záměr 
majitele nemovitosti s objektem kina, rozpočet projektu, finanční plán, harmonogram 
realizace projektu, vlastní rozpočet žadatele a přehled dosavadní činnosti žadatele. 
 
 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu obsahuje celkové náklady 718 055 Kč. Rozpočtové náklady jsou uvedeny 
v Kapitole 3 Náklady na modernizaci kina v položkách zvukový řetězec 658 255 Kč a 
instalace a nastavení technologie 59 800 Kč. Rozpočet projektu vychází z reálných  
standartních položek, plánované náklady lze považovat za přiměřené. Ve finančním plánu  
žadatel vychází ze dvou zdrojů financování. Vlastní vklad žadatele 368 055 Kč a dotace  
Státního fondu kinematografie 350 000 Kč. Suma požadované dotace je v souladu s  
předpokládanou výši podpory, uvedenou ve Výzvě pro modernizaci kina. Plánovaná  
veřejná podpora představuje 49 %. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti  
dosáhla 51 %.   

 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Z projektu si lze vytvořit představu o celkové realizaci. Časový harmonogram naplnění  
projektu je realistický a je víc než pravděpodobné, že se projekt uskuteční v zamýšlené  
podobě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin  
zejména s cílem zvýšení diváckého komfortu, vybavení kina, zlepšení služeb pro diváky.  
Požadovaná suma dotace je v rámci předpokladů výše podpory pro projekty modernizace kin.  
Doporučuji udělení dotace. 

 
 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost DCI Kino Olomouc patří mezi zkušené provozovatele jednosálových kin a je  
zárukou úspěšné realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu  Modernizace kinosálu v objektu Citadela v Litvínově  
 

Evidenční číslo projektu     3116-2019 

Název žadatele  SPORTaS s.r.o.  
 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  Digitalizace a modernizace kin  
 

Číslo výzvy  2019-4-1-13  
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 1.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Citadela v Litvínově žádá podporu na výměnu sedadel a podlahových krytin. Kinosál Citadely je velký 

kinosál s kapacitou 480 diváků se stupňovitou elevací. Kinosál je poměrně velký, konají se zde také koncerty 

a divadelní představení. Kino promítá i pro školy. Pro kinosál je tudíž poměrně velká kapacita potřebná.  

Při rekonstrukci zůstane zachována elevace sálu. Počet sedadel se díky své šířce sníží o 46 ks. Což není 

pro provozovatele velký problém. Divák však samozřejmě získá větší komfort.  

 

Kino Citadela působí ve 24 tisícovém městě a jeho dramaturgie je na vysoké úrovni. Promítá tituly pro 

všechny generace, promítá všechny možné žánry, včetně alternativního obsahu. Promítá až 3 představení 

denně. A na to, že se v sále konají ještě nefilmové akce, je počet projekcí na vysoké úrovni.  

 

Sedadla v Citadele jsou stará téměř 40 let. Jsou již za svou morální a funkční hranou životnosti a jsou 

opravdu nepohodlná. 

Divákům se výměnou sedadel podstatně zvýší komfort sezení. Co bude potřeba při výměně a natypování 

sedadel zohlednit je stávající elevace kinosálu a stávající hloubka stupňů hlediště. Je potřeba důkladně 

vypočítat pozorovací křivky a úhly a zvolit tak správný typ sedadel a správné rozmístění řad. 

 

Žadatel, který je SPORTaS s.r.o. ve vlastnictví města Litvínov má v příštím roce plány na další investice do 

kinosálu a objektu.  

Žadatel chce také spustit adopci sedadel pro obyvatele, což je příjemné zapojení diváků do této 

modernizace a může přinést další finanční prostředky. 

 

Kino Citadela v Litvínově funguje dramaturgicky dobře. Divácký komfort na stávajících sedadlech je 

prakticky nulový, proto je instalace nových více než nutná. Tato žádost je v souladu s naplněním cíle této 

výzvy.  

Výměna sedadel a s tím spojená výměna podlahových krytin je v takto velkém kinosále velmi finančně 

nákladný projekt. Celkový rozpočet akce je více než 3mil. korun a proto bych doporučil schválení finančního 

příspěvku na modernizaci v nejvyšší možné finanční výši podpory.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Na výměnu sedadel je zpracován projekt, není ale přílohou. Žadatel poptal více firem a dodavatelů.  

Při natypování bude nutné pečlivě vybírat sedadla tak, aby splňovala komfort pro diváka a také aby 

byly zachovány pozorovací úhly a křivky.  

Celá výměna se musí podřídit faktu, že se bude instalovat na stávající stupně v hledišti a není možné 

rozšířit většího rozestupu řad. (konstrukce sálu, požadovaná kapacita..)  

Plánované změny jsou opravdu potřebné, jelikož stávající sedadla jsou za hranicí životnosti a jejich 

pohodlnost je prakticky nulová.  

Projekt je čistě technický, dramaturgie se moc dotknout neměl, žadatel však plánuje drobné navýšení 

počtu projekcí za měsíc, což je pozitivní.  

Žadatel plánuje nechat vyrobit vzorky, popřípadě sedadla vybrat u dodavatele. ( osobně doporučuji 

tuto část výběru provést velice pečlivě) .  

Výměna sedadel a podlahových krytin vyřeší celkem zásadní problém kina Citadela a tím je pohodlí 

diváka při filmové projekci.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na projektu se podílí dostatečně zkušení  odborníci. Je veden ředitelem společnosti, a dochází ke 

konzultacím s možnými budoucími výrobci a dodavateli (finální výběrové řízení bude ještě probíhat) 

Žadatel v minulosti úspěšně čerpal prostředky na modernizaci ze Státního fondu.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je čistě modernizací hlediště , bude se tak zásadně dotýkat pohodlí diváka při filmových 

projekcích a nefilmových akcích. Žadatel v budoucnu počítá s drobným navýšením projekcí za měsíc. 

Už nyní je počet projekcí na vysoké úrovni , přiměřený velikosti města.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost byla zpracována přehledně a všechny údaje jsou uvedeny. Žadatel detailně popsal jak svou 

dosavadní činnost, tak technickou část projektu 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je rozložen na část sedadel a část podlahových krytin. V obou případech jsou částky vzešlé 

z poptávek. Cena si myslím, je přiměřená. Celková částka je vyšší vzhledem k velikosti a kapacitě 

kinosálu. Žadatel v průběhu podzimu ( dle rozhodnutí Rady fondu)  spustí akci adopce sedadel. Tato 

akce může zvýšit povědomí o plánované modernizace sezení v kině a získat další finanční prostředky.   
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je realizovatelný. Vyžádá si krátkodobou odstávku kina. Citadela má ještě druhý sál a také 

provozuje letní kino v areálu koupaliště. Termíny realizace jsou splnitelné 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ano žadatel má velké zkušenosti s provozem kina. SPORTaS  s.r.o. je společnosti zřizovaná městem 

Litvínov, která provozuje celý kulturní komplex Citadela.  Zkušenosti s rekonstrukcemi a 

modernizacemi již má a proto se předpokládá bezproblémový průběh modernizace kinosálu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kinosálu v objektu Citadela v Litvínově 

Evidenční číslo projektu 3116-2019 

Název žadatele SPORTaS s.r.o. 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

V současné době jediné litvínovské kino je součástí multifunkčního objektu Citadela, který je kulturním a 

společenským centrem města. Provozovatelem kina je s.r.o. SPORTaS, která kromě výše uvedeného 

objektu provozuje rovněž řadu městských sportovišť a podnikatelské Business Centre. Stoprocentním 

vlastníkem společnosti je město Litvínov. 

 

Kino (velký sál) bylo v roce 2012 digitalizováno dle standardu DCI, k dispozici je rovněž kinokavárna 

vybavená promítací technologií e-cinema sloužící potřebám filmového klubu a dále letní kino promítající na 

místním koupališti. Interiér velkého sálu Citadely má typickou atmosféru obdobných kulturních zařízení 

postavených v 70. letech minulého století. Předmětem modernizačního projektu je výměna sedaček a 

podlahové krytiny, které neodpovídají současným nárokům diváků. 

 

Celkové rozpočtové náklady projektu jsou 3mil.Kč, finanční krytí tvoří dotace od města Litvínova, vlastní 

prostředky žadatele a dotace od Fondu kinematografie. Netradiční, byť ne zcela originální formou získání 

finančních prostředků od místních obyvatel a firem má být akce „Adoptuj sedačku“. 

 

Žadatel předkládá modernizační projekt opětovně, dotace mu byla přiznána již pro roky 2016-2017, ale 

nebyla využita, neboť plánovaná modernizace tehdy neměla podporu města. K aktuální žádosti přiložené 

podklady zaručují, že pro rok 2020 je podpora ze strany města Litvínova zajištěna.    

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt modernizace kina Citadela je relativně technicky jednoduchý. Kompletní výměna podlahové krytiny 

a sedaček jednoznačně zvýší komfort návštěvníků a bude mít pozitivní vliv na budoucí návštěvnost. Nová 

konstrukce sedaček zapříčiní mírné snížení kapacity sálu z původních 482 na 436 míst. Pro účely filmových 

projekcí bude i tato snížená kapacita více než dostatečná, negativně se tato změna promítne do ekonomiky 

využití sálu pro divadelní představení a koncerty. 

Rozdělení výběrového řízení na dvě části (podlahová krytina / sedačky) i plánovaný výběr vlastních 

sedaček formou předložení vzorků je rozumným řešením, které ale může být předmětem námitek či 

stížností některých uchazečů a následně zájmu kontrolních orgánů.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavním řešitelem projektu je jednatel společnosti SPORTaS s.r.o. Ing Miroslav Otcovský, který má bohaté 

odborné i manažerské zkušenosti a předpokladu k úspěšnému zvládnutí modernizace kinosálu. K dispozici 

je rovněž erudovaný tým pracovníků společnosti, který je zárukou dalšího kvalitního provozu 

modernizovaného sálu i celého kulturního zařízení. V oblasti filmových projekcí je zodpovědnou osobou 

Alexandra Malá, která má dostatečné zkušenosti i přehled v tomto segmentu kultury. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizace projektu přispěje k lepšímu komfortu návštěvníků kina nejen z 25tis. města Litvínova, ale i 

okolních měst a obcí (např. Meziboří, Lom), které nemají vlastní kino. Zvýší se rovněž konkurenční tlak na 

kino v 10km vzdáleném Mostě, což by rovněž mělo přispět k vyšší návštěvnosti filmových projekcí 

v regionu. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i modernizační projekt jsou připraveny kvalitně a erudovaně. Přiložené materiály i doplňující 

komentáře poskytují dostatek informací k posouzení projektu. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu ve výši 3 061tis.Kč bez DPH je přiměřený plánovaným záměrům. Cena za 1 sedačku vč. 

montáže 5 150Kč se v relaci, za které se sedačky pořizují do jiných kina, pohybuje na spodní hranici 

cenového rozpětí. 

Podstatná část financování projektu (cca 2/3) leží na bedrech města Litvínova. Ne zcela zaručeným 

zdrojem prostředků je plánovaná akce „Adoptuj sedačku“. Pro naplnění předpokládaných 600tis.Kč by si 

svou sedačku muselo adoptovat 120 dárců v plné (5tis.Kč) výši 

Požadovaná dotace 350tis.Kč je v souladu s podmínkami stanovenými Radou Fondu. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatel o podporu na stejný projekt úspěšně žádal již před několika lety. To, že se tehdy akce 

nerealizovala, patrně přispělo k vyšší kvalitě projektu a předpokladu jeho úspěšné realizace v roce 2020. 

Předložený realizační harmonogram je reálný a poskytuje dostatek času na výběr dodavatele i samotnou 

realizaci. Ta je chytře naplánována na léto 2020, kdy odstavení kina z provozu (i když tři měsíce jsou dle 

mého názoru až zbytečně dlouhá doba) může kompenzovat letní kino na koupališti Koldům.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost SPORTaS je subjektem se zkušenostmi se správou a údržbou velkých a technologicky 

náročných objektů. Tyto odborné zkušenosti zúročí i při modernizaci kinosálu. 

Kino Citadela v Litvínově je v posledních letech provozováno řízeno na vysoké úrovni a patří k předním 

kinům nejen v rámci regionu, ale i celé České republiky.  

 

 



Expertní analýza

Název projektu Projekční plátno do Kulturního centra Česká Třebová
Evidenční číslo projektu 3117-2019
Název žadatele Město Česká Třebová
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 2. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatel, kino Svět v České Třebové, se rozhodl, že provede dílčí opravu svého kina, ve kterém probíhají i 
divadelní představení. Od června do září tohoto roku zde probíhá redigitalizace na nový model laser-
fosforového projektoru Barco nejvyšší kategorie. Spolu s ním přejde kino i na novou zobrazovací 
technologii 3D stereoskopie. Z původního aktivního systému chce žadatel přejít na systém s pasivní 
kruhovou polarizací, který má hlavní výhodu v levných jednorázových brýlích, jež se dají divákovi prodat v 
řádech několika málo desetikorun. Aby mohl na pasivní systém kruhové polarizace přejít, potřebuje na sále 
vyměnit projekční plátno za metalické. A tak žádá o udělení podpory pro nákup tohoto metalického 
projekčního plátna.

Žadatel v podkladech neuvedl, kdy instaloval původní matové projekční plátno. Takže mohu pouze 
předpokládat, že k tomu došlo na podzim roku 2011, kdy instaloval svůj první digitální projekční set ve 
standardu DCI.

Matová plastová plátna mají obecně podstatně větší životnost, jak plátna metalická, takže dle mého názoru 
jediným důvodem k výměně plátna je přechod na pasivní systém 3D stereoskopie na bázi kruhové 
polarizace.

Státní fond kinematografie si dlouhodobě vytyčil za cíl podporovat v rámci okruhu technického rozvoje a 
modernizace kinematografie vybavení kin pro základní projekci ve standardu DCI. 3D stereoskopie spadá 
už do oblasti prémiového obsahu, tudíž je dle mého názoru mimo rámec udělování dotací, takže udělení 
podpory v tomto případě nemohu doporučit.

Udělení podpory  Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Žadatel se po větších technických problémech na konci minulého roku rozhodl pro redigitalizaci svého 
kina instalací nového fosfor-laserového projektoru Barco DP4K-13BLPHC, který patří do vyšší kategorie
a je výrobcem zařazován mezi vlajkové lodě mezi svými modely projektorů. I když pracuje jen s laser-
fosforovým zdrojem projekčního světla, nabízí již kontrastní poměr 5.000:1, tudíž oficiálně podporuje 
zobrazení s vysokým dynamickým kontrastem HDR. 

 Spolu s tímto novým projektorem přechází z aktivního 3D stereoskopického systému na pasivní na bázi 
kruhové polarizace. A s ním je nutné vyměnit projekční plátno za nové s metalickým povrchem.

 Zajímavé je, že si žadatel vybral model projektoru vyšší kategorie, který je asi o 50% dražší, než 
základní projektor stejných parametrů, ale projekční plátno, byť jen o rozměrech zhruba 7,6 x 3,2 metru, 
je zase nápadně levné oproti značkovým. Žadatel v rámci podkladů neinformoval o značce dodávaného 
plátna, i když výběrové řízení již bylo uzavřeno a vítězný staronový integrátor v těchto chvílích již 
provádí v kině instalační práce.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žadatel má sice zhruba osm let zkušeností s provozem kina ve standardu DCI, měl by si ale dál 

rozšiřovat své obzory. Například v uzavřených odborných diskuzích provozovatelů kin na sociálních 
sítích nebo se vzdělávat ve školících cyklech, které se pro provozovatele kin organizují. Získal by tak 
větší nadhled a informovanost.

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Hlavní kulturní hodnotu pro daný mikroregion přinese kino s dobrou dramaturgií, ve které vedoucí kina 

sleduje trendy a hlavně zájmy svých diváků v nejbližším okolí. Takzvaně naučení diváci chodící 
pravidelně do kina, které začnou částečně považovat i za své, přinesou větší hodnoty, než luxusnější 
projektor s potenciálem HDR, který se ani nedá v podmínkách běžné kinodistribuce využít.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Žádost se všemi podklady byla po formální stránce podána základně správně. Pouze mi v popisu 
projektu B1 chyběl údaj o roku instalace nových sedadel a také mi chyběla již zmiňovaná informace o 
značce plátna. 

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Cena za metalické projekční plátno o rozměrech cca 7,6 x 3,2 metru 71.000,- Kč bez DPH mi přijde 

docela nízká. Značková metalická plátna bývají za cenu zhruba dvojnásobnou. Je hezké, že žadatel se 
snaží na plátně ušetřit, ale moje osobní historická zkušenost je, že takto levná metalická projekční 
plátna mají občas problém s rovnoměrným nanesením hliníkové vrstvy na povrch, což ve výsledku ruší 
2D i 3D zobrazení v podobě různých skvrn nebo světlejších či tmavších míst.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Vlastní proces redigitalizace včetně výměny plátna započal v červnu a měl by být hotov do 30. září 2019

tak, aby se mohl od října zahájit pravidelný provoz. Pokud nevznikne problém s dodávkami za strany 
dodavatelů, myslím si, že by měl integrátor vše stíhat. De facto jde pouze o výměnu projektoru a 
projekčního plátna. Před tím by v tuto chvíli měla probíhat instalace klimatizace. 

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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 Žadatel provozuje své kino ve standardu DCI již od podzimu roku 2011. Jak jsem napsal u bodu 1. 
Personální zajištění projektu, myslím si, že by měl sbírat více zkušeností jak v oblasti aktuální nabídky 
techniky ve standardu DCI, tak i v oblasti dramaturgie kina.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Projekční plátno do Kulturního centra Česká Třebová  
 

Evidenční číslo projektu 3117-2019 

Název žadatele Město Česká Třebová 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 26.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel KC Česká Třebová plánuje ve svém DCI kině vyměnit promítací plochu. Promítací plocha bude 

fungovat jak pro 2D projekci tak i pro 3D projekci pomocí kruhové polarizace. 

Kino svět v České Třebové promítá 16 představení měsíčně a po výměně projekční plochy plánuje počet 

projekcí navýšit. Dramaturgie je přiměřená počtu projekcí, které kino ve společném sále s divadlem může 

zvládnout. Rozhodně (a to i vzhledem k velikosti města) bych doporučoval hledat cesty, jak počet projekcí 

navýšit. 

Ze žádosti nevyplývá  jaký typ projekční plochy bude instalován. Je zde pouze obecný „netypový“ popis pro 

výběrové řízení. Je patrno, že bude instalováno projekční plátno s metalizovanou (stříbrnou vrstvou). 

Přechozí digitalizace byla provedena v roce 2011, kdy bylo jistě instalováno nové plátno. V té době již plátno 

plastové, kde většinou nedochází za 8 let k výrazné degradaci materiálu tak, aby se zhoršoval divácký 

zážitek. 

Z popisu projektu nevyplývá, jaké je v současné době instalováno plátno a proč bylo k instalaci nového 

přistoupeno, zda bylo nějak zásadně poškozeno, nebo znehodnoceno degradací materiálu? Nebo zda je 

výměna projekční plochy pouze kvůli systému 3D s kruhovou polarizací… ? (pouze se domnívám)   

Fond kinematografie však primárně nepodporuje 3D technologii a tudíž reinstalace projekčního plátna, za 

plátno polarizační je primárně určena právě kvůli 3D.  

Myslím si, že tato žádost nesplňuje cíle této výzvy.  

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatel neuvádí typ projekční plochy. Podle technického popisu bude plocha stříbrná, umožňující projekci 

jak 2D tak 3D obrazu. Žadatel neuvádí, proč se výměna plátna děje, zda původní je již zastaralé, či 

projekční plocha již stářím degraduje promítaný obraz. Případně zda je výměna plátna součástí 

redigitalizace ? Výměna projekční plochy přináší pro kino zlepšení  divácké kvality zážitku na dramaturgii 

vliv většinou nemá. Projekt je čistě technický. Je nutno dohlédnout na kvalitu dodávané projekční plochy. U 

stříbrných pláten je tato nutnost dvojnásobná.  U levnějších metalických pláten můžou být viditelné svary 

materiálu, nehomogenita obrazu a tzv. hot spoty.  

Pokud bylo digitalizováno v roce 2011 a v žádosti není uvedeno proč je nyní nutná výměna promítací 

plochy, za plátno metalické – vhodné pro 3D systém s kruhovou polarizací ( nyní je v kině nainstalován 3D 

systém, který stříbrné plátno nepotřebuje)  mám pocit že výměna plátna se děje pouze kvůli 3D.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na projektu spolupracuje a vede jej ředitel Kulturního centra. Je pro mě dostatečnou zárukou pro úspěšné 

zvládnutí projektu  

Co se týče technické stránky, zde doporučuji konzultace s ostatními kiny ohledně parametrů plátna a jejich 

zkušenosti s provozem.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nové projekční plátno má zlepšit divácký komfort v kině. Žadatel inzeruje ve své žádosti navýšení počtu 

projekcí. Bylo by dobré tento počet minimálně dodržet. Velikost města by si zasloužila počet 

inzerovaných projekcí v žádosti ještě zvýšit. Zřejmě však naráží na vytíženost sálu, kde se nekonají 

pouze filmová představení.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována celkem srozumitelně. 

Zásadně mi chybí důvod výměny stávající promítací plochy. 

Co se týče dosavadní prezentace činnosti, mohla být obsáhlejší a podrobnější.  

V příloze C1 – vlastní podrobný rozpočet zůstala v kolonce 5 montáž a instalace věta  „demontáž a montáž 

plátna, instalace 3D systému, nastavení“  Zde myslím, že žadatel opomenul text instalace 3D systému. Tato 

položka by zde figurovat neměla.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet výměny projekčního plátna za uvažovaný typ je přiměřený, skoro až nízký. Výměna je za tuto 

cenu realizovatelná, ale myslím, že levnějším produktem.  Každopádně doporučuji, aby si zadavatel ohlídal 

kvalitu dodávaného metalického plátna. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt má jasnou představu o realizaci a o technickém řešení.  

 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je organizace, která provozuje Kulturní centrum, kde sídlí a funguje také kino. Kredit žadatele je 

dostatečný.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu  Redigitalizace kina v KC Česká Třebová 

Evidenční číslo projektu 3118-2019 

Název žadatele Město Česká Třebová 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 7.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kulturní centrum v České Třebové provozuje kino, které chce po 8 letech redigitalizovat, přičemž uvádí 

přibližně 15 projekcí měsíčně, není součástí žádné profesní organizace a kina v okolí 30 kilometrů vnímá 

jako konkurenci, z čehož lze tušit, že provozovateli utíkají diváci.  

Pro redigitalizaci má tak jako jeden z argumentů konkurenceschopnost. Přičemž ale volí fosfor laser, který 

není nejvýhodnějším technologickým řešením co do kvality projekce. Cenová relace navíc neodpovídá 

aktuálním cenovým nabídkám a rozpočet tak působí nadsazeně.  

Odůvodnění tohoto stavu lze hledat velmi obtížně, ale příčinou bývá to, že provozovatel dlouhodobě 

spolupracuje s jedním integrátorem a nepřistupuje k jeho závěrům kriticky, neověřuje si informace. K tomu 

slouží právě začlenění do profesních organizací, které pořádají důležité semináře a inspirativní setkání.  

Snaha zlepšit provoz kina i průměrnou návštěvnost je sympatická, ale i kdyby zvolený typ projektoru 

znamenal významné zlepšení kvality projekce, návštěvnost se nezlepší, pokud se nezlepší prezentace kina 

navenek, a ta významně zaostává. Bylo by dobré, aby provozovatel zlepšil webovou prezentaci kina a také 

na sociálních sítích byl aktivnější, prospěly by ukázky filmů a spoty, které dnes distributor uvolňuje. 

Pokud opravdu má kino filmový klub a uvádí, byť příležitostně, záznamy Metropolitní opery, pak by měl mít 

tyto informace na webu a propagovat takové projekty, jedná se o prestižní záležitosti. Stejně tak cyklus Bio 

senior na webu nelze dobře rozpoznat.  

Z projektu není příliš patrné, jakým způsobem žadatel uvažuje o výměně plátna, zda je to samostatný 

projekt, nebo součást redigitalizace. Výměna plátna bývá častou podmínkou přechodu na laserovou 

projekci. 

Za daných okolností nemohu projekt doporučit podpoře.   

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (nehodící se vymažte) 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kulturní centrum Česká Třebová se rozhodlo redigitalizovat kino. Vede ho k tomu zvýšená poruchovost 

v důsledku stárnutí technologie Z tohoto pohledu je změna technologie potřebná.  

 Zvolené technické řešení ale nepřináší významný zlepšující efekt pro diváka. Obraz z projektoru, kde je 

pouze modrý laser, nepředstavuje významnější kvalitativní posun, tak jak by jej nabízely RB nebo RGB 

lasery. Kvalita mnohých fosfor laserů významným způsobem nepřesahuje lampy, obraz má často 

nepřirozené barevné spektrum a divák sice pozná odlišnost, ale v podobě spíše mdlého a nevýrazného 

obrazu. Ve zvolené cenové kategorii navíc jak Barco tak NEC nabízí již RB nebo RGB lasery. RGB 

lasery většinou mají rozšířenou paletu barev, což v praxi znamená mnohem lepší barevný kontrast. 

 Žadatel nepočítá v projektu ani s výměnou plátna (nebo to v materiálech neuvádí), která obvykle posun 

technologie směrem k laseru provází. Některé typy 4K laserů navíc potřebují shaker, který rozechvějer 

plátno. Ani tato informace v projektu není.  Popis řešení nevykazuje znaky komplexní rozvahy nad 

technologií a nacenění neodpovídá současným cenám na trhu.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kino v České Třebové nepatří k výrazným biografům regionu. Není členem ani Asociace provozovatelů kin 

a ani AČFK. V nabídce není větší množství artových titulů, kromě české projekce. Neuvádění filmového 

klubu kvůli absenci předsedy působí spíše jako formální výmluva. Pokud kinu odchází diváci do 30 km 

vzdálených biografů, pak by město mělo zhodnotit, zda je kino správně vedeno.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Laserový projektor sám o sobě nezvýší návštěvnost. Při využití blue laser technologie nedojde k zvýšení 

kvality diváckého zážitku a výměna projektoru tak bude mít pouze minimální přínos.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

 Žádost působí stroze, oproti jiným žádostem nepracuje s detaily a neuvádí komplexní přístup k digitalizaci 

a modernizaci kina.  

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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 Zvolená technologie je předražená a žadatel by si tak měl udělat detailnější průzkum trhu. Cenové 

nabídky rádi dají i jiní integrátoři a to zcela zdarma. 

 Žadatel si neprověřil výši podpor udělených v minulých letech a žádá příliš velkou částku 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt nevykazuje představu o realizaci. Instalaci projektoru předpokládá na podzim, přičemž ale nemá 

zajištěné financování projektu. Ve finančním plánu počítá s podporou města cirka 330 000 a vlastním 

vkladem 1,2 milionu korun. Při zakázkách tohoto druhu je lepší počítat s lhůtou na výběrové řízení. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel vede kino dlouhodobě. Přičemž kino ale nemá ani vlastní internetové stránky,  jsou součástí  

stránek Kulturního centra. Stránky neobsahují téměř žádné obrázky nebo trailery. Pokud je skutečně kino 

zapojeno do projektu Metropolitní opery, nemá o této významné aktivitě, byť o záznamech, dostatečnou 

informaci. Ani Facebook není veden obvyklým způsobem. Zveřejňování programu formou událostí není 

příliš doporučováno.  

 

 



Expertní analýza

Název projektu Redigializace kina v KC Česká Třebová
Evidenční číslo projektu 3118-2019
Název žadatele Město Česká Třebová
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 1. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Město Česká Třebová se na základě nastávajících problémů rozhodlo pro rekonstrukci svého kina Svět v 
rámci svého kulturního centra, při které by rádi provedli i redigitalizaci obrazového řetězce ve standardu 
DCI. K prvotní digitalizaci ve standardu DCI došlo na podzim roku 2011 a po sedmi letech provozu nastala 
fatální závada na serveru Qube, resp. na jeho mediabloku instalovaném v projektoru. Žadatel byl tedy 
donucen k nákupu serveru Barco Alchemy, a zároveň byl informován, že společnost Barco ukončuje výrobu
modelu jejich projektoru, Barco DP2K-12C. U zmíněného projektoru byl navíc donucen po závadě zakoupit 
zcela nový Cinema Controler. Po těchto zkušenostech se žadatel rozhodl pro redigitalizaci na nový model 
projektoru.

Osobně si s informací o konci podpory modelu projektoru Barco DP2K-12C nejsem jistý. Alespoň na 
oficiálních webových stránkách Barco.com není zatím u tohoto modelu žádná informace o konci podpory, 
pouze o ukončení vlastní výroby. Pokud v České Třebové skutečně promítali zhruba 16 představení do 
měsíce, vychází mi, že za oněch 8 let provozu by měl mít projektor odehráno odhadem 5.000 hodin. Když k
tomu připočtu prezentace či dopolední představení pro školy, školky nebo seniory, které nemusely být ve 
výčtu činnosti zahrnuty, vychází mi odhadem celkový čas provozu projektoru maximálně do 8.000 hodin. A 
životnost samotného projektoru typu Barco DP2K-12C je odhadována kolem 25.000 až 30.000 hodin. 
Žadatel se tak zbavuje relativně zánovního projektoru a to s jediným argumentem, že se dá ještě odprodat 
za slušnou cenu. 

Nechci sahat do svědomí žadatele, ale pokud by měl být původní model projektoru již na hranici životnosti, 
proč nabídl integrátor žadateli jeho zpětné odkoupení za zhruba třetinu jeho pořizovací ceny. Navíc původní
integrátorská společnost, která podle informací vyhrála výběrové řízení i na redigitalizaci, dodala již do kina,
samotný proces redigitalizace již započal, projektor Barco DP4K-13BLPHC, který patří k nejvyšší třídě 
fosfor laserových projektorů splňujících parametry i pro HDR zobrazení. Jeho cena je oproti běžným 4K 
projektorům odhadem až o 50% vyšší.

Žadatel jako důvod nákupu dražšího projektoru argumentuje konkurenceschopností oproti okolním kinům 
standardu DCI v okolnách městech vzdálených řádově desítky kilometrů. Myslím si, že touto redigitalizací 
posouvá žadatel své kino do sféry Premium Cinema s obrazem v HDR, byť pro tyto projektory stále není k 
dispozici potřebný HDR content. Ten má k dispozici zatím pouze společnost IMAX a Dolby a to pouze pro 
svoje vlastní prémiová kina s RGB laserovými projektory.

Tudíž musím tuto žádost radě Fondu nedoporučit k udělení podpory, jelikož jde dle mého názoru zcela za 
rámec podmínek podpory redigitalizace. Tu mají obdržet ta kina, která mají dramaturgicky bohatý program 
a hrají tak, často, že své projektory dostala v životnosti až za 25.000 provozních hodin.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Žadatel se rozhodl provést redigitalizaci svého stávajícího projekčního řetězce a to po necelých osmi 
letech provozu prvního projekčního řetězce. K tomuto došel po fatální havárii svého stávajícího 
kinoserveru značky Qube s mediablokem, který již nešlo opravit, a Cinema Controleru na stávajícím 
projektoru Barco DP2K-12C. Žadatel byl tak nucen zakoupit nový server Barco Alchemy a nový Cinema 
Controler. Zároveň došel k informaci, že výše uvedený model projektoru již Barco přestalo vyrábět, tudíž
jeho cena pro případné odkoupení začne strmě klesat. Ověřoval jsem si informaci na oficiálním webu 
výrobce, výroba skončila, ale podpora nikoliv, takže zatím není k znatelnému propadu ceny pro repasi 
důvod.

 Žadatel, město Česká Třebová, se rozhodl pro nákup nového laser-fosforového projektoru Barco DP4K-
13BLPHC. Uvedeným důvodem je hlavně vyšší konkurenceschopnost kina oproti DCI kinům v 
sousedních městech vzdálených kolem 30 km. Uvedený projektor patří do nejvyšší třídy laser-
fosforových projektorů podporujících i HDR zobrazení a jeho cena je zhruba o 50% vyšší než u stejně 
výkonných modelů běžné třídy. S HDR zobrazením v běžných kinech je ale obecně problém, jelikož 
neexistuje pravidelný přísun obsahu, tedy filmů na DCP vyrobených v HDR rozlišení. Toto mají zatím 
ošetřené pouze dvě společnosti, IMAX a Dolby, avšak speciální HDR DCP dodávají pouze a výhradně 
do svých vlastních prémiových kin.

 Nákup projektoru s podporou HDR je pro běžná kina zatím stále zbytečně přidaná investice, jak 
nedávno prakticky ukázal i případ s první a jedinou instalací RGB laserového projektoru v Lomnici nad 
Popelkou.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Osobně si myslím, že žadatel má sice základní zkušenosti s provozem kina, ale měl by je ještě více 

rozvíjet. Pokud nastaly v kině vážnější technické problémy, měl situaci konzultovat s více 
integrátorskými společnostmi. Neměl se obracet pouze na svoji stávající, XC tech s.r.o. Ing. Jana 
Konopáska. Dozvěděl by se, že projektor ještě nebylo nutné měnit. Že se stane, že po záruce může 
statisticky docházet k poruchám některého z komponentů (Cinema Controler) u všech značek 
projektorů. A není to znamení k jeho urychlené výměně.

 Kdyby se žadatel účastnil pravidelných školení provozovatelů kin, kupříkladu mnou často zmiňovaného 
cyklu Nové kino, či se alespoň zapojoval do uzavřených diskuzí na sociálních sítí, určitě by získal více 
informací pro svobodnější a nezávislé rozhodnutí a zvolení ideálnějšího řešení po nastalých 
zásadnějších technických problémech.

 Kino Svět působí v sále divadla Česká Třebová a tato koexistence jej určitým způsobem limituje. Asi 
nejvíce relativně malým plátnem, které má limity velikosti v rámci historického divadelního portálu. V 
takovém kině nedosáhne konkurenceschopnosti s 30 km vzdálenými kiny luxusnějším projektorem, ale 
lépe a cíleně volenou dramaturgií kina. 

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Každé dobře provozované kino je určitě přínosem. Ale v první řadě to platí o dobře zvolené a správně 

cílené dramaturgii kina. 
 Pak se nemusím bát 30 km vzdálené konkurence v sousedních městech a nekupovat luxusnější 

projektor s HDR vysokým dynamickým kontrastem, který zatím nemám šanci plně využít.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Po základní stránce byla žádost podána srozumitelně. Chyběly mi v ní ale některé údaje, které byly 
Státním fondem požadovány, ale nebyly doplněny. Kupříkladu u položky sedadla měl žadatel při odpovědi 
„ANO“ uvést i rok výroby.
- Osobně by mi jako expertovi při posuzování žádosti o podporu redigitalizace pomohla podrobnější 
historie instalace jednotlivých komponentů, zdali při první digitalizaci se instaloval i nový zvukový řetězec, 
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nebo v kině již byl po některém digitálním formátu pro 35 mm film a pokud ano, z jakého roku. Jestli se na 
sále měnilo plátno, případně později a pak bych uvítal rok instalace podobně, jako se to vyžaduje u 
sedadel. Ale toto už nebyla chyba žadatele. To je jen můj osobní poznatek směrem k Fondu.

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 V této kapitole budu opakovat již to, co bylo řečeno výše. Žadatel dle mého názoru zareagoval na sled 

vážnějších poruch stávajícího projekčního řetězce poněkud ukvapeně. A rozhodl se pro redigitalizaci 
projektoru, který po výměně serveru-mediabloku a Cinema Controleru by jistě sloužil minimálně dalších 
pět let. A pravděpodobně bez zásadnějších poruch, jak máme statisticky časem ověřené u malých 
modelů značky Barco. Místo toho zvolil nákup zbytečně nákladného laser-fosforového projektoru 
nejvyšší třídy, který nemá šanci v podmínkách kina a divadla Svět a s běžným obsahem dodávaným 
distributory vůbec využít. Pokud chtěl redigitalizovat, mohl si vybrat méně nákladný model laser 
fosforového projektoru Barco, aby mohl využít téměř nový server Barco Alchemy, a na projektoru by 
ušetřil až kolem 50% procent ceny oproti modelu Barco DP4K-13BLPHC.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Proces obnovy kina Svět, jehož součástí je i redigitalizace, již započal v červnu tohoto roku. Termín 

dokončení je k 30. září rovněž tohoto roku. Žadatel chce mít kino v provozu na začátek kulturní sezóny 
od začátku října. V rámci obnovy kina není plánováno tolik úkonů, že by se termín dokončení nemusel 
stíhat. Pokud integrátor má všechny objednané komponenty k dispozici a nedošlo k zásadnějšímu 
skluzu v dodávce od výrobce, měl by být termín dokončení dle mého názoru reálný.

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žadatel provozuje kino Svět ve standardu DCI od podzimu roku 2011, tudíž zde nějaké zkušenosti musí 

být. Osobně si myslím, že je stále co zlepšovat a i v tomto případě platí, že je nutné neustálé celoživotní
vzdělávání. To ukazuje i ta skutečnost, jak tento projekt byl možná, podle mého názoru, připraven až 
ukvapeně. Nativní 4K projektor vyšší třídy by se vyplatil až do hypotetického nového sálu s velkým 
panoramatickým plátnem. Takové hypotetické kino by mělo oproti okolním městům opravdu velký 
náskok v konkurenceschopnosti a diváci by se do něj sjížděli za filmovým zážitkem i desítky kilometrů.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Renovace sedadel v Kině Vltava 

Evidenční číslo projektu 3120-2019 

Název žadatele Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 10. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí prokazuje velmi dobrou znalost požadavků na jím 

žádaný okruh modernizace prostor – renovace stávajících sedadel / částečné pořízení nových 
sedadel. 

- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení renovace sedadel odpovídá zavedeným postupům, stejně tak 

náklady na nová sedadla jsou v obvyklém rozsahu. 
- Participace žadatele na financování projektu á 60%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu. 
 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je podrobně popsán, vysvětleny důvody renovace sedadel po 18 létech užívání (200ks 
jednomístných) a pořízení nových sedadel (22ks dvojsedadel a 20ks jednomístných). 
 
Projekt pamatuje na rozumnější plán rozmístění dvojsedadel, která po modernizaci již nebudou tvořit jednu 
ucelenou řadu, ale budou rozmístěna lépe po ploše hlediště. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn vedením předkladatele žádosti (ředitel Kulturního a společenského střediska) a 
produkčním / dramaturgem. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou dobu příprav projektu bude renovace včas a kvalitně 
provedena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou renovací (a částečným pořízením nových) sedadel se zvýší divácký komfort. 
 
Předkladatel žádosti uvádí, že dojde k mírnému navýšení počtu projekcí (55 měsíčně namísto současných 
51). 
 
Výhledově bude zařazeno též pondělní promítání (v současné době kino promítá ÚT  - NE). 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody žádosti o podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán dávají dobrý přehled. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 60%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt umožňuje posoudit zvolenou strategii. 
 
S ohledem na renovaci a také montáž nově pořizovaných sedadel je časový plán v souladu s očekávanou 
náročností. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je dlouhodobým provozovatelem kina, dobře pracuje s dramaturgií a přináší i ne zcela běžné 
aktivity v rámci programu (onkologické semináře, dámské jízdy, projekce zdarma, maraton kultovních filmů, 
apod.). Odkaz na stránky kina: http://www.kasskralupy.cz/klient-595/kino-178/stranka-6173  

 



Expertní analýza

Název projektu Obnova digitální technologie kina Aero
Evidenční číslo projektu 3121-2019
Název žadatele Městská část Praha 3
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 3. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatel, Městská část Praha 3, žádá o podporu redigitalizace kina Aero. Kino Aero úspěšně provozuje 
Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s. od roku 1998. Majitelem je Městská část Praha 3, která jej 
získala od bývalého Filmového podniku hl. m. Prahy. Za svých 21 let se kin o Aero stalo synonymem a 
příkladem způsobu alternativního provozování kina vedle komerčních multikin. 

Kromě úspěšné dramaturgie provozovatelé rozšířili celou řadu doplňkových aktivit. Předvedli, že součástí 
kina může být bar, kam mohou zajít jak diváci po představení, tak i z okolí pouze na drink bez nutnosti 
navštívit filmové představení. Vznikla celá řada pravidelných programů a malých festivalů. Přehlídky filmů 
exotických kinematografií. Cykly promítání pro rodiče s dětmi, které se postupně rozšířily až do podoby tzv. 
Aeroškoly nebo letního tábora Aertěk. Myslím si, že za všechno hovoří ocenení od Europa Cinemas, jehož 
je členem, ocenění za nejlepší evropské jednosálové kino roku 2015.

Kino pořádá neuvěřitelných sto filmových představení za měsíc. Tudíž je jasné, jak se vybavení kina při 
takovém provozu silně amortizuje. V květnu roku 2010 kino zprovoznilo digitální projektor ve standardu DCI,
Sony SRX-R320. U těchto modelů projektorů se po několika letech projevila jedna malá nepříjemnost a sice
nižší životnost elektronických komponentů. Dva projektory tohoto typu ze zhruba dvou desítek 
instalovaných v České republice tak náhle ukončilo svoji životnost zhruba již pět let po své instalaci. Oprava
byla tak nákladná, že se vyplatila investice do celého nového projekčního řetězce. Kino Aero při tak velkém 
objemu má svůj projektor zcela za hranicí své životnosti a navíc hraje s hrozbou, že kdykoliv může dojít k 
fatálnímu selhání projektoru. Proto je v tomto případě co nejrychlejší redigitalizace více jak nutná.

Kino Aero je vzorem pro všechna jednosálová kina. Proto jsem nenašel žádnou překážku, která by mi 
bránila v kladném stanovisku, takže mohu udělení podpory doporučit v plné požadované výši. Aero to 
potřebuje. 

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Provozovatel kina Aero, resp. žadatel o podporu, Městská část Praha 3, se rozhodli, že budou po 
redigitalizaci pokračovat v osvědčené značce Sony. Vybrali model SRX-R510 s novým kinoserverem s 8
TB diskovým polem a kompletně novým příslušenstvím. U tohoto modelu projektoru patřící do nové třídy
„Rocky“ již výrobce vychytal všechny nedostatky předchozích generací a tak integrátor na celý obrazový
řetězec dává záruku 6 let. 

 V sále je již nainstalován zvuk ještě po 35 mm filmové projekci Dolby Digital EX, který se dá pro DCI 
standard plnohodnotně použít pro ozvučení v 5.1 zvukových kanálech.

 Kino v nejbližších letech čeká rekonstrukce interiéru sálu včetně elevace hlediště a obložení stěn, na 
kterém je opotřebení z velkého provozu již na první pohled velmi patrné.

 Výměna projektoru má ale i dle mého názoru prioritu nejvyšší.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Na redigitalizaci se za samotné kino Aero i za integrátora podílejí nejzkušenější odborníci v oboru. 

Integrátor, společnost ALTEI, se již přes deset let spolupodílí na technickém zajištění Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Varech. Pracovníci z kina Aero disponují jedním z nejlepších Know-how 
v oboru v rámci celé Evropy. Zde nevidím žádný ani potenciální problém.

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Myslím si, že ocenění od Europa Cinemas za nejlepší evropské jednosálové kino roku 2015 asi nejvíc 

hovoří o přínosu kina Aero, v tomto případě nejen Žižkovu a celé Praze, ale opravdu celé evropské 
kinematografii. Víc se asi ani nemusím rozepisovat.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žadatel podal všechny součásti žádosti správně vyplněné, přes to bych měl pár dílčích výhrad.
 Podrobný rozpočet byl až moc zredukován, ale o tom se rozepíši až v bodě 4.
 Opět mi v popisu projektu chyběly údaje, které při posuzování projektů stále více postrádám. V tomto 

případě základní dispozice sálu, tj. šíře plátna v maximálním formátu, tedy CinemaScope, a projekční 
vzdálenost, abych mohl posoudit, zdali plátno nemá nad 10 metrů šíře, tudíž model projektoru Sony 
SRX-R510 by byl pro tento sál již poddimenzovaný. V tomto případě musím věřit integrátorovi, 
společnosti ALTEI, že zvolila ten správný model projektoru. Ale tato moje vítka jde spíše směrem ke 
Státnímu fondu kinematografie, že by se do budoucna mohly tyto parametry do žádostí zavést.

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 S podrobným rozpočtem jsem měl menší problém a sice, že nebyl až tak moc podrobný. V podstatě 

jsme se dozvěděl částku za pořízení celého obrazového řetězce 1.422.960,- Kč a po té 77.440,- Kč v 
položce ostatní. Nedozvěděl jsme se ani, zdali jde o částky s DPH nebo bez DPH.

 Vím, že v případě nákupu DCI techniky veřejnými organizacemi a soukromými firmami jde o ceny 
smluvní, ale posuzoval jsem v jiné letošní expertýze zcela stejný typ projektoru se stejným serverem a 
se stejným příslušenstvím od stejného integrátora a cena zde byla cca o 180 tisíc korun levnější. V 
případě kina Aero, které bude na redigitalizaci čerpat 80% z veřejné podpory, neboť žádost podal jako 
kulturně náročný kinematografický projekt, si myslím, že žadatel mohl nasmlouvat nebo vysoutěžit ještě 
nižší cenu.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Žadatel si dal opravdu dlouhý časový interval na samotnou realizaci redigitalizace, od 29. června tohoto 

roku až do konce roku 2020. Pokud by se spolu s redigitalizací mělo zavírat celé kino Aero na 
plánovanou rekonstrukci interiéru sálu, je to harmonogram reálný. Na pouhou redigitalizaci je to 
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zbytečně velká rezerva. Celý proces by mohl proběhnout jen s odstávkou několika málo dnů provozu 
kina.

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Myslím si, že v České republice asi nenajdeme subjekt, který by měl vyšší kredit, než provozovatel kina 

Aero. Abychom si to ujasnili, žadatelem je Městská část Praha 3, která objekt kina vlastní, ale provoz 
zajišťuje Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s., která je držitelem onoho nejvyššího kreditu 
provozovatele kin v Česku.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obnova digitální technologie kina Aero 

Evidenční číslo projektu 3121-2019 

Název žadatele Městská část Praha 3 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 12.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Aero patří k základním kamenům skupiny kin, která se v Česku orientují na umělecky hodnotné a 

přitom divácky stále žádanější filmy. V kině pracují lidé pod vedením Jiřího Flígla, který má filmově-teoretické 

vzdělání a také bohaté dramaturgické zkušenosti.  Pod hlavičkou kina Aero postupně vznikla jak Aeroškola, 

která se orientuje na filmové vzdělávání, tak společnost Aerofilms, která patří k nejvýznamnějším 

distributorům artových filmů a svojí divácky úspěšnou dramaturgií je v ČR ojedinělá.  

Zvolené technické řešení je projektor značky Sony, se kterou má společenství kin dlouhodobou a pozitivní 

zkušenost. V případě kina Aero ale nedochází ke zlepšení technologického standardu, což je jednou 

s podmínek  redigitalizace. Oba projektory, jak nově pořízený, tak původní, umožňují projekci v rozlišení 4K. 

Z tohoto pohledu je diskuze hodné udělení podpory, protože toto kritérium bývá spolu s bohatou dramaturgií 

jedním ze dvou zásadních určujících kritérií. Přidělením podpory se nezvýší se ani dostupnost dramaturgie, 

ani divácký komfort, jediným zlepšením bude lepší, jasnější a kontrastnější obraz, který umožní novější a 

neopotřebovaná technologie.  

Kino Aero ale patří mezi významná kina a žadatel, městská část Praha 3, do projektu vkládá 900 000 korun, 

čímž jasně ukazuje, jak zásadním kulturním stánkem je kino Aero pro region. Stárnutí stávající technologie 

může vyústit v její absolutní kolaps a tím by byl provoz kina ohrožen.  

Při výsledné úvaze proto doporučuji projekt podpoře. Jsem si vědom toho, že může vzniknout precedens pro 

další kina, která uvádí například hollywoodské blockbustery a jsou v městských částech také významná a 

oblíbená u diváků. Aero se ale navíc orientuje na celou řadu vzdělávacích aktivit a jeho tvůrci reprezentují 

ČR na mnoha evropských i světových seminářích. Činnost, jakou kino Aero vykonává, je natolik zásadní, že 

nelze ohrozit jeho provoz. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kino Aero zvolilo ekonomické řešení. Zvolený typ 4K projektoru je výhodný jak z hlediska pořizovacích, 

tak i provozních nákladů. Navíc odpovídá šířce plátna instalovaném v kině. Jeho výhodou jsou především 

4 lampy, přičemž když jedna dosvítí, ostatní ji mohou zastoupit. I kvalita obrazu je uživateli velmi 

oceňovaná. Navržené změny jsou potřebné, protože stávající technologie stárne a může velmi rychle 

zcela dosloužit, což by ohrozilo provoz kina. 

 Určitým omezujícím faktorem je přínos pro diváka. Z hlediska poskytovaného standardu se mnoho 

nezmění, protože i stávající technologie je 4K. Stáří projektoru ale znamená také snižující se kvalitu 

projekce. Starší projektor už nemůže dosáhnout takové technické kvality jako projektor nový. Je ale 

otázkou, zda projekt splňuje zlepšení kvality projekce, což je jedním z cílů výzvy. Zhoršující se kvalita 

projekce souběžně se stárnutím projektoru je totiž provozní záležitost s obecnou platností. 

 Nižší provozní náklady umožní kinu zvýšit finanční podporu aktivitám v oblasti práce s divákem, v této 

oblastí patří kino k leaderům na trhu.   

 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Kino Aero patří do skupiny kin, kterou provozují velcí odborníci, jak z pozice teorie, tak z pozice praxe. 

Lidé s filmovým vzděláním, vzděláním v oblasti ekonomie a mezinárodního obchodu, lidé, kteří se těší 

velkému respektu v profesních organizacích sdružujících kina a filmové kluby.  

 Jiří Flígl je zkušený dramaturg a filmový kritik, který je zárukou úspěšného a pestrého programu kina. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Redigitalizace kina Aero v zásadě nepřinese nic nového, protože se nijak nemění projekční standard. Je 

ale na zváženou, zda by případné přerušení projekcí v kině zásadně nezměnilo kulturní klima v dané 

oblasti, zcela určitě se totiž jedná o kino, které má dobrou pověst doma i v zahraničí a jeho provozovatelé 

reprezentují ČR na všech významných akcích v ČR i v Evropě.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je ve všech aspektech komplexní, neobsahuje žádné protichůdné informace, obsahuje vše, co má 

žádost obsahovat. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Žadatel Městská část v Praze 3 uvolňuje do projektu vysokou podporu, čímž dává najevo, že je pro něj 

kino Aero důležité. Kino Aero dává do projektu 304 000 z vlastních zdrojů.  Spoluúčast Fondu je tak 

obhajitelná a úměrná nákladům. 

 Všechny položky v rozpočtu jsou přehledně uspořádány a v rozpočtu není nic předraženého ani 

netransparentního. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt dává jasnou představu o realizaci. Žadatel si nechává k jejímu průběhu dostatek času a výměnu 

projektoru chystá v průběhu roku 2020. Projekt se zcela jistě uskuteční, žadatel má dlouhodobé 

zkušenosti a redigitalizaci kina řešila mnohá spřátelená kina. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel patří do sítě kin, kam patří Světozor, Aero, Oko, brněnská Scala a královéhradecké kino Central. 

Zaměstnanci kina jsou dlouhodobě v kontaktu a vypomáhají si při pořádání náročnějších projektů. Kredit 

žadatele umocňuje především růst svěřených kin. Mnohá otevřela druhé i třetí sály a zlepšuje se jejich 

návštěvnost. Kino Aero je propojeno také s distribuční společností Aerofilms, která uvádí do kin úspěšné 

filmy z oblasti artové produkce. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Digitalizace kina ART mimo standard DCI 

Evidenční číslo projektu 3122-2019 

Název žadatele Město CHEB 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 9.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Chebské kino ART, vedle jedno sálového kina Svět, se snaží přilákat na nabídku filmové 
kvality náročnější diváky a příznivce arthousové filmové produkce. Od svého založení v roce 
1970 má dlouholetou tradici, i když jeho činnost byla přerušena pro nezájem diváků v roce 
2011. V roce 2018 byly zkušebně obnoveny projekce, které však svou technickou kvalitou 
nesplňují požadavky běžného diváka. Proto kino ART předložilo žádost o podporu projektu 
digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. E-Cinema). 
 
Předložená žádost po formální stránce naplňuje požadavky Výzvy, ale v některých částech je 
nedostatečná, co ovlivňuje pak následně posouzení rozpočtu celého projektu. 
 
Časový harmonogram naplnění projektu je realistický a je víc než pravděpodobné, že se 
projekt uskuteční v zamýšlené podobě. 
 
Město Cheb má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina, řídí i jiná obdobná zařízení jako 
Západočeský divadlo Cheb ap. 
 
Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin.    
Požadovaná suma dotace je v rámci předem stanovených předpokladů výše podpory pro 
projekty digitalizace kin mimo standard DCI podle Výzvy. 
  
Doporučuji udělení dotace, ale s podmínkou doplnění a zpřehlednění vytýkaných nedostatků 
v žádosti. 
 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Chebské kino ART má od svého založení v roce 1970 dlouholetou tradici, i když jeho 
činnost byla přerušena pro nezájem diváků v roce 2011. V roce 2018 byly zkušebně 
obnoveny projekce, které však svou technickou kvalitou nesplňovaly požadavky běžného 
diváka. Proto kino ART předložilo žádost o podporu projektu digitalizace kina mimo 
standard DCI (tzv. E-Cinema). Do projektu zahrnulo digitální projektor 4 K s optikou a 
příslušenstvím, zvukovou aparaturu 7.1. podporující standard Dolby Digital a DTS a zdroj 
pro přehrávaní Blue-ray a MP4. Podrobnější informace o technických zařízeních v kolonce 
podrobný popis technického řešení nebyl dodán, proto je složité se vyjádřit, jestli navržené 
technické vybavení splňuje veškeré technologické standardy, požadavky a normy. Bohužel 
C – nepovinná příloha – Vlastní podrobný rozpočet, z kterého se dala vyčíst přesná 
specifikace technických zařízení uvedených v projektu, je ve Výzvě 2019-4-1-13 nadále 
označena jako – není nutné dokládat-. Vzhledem k současnému trendu kvalitativní stránky 
projekce filmů, je digitalizace mimo standard DCI kina ART nejenom potřebná, ale i 
nevyhnutná. Bude mít přínos jak technický, tak i z hlediska vyššího zájmu diváků, zvýšení 
počtu představení a rozšíření nabídky v dramaturgickém plánu. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavní řešitel projektu, současný produkční, programový a výchovný pracovník kina ART, 
i když působí v oblasti kin jenom od roku 2018, získal požadované zkušenosti z předchozí  
dlouhodobé činnosti v oblasti prodeje, instalace a školení výpočetní, projekční a  
multimediální digitální techniky, které jsou předpokladem úspěšné realizace projektu. 

 

 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel po zvýšení kvality projekce předpokládá růst návštěvnosti kina ART, plánuje zvýšit 
počet projekcí měsíčně z dosavadních 5 na 10, oslovit školskou mládež v širší míře, 
nabídnout projekce i pro jiné vzdělávací instituce a lokální kulturní aktivity. 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V rámci  žádosti o podporu projektu digitalizace kina mimo standard DCI, žadatel předložil 
popis projektu v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie, stručný 
profesní životopis hlavního řešitele projektu, prezentaci dosavadní činnosti žadatele 
v oblasti kinematografie a filmového průmyslu spojenou s technickým východiskem, 
dramaturgickým plánem a marketingem, doklad osvědčující vlastnická práva k nemovitosti, 
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popis dlouhodobého záměru s objektem kina, rozpočet projektu, finanční zabezpečení, 
realizační harmonogram a podpůrný dopis zakladatele kina ART, pana Jana Jíru. Všechny 
předložené materiály jsou nadměrně stručné. Komentář k rozpočtu jako i k finančnímu 
plánu je nedostatečný, rovněž nedostatečný je, jak bylo výše uvedeno, i podrobný popis 
technického řešení. 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet předpokládá celkovou výši nákladů 604 570 Kč. Všechny náklady jsou 
zahrnuty do druhé skupiny – náklady na pořízení e-cinema. Jak již bylo výše zmíněno, 
vzhledem k tomu, že navrhovaná technologie není blíže specifikována, nelze zhodnotit 
přiměřenost uvedených částek. V komentáři k rozpočtu žadatel nezdůvodnil výši 
jednotlivých specifických položek, jenom všeobecně konstatoval, že odpovídají 
současnému technickému standardu a že pro zjištění cenové hladiny byl proveden průzkum 
trhu. K finančnímu rozpočtu žadatel uvedl, že nejedná o financování projektu s dalšími 
partnery, město předfinancuje projekt ve výši 100 % celkových nákladů a předpokládá 
spolufinancování projektu ze strany SFK ve výši 50 %. Ve finančním plánu je plánováno 
financování z rozpočtu města 30 % -181 371 Kč, z vlastního vkladu žadatele 20 % - 120 
914 Kč a z dotace SFK 50 % - 302 285 Kč. Uvedený podíl veřejné podpory je 80 %. Výše 
finančního zajištění projektu k datu podání žádosti dosáhla 100 %.   
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový harmonogram naplnění projektu je realistický a je víc než pravděpodobné, že se 
projekt uskuteční v zamýšlené podobě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 
Digitalizace a modernizace kin zejména s cílem zvýšení dostupnosti diverzifikovaného 
audiovizuálního obsahu a zvýšení diváckého komfortu, vybavení kina zlepšení služeb pro 
diváky. Požadovaná suma dotace je v rámci stanovených předpokladů výše podpory pro 
projekty digitalizace kin mimo standard DCI. Doporučuji udělit dotaci, ale s podmínkou 
doplnění a zpřehlednění vytýkaných nedostatků v žádosti. 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Cheb má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina, řídí i jiná obdobná zařízení jako 
Západočeský divadlo Cheb a podobně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Digitalizace kina ART mimo standard DCI 

Evidenční číslo projektu 3122-2019 

Název žadatele Město Cheb 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino ART má v Chebu padesátiletou tradici, kterou v přerušila jen technologická revoluce v oblasti promítací 

technologie. Kvůli tomu bylo kino ART od roku 2011 do roku 2018 mimo provoz. Díky skupině nadšenců byly 

projekce ve zkušebním režimu v květnu 2018 obnoveny a po půl roce byl provoz kina zaštítěn 

Západočeským divadlem v Chebu, příspěvkovou organizací města. Pod tuto organizaci v současnosti spadá 

KC Svoboda s nejmodernějším kulturním domem v Karlovarském kraji a kino ART situované v areálu 

dominikánského kláštera. 

 

Město Cheb vlastní v současné době dvě kina, kromě kina ART také kino Svět, které provozuje soukromá 

společnosti v pronájmu. Zatímco Kino Svět je zaměřeno především na divácky atraktivní tituly, kino ART je 

v souladu se svým názvem zaměřeno na tzv. artovou produkci. 

 

Současné technické vybavení kina ART nesplňuje ani minimální standardy filmových projekcí a požadavky 

byť nepříliš náročného artového diváka. Ochota provozovatele, resp. zřizovatele investovat do kina ART 

statisíce Kč a povýšit jeho úroveň na tzv. e-cinemu je chvályhodná. Otázkou je, zda do budoucna bude tato 

úroveň dostatečná, a zda by nestála za zvážení a kalkulaci digitalizace dle standardu DCI, byť třeba 

s využitím starší technologie. 

 

Ambicí kina ART není a ani by nemělo být konkurování kinu Svět, ale nabízení vhodné alternativy. Ideální 

artové kino se zaměřuje na hodnotnou filmovou produkci, protože chce, a nikoliv proto, že kvůli 

nedostatečnému technickému vybavení musí… 

 

Předložený projekt si rozhodně zaslouží podporu, navíc, část pořizované technologie (zvukový řetězec) 

bude využitelná i v případě budoucího upgradu. 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Oproti současnému technickému stavu kina ART je pořízení tzv. e-cinema technologie krokem vpřed. Tato 

technologie má ale své limity především v dostupnosti adekvátního programu. V současné době tuzemští 

distributoři uvolňují poměrně podstatnou část svých distribučních portfolií i na nosičích DVD, BR či 

v počítačem přehratelných formátech. Otázkou je, jak se situace bude vyvíjet v příštích letech a to 

především u zahraniční filmové produkce. 

Město Cheb deklaruje dlouhodobý zájem a zlepšování technického stavu objektu kina. Nad rámec 

předloženého projektu má záměr instalovat nové elektrické rozvody a zrekonstruovat sociální zázemí. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavním řešitelem projektu digitalizace kina ART mimo standard DCI je Ladislav Tkaczysyzn, který po 

obnovení provozu v kině pracoval jako dobrovolný promítač filmů. V současnosti vykonává práci 

produkčního, programového a kulturně-výchovného pracovníka kina ART. 

Zásadní význam pro úspěšnou realizaci digitalizace kina i jeho následný provoz má podpora vedení 

Západočeského divadla, KC Svoboda a politické reprezentace města Cheb.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Digitalizace kina ART zlepší přístup obyvatel města Cheb a jeho nejbližšího okolí k pestřejšímu a 

hodnotnějšímu kinematografickému obsahu. Pro tvůrce a distributory tohoto programu poskytne další 

odbytiště. Určitý segment filmů v distribuci, a to i českých, se v současnosti i v budoucnosti k chebským 

divákům dostane jen díky existenci kina ART. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost nemá žádné zásadní nedostatky či vady. Postrádám podrobnější technický popis a parametry 

uvažované technologie. „Projektor 4K s optikou odpovídající projekční vzdálenosti a rozměrům sálu“ 

nepovažuji za dostatečnou specifikaci, zajímaly by mne právě ony rozměry sálu a projekční vzdálenost, 

případně umístění projektoru. Stejně tak formulace „bude zachováno stávající plátno“ nemá velkou 

relevanci. Jaké rozměry, jaké stáří?  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet ve výši 604tis.Kč odpovídá obvyklým nákladům na digitalizaci v režimu tzv. e-cinemy. 

Podrobnější posouzení není vzhledem k výše uvedenému možné. Pravděpodobně jde o částku bez DPH, 

neboť v žádosti je uvedeno, že město Cheb si uplatní úplný nárok na odpočet DPH. Tento režim není v 

komunální sféře zcela obvyklý, neboť předpokládá, že takto pořízená investice bude součástí pronájmu, ke 

kterému bude DPH připočítáno. Bude mít Západočeské divadlo objekt kina od města v pronájmu? Bude za 

něj platit nájem + DPH? 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V komentáři k rozpočtu je uvedeno, že projekt odráží potřebu profesionálního vybavení kina s ohledem na 

uspokojení technických požadavků v horizontu 10 let. Pokud tím žadatel myslí, že bude mít pro provedení 

plánované digitalizace profesionální kino, které nebude potřebovat 10 žádné investice do AV řetězce, tak se 

dle mého názoru hrubě mýlí. Pokud tím myslí něco jiného, tak jsem nepochopil co… 

Digitalizace dle DCI by byla nepochybně podstatně, nikoliv však řádově, dražší. V tomto případě by se dalo 

mluvit o profesionální technologii plně vyhovující současným technickým standardům. Ani ta by ovšem 

nezaručovala 10 let klidu. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Cheb v minulosti výrazně investovalo do technického vybavení kina Svět, které pronajímá soukromé 

společnosti. Domnívám se, že investice do kina zaměřeného na náročnější filmovou tvorbu, je v zájmu 

nejen části obyvatel, ale města samotného. To by, dle mého názoru, mělo být schopno najít ve svém 

rozpočtu i vyšší než uváděnou částku. 

Začlenění kina Art pod Západočeské divadlo resp. KC Svoboda poskytuje kinu profesionální zázemí i 

finanční krytí. Dle mého názoru by si kino Art na webových stránkách kulturního centra zasloužilo vlastní 

záložku vedle FIJO či Valdštejnských slavností. Nekomerční neznamená neviditelný… 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina Přeštice – 2. fáze 

Evidenční číslo projektu 3123-2019 

Název žadatele Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 12. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí prokazuje velmi dobrou znalost požadavků na jím 

žádaný okruh modernizace prostor – instalace stupňovitého teleskopického hlediště, které navazuje 
na přechozí fáze modernizace kina. 

- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace odpovídá předpokládaným postupům a náročnosti 

provedení. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti á 87%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu, přesto by uvítal podrobnější popis využití 
sofistikovaného zařízení teleskopického hlediště (ve vazbě na další aktivity v prostorách kinosálu). 

 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je podrobně popsán, včetně připojené výkresové dokumentace a vyjádření k technologiím a postupu 
od vybraného dodavatele. 
 
Zvolená technologie  - koncept – řešení teleskopického hlediště umožňuje maximálně využít sálu pro 
rozličné kulturní aktivity provozovatele. 
 
Z pohledu experta aktuální fáze vhodně doplňuje již realizované fáze předchozí a snahu provozovatele / 
žadatele postupně docílit kvalitního a moderního prostoru s vyšší užitnou hodnotu (trvanlivostí řešení). 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn vedením předkladatele žádosti (ředitelka Kulturního a komunitního centra) a již 
vyzkoušeným dodavatelem řešení. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou dobu příprav projektu a zvolený postup / dodavatele bude 
instalace včas a kvalitně provedena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou instalací dokončí žadatel etapovou modernizaci prostor kina a v souladu s plánem rozvoje 
aktivit umožní jednak udržení stávajících aktivit, mj. tradičně pořádaný MFF Juniorfest, jednak bude možné 
rozšířit nabídku o další program, který je cílený jak na klubového dospělého diváka, tak na mladší generaci. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, detailně pospána, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody 
žádosti o podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán dávají dobrý přehled. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 87%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt umožňuje posoudit zvolenou strategii celého řešení, včetně návaznosti na předchozí etapy 
modernizací kina. 
Časový plán projektu je v souladu s očekávanou náročností řešení / instalací teleskopického hlediště. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je dlouhodobým provozovatelem kina / kulturního centra, dobře pracuje s dramaturgií a přináší 
zajímavou aktivitu v podobě organizace MFF Juniorfest.  
Odkaz na stránky kina: http://www.kzprestice.cz/ 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina Přeštice 

Evidenční číslo projektu 3123-2019 

Název žadatele Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 30.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino v Přešticích je postupně modernizováno, bylo digitalizováno v roce 2018, byla vyměněna sedadla 2019 

a nyní žádá podporu na pořízení a instalaci nové teleskopické tribuny v sále, na kterou budou přeinstalována 

nová sedadla, pořízená díky loňské podpoře Fondu.  

Žadatel sděluje, že v současné době je tribuna (teleskopické hlediště)  ve špatném stavu a neposkytuje 

divákům komfort. Manipulace s ní je náročná a neumožňuje pořádat dostatečný počet akcí. 

Technické řešení bylo na míru přeštického sálu vyhotoveno firmou Sekvoia. Pojme 199 sedadel, bude mít 

motorizovaný pohon vysouvání a zasouvání a LED stmívatelné osvětlení. Hloubka hledištních stupňů bude 

pouze 900 mm. Celkové pořizovací náklady s instalací činí 2.733.390,- Kč.  

Město Přeštice má 7114 obyvatel a v tomto sále se konají také nefilmové akce. V loňském roce kino 

deklarovalo, že po modernizaci uskuteční 15 projekcí měsíčně. Nyní je v této žádosti uveden počet projekcí 

před modernizací tribuny 11 projekcí a po modernizaci 16 projekcí měsíčně, tudíž nevidím velký progres 

v dramaturgii kina. Stav je takový, že kino promítá v pátek a v neděli dvě představení, nepravidelně pak 

zařazuje promítání i v sobotu (sál neslouží pouze pro filmová představení a tak je zde ve velké míře i 

nefilmová náplň). 

Z tohoto hlediska mi přijde dramaturgický plán a počet projekcí neodpovídající velikosti města. Nevidím zde 

žádnou filmovou nabídku přes týden a diváci zřejmě odjíždějí do jiných kin ve městech v okolí. Myslím si, že 

ani tak zásadní investice nezlepší podstatně divácký komfort (hloubka stupňů 900mm). Divácký komfort byl 

v současné době vylepšen novými sedadly a digitalizací…  

Vzhledem k těmto skutečnostem si myslím, že pořízení teleskopické tribuny hlediště nebude pro kino, 

filmová představení ani diváka velkým přínosem. Myslím si, že se díky této podpoře by se nijak zásadním 

způsobem nezlepšila slíbená dramaturgie a dostupnost filmových projekcí. Proto v tomto případě nevidím 

naplnění cíle této výzvy.  

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Navrhované technické řešení zasouvací tribuny se 14 řadami sedadel, hloubce stupně 90 cm a výšce 

stupňů 14 cm, zasouvání a vysouvání pomocí elektromotoru. Technické řešení je zpracováno na míru 

přeštického sálu. Sám osobně nejsem zastáncem tohoto řešení pro kina, jelikož pohodlí pro diváka se na 

vysouvacích tribunách většinou nezlepší. Dochází k pružení materiálů, otřesům celé konstrukce při 

pohybu diváků, rezonanci kovových součástí v jejich vzájemných bodech styku při ozvučení kina atd. 

Nevím, jak dalece ve špatném stavu je stávající tribuna, z fotek není možné posoudit. Avšak investice 

téměř 3milionů do zasouvací konstrukce na rovném sále mi nepřijde adekvátní pro provoz kina, které 

promítá většinou dva dny v týdnu. (hodnotím pouze provoz kina, nikoliv provoz ostatních nefilmových 

akcí v tomto sálu) Z hlediska práce s divákem a dramaturgie kina nebude mít tato investice zřejmě žádný 

přínos. Dramaturgii kina jsem podchytil v obecném hodnocení viz výše. Myslím si, že poskytnutá dotace 

by nepřinesla žádné objektivní zlepšení kinoprovozu v tomto multifunkčním sále.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt na zasouvací tribunu navrhla firma Sekvoia, která dle referencí na svých webových stránkách 

zkušenosti s výrobou a instalací tribun má.  

Na projektu spolupracuje ředitelka KCC Přeštice 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Jak jsem již zmínil, až bych chtěl nevidím v tomto projektu velký přínos pro pohodlí diváka ani pro větší 

rozmach dramaturgie kina. Doporučoval bych se nejprve zaměřit na provoz kina po stránce dramaturgie , 

cílení na diváky  určitých skupin a hlavně pestřejší nabídku co se týče do počtu projekcí a promítacích 

dní. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

      Žádost je podána srozumitelně. Z dodaných materiálu je zřejmé, co žadatel zamýšlí. Technický popis je 

dodán přímo od realizační firmy, která projekt na zasouvací tribunu zpracovala.  

V žádosti mi nesedí počet projekcí. V žádosti z roku 2018  žadatel uvádí že počet projekcí po rekonstrukci 

sedadel zvýší ze 13 projekcí na 15 projekcí měsíčně. A v této žádosti na zasouvací tribunu pak uvádí, že 

počet projekcí zvýší z 11 na 16 měsíčně.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet na zasouvací tribunu je poměrně vysoký. 163 350,- za montáž mi v případě prvovýrobce 

tribuny také přijde celkem vyšší částka, avšak v této částce mohou být další práce přípravné práce 

spojené s instalací. Tribuna není osazena sedadly jedná se pouze o konstrukci, pochozí podlahové 

desky a čalounění (koberec) .  Zde bych rozhodně doporučoval udělat znovu otevřené výběrové řízení a 

snažil se vybírat z více firem, které tribuny do kulturních domů instalují. Žadatel uvádí, že uvedená cena 
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je pouze z poptávek a nevzešla z výběrových řízení.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizace je podle plánu žadatele proveditelná. Montáž tribuny nezasáhne do provozu kina na dlouhou 

dobu.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel Město Přeštice a jeho příspěvková organizace KCC Přeštice mají dostatečný kredit, V minulosti 

zdigitalizovali kino a vyměnili sedadla s podporou fondu kinematografie.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Krkonošská střelnice digitálně 

Evidenční číslo projektu 3124-2019 

Název žadatele Kulturní dům Střelnice 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 9.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

. 
 
Kulturní dům Střelnice ve Vrchlabí předložil žádost o podporu projektu digitalizace kina dle 
standardu DCI. Do projektu zahrnul pořízení projektoru s příslušenstvím, serveru a 
projekčního plátna. 
 
Realizace digitalizace kina přinese vyšší kvalitu filmového zážitku a vytvoří všechny 
předpoklady pro další růst návštěvnosti. Odstraní se i dramaturgické problémy s dosavadní 
nabídkou filmů pro E-cinema. Strategie předpokládá zvýšení počtu projekcí měsíčně 
z dnešních 12 na 25-30. Větší prostor se vytvoří pro představení pro školy, mládež i senioři. 
 
Žádost Kulturního domu Střelnice o podporu projektu digitalizace kina je po formální stránce 
úplná a pro potřeby vypracování expertní analýzy vyhovující. Ve finančním plánu počítá 
z vícero zdroji financování. 
 
Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, plánované náklady lze považovat 
za přiměřené. Zdůvodnění žadatele je přijatelné. 
 
 
Projekt po všech stránkách je zabezpečen a harmonogram realizace je reálny a v souladu se 
s lhůtou pro dokončení projektu stanovenou ve výzvě. 
 
Hlavní řešitel projektu má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina a jiných kulturních zařízení 
a má všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
 
Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin. 
 
Doporučuji udělit podporu. 
 
  
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Kulturní dům Střelnice ve Vrchlabí předložilo žádost o podporu projektu digitalizace kina 
dle standardu DCI. Do projektu zahrnul pořízení projektoru DCI 2k Christie CP2308  
s příslušenstvím, serveru Christie IMB-S3 a projekčního plátna. Dosavadní zvukový systém 
v rámci digitalizace bude nadále funkčně využíván, jenom bude doplněn o audioprocesor 
7.1. Předložený projekt naplňuje technologické standardy, normy a požadavky procesu 
digitalizace ve standardu DCI. Navržené technické řešení vychází z odborné nabídky 
technického zařízení, respektuje prostory kina a je adekvátní pro jeho provoz. Udělením 
podpory bude nejenom zkvalitněna projekce filmů pro diváky, ale z hlediska dramaturgie 
filmů umožní promítat tituly, které pro E-cinema nebyly k dispozici. Tím se rozšíří nabídka 
filmových děl pro návštěvníky kina. Rovněž projekt předpokládá zvýšení počtu představení. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavní řešitel projektu pracuje v oblasti kultury od roku 2008, působil jako zástupce ředitele 
divadla v Děčíně, po přestěhování do Vrchlabí se stal ředitelem Kulturního domu Střelnice. 
Výrazně se podílel na vytvoření E-cinema a realizaci dalších filmových a kulturních 
událostí. Je v kontaktu s okolitými kiny a má dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci 
projektu. 

 
 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Kino, již v podobě E-cinema, přitahovalo místní diváky a návštěvnost se postupně       
    zvyšovala. Digitalizace kina ve standardu DCI přinese vyšší kvalitu filmového zážitku a  
    bude reálným předpokladem dalšího zvyšování návštěvnosti. Napomůže odstranit i  
    dramaturgické problémy s nabídkou filmů. Strategie předpokládá navýšení počtu projekcí  
    měsíčně z dnešních 12 na 25-30, včetně kterých najdou širší uplatnění představení pro  
    mládež, školy a rovněž projekce pro seniory. Projekt předpokládá i rozšíření činnosti  
    Filmového klubu a zavedení nových filmových aktivit – jako např. presentaci filmových  
    prací studentů FAMU, projekt „Nový Forman“ na podporu filmové a dokumentární tvorby. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost Kulturního domu Střelnice o podporu projektu digitalizace kina je po formální 
stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní analýzy vyhovující. K žádosti byl připojen 
popis projektu včetně komentářů k rozpočtu a finančnímu zajištění, popisu technického 
řešení a popis činnosti kina včetně dramaturgického plánu a záměru po digitalizaci kina. 
Dále byl dodán přehled dosavadní činnosti žadatele podpory, doklad osvědčující vlastnické 
práva k nemovitosti, souhlas města se žádostí, rozhodnutí města o finančním zajištění 
projektu, zřizovací listina žadatele, dlouhodobý záměr majitele nemovitosti, rozpočet a 
finanční plán, harmonogram realizace projektu, profesní životopis hlavního řešitele projektu 
a vlastní podrobný rozpočet nákladových položek. 
 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celkový rozpočet projektu představuje sumu 1 583 285 Kč. Obsahuje náklady na projektor 
a příslušenství 46 %, server 13 %, zvukový systém 8 %, plátno 13 % a zbytek představují 
ostatní náklady spojené se zavedením digitalizace, s instalačním materiálem a pracemi, 
nastavením technologie a další. Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, 
plánované náklady lze považovat za přiměřené. Zdůvodnění žadatele je přijatelné. Ve 
finančním plánu počítá z vícero zdroji financování. Finanční prostředky z rozpočtu města 
400 000 Kč (25,26 %), ze zdrojů žadatele z výtěžku své doplňkové činnosti 291 643 Kč 
(18,42 %), sponzorské dary privátních subjektů 100 00 Kč (6,32 %) a dotace Státního fondu 
kinematografie 791 642 Kč (50 %). Plánovaná veřejná podpora představuje 75 %. Výše 
finančního zajištění projektu k datu podání žádosti dosáhla 50 %.   
 
 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Z projektu si lze vytvořit představu o celkové realizaci. Projekt po všech stránkách je 
zabezpečen a harmonogram realizace je reálny, v souladu se lhůtou pro dokončení projektu 
stanovenou ve výzvě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a 
modernizace kin zejména s cílem zvýšení dostupnosti diverzifikovaného audiovizuálního 
obsahu a zvýšení diváckého komfortu, vybavení kina, zlepšení služeb pro diváky. 
 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina a jiných kulturních zařízení a má 
všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace sálu Heřmanův Městec 

Evidenční číslo projektu 3125-2019 

Název žadatele Město Heřmanův Městec 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský  

Datum vyhotovení 29.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino v Heřmanově Městci potřebuje zrekonstruovat pohony opon a osvětlení v sále. Kino je digitalizováno 

dle standartu DCI.  

Kino má nainstalované pohony opon a osvětlení, které je v provozu od sedmdesátých let. Pohony a jejich 

řízení již vykazuje morální a technické zastarání a je třeba je vyměnit. Snížila se také spolehlivost v provozu 

a dochází k výpadkům. Provozovatel kina má jasnou představu o technické stránce projektu.  Z technické 

části popisu v žádosti je jasně vidět, že si provozovatel zjistil veškeré potřebné informace a za svým 

technických řešením si stojí.  Budou vyměněny pohony opon s navazující elektronikou ovládání a také 

osvětlovací tělesa, která nahradí moderními svítidly s LED a standardizovaným protokolem jejich řízení. Po 

rekonstrukci těchto zařízení bude možné zapojit systém do automatizace promítání a tím zjednodušit a 

zefektivnit odbavení promítání. 

 

Heřmanův Městec má necelých 5 tisíc obyvatel a kino vykazuje nadstandartní aktivitu. Ať už se jedná o 

zajímavý program, tak o nadstandartní péči o diváka. Program je dostatečně diverzifikovaný a kino promítá 

pro všechny generace obyvatel. Počet projekcí je pro takto malé město také celkem nadstandartní, což je 

velké pozitivum. Město Heřmanův Městec jako zřizovatel p.o., která kino provozuje se snaží pravidelně 

investovat do kina ( digitalizace, sedadla, interiér…)  

Kino má velice pěknou návštěvnost a dýchá z něho to pravé „jednosálové kino na malém městě“. Je zde 

také pevně zakotvené a je pilířem kultury ve městě. Co se týče diváckých referencí, jsou jednoznačně 

pozitivní a diváci často vnímají kino „jako to svoje“   Přimlouval bych se za to, aby byla nová osvětlovací 

tělesa volena s maximálním citem, aby nijak nenarušovala krásný ráz architektury jednosálového kina, které 

kino v Heřmanově Městci. 

 

Doporučuji Radě fondu vyhovět této žádosti v plné požadované částce. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Navržené technické řešení spočívá ve výměně motorů, lanoví a závěsů opon v kinosále. S návazností na 

to bude instalováno také nové řízení těchto pohonů, které může být napojeno na automatizaci serveru 

DCI. Provozovatel tak bude moct odbavovat představení automaticky, což je nesporná provozní výhoda.  

Dále bude instalováno nové osvětlení. To původní již vykazuje poruchy a také jeho řízení je 

problematické. Nové osvětlení bude pomocí LED svítidel a jejich elektronika řízení bude přes 

standardizovaný protokol DALI, který bude také možnost napojit na automatizaci kina.  

Tato žádost je na technickou inovaci v kině a tak na práci s divákem nebude mít zásadní vliv. 

Provozovatel toto ví a proto nijak „uměle“ nenavyšoval počet představení před a po rekonstrukci. 

Každopádně toto navyšování by snad ani nemělo smysl, jelikož kino v Heřmanově Městci pracuje 

s divákem a programem nadstandardně.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění projektu je zajištěno výborně. Za projektem stojí dlouholetý kinař, který je technicky 

erudován a kinu vtiskl tvář.  

Z žádosti jasně vyplývá si zjistil všechny potřebné informace a zajistil reference z provozů jiných kin.    

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Rekonstrukce opon a osvětlení v tomto je již nutná. Pohony a osvětlení jsou z roku 1972. Kino odpromítá 

velký počet představení a jeho sál je využit. Žádost je na technickou část vybavení kina, proto 

dramaturgii kina neovlivní. Jak jsem zmiňoval výše, dramaturgie kina je nadstandartní.  Po rekonstrukci 

dojde ke zlepšení technickoorganizačního provozu kina. Promítač může využít automatizaci a zpřesnit 

tak průběh představení.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována přehledně, jasně a srozumitelně. Žadatel má jasnou představu o tom, co chce 

instalovat. Nenašel jsem žádné formální chyby a nedostatky. Popis činnosti je přehledný a obsáhlý.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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 Předložený rozpočet žádosti je realistický a částky jsou přiměřené rozsahu prací, které se budou 

provádět. Rozpočet celé akce je dle mého názoru v intencích obvyklých cen.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je odborně a technicky dobře připraven. Provozovatel má jasnou představu o  technické stránce 

projektu. Z technického popisu je jde vycítit, že byl konzultován a promyšlen. Časový harmonogram akce 

je reálný. Projekt je možno uskutečnit v zamýšlené podobě.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kredit žadatele je pro mě vysoký. Kino je provozováno pomocí příspěvkové organizace a díky 

zkušenému kinaři.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace sálu Heřmanův Městec 

Evidenční číslo projektu 3125-2019 

Název žadatele Město Heřmanův Městec 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Modernizační projekt sálu kina v Heřmanově Městci spočívá ve výměně pohonu opony a instalaci nového 

LED osvětlení. To vše pochopitelně včetně moderního ovládání. Po realizaci projektu dojde ke zvýšení 

komfortu diváků, které ovšem nebude tak patrné jako u předchozích modernizačních etap, kterými dle 

informací uvedených v žádosti byla digitalizace dle standardu DCI, klimatizace sálu a výměna sedadel. 

Kromě samotné digitalizace se další modernizační etapy uskutečnily bez podpory ze strany Fondu 

kinematografie. 

 

Technické parametry připravované modernizace i samotný rozpočet dokazují, že žadatel se v problematice 

dobře orientuje, ví, co chce a umí poptat optimální dodavatele. Celkové náklady projektu jsou aproximativně 

vyčísleny na 375tis.Kč, požadovaná podpora od Fondu činí méně než 50%. Žadatel otevřeně uvádí, že by si 

poradil i s podporou nižší než požadovanou. 

 

Jistou komplikací jsou majetkové vztahy k nemovitosti, neboť vlastníkem objektu, ve kterém se kinosál 

nachází, není provozovatel kina, příspěvková organizace SPOKUL HM, ani její zřizovatel a žadatel město 

Heřmanův Městec, ale soukromá společnost. Připravovaná modernizace je koncipována tak, aby nedošlo 

k technickému zhodnocení budovy, ale aby šlo o samostatná technické zařízení či jejich soubory, které by 

bylo možné z objektu přemístit. 

 

Kino v Heřmanově Městci patří mezi dobře vedené organizace, poskytuje občanům kvalitní a diversifikovaný 

program, který odpovídá potřebám a možnostem pětitisícového města. V kvantitativních parametrech jako je 

počet představení či návštěvnost nedojde po modernizaci k žádným nebo téměř žádným změnám. Vyšší 

technický standard a potažmo komfort návštěvníků umožní udržet dobré výsledky i do budoucna.     

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výměna pohonu opony a osvětlení sálu je dalším kamínkem modernizační mozaiky kina v Heřmanově 

Městci. Zásadní kroky byly již realizovány v nedávné minulosti, ale i zdánlivé maličkosti vytvářejí celkový 

dojem a ovlivňují spokojenost návštěvníka. 

 

Technické řešení projektu je zejména u instalace nových LED světel zásadně ovlivněna faktem, že budova 

má jiného vlastníka, než provozovatele. Umístění souboru jednotlivých stmívatelných světel sice umožní 

jejich teoretickou demontáž a instalaci v jiném prostoru, ale společně s žadatel doufám, že k tomuto kroku 

nikdy nebude muset dojít. Kompletně vybavené kino se do jiného prostoru v zásadě přestěhovat nedá… 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V čele kina stojí již od roku 1996 Dalimil Nevečeřal, který byl v roce 2016 jmenován do funkce ředitele 

městské příspěvkové organizace SPOKUL HM. Právě v jeho osobě vidím záruku kvalitně připraveného i 

realizovaného projektu modernizace. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Význam modernizačního projektu i kina samotného je především lokálního charakteru. Hustá síť funkčních 

kin na malých a středních městech však patří k silným stránkám české kinematografie. Zlepšování jejich 

technických parametrů a s tím související vyšší konkurenceschopnost jsou tak v zájmu celé kinematografie. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je připravena zodpovědně a s dostatečnou erudicí. Poněkud podrobnější by mohl být popis 

technických úprav se členěním na jednotlivé položky.  

 

Drobné nedostatky jsem zaznamenal v nesouladu částek požadované podpory v různých částech 

přiložených materiálů. Navíc, pokud není rozhodnuto o přiznání podpory, není možné deklarovat 100% výše 

finančního zajištění projektu k datu podání žádosti. Zvlášť pokud je v usnesení Zastupitelstva výslovně 

uvedena podmínka 50% dotace od Fondu. To, že ani jedna z uváděných částek požadované podpory 

neodpovídá 50%, je pak další drobnou pihou na kráse 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet ve výši 375tis.Kč odpovídá plánovaným modernizačním záměrům a je dle mého názoru velice 

umírněný. Předpokládám, že uváděné částky jsou včetně DPH, neboť žadatel si v tomto případě daň na 

vstupu nemůže uplatnit. K podrobnějšímu posouzení postrádám rozpis jednotlivých položek, např. počet 

kusů LED svítidel a jejich popis. 

 

V žádosti je uvedena částka požadované podpory 175tis.Kč, ve formuláři finančního plánu pak 170tis.Kč. 

 



 

 

Strana 3 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Město Heřmanův Městec dlouhodobě a systematicky investuje do „svého“ kina. Největší riziko spatřuji 

právě oněch uvozovkách, neboť výlučným vlastníkem Hotelu Bílý Beránek, v jehož 1. nadzemním podlaží 

se kino nachází, je spol. Ekoelmat . Dle přiloženého prohlášení vlastník souhlasí s modernizačním 

záměrem a potvrzuje dlouhodobý zájem zachovat provoz městského kina v pronajatých prostorách. 

 

Lze jen doufat, že dodatek nájemní smlouvy, kterým se od 1.1.2019 mění nájemné ze symbolické 1Kč 

ročně na 10tis.Kč měsíčně, není počátkem nějakých negativních změn ve vzájemných vztazích …   

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Za poslední rok navštívilo kino v Heřmanově Městci při 390 představeních 17tis. diváků. Město zřídilo za 

účelem pořádání kulturních a společenských akcí příspěvkovou organizaci SPOKUL HM, která kromě kina 

a dvou letních kin provozuje rovněž místní sokolovnu, synagogu, dvě galerie a sportovní halu.  

 

Kulturní společenské služby jsou poskytovány necelým 5tis. místních obyvatel a také návštěvníkům 

z blízkých okolních obcí či obyvatelům vzdálenějších měst Přelouč, Pardubice a Hradec Králové. 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Obnova kina v Novém Strašecí
Evidenční číslo projektu 3126-2019
Název žadatele Město Nové Strašecí
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 29. července 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

V Novém Strašecí se rozhodli po více jak dvaceti letech obnovit funkci kina. Bohužel, to původní, které 
přestalo hrát v roce 1996, o pět let později vyhořelo a muselo být zdemolováno.

Místní kulturní centrum ale disponuje společenským sálem pro 350 diváků. Žadatel se tedy rozhodl pořádat 
v tomto sále i filmová představení. Podle podrobného popisu projektu chce pořádat zhruba 4 představení 
do měsíce, z čehož jedno bude určené dětem. Jelikož se neočekává tak vysoká návštěvnost na filmová 
představení, budou si filmy hrát v úpravě hlediště 89 míst se stoly, aby během projekce bylo možno 
konzumovat občerstvení podobně jako v klasickém modelu kinokavárny. 

Žadatel chce po technické stránce kino provozovat přenosnou projekční a zvukovou technikou ve třídě 
označované E-Cinema. DLP projektorem, zhruba 6 let starým s nativním rozlišením HD Ready1280 x 800 
obrazových bodů, svítivostí 3000 ANSI lm, kontrastem 17000:1 a pevně vestavěným objektivem na 6 metrů
široké přenosné plátno. Filmy by pak byly promítány z DVD nebo osobního počítače.

V rámci žádosti žadatel žádá o dotaci na nákup nové lampy do zmíněného projektoru, zmíněného 6 m 
širokého přenosného plátna. Dále pak nový zvukový mixážní pult s tabletem pro dálkové ovládání a 
reproduktorové soustavy. Vše přenosné, aby se mohlo kino v sále kulturního centra postavit a po 
představení opět demontovat.

Jednoznačným pozitivem celého projektu je návrat veřejných filmových představení do města Nové 
Strašecí. 

Bohužel negativem  je samotné technické řešení projekce E-Cinema. Obávám se, že 6 let starý projektor s 
uvedeným nativním rozlišením a svítivostí není dostatečný pro 6 metrů široké plátno, aby byl obraz 
dostatečně jasný a kontrastní. A také pevný objektiv znamená jeho umísťování na stůl do prostředka přední
části sálu. Dnešní E-Cinema by měla promítat již v nativním Full HD rozlišení z disků Blu-ray nebo Full HD 
multimediálních souborů. Instalace ve víceúčelovém sále může být napevno s výkonným projektorem na 
stropě a elektricky stahovacím plátnem v portálu jeviště. 

Z těchto důvodů a s velkou lítostí nemohu udělení podpory doporučit.

Udělení podpory  Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Bohužel, na kvalitě technického řešení celý projekt padá. Řešení navrhované žadatelem je dle mého 
názoru z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Nedokáži si představit, jak se dá konkurovat HD Ready 
projektorem postaveným na stole uprostřed sálu a promítajícím málo kontrastní a tmavý obraz na 
skládací plátno dvěma nejbližším kinům standardu DCI ve Stochově a v Rakovníku. Navíc z nosičů 
DVD, které po obrazové stránce zastaraly před 10 lety i pro domácí kina.

 Dnešní E-Cinema projekce v kulturních centrech jsou řešeny stálou instalací a vůbec nemusí mít 
projekční kabinu. Dostatečně výkonný projektor je instalován na stropě a komplet se ovládá dálkově. 
Plátno se stahuje elektricky z portálu jeviště. Přehrávače a zvuková aparatura může být instalována v 
malé místnosti ihned za sálem a projekce se ze sálu ovládá bezdrátově pomocí tabletu nebo notebooku.

 Jestli mohu touto cestou žadateli doporučit zajet si pro praktické zkušenosti do E-Cinema kina ve 
Velkých Přílepech u Prahy, které promítá jen jednou měsíčně a přitom jde o plnohodnotné kino. Nebo 
do Přeštic na Plzeňsku, kde řešili vybavení víceúčelového sálu v kulturním středisku a dotáhli realizaci 
až na standard DCI. Případně do pražského kina Pilotů, které jako první v ČR vyřešilo projekci bez 
projekční kabiny. Na základě těchto poznatků doporučuji žadateli, a s ním i celému zastupitelstvu města,
připravit nový projekt na kino E-Cinema a za rok zkusit podat novou žádost o dotaci. S kvalitním 
projektem má velkou šanci na úspěch.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Kino E-Cinema v Novém Strašecí by zajišťoval dlouholetý vedoucí bývalého kina, pan Jan Lopour, který 

má v oboru více jak padesátileté zkušenosti. Bohužel, samotné kino přestal dělat v roce 1996, kdy se 
programovalo úplně podle jiných měřítek, než dnes. Ale věřím, že jeho nadšení a energie po zaškolení 
se do opravdu moderních technologií E-Cinema se ještě zvýší a motivací budou pak větší počty 
spokojených diváků odcházejících z kina. A myslím si, že by s dobrým projekčním setem E-Cinema 
mohl pořádat zajímavá filmová představení i 1x týdně a začít pracovat i na základním dramaturgickém 
profilu potenciálních diváků Nového Strašecí a nejbližšího okolí.

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Pokud vznikne v každém sídle, ať jde o obec, městys nebo město, kulturní zařízení, které může 

pravidelně poskytovat kvalitní kolektivní kulturní zážitek, jde pokaždé o pozitivní přínos. Proto, kdyby 
vznikla v Novém Strašecí možnost hrát filmy z technicky odpovídajícího projekčního setu E-Cinema a 
diváci by se pravidelně naučili navštěvovat filmová představení, bylo by to jednoznačně velké pozitivum 
pro daný mikroregion. 

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žádost se všemi jejími částmi byla podána srozumitelně. Pouze v popisu projektu jeden středový a jeden

basový reproduktor, ze kterého jsem nepochopil, jak bude žadatel projekci zvučit. Jestli mono se 
subwooferem nebo na tři přední kanály a levou a pravou reprosoustavu má ještě funkční a nemusí 
opatřovat novou. 
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4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Rozpočet na technické řešení, které by chtěl realizovat žadatel, byl podán jasně a srozumitelně s 

rozepsáním položek za jednotlivé komponenty. Ceny jsou odpovídající.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Realizační strategie byla u tohoto projektu jasně daná, protože provozovatel žádal dotace výhradně na 

přenosnou techniku, kde nehrozí zdržení způsobené montážemi a instalacemi. 

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žadatel má k pro samotný provoz dlouhodobého vedoucího místního kina s více jak padesátiletými 

zkušenostmi. Možná bude potřeba, aby si objel několik fungujících kin na malých městech, aby se 
inspiroval současným způsobem vedení kina po nástupu digitalizace. Sám přestal kino programovat v 
roce 1996, kdy bylo původní v Novém Strašecí uzavřeno, ještě za éry 35 mm filmových kopií. Možná by 
mohl zkusit se přihlásit i do vzdělávacího cyklu „Nové kino“.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obnova kina v Novém Strašecí 

Evidenční číslo projektu 3126-2019 

Název žadatele Město Nové Strašecí 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 16. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel – provozovatel víceúčelového kulturního sálu, předloženou žádostí odůvodňuje požadavek 

na nákup zařízení pro projekci v režimu e-cinema. 
- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace / náročnost pořízení technologie odpovídá předloženému 

záměru. 
- Expert oceňuje snahu žadatele obnovit činnost kina ve víceúčelovém sálu. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti ve výši á 50%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert by uvítal rozvahu žadatele nad možností pořízení kvalitního projektoru v režimu e-cinema, 
nikoliv pouze lampy do stávajícího dataprojektoru, který již není v aktuálních nabídkách dodavatelů. 

- Expert dále upozorňuje na disproporci mezi položkami pro obraz (finančně nákladné plátno vs. 
pouze lampa do zastaralého data projektoru). 

 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je podrobně popsán, včetně konkretizace požadavků na zařízení. 
 
Expert považuje za vhodné upozornit, že rozsah zvažovaného zařízení pro provozování kino-projekcí ve 
víceúčelovém sálu je zaměřený více na zvukovou složku (mixážní pult, ovládání mix. pultu, repro soustavy). 
 
Současně expert upozorňuje na – ze svého pohledu – ne zcela vhodné vznesení požadavku na nákup 
nákladného skládacího plátna a naopak pouze náhradní výbojky do stávajícího, navíc zastaralého 
dataprojektoru Acer P1373WB. 
 
Uvedené tak nedává záruku vhodně investovaných prostředků pro obrazovou část řešení.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky MěÚ Nové Strašecí. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou modernizací by žadatel zavedl provozování projekcí (v plánu jsou 4 projekce) ve víceúčelovém 
kulturním sále jak pro dospělé, tak pro dětské publikum. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody žádosti o podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán odpovídají záměru. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 50%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový plán projektu zaručuje zvládnutelnou instalaci zařízení.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel nemá s provozováním projekcí zkušenosti, plánuje tak zkušební provoz v obnoveném 
víceúčelovém sále v rozsahu 4 projekcí/měsíc.  
Sál současně slouží k rozličným kulturním / sportovním aktivitám. 
Odkaz na stránky žadatele: https://www.novestraseci.cz/kultura-a-sport/kulturni-zarizeni/  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Digitalizace obecního kina Brandýsek dle standardu 

DCI 

 

Evidenční číslo projektu 3128-2019 

 

Název žadatele  

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 6.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino v Brandýsku prochází do roku 2019 celkovou rekonstrukcí, připravuje zbrusu nový interiér včetně 

restaurace a bezbariérového vstupu. Počítá i se zatraktivněním okolí. Snaha obce o digitální kino je 

dlouhodobá a od roku 2017 došlo k pozitivním změnám především v úpravě rozpočtu. Ten počítá se 

základní variantou 2K projektoru včetně serveru. Je otázkou, zda je cena projektoru přiměřená, protože ceny 

2K tlampových projektorů se v posledních letech snížily. Součástí inovace kina je i modernizace sedaček.  

Na druhou stranu ale stále chybí reálná představa provozu kina. V žádosti jsou očividné nepřesnosti 

v podobě nepravdivých informací o zapojení do sítě Evropa Cinemas a Asociace provozovatelů kin. 

Dramaturgický plán připravovala kinařka z Moravy, která nevykazuje dostatečně přesvědčivou znalost 

prostředí, kde fungují již dvě silná kina, v Kladně a Slaném. Je otázkou, zda kino opravdu zřídí filmový klub, 

zda zrealizuje 6 projekcí měsíčně pro školy, protože většina škol chodí do kina 2x do roka a družina také 

většinou nechodí každý týden. Kino nefungovalo od roku 2003 a v takovém případě je potřeba hodně práce 

k tomu, aby se podařilo přesvědčit diváka k jeho návštěvě, obzvlášť, když Obec Brandýsek má necelých 

3 000 obyvatel.  

Nepřesnosti v projetu ovšem vyvažuje vytrvalý zájem obce kino provozovat. Málokterý žadatel investuje do 

zázemí kina 12 milionů a žádá třikrát za sebou. Můžeme popsat mnoho řádků o tom, že teoreticky není 

pravděpodobné, že kino bude mít velkou návštěvnost, některé případy, například kino v Hradci nad 

Moravicí, Doksech nebo Hejnici ale ukazují, že pokud provozovatel skutečně hodně chce, je vytrvalý, 

neúnavný a má rád kino, může uspět. Projekt doporučuji podpoře právě proto, že je patrná neúnavná snaha 

žadatele provozovat kino a zohledňuji hlavně velkou snahu obce zrekonstruovat víceúčelový kulturní stánek.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kino v Brandýsku prošlo kompletní rekonstrukcí, která bude hotová v roce 2019 a stála obec 12 milionů 

korun. Počítá s kompletní inovací, včetně sedaček, bezbariérového přístupu a zařízení pro sluchově a 

zrakově postiženě. V oblasti projekční techniky počítá se základní variantou DCI, tedy serverem a 2K 

projektorem. Tato varianta bude s ohledem na záměr pořízení serveru s velkou kapacitou dostatečná. 

Pokud se kino podaří zprovoznit, bude to po 16 letech odstávky. Je otázkou, zda si kino najde své 

diváky, ale novost a komfort je něco, co láká diváky ze širší spádové oblasti a je tedy předpoklad, že by 

provoz mohl být udržitelný.  

 Nová kina jsou dnes marketingově často spojována s 3D obrazovou a zvukovou technologií, laserovou 

projekcí a dalšími bonusy pro diváka. Je na zváženou, zda by kino nemělo některý z technologických 

bonusů (Atmos, laser, 4K) ještě zvážit ve chvíli, kdy do kina investor vložil téměř 12 milionů. Většina kin 

dnes prochází redigitalizací a základní varianta 2K digitalizace nemusí stačit k tomu, aby přesvědčila 

diváka, zejména s ohledem na ztížené konkurenční prostředí v dané oblasti.  

 V projektu chybí přesnější specifikace projektoru. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Obec Brandýsek nemá příliš zkušeností s provozem kina. Projekt psal člověk erudovaný v oblasti IT 

technologií, což je pro dnešní digitální kino a prozumění jeho provozu dobrá kvalifikace, na druhou stranu 

je trochu problematické, když dramaturgický plán zpracovává někdo, kdo není z regionun a provozuje 

kino na druhém konci republiky. Vhodnější by bylo, kdyby takový plán zpracoval někdo, kdo se v regionu 

pohybuje a lépe ho zná. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Přidělení podpory nebude znamenat zlepšení dostupnosti kina v dané lokalitě. Kina ve Slaném a Kladně 

jsou dobře hodnocená a navštěvovaná. Přínosem ale bude nový sál a jeho komfort a kvalita a pokud se 

projekt podaří splnit, může znamenat impulz i pro další obce, které mohou digitalizovat kino. Jsem jako 

expert toho názoru, že i na malých obcích může kino dobře fungovat a to zejména pokud je dobře 

technologicky vybavené a má nový interiér. Pokud by navíc kino skutečně vstoupilo do sítě Evropa 

Cinemas, bylo by to jedno z mála kin v západních Čechách, které by se více soustředilo na evropskou 

produkci.  

 V oblasti práce s divákem nemá malá obec příliš možností, jak zaujmout. Obce se dnes potýkají 

s odlivem především mladé generace, která chodí do kina zpravidla tam, kam chodí na školu, protože 

kino je sociální záležitostí, kam chodí lidé v partě kamarádů. Obec se proto bude muset spíše spoléhat 

na filmy pro starší a střední generaci. Z tohoto pohledu spatřuji jako nereálný dramaturgický plán, který 

počítá s filmovým klubem a začleněním kina do sítě Evropa Cinemas. Dodržet dramaturgické podmínky 

sítě Evropa Cinemas je stále těžší i pro menší města a nemyslím si, že vesnice by to zvládla, jakkoliv 

může mít silného  partnera, může být pro ni takové členství určitým ekonomickým limtem. Za dobrý 

nápad považuji spolupráci s domovem seniorů. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Projekt, rozpočet, využití budovy, finanční plán i životopis žadatele je bez rozporů. Trochu rozpory spatřuji 

v uvedení členství v sítích Evropa Cinemas a Asociace provozovatelů kin. Ke dni psaní tohoto posudku 

nejsou členy ani jedné z těchto sítí, což ale nevylučuje, že se členy stanou a že ten záměr mají. 

Považoval bych za vhodné lépe rozpracovat dramaturgický plán a zamyslet se při tom, komu jsou 

jednotlivá okna v dramaturgickém plánu určena a zda nejsou jen teoretickým předpokladem, zda mají 

předpoklad uskutečnění. 

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt má realistický a přiměřený rozpočet. Částka odpovídá potřebám žadatele a není přemrštěná, 

jakkoliv je potřeba připomenout, že ceny technologií jdou stále dolů a za navrženou částku by se možná 

„schovala“ i kvalitnější 4K nebo laserová technologie. Za nepřiměřenou považuji požadovanou výši 

dotace a myslím, že by se měla optimalizovat. 

 V projektu chybí přesnější specifikace projektoru. Ceny lampových projektorů šly v posledních letec¨h 

hodně dolu, zejména s rozvojem laserových technologií. Většina výrobců je již schopna dodat technologii 

DCI ve verzi 2K v ceně blížící se milionu korun.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Z hlediska realizační strategie zvolilo kino dobrou variantu především proto, že zrekonstruovalo celou 

budovu a přistoupilo k výměně sedaček a zatraktivnění prostředí v okolí budovy.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel nemá dostatečné zkušenosti s provozem kin, má ale zkušenost s IT technologiemi, což je dobrá 

alternativa. Z dramaturgického plánu je znát především určitý teoretický předpoklad a některé prvky 

nejsou na malé vesnici příliš udržitelné (filmový klub, pravidelné evropské projekce), jakkoliv není 

vyloučené, že se i malé kino může směrem k artovým projekcím profilovat úspěšně. Předpokládá to ale 

hlubší znalost oboru kinematografie a celou řadu kontaktů.Úspěšným příkladem takového kina bylo 

například kino v Hradci nad Moravicí V personálním zajištění  ale nevidím osobnost, která by to mohla 

garantovat. 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Digitalizace obecního kina Brandýsek dle standardu DCI
Evidenční číslo projektu 3128-2019
Název žadatele Obec Brandýsek
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 30. července 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Obecní kino v Brandýsku nedaleko Kladna již potřetí žádá o podporu digitalizace ve standardu DCI. V 
prvních dvou případech bylo u Státního fondu kinematografie neúspěšné, ale na panu místostarostovi se mi
líbí, že se nevzdává, bere si výtky k srdci a svoje obecní kino neustále posouvá vpřed. A to v podstatě do 
stávajícího stavu, kdy v objektu chybí už jen projekční set ve standardu DCI. 

Objekt již prošel náročnou rekonstrukcí od nové střechy po novou fasádu včetně zateplení budovy. Uvnitř 
vznikl kompletně vybavený multifunkční sál, který se bude moci využívat i pro menší koncerty a divadelní 
představení s kapacitou včetně přístavků až 200 míst. Pro filmová představení pak slouží pevně 
instalované elektrické stahovací plátno. 

O tom, že o filmová představení bude v obci zájem, se žadatel přesvědčil při několika návštěvách mobilního
biografu, který v objektu uspořádal celkem čtyři filmová představení. Diváci projevili zájem jak o rodinné 
animované filmy, tak i o dokument z populárního cyklu o Trabantech kolem světa.

V nejnovější žádosti si žadatel nechal vypracovat základní dramaturgický profil od jiného již zkušeného 
provozovatele kina. Jedná se samozřejmě o nástřel odpovídající malé obci na okraji sedmdesátitisícového 
Kladna. Dramaturgie by se měla dále po zprovoznění ještě neustále dolaďovat. Ale pokud kino dosáhne 
DCI standardu, plánuje zhruba 16 filmových představení do měsíce, ze kterých 6 chce zaměřit na dětské 
publikum. Jednalo by se i o projekce pro základní a mateřskou školu. A počítá i s třemi představeními pro 
seniory. V obci se nachází Dům klidného stáří s pečovatelskou službou, takže diváky by žadatel chtěl 
rekrutovat právě z tohoto zařízení.

Na léto by provozovatel chtěl za budovou kina provozovat letní kino a to tak, že techniku DCI by stěhoval 
jen v rámci budovy, což by snížilo pravděpodobnost jejího poškození při transportu, jak se tomu stalo v 
několika jiných kinech v Česku.

Myslím si, že se žadatel dvěma předchozími žádostmi poučil. Všechny materiály dodal v přehledné a 
srozumitelné podobě. Prakticky dokazuje, že chce v obci kino mít. Takže já si osobně myslím, že by si DCI 
standard zasloužil a Radě Fondu doporučuji tento projekt podpořit v plné výši pro obrazový a zvukový 
řetězec. 

Kromě samotného DCI je zde i žádost na podporu zakoupení pokladního systému. Zde nechám na 
posouzení Rady Fondu, jestli i tuto položku lze zahrnout do dotace, jelikož si tím nyní osobně nejsem jistý.

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Obec Brandýsek opakuje svoji žádost o podporu zakoupení DCI setu již potřetí. Mezitím se ale posunula
o notný kus dopředu. Objekt kina celý zrekonstruovala. Má novou střechu, novou fasádu včetně 
zateplení. Sál byl přestavěn na víceúčelový a pro potřeby filmových projekcí je zde nainstalováno 
elektrické stahovací plátno. Byly nainstalovány nové sedačky a klimatizace. V podstatě už chybí jen 
samotná projekční technika.

 Můžeme spekulovat, zdali by obci se dvěma tisíci stálých obyvatel nestačila projekce E-Cinema, ale 
těsná blízkost sedmdesátitisícového Kladna a historicky daná obliba kina u místních dává potenciál k 
využití projekčního řetězce ve standardu DCI. Takže bych se nebál, že by se kino, které je schopné hrát 
novinky současně nebo záhy po premiéře, stalo málo navštěvovaným.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Pan místostarosta Kiml sice nemá primárně vzdělání pro vedení kulturních podniků a nikdy před tím kino

nevedl, ale během let, kdy se snaží kino v Brandýsku aktivně obnovit, získal řadu cenných zkušeností. A
nebojí se požádat o pomoc, což vidíme v žádosti, když si nechal připravit návrh budoucí dramaturgické 
koncepce od vedoucí kina Hvězda Přerov, Svatavy Měrkové.

 Samozřejmě, že bude nutné dramaturgii kina vyvíjet i po spuštění provozu a reagovat na divácký zájem 
na ten který filmový žánr.

 Na druhou stranu osobně bych byl opatrnější, co se týče členství kina v Europa-Cinemas. Po Brexitu, 
který je čím dál jistější, vypadne britská kinematografie z té evropské. A nevím, jestli obecní kino na 
periferii velkého okresního města dokáže kromě české tvorby nasbírat potřebný počet diváků na zbylých
evropských titulech, aby dosáhl na výhody členství Europa-Cinemas. Přeci jenom lokací osobně tipuji 
hlavní divácký zájem na očekávané české a hollywoodské filmové blockbustery.

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Budu se opakovat z jiných svých expertýz, ale každé fungující kino má význam pro kinematografii a 

hlavně kulturu v daném mikroregionu. 
 A to platí i o Brandýsku. Brandýsek může oslovovat místní i kladenské diváky. Doplňovat nabídku 

jediného kladenského DCI kina Hutník i E-Cinema v kině Sokol a vytvářet tak i mírný tlak na zdravou 
konkurenci v oblasti.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Patrně díky tomu, že obec Brandýsek podává svoji žádost o podporu nákupu DCI projekčního řetězce již

potřetí, jsou všechny podklady v žádosti dodány v náležité formě a bez zásadních chyb. Takže jestli měl
žadatel dříve nedostatky. Nyní už vše dle mého názoru dodal, jak je potřeba.

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Po finanční stránce jsem v rozpočtech nenašel žádné chyby. Pouze žadatel detailněji nespecifikuje, 

jakou DCI technologii si pro své kino vybral, ale ceny odpovídají sálu pro 200 osob. Takže zde bych 
neviděl problém. Patrně chce žadatel vyhlásit výběrové řízení na integrátora DCI až po případném 
přidělení dotace od Státního fondu kinematografie.

 Žadatel požaduje i příspěvek na pokladní systém a zde si nejsem jistý, zdali tato položka patří do okruhu
podporovaných položek Státním fondem kinematografie. 

 Jinak v rozpočtu nevidím osobně problém a doporučuji udělení dotace v plné požadované výši na 
obrazový i zvukový řetězec.

Strana 2



5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Myslím si, že projekt je k samotné realizaci připraven velmi obstojně. Žadatel si dává v podstatě 

maximální lhůtu na dokončení až do ledna 2021, neboť předem počítá s možnými komplikacemi, 
například při výběrovém řízení na integrátora (případné odvolání či napadení výsledků).

 Samotný objekt kina je po modernizaci a je již připraven pro instalaci obrazového i zvukového řetězce ve
standardu DCI.

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Žadatel sice nemá sám zkušenosti s provozem kina, avšak mnohaletým snažením o znovuzprovoznení 

kina v Brandýsku je De facto získává za pochodu. Myslím si, že hlavní zárukou využití případné 
přidělené dotace ze Státního fondu kinematografie, jsou stávající investice obce do obnovy objektu kina,
které se pohybují v součtu již kolem 20 miliónů korun.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obnova digitální promítací technologie Minikina kavárna 

Evidenční číslo projektu 3130-2019 

Název žadatele Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 13. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí prokazuje racionální odůvodnění požadavku na 

pořízení nového DCI projektoru, z důvodu nespolehlivosti současného zařízení a prodražujícími se 
opravami. 

- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace / náročnost pořízení DCI projektoru odpovídá kapacitě 

kinosálu. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti ve výši á 75%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu. 
 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je podrobně popsán, včetně popisu nového 2K DCI projektoru.  
 
Pořízení nového projektoru se děje z důvodu dosluhujícího současného zařízení a nerentabilnosti oprav.  
 
Z pohledu experta se jedná o jednoduchou výměnu zařízení. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn projektovým manažerem žadatele. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou -  dlouhou - dobu příprav projektu a předpokládanou 
nenáročnost řešení, bude instalace včas a kvalitně provedena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou instalací zajistí žadatel pokračování provozu, které je důležitým centrem aktivit jak v rámci 
běžného programu kina (70 projekcí / měsíc), tak rovněž s ohledem na množství dramaturgii během celého 
roku (např. festival Ostrava Kamera Oko, Scandi, Be2Can, atd.). 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, detailně pospána, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody 
žádosti o podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán odpovídají záměru – pořízení nového 2K DCI projektoru. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 75%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový plán projektu je velkoryse pojednaný a měl by tak zaručit bezproblémovou instalaci a nastavení 
projektoru.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je dlouhodobým provozovatelem kina, rozumně pracuje s dramaturgií a přináší zajímavé, celoroční 
aktivity. 
Odkaz na stránky kina: http://www.minikino.cz/  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Digitalizace kina Světlá nad Sázavou 

Evidenční číslo projektu 3132-2019 

Název žadatele Město Světlá nad Sázavou 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 12.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Město Světlá nad Sázavou leží v oblasti, která není příliš pokrytá digitálními kiny. Severně jsou nejbližší 

vzdálena 30 kilometrů, jižně pak 15. Existuje tedy předpoklad, že rozhodnutí provozovat kino ve městě se 

6000 obyvateli bude mít ekonomické opodstatnění.  

Město donedávna provozovalo e-cinema kino, ale s ubývajícím počtem dostupných titulů se správně 

rozhodlo pro digitalizaci, kterou plánuje v základní formě 2K a 7.1. zvuku. Počítá s růstem projekcí na 

pětinásobek, zvýšením počtu školních projekcí a se zavedením filmového klubu a bio senior projekcí, což je 

s ohledem na velikost sídla adekvátní. 

Starosta města má důvěru občanů a zastupitelů již od roku 2006 a vyjednal dostatečné finanční krytí 

projektu. Do práce nad podobou nového kina přizval lidi z kulturní i ekonomické sféry, ale také techniky, 

takže projekt vykazuje mnohé přednosti, především v oblasti přesných, jasných a minimalistických informací.  

Součástí rekonstrukce kina je i výměna sedaček, pokládka koberce a celkové zatraktivnění provozu kina.  

Jediným nedostatkem je požadovaná výše podpory, která není adekvátní ve vztahu k předešlým 

rozhodnutím Státního fondu kinematografie u podobně velkých sídel.  

Pokud chce žadatel realizaci projektu stihnout do konce roku 2019, upřednostňoval bych realizaci spíše 

v říjnu, v listopadu bývají v nabídce distributorů atraktivní tituly, které pomohou při rozjezdu kina. V prosinci 

návštěvnost kin upadá a lidé se znovu vrací do sálů až mezi svátky.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt předpokládá základní verzi 2K projekce a 7.1. zvukového systému. Jeho součástí je také výměna 

plátna a souběžně probíhá i výměna sedaček. Kino má zkušenost s provozem e-cinema kina a rádo by 

nabídlo větší množství titulů, především těch premiérových. V tomto ohledu určitě posílí možnost práce 

s dramaturgií. Kino předpokládá v určité míře také zapojení alternativního obsahu. Hodlá zdvojnásobit 

počet projekcí pro školy a celkově uvést až pětinásobek projekcí. S ohledem na to, že region není tak 

hustě pokrytý digitálními kiny jako jiné oblasti ČR, má předpoklad větší spádovosti a tím i přínos pro 

diváckou obec regionu bude větší. Nově počítá se zavedením občerstvení a prostorem pro filmový klub. 

S ohledem na to, že město má 6 000 obyvatel, jsou předpoklady obce reálné.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Projekt zaštítil osobně starosta města, který v zastupitelstvu obhájil celou částku pro digitalizaci. Do 

projektu město zapojuje jak lidi z investičního odoburu, tak zaměstnance kultury města, ředitelku 

knihovny, ale také zvukaře a promítače se zkušenostmi. Právě propojení institucí ve městě při vzniku 

digitálního kina a podpora města jsou jasným předpokladem pro úspěch projektu. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Oblast Žďárských vrchů není tolik pokryta digitálními kiny. Nejbližší kino je v Humpolci a Havlíčkově 

Brodě asi 15 kilometrů na jih a severně je nejbližší kino v Čáslavi nebo Vlašimi, což je více než 30 

kilometrů. Kino tedy počítá s větší spádovostí a jeho digitalizace určitě zlepší dostupnost premiérových 

titulů v regionu.  

 Z projektu je znát, že se jeho autoři zamýšleli nad dramaturgií a jejich dramaturgický záměr nevykazuje 

nereálné hodnoty.  

 Souběžně se zlepšením dramaturgie kino zlepšuje i divácký komfort.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

 Všechny informace v projektu jsou jasné, stručné a přesvědčivé, nevykazují chyby ani protichůdné 

informace 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Rozpočet je realistický a propracovaný. Je vidět, že jeho autor volil optimální řešení s ohledem na velikost 

sídla a provozní záměr. Město navíc garantuje celou částku nezbytnou pro digitalizaci, takže je jasný 

předpoklad, že i v případě ponížení částky město zrealizuje digitalizaci kina. 

  I přes 100% krytí projektu není požadovaná výše podpory s ohledem na velikost sídla adekvátní, žadatel 

požaduje větší částku, než je sám ochoten v případě poskytnutí dotace do projektu vložit.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Žadatel má jasnou představu o realizaci projektu. Počítá s jeho dokončením ještě v roce 2019 a 

s instalací v říjnu a listopadu. Takový časový harmonogram je sice optimální, je ovšem nutné uvědomit si, 

že integrátor může mít před koncem roku více práce a s blížícími se Vánocemi mohou váznout dodávky 

technologií i ochota lidí pracovat. Doporučoval bych proto spíše bližší termín, tak, aby se vše stihlo už 

v říjnu, i proto, že v listopadu a prosinci bývá vyšší návštěvnost v kinech. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Starosta města jako garant projektu má důvěru občanů a zastupitelstva od roku 2006 a tím pádem má 

zkušenosti s realizací projektu. Do projektu zapojuje více lidí ve městě a tím zvyšuje předpoklad jeho 

úspěchu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina ve Světlé nad Sázavou 

Evidenční číslo projektu 3133-2019 

Název žadatele Město Světlá nad Sázavou 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 9.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Město Světlá nad Sázavou již několik let investuje do rozvoje kina Společenský dům – kinosál 
ve Světlé nad Sázavou, v roce 2016 obnovilo provoz kina ve formě E-cinema, v roce 2018 
uskutečnilo 1.etapu modernizace kinosálu. Další investice byly naplánovány na rok 2019, kdy 
vedle digitalizace kina podle standardu DCI (která bude financována z městských prostředků, 
není součásti žádosti), proběhne 2. etapa modernizace kinosálu. Právě pro tuto etapu 
modernizace kina předložilo město Světlá nad Sázavou žádost o podporu projektu v oblasti 
technického rozvoje a modernizace kinematografie. 
 
Žádost byla předložena ve standartní formě s potřebnými přílohami a je postačující pro 
vypracování expertní komplexní analýzy. 
 
Rozpočet projektu vychází z konkrétní cenové nabídky a obsahuje reálné standartní položky. 
Plánované náklady lze považovat za přiměřené a zdůvodnění žadatele je přijatelné. Finanční 
plán je akceptovatelný. 
 
Předložený projekt obsahuje všechny informace o jeho realizaci, která navazuje na realizaci 
digitalizace kin dle standardu DCI. Projekt je po všech stránkách odborně připraven a 
stanovený časový harmonogram je splnitelný. Technické řešení projektu je vhodné pro dané 
kino.  
 
Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina. 
 
Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin. 
 
 
Doporučuji udělit dotaci. 
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Kino Společenský dům – kinosál ve Světlé nad Sázavou od roku 2016, po několikaletém 
přerušení činnosti, začalo opětovně promítat filmy v systému mimo DCI – ve formě E-
cinema. Město již několik let investuje do rozvoje kina, v roce 2018 proběhla 1. etapa 
modernizace, když byly vyměněny sedadla a koberec v přízemí kinosálu. Další investice 
byly naplánovány na rok 2019, kdy popři digitalizaci kina podle standardu DCI (která bude 
financována z městských prostředků – není součásti žádosti), proběhne 2.etapa modernizace 
kinosálu. Právě pro tuto etapu modernizace kina předložilo město Světlá nad Sázavou 
žádost o podporu projektu v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie. 
Projekt obsahuje výměnu sedadel na balkóně a obložení kinosálu akustickými panely. 
Projekt splňuje veškeré technologické standardy, požadavky a normy. Navržené technické 
řešení se snížením počtu sedadel vychází z odborné nabídky a je adekvátní prostoru kina a 
způsobu jeho využití. Obložení sálu akustickými panely, které je nevyhnutné z hlediska 
šíření zvuku pro DCI, je velice specifickým projektem, šitým na míru daného kinosálu 
odbornou firmou. Město dál počítá s investicemi do modernizace celého objektu 
Společenského domu včetně kina výhledově až do 7,5 mil. Kč. Předložený projekt 
modernizace na jedné straně bude technickým přínosem a zvýšením komfortu diváků, ale 
rovněž na druhé straně v symbióze s digitalizaci kina dle standardu DCI, bude znamenat 
zvýšení návštěvnosti, rozšíření počtu projekcí a podstatně rozmanitější naplnění 
dramaturgického plánu kina. 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

    Pro realizaci projektu byl vytvořen tým spolupracovníků, zastupujících na jedné straně       

    město jako majitele objektu a na druhé straně příspěvkovou organizaci – Kulturní zařízení 

    města Světlá nad Sázavou – KyTICe, která zabezpečuje provoz kina. Vesměs se jedná o 

    zkušené pracovníky a odborníky z této oblasti. Jsou předpokladem úspěšné realizace  

    projektu. 

 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jak již bylo uvedeno, předložený projekt modernizace kina v symbióze s realizaci 
digitalizace kina dle standardů DCI společně jsou zárukou naplnění všech požadavků 
Výzvy Digitalizace a modernizace v oblasti technického přínosu, vyššího diváckého 
komfortu, vyváženější dramaturgie, či zvyšování počtu projekcí. 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Světlá nad Sázavou předložilo svoji žádost ve standartní formě s potřebnými 
přílohami, která je postačující pro vypracování expertní komplexní analýzy. K žádosti byly 
připojeny: popis projektu s komentářem k rozpočtu, s komentářem k finančnímu zajištění, s 
podrobným popisem technického řešení a popisem činnosti kina včetně dramaturgického 
plánu, rozpočet projektu, finanční plán, harmonogram realizace, profesní životopisy členů 
realizačního týmu, prezentace dosavadní činnosti žadatele, doklad osvědčující vlastnické 
právo k nemovitosti, souhlas města s financováním, popis dlouhodobého záměru s objektem 
kina. 
 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet předpokládá celkovou výši nákladů na modernizaci 1 281 608 Kč. Kalkulované 
náklady jsou zařazeny do třetí skupiny – náklady na modernizaci kina. V položce sedačky 
je uvedena suma 6 038 Kč a v položce zvukový řetězec je 786 500 Kč. Rozpočet projektu 
vychází z konkrétní cenové nabídky a obsahuje reálné standartní položky, v položce 
sedačky není kalkulováno s nestandartní sumou. Náklady spojené s akustickými panely 
vycházejí z individuální kalkulace podle prostoru kinosálu. Plánované náklady lze 
považovat za přiměřené a zdůvodnění žadatele je přijatelné. Finanční plán je konstruován 
na základě tří zdrojů – rozpočet samosprávy města – 675 287 Kč (52,69 %), vlastní zdroje 
(výnosy z komerční činnosti) 256 321 Kč (20 %) a dotace Státního fondu kinematografie 
350 000 Kč (27,31 %). Suma požadované dotace je v souladu s předpokládanou výši 
podpory, uvedenou ve Výzvě pro modernizaci kina. Plánovaná veřejná podpora představuje 
75 %. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti dosáhla 50 %.   
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

     Předložený projekt obsahuje všechny informace o jeho realizaci, která navazuje na      
     realizaci digitalizace kin dle standardu DCI. Projekt je po všech stránkách odborně  
     připraven a stanovený časový harmonogram je splnitelný. Žadatel dává všechny záruky, že  
     projekt bude realizován v předložené podobě. Předurčuje tomu i skutečnost, že město  
     investuje další prostředky do daného objektu a na další rozvoj místního kina. Technické  
     řešení projektu je vhodné pro dané kino. Předložený projekt modernizace je v souladu  
     s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin zejména s cílem zvýšení diváckého   
     komfortu, vybavení kina a zlepšení služeb pro diváky. Udělení dotace doporučuji. 

 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Světlá nad Sázavou má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina a jiných obdobných 
zařízení. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina ve Světlé nad Sázavou 

Evidenční číslo projektu 3133-2019 

Název žadatele Město Světlá nad Sázavou 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 16.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Město Světlá nad Sázavou poprvé žádalo o podporu digitalizace svého kina již v roce 2013. Tato žádost 

nebyla úspěšná. Protože shodou okolností jsem tehdy byl autorem expertní analýzy, která udělení podpory 

nedoporučovala, mohu porovnávat úroveň žádostí, projektu a připravenosti na úspěšné provozování kina 

dříve a nyní. S potěšením konstatuji zásadní zlepšení všech hodnocených parametrů. 

 

V letech 2012 – 2015 kino ve Světlé vůbec nepromítalo. Po pořízení e-cinema technologie bylo nejprve 

obnoveno promítání v letním kině a následně od roku 2016 i v kině kamenném. Město postupně investovalo 

do oprav objektu (střecha, vstupní dveře a hala) a v roce 2018 došlo k výměně sedadel v přízemí kina. 

 

Souběžně s touto žádostí o podporu modernizace kina, spočívající ve výměně sedadel na balkóně a 

obložení sálu akustickými panely, je patrně podána rovněž žádost na digitalizaci kina dle DCI standardu. Po 

realizaci obou těchto etap se kino ve Světlé nad Sázavou dostane na potřebnou technickou úroveň, která 

divákům ze Světelska i nedalekého Ledečska zaručí možnost návštěvy kvalitního a aktuálního programu. 

Stávající promítací technologie bude dále využívána v letním kině. 

 

Náklady na projekt modernizace (sedačky na balkóně a akustické obložení sálu) jsou vyčísleny na 

1,281mil.Kč. Požadovaná dotace 350tis.Kč je v souladu s Radou nastavenými mantinely. Doporučuji 

podpořit město Světlá nad Sázavou v investicích do digitalizace a modernizace kina s tím, že prioritou je DCI 

digitalizace. Celková výše podpory bude patrně závislá na množství kvalitních projektů v okruhu technického 

rozvoje a modernizace, s ohledem na celkovou částku alokovaných prostředků pro tuto výzvu.  

 

   

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výměna sedadel na balkóně i jejich snížený počet ze stávajících 129 na nově 82 navazuje na úspěšnou 

realizaci výměny sedaček v přízemí kina. Logicky bude tato 2. etapa zadána stejnému dodavateli, který 

realizoval etapu první.  

 

Obložení sálu akustickými panely, které tvoří větší část modernizačních nákladů, vychází z odborného 

posouzení a prostorové simulace. 

 

Do kina bude pořízen systém odposlechu pro nedoslýchavé na bázi indukční smyčky. Náklady na tento 

systém nejsou součástí předložených žádostí (proč?), a budou hrazeny z vlastních finančních prostředků 

žadatele. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavní osobou stojící za projektem modernizace a digitalizace kina je Mgr. Jan Tourek, který je již třetí 

volební období ve funkci starosty města. On, společně s týmem manažerů a kulturních pracovníků, 

garantuje úspěšnou realizaci a udržitelnost projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Modernizace kina přinese výrazné zvýšení komfortu pro jeho návštěvníky. V kombinaci s digitalizací projde 

kino tak zásadní proměnou, že bude schopné nabídnout projekce s výrazně vyšší obrazovou i zvukovou 

kvalitou. Dostupnost všech titulů od premiéry omezí odjezdy místních obyvatel do jiných kin v širším okolí. 

Po plánovaném rozšíření hracího profilu dojde k výraznému zvýšení návštěvnosti a tržeb. 

Sekundárně bude z toho profitovat i celá česká kinematografie, neboť čeští distributoři a producenti získají 

pro své tituly další uplatnění. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je připravena zodpovědně a s dostatečnou odbornou úrovní. Kromě technického popisu 

modernizace oceňuji i jasnou představu o budoucím využití prostor a podobě hracího profilu. 

 

Přivítal bych informace o dosavadní návštěvnosti a tržbách. Zmínka, že „návštěvnost obou kin stoupá…“ 

má ke konkrétnosti hodně daleko. Rovněž by bylo vhodné i v tomto projektu modernizace popsat rozsah a 

časový harmonogram plánované digitalizace. Předpokládám, že žádost o podporu na tento projekt byla 

rovněž Fondu podána. Potvrzení tohoto faktu ani alespoň základní informace nemám od žadatele či od 

Fondu k dispozici.  

 

Na www.kyticesvetla.cz jsem v sekci program kina našel jediné představení - 9. listopadu 2019 od 15,00 

film Psí veličenstvo. O přerušení provozu kina kvůli modernizaci, ani o tom v jaké formě bude od listopadu 

kino promítat, žádná zmínka. Vstupné 50Kč mne však nenaplňuje přílišným digitalizačním optimismem… 

 

http://www.kyticesvetla.cz/
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Nákladový rozpočet je přiměřený rozsahu plánované modernizace. Cena za výměnu sedaček odpovídá 

hladině obdobných zakázek. Akustické obložení sálu je individuální a ne příliš obvyklá záležitost, kterou tak 

není možné porovnávat s obdobnými projekty realizovanými jinými žadateli. 

Finanční plán počítá především s vlastními prostředky žadatele. Požadovaná podpora od Fondu je v 

přiměřené výši. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Město Světlá nad Sázavou po několikaletém přerušení provozu kina v letech 2012-2015 rozumně začalo 

nejdříve investovat do objektu kina a následně do pořízení cenově dostupné technologie e-cinema. 

Plánované modernizační kroky přinesou výše uvedené pozitivní aspekty, ale zároveň nezaručí výrazné 

zlepšení hospodářského výsledku kin. Vyšší tržby budou negovány vyššími náklady a kino tak nadále bude 

potřebovat dotování svého provozu ze strany města. To, společně s nevyhnutným podstatným zvýšením 

vstupného (dosavadních 50Kč je málo i na e-cinemu), může vést k nespokojenosti části obyvatel i 

zastupitelů města. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Světlá nad Sázavou, které je majitelem objektu kina i investorem modernizace, zřídilo v roce 2006 

příspěvkovou organizaci – Kulturní zařízení města Světlá nad Sázavou – KyTICe. Ta se stará nejen o 

provoz kina, ale i o další kulturní dění ve městě. Kinosál má multifunkční využití, kromě filmových projekcí 

slouží rovněž pro účely pořádání koncertů, divadelních představení školních akcí.   

Město plánuje další investice a úpravy do svých kulturních prostor, které budou propojeny do jednoho 

komplexu – kulturního centra. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina Šumava v Klatovech 

Evidenční číslo projektu 3135-2019 

Název žadatele Město Klatovy 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 13. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí odůvodňuje požadavek na pořízení 65ks nových 

sedaček (cca třetina kapacity sálu). 
- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace / náročnost pořízení sedaček odpovídá záměru. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti ve výši á 50%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu, přesto by mělo být v žádosti uvedeno, jak bude kino 
provozováno po provedené modernizaci. 

 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strana 2 
 
 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je dostatečně popsán a dává přehled o záměru žadatele provést výměnu sedaček v nejhůře 
dotčené části sálu. 
 
Z pohledu experta se jedná o jednoduchou a rozumnou výměnu nejvíce opotřebované části hlediště 
kinosálu. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn vedoucím kina. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou -  dlouhou - dobu příprav projektu a předpokládanou 
nenáročnost řešení, bude instalace nových sedaček včas a řádně provedena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou instalací / obměnou sedaček zajistí žadatel komfortní provoz tradičního kina. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody žádosti o podporu. 
Expert upozorňuje na menší nedostatek - nevyplněnou část přílohy B1 – činnost kina po provedené 
modernizaci. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán odpovídají záměru – pořízení nových sedaček do cca 1/3 sálu. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 50%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový plán projektu je velkoryse pojednaný a měl by tak zaručit bezproblémovou instalaci nových 
sedaček.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je dlouhodobým provozovatelem kina, rozumně pracuje s dramaturgií a přináší do oblasti žádaný 
kino program. 
Odkaz na stránky kina: http://www.mksklatovy.cz/page/9812/kino-sumava  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina Šumava v Klatovech 

Evidenční číslo projektu 3135-2019 

Název žadatele Město Klatovy 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 5.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Šumava v Klatovech modernizovalo sedadla v roce 2007. Kinem od této doby prošly desetitisíce diváků 

a kino se rozhodlo vyměnit třetinu, nejvíce zatížených sedadel v horní části kinosálu za nové, celkem 65ks. 

Dle natypování jsou to sedadla s pevným sedákem českého výrobce. Tato křesla jsou velice pohodlná.  

 

Klatovy mají 22 tisíc obyvatel a kino promítá zhruba 50 představení měsíčně, což je k velikosti města 

průměrný počet představení ve zvolené dramaturgii. V kině se konají také přednášky, besedy a další 

nefilmové akce. Kino je divácky pěkně hodnoceno pro jeho příjemné prostředí a atmosféru.  

 

Výměna sedadel se provede za stávající sedadla, bez výměny podlahových krytin (žadatel neuvádí) Žadatel 

chce docílit větší pohodlí diváky v posledních řadách kinosálu, kde je největší provoz a stávající sedadla již 

vykazují opotřebení a menší pohodlí. Fotografie a popis stavu nynějších sedadel k dispozici není.  

Doporučoval bych sedadla barevně sladit s ostatními a vybrat kvalitní druh látky s vysokým číslem 

otěruvzdornosti a kvalitních materiálů výplně pro sedáky a opěráky.  

Dle předloženého typu, je zřejmě již vybrán kvalitní český výrobce sedadel pro kina a divadla.  

 

Město Klatovy jako majitel objektu do kina pravidelně investuje a počítá s investicemi i v budoucnu.  

 

K přihlédnutí k výše uvedenému a k přihlédnutí k výši požadované podpory bych Radě fondu doporučil tuto 

žádost posoudit kladně.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Při modernizaci sedadel je plánována výměna pouze třetiny sedadel sálu. Horní řady hlediště, celkem 65 

ks, která je na rozdíl od zbytku sálu osazena sedadly s pevnými sedáky, tudíž zřejmě diváky více 

vyhledávaná. Fotografie ani popis stavu současných sedadel v žádosti nejsou. Sedadla jsou instalována 

před 12 lety. Při instalaci nových zřejmě nebude docházet k výměně podlahové krytiny (žadatel neuvedl)  

Sedadla jsou již vybrána a bude to velmi pohodlný typ křesel s pevným sedákem od českého výrobce, 

který má dlouholeté zkušenosti s výrobou sedadel pro kina a divadla.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Na projektu se zřejmě podílí dlouholetý vedoucí kina (předložen jeho životopis, není vedoucím projektu)  

a město Klatovy jako majitel a zřizovatel příspěvkové organizace, která kino provozuje.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Projekt je technický (výměna sedadel)  a zvýší tak částečně komfort diváků. Budou vyměněna seddle za 

nová, a kvalitnější.  V žádosti ( příloha B1 )  není uvedeno jak se změní dramaturgie kina po instalaci 

nových sedadel .. Ale zde počítám s tím , že zůstane zachována ve stávajícím rozsahu. Dramaturgie je 

přiměřená a počet projekcí k velikosti města také.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žádost je podána přehledně. V žádosti mi chybí detailnější popis stávajícího stavu sedadel a detailnější 

popis důvodů výměny sedadel, případně fotografie. Sedadla jsou však instalována v roce 2007 a prošel jimi 

velký počet diváků. Je zde předpoklad celkem vysokého opotřebení sedadel.  

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet výměny sedadel je přiměřený a cena sedadel je spíše v nižších pořizovacích částkách. Město 

Klatovy má ve svém rozpočtu připravenou částku na dofinancování projektu. Rozpočtovaná částka 

umožní projekt zrealizovat.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizace výměny sedadel je plánována na příští léto, kdy v Klatovech promítá letní kino. Realizace 

v uvedeném časovém rozsahu možná je.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina. Kino provozuje příspěvková organizace zřízená 

městem. Kredit žadatele je vysoký.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace zvukového vybavení FK Divadla za plotem 

Evidenční číslo projektu 3142-2019 

Název žadatele Psychiatrická nemocnice Bohnice, státní příspěvková 

organizace 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 14.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
V roce 2018 nebyla udělena dotace SFK Psychiatrické nemocnice Bohnice pro projekt 
digitalizace kina v standardu DCI z důvodu chybějícího řešení zvukového systému. V tomto 
roce žadatel si pořídil projektor a server z vlastních zdrojů a podal žádost o podporu projektu 
modernizace zvukového vybavení. Žadatel realizací projektu sleduje zabezpečení kvalitnějšího 
zážitku pro diváky a vyššího diváckého komfortu. Změny v oblasti vyváženější dramaturgie 
kina, dostupnosti či zvýšení počtu projekce realizoval již po namontování technologie DCI. 
 

 
Žádost Psychiatrická nemocnice Bohnice o podporu projektu Modernizace zvukového 
vybavení Filmového klubu Divadla Za plotem je po formální stránce úplná a pro potřeby 
vypracování expertní analýzy vyhovující. 
 
 
Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, plánované náklady lze považovat 
za přiměřené. Zdůvodnění žadatele je přijatelné. Finančním plánu počítá s vícero zdroji 
financování. 
 

 
Projekt po všech stránkách je zabezpečen a harmonogram realizace je reálný, v souladu se 
s lhůtou pro dokončení projektu stanovenou ve výzvě. 
 
Časový harmonogram naplnění projektu je postaven realisticky a je víc než pravděpodobné, že 
se projekt uskuteční v zamýšlené podobě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 
Požadovaná suma dotace odpovídá limitu stanoveného v rámci předpokladů výše podpory pro 
projekty modernizace kin. 
 

Doporučuji udělit dotaci. 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Psychiatrická nemocnice Bohnice v roce 2018 podala žádost o podporu projektu digitalizace 
svého kina Filmový klub v Divadle Za plotem ve standardu DCI. SFK projekt nepodpořil 
s odůvodněním, že v projektu chybí řešení zvukového systému, dosavadní kvalitativně 
neodpovídal plánované technologii. Začátkem tohoto roku si žadatel pořídil starší DCI 
projektor se serverem, zvýšil počet projekcí i rozmanitost dramaturgického plánu. Zvýšil se i 
zájem veřejnosti z blízkého okolí i v návaznosti s uzavřením kina Ládví v sousedství. 
Problémem zůstal zvukový řetězec na úrovni systému stereo. Proto Psychiatrická nemocnice 
podala žádost o podporu projektu modernizace kina, která obsahuje postavení nového 
profesionálnějšího zvukového systému, jako i pořízení nového projekčního plátna a 
konstrukce. Projekt splňuje technologické standardy, požadavky a normy. Navržené technické 
řešení vychází z odborné nabídky a je adekvátní prostoru kina a způsobu jeho využití. 
Zpracovatel odborné nabídky respektoval daný prostor i z hlediska památkově chráněné 
budovy. Plánovaná změna je potřebná. Realizaci projektu dojde zejména k technickému 
přínosu pro kino, ale souběžně zvýšení zvukového komfortu může pozitivně ovlivnit i 
návštěvnost kina.  
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým pro realizaci projektu se skládá z projektové manažerky, která má přiměřené vzdělání   
 i dlouholetou praxi v různých oborech a projektech, avšak ne z oblasti kulturní činnosti  
 nebo provozování kina. Druhým členem realizačního týmu je vedoucí divadla, který svými  
 zkušenostmi od roku 2011 je zárukou realizace předloženého projektu.  

 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel realizaci projektu sleduje zabezpečení kvalitnějšího zážitku pro diváky a vyššího 
diváckého komfortu. Změny v oblasti vyváženější dramaturgie kina, dostupnosti či zvýšení 
počtu projekcí realizoval již po namontování technologie DCI. 

 
 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost Psychiatrická nemocnice Bohnice o podporu projektu Modernizace zvukového 
vybavení Filmového klubu Divadla Za plotem je po formální stránce úplná a pro potřeby 
vypracování expertní analýzy vyhovující. K žádosti byl připojen popis projektu včetně 
komentářů k rozpočtu a finančnímu zajištění, popisu technického řešení a popisu činnosti kina 
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včetně dramaturgického plánu. Dále byly dodány profesní životopisy členů týmu na realizaci 
projektu, prezentace dosavadní činnosti žadatele podpory, doklad osvědčující vlastnické práva 
k nemovitosti, dlouhodobý záměr s objektem kina, čestné prohlášení o finančním zajištění 
projektu, zřizovací listina žadatele, rozpočet projektu, finanční plán, harmonogram realizace 
projektu,  

 
 

 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celková výše nákladů uvedených v rozpočtu projektu představuje 451 163 Kč. Náklady jsou 
členěny do skupiny 3 – Náklady na modernizaci kina ve dvou položkách – zvukový řetězec 
304 163 Kč a obrazový řetězec 67 000 Kč a do skupiny Ostatní v položce instalace a 
nastavení technologie 80 000 Kč. Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, 
plánované náklady lze považovat za přiměřené. Zdůvodnění žadatele je přijatelné. Ve 
finančním plánu počítá žadatel s vícero zdroji financování: finanční prostředky z příjmů 
nemocnice ze zdravotního pojištění 135 353 Kč (30 %), finanční vklad žadatele z komerční 
činnosti 90 230 Kč (20 %) a dotace Státního fondu kinematografie 225 580 Kč (50 %). 
Plánovaná veřejná podpora představuje 80 %. Výše finančního zajištění projektu k datu 
podání žádosti dosáhla 10 %, žadatel předložil čestné prohlášení o finančním zajištěni. 

 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový harmonogram naplnění projektu je realistický a je víc než pravděpodobné, že se 
projekt uskuteční v zamýšlené podobě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 
Požadovaná suma dotace je v rámci předpokladů výše podpory pro projekty modernizace kin. 
Udělení dotace doporučuji. 

 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nahrazení zastaralého kinoserveru Qube 

Evidenční číslo projektu 3145-2019 

Název žadatele Město Frenštát pod Radhoštěm 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 28.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino ve Frenštátě pod Radhoštěm zdigitalizovalo v roce 2012. Při digitalizaci byl instalován server Qube. 

Tyto servery pro DCI kina mají v současné době přechodů na modernější verze SMTPE - DCP kopií 

softwarové problémy a je složité je upgradovat. Server je již technicky zastaralý a kinu neumožňuje 

automatizaci. Integrátor žadateli nabídl nejnovější server Barco Alchemy, který je integrován přímo do 

projektoru, umožňuje připojení automatizace kina (která může být do budoucna instalována)  

 

Kino Frenštát pod Radhoštěm promítá zhruba 50 představení denně a dramaturgicky se drží v rozumných 

intencích nabídky městského kina v jedenáctitisícovém městě. Promítá pro všechny generace svých 

obyvatel a v kinosále se pořádají i nefilmové akce. Jedinou drobnou výtku bych měl k webovým stránkám 

kina, které nejsou moc vhodné pro kino. Kino je dle recenzí diváků pozitivně vnímáno a v kultuře města 

pevně zakotveno.  

Město se snaží do svého kina investovat (digitalizace, výměna sedadel, krytin … )  a plánuje další investice i 

v dalších letech.  

 

Co se týče technologického výběru výměny serveru - zde je vše v pořádku. Navrhovaný server Barco 

Alchemy je přímo určen pro daný projektor a stane se jeho součástí. Umí přehrávat všechny současné 

formáty DCP kopií a do budoucna bude zajištěn i jeho upgrade. Pokud kino bude v budoucnu vyměňovat i 

samotný projektor, bude vše připraveno pro 4K projekci, takže server může být využit.  

 

Na zpracování žádosti nevidím žádné chyby a udělení podpory Rady doporučuji v plné požadované výši.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Kino má instalovaná projektor Barco DP2K-19B  integrátor se rozhodl a kinu doporučil výměnu za server 

Barcho Alchemy, který se instaluje přímo do projektoru. Umožní kinu instalovat a využívat automatizaci 

provozu, umožní přehrávat 4K obsah (po případné výměně projektoru v budoucnu), budou na něj 

dostupné všechny aktualizace a upgrady, které už na současný server instalovaný v kině nebylo možné 

zajistit.  

Současný server Qube je již zastaralý a je správný čas na výměnu.  

V případě, že by kino v budoucnu měnilo i projektor, může tak tento nový server použít v novém 

projektoru, což si myslím, že je velkou výhodou. (v případě instalace projektoru Barco)  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Nový kinoserver byl nabídnut integrátorem kina. Vedoucí kina je dostatečně erudovaný odborník a tak si      

myslím , že je personální zajištění projektu dostatečné. 

    Integrátor integruje několik kin a proto by s výměnou serveru, kterou se zabývá tato žádost neměl být 

žádný problém. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Výměna kinoserveru je čistě technická záležitost v obrazovém řetězci kina. Na dramaturgii nebude mít 

zásadní vliv.  

Vliv může mít na organizaci a provoz kina ( umožní automatizaci provozu) a dále umožní plynulejší 

odbavení alternativního obsahu kina a při nefilmových akcích, které se v kině pořádají.   

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována srozumitelně a přehledně. Nenašel jsem zde rozpory, popřípadě chyby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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V rozpočtu jsou uvedeny náklady na pořízení serveru a ostatní náklady na instalaci a zprovoznění 

vyčísleny přehledně. Pro výběrové řízení na dodávku serveru bych doporučoval zaslat poptávku tohoto 

typu na více integrátorů. Cena by se mohla snížit.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizace projektu je plánována na podzim tohoto roku. Výměna kinoserveru může být realizována bez 

větších výpadků provozu kina.  

 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Kino ve Frenštátě je provozováno pomocí městské příspěvkové organizace, kde pracují profesionálové. 

Kredit žadatele je pro mě dostatečnou záruku pro úspěšnou realizaci projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nahrazení zastaralého kinoserveru Qube 

Evidenční číslo projektu 3145-2019 

Název žadatele Město Frenštát pod Radhoštěm 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kinoserver patří společně s projektorem k základnímu a zásadnímu vybavení kina digitalizovaného dle 

standardu DCI. Životnost těchto komponent bohužel nedosahuje řádu desítek let. Kino ve Frenštátě 

předkládá projekt modernizace spočívající v nahrazení stávajícího kinoserveru Qube, který byl uveden do 

provozu v září 2012. Dle informací uvedených v žádosti se pro toto zařízení již nevytvářejí aktualizace ani 

upgrady a server neumí komunikovat s jinými zařízeními v kině. 

 

Není překvapením, že náhradou bude kinoserver jiné značky, který je navíc možné integrovat do stávajícího 

projektoru. Nabídku na výměnu zařízení předložil současný správce zařízení v kině, který není totožný 

s původním integrátorem, ale je s ním personálně propojený. 

 

Výměna kinoserveru je poměrně jednoduchou záležitostí, kdy zásadní část rozpočtových nákladů tvoří 

pořizovací cena nového zařízení. Z žádosti jsem nezjistil, zda v kině je stále původní projektor DP2K-19B, 

do kterého bude nový kinoserver integrován.  

 

Předložený projekt modernizace kina umožní jeho funkčnost do budoucna a zlepší uživatelský komfort pro 

jeho obsluhu. Pro diváka však nepřinese téměř žádnou přidanou hodnotu. Pokud ovšem nebudeme za vyšší 

divácký komfort považovat skutečnost, že kino bude nadále schopné přehrát film. 

 

Kino ve Frenštátě pod Radhoštěm dosahuje průměrných či možná lehce podprůměrných výsledků jak 

v kvantitě (počet diváků) tak v kvalitě nabízeného programu. Řada kin ve srovnatelných či dokonce menších 

městech je provozována lépe. Výměna základních komponentů digitální projekce čeká dříve nebo později 

všechna kina. Kin se stejným či obdobným kinoserverem značky Qube je dle statistiky na 

www.digitalnikino.cz v ČR zhruba 30.   

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji udělení podpory v plné výši pouze za podmínky, že budou 

uspokojeny všechny lépe hodnocené žádosti. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji v omezené výši 

 

 

 

 

http://www.digitalnikino.cz/
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výměna kinoserveru je poměrně nekomplikovaná záležitost. Instalace integrovaného serveru Barco 

Alchemy do projektoru stejné značky je otázkou několika minut. To, že nový server splňuje vyšší kvalitativní 

parametry (4K, HFR) využije kino především v budoucnosti, po výměně projektoru. Pokud nebude chtít kino 

současnou investici zmařit, musí i v budoucnu použít značku Barco, což podstatně omezí možnost výběru 

dodavatelů a získání příznivé ceny. 

 

Zkušenosti kin se značkou Qube jsou obecně spíše negativní a to od samého začátku instalace. Kino ve 

Frenštátě překvapivě zůstává věrné osobám, které je jako integrátoři zavedli do této slepé uličky a 

neoslovuje potenciální konkurenci.   

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pod žádostí je podepsán starosta Frenštátu pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatín, osobou odpovědnou za 

projekt je Ing. Ondřej Svoboda. Ten od roku 2013 působí v kině na pozicích promítač, osvětlovač, zvukař 

údržbář a od roku 2019 rovněž jako vedoucí kina. Kino Frenštát pod Radhoštěm je součástí organizační 

složky města – Městské kulturní středisko. Ondřej Svoboda pro MKS pracoval v letech 2005-2012 mj. při 

tvorbě webu.   

 

Nabídku na modernizaci kina vypracoval současný externí správce zařízení v kině XC tech s.r.o. Tato 

společnost je v osobě Ing. Jana Konopáska vlastnicky propojená se společností XCData s.r.o., která v roce 

2012 prováděla digitalizaci kina. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená modernizace má výhradně lokální přínos a význam. Divákům nepřinese žádné významné 

zlepšení kvality projekce (s četnou výjimkou HFR), nicméně umožní spolehlivé projekce i v budoucnosti. 

Nesporné zlepšení pocítí obsluha kina. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost obsahuje všechny povinné součásti i nezbytné údaje. Samotný popis technického řešení odpovídá 

jednoduchosti řešení samotného. Popis dlouhodobého záměru s objektem kina by si zasloužil větší 

pozornost, než překopírování lehce neaktuální koncepce rozvoje z listopadu 2016. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Celkové náklady projektu jsou 372 370Kč. Požadavek na dotaci činí 186 185Kč tzn. přesně 50%. 

V komentáři k aproximativnímu finančnímu plánu je uvedeno, že „Výměna kinoserveru je ve schváleném 

rozpočtu Města…“ Není však uvedeno, s jakou částkou rozpočet města pro rok 2019 počítá. V žádosti je 

uvedeno, že k datu podání je výše finančního zajištění 100%. Dle mého názoru si žadatel poradí i s nižší 

než požadovanou dotací. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Město Frenštát pod Radhoštěm do svého kina průběžně investuje. V sále byla v roce 2018 vyměněna 

sedadla a podlahové krytiny. Na roky 2017 – 2018 naplánovaná výměna vzduchotechniky patrně ještě 

nebyla provedena, což je, vzhledem k informacím z roku 2016, že VZT je zastaralá a velmi hlučná, takže se 

sál nedá průběžně odvětrávat během představení, zásadní problém. 

Výměna zastaralého kinoserveru je pro provoz kina rovněž zásadní záležitostí, navrhované technické 

řešení anticipuje, jaká značka projektoru bude v budoucnu pro kino jedinou možnou variantou 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kino ve Frenštátě je součástí organizační složky Městské kulturní středisko, pod které dále spadá Dům 

kultury, Knihovna, Výstavní síň A. Poláška. Kromě filmových představení tak MKS pořádá rovněž besedy, 

koncerty, taneční kurzy a řadu dalších kulturních a společenských akcí. 

Webové stránky MKS, které slouží jako vstupní portál pro návštěvníky, jsou překvapivě nepřehledné. Najít 

program kina a rezervace vstupenek vyžaduj minimálně 4 kliknutí. Vzhledem k profesnímu životopisu 

současného vedoucího kina je tato překvapivost dvojnásobná. Možná i zde je možné hledat příčinu kolísavé 

a celkově nepříliš vysoké návštěvnosti kina. 

 

 



Expertní analýza

Název projektu Modernizace kina - výměna sedaček a podlahové krytiny
Evidenční číslo projektu 3151-2019
Název žadatele Městské středisko kultury a sportu
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 5. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatel, Městské středisko kultury a sportu v Sezimově Ústí, žádá o podporu výměny podlahové krytiny a 
sedadel ve svém kině Spektrum. Stávající sedadla z roku 1989 jsou dle žadatele již silně amortizovaná a je 
potřeba již provést jejich výměnu. Spolu se sedačkami by měla proběhnout i výměna podlahových krytin v 
sále.

Žadatel hovoří o tom, že stávající sedadla již neodpovídají požadavku komfortu současného diváka, avšak 
údajně z důvodu akustického si vybral sedadla dispozičně o stejných rozměrech, tedy o rozteči jednotlivého
křesla pouhých 50 cm. Obávám se, že takto úzká sedadla, byť budou mít nové měkké polstrování, nepatří 
do zmiňovaného komfortu kina 21. století. Výrobci sedadel pro kina vyrábí velké množství retro sedaček, 
které mají rozteč 60 cm. Takže se žadatel nemusí obávat, že by vzhled kina byl zásadně ohrožen. Sice 
žadateli klesne počet sedadel v sále odhadem ze stávajících i plánovaných 301 asi na 250, ale komfort se 
tím výrazně zvýší. 

Podle popisu dlouhodobého záměru odehraje kino Spektrum na 750 představení ročně s celkovou 
návštěvností přes 28 tisíc diváků. Jednoduchými počty mi vychází průměrná návštěvnost kolem 38 diváků 
na představení. Tudíž snížení počtu sedadel v sále nebude mít fatální následky na návštěvnost. Naopak. 
Jak víme z jiných kin, kde pro pohodlí diváka snížili celkovou kapacitu sálu, návštěvnost těchto biografů se 
naopak rapidně zvýšila. Vyprodané očekávané blockbustery pak žadatel snadno vyřeší jejich častějšími 
reprízami.

Další problém vznikl v samotném rozpočtu, ve kterém žadatel deklaruje 80% získaných prostředků na 
projekt z veřejné podpory, avšak žádost nepodává jako kulturně náročný kinematografický projekt, což je 
podmínkou veřejné podpory nad 50% celkového rozpočtu. Dle mého subjektivního názoru prezentovaná 
dramaturgie kina není kulturně náročným kinematografickým projektem, takže za sebe nedoporučuji 
udělení podpory. Musím se ale přiznat, že bych projekt nedoporučil i v případě správně vyhotoveného 
rozpočtu kvůli malým rozměrům nových sedadel.

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 U tohoto bodu se budu opakovat ze strany 1, jelikož se k tomu asi více říci nedá. Nová sedadla do 
kulturního zařízení, kam mají chodit diváci za kulturním zážitkem, nemohou mít ve 21. století rozteč 50 
cm. Dietologové sice zamáčknou slzu, ale i český národ je obecně plnoštíhlejší, než před 30 a více lety, 
kdy se normovaný soudruh s normovanou soudružkou do 50 cm širokých sedadel pohodlně vešli.

 A to se žádost vůbec nezmiňuje o rozestupech jednotlivých řad. Při pohledu na veřejné fotografie 
hlediště kina Spektrum na internetu tipuji, že rozestup bude mít jen něco kolem jednoho metru. To je 
druhý problém. Když diváci prochází řadou, třeba i během představení, když si potřebují odskočit. Nebo 
diváci většího vzrůstu mají problém se do úzké řady vůbec vejít, neboť budou mít kolena zaražená v 
opěradlech řady před sebou. 

 Možná to žadatel ani nezaznamenal při stávající nižší průměrné návštěvnosti kolem 38 lidí na 
představení, kdy si diváci sednou ob několik řad a sedaček a vedle sebe si sedají jen partnerské páry 
nebo rodiče s malými dětmi.

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Podle dodaného životopisu má paní vedoucí kina, Soňa Zyková, devatenáctiletou zkušenost s prací v 

místním kině jako referentka provozu, vedoucí kina je pak od roku 2016. Praxe je to tedy dlouhodobá, 
ale opět bych doporučil další průběžné vzdělávání nebo získávání Know-how v oboru. Stačí se zapojit 
jen do diskuzí jiných provozovatelů kin na sociálních sítích, nebát se ptát, číst si příspěvky od ostatních, 
jaké různorodé problémy se mohou při provozu kina objevit. A samozřejmě i možnost vzdělávání se, 
kupříkladu v úspěšném vzdělávacím semináři „Nové kino“. 

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Každé kino je kulturním přínosem minimálně pro dané město a okolní mikroregion, ale pokud se mám 

svými stehny tulit k úplně cizímu člověku a kolena mít přitom zaražená v opěradlech řady před sebou a 
nedobrovolně tak masírovat záda divákům před sebou, tak do takového kina s vysokou 
pravděpodobností už příště nepřijdu. A asi nebudu sám, kdo si to řekne a pojede na film do sousedního 
Tábora nebo zůstane doma a pustí si něco na své televizi. 

 Takové kino asi moc velký význam pro kulturu mít nebude. Možná je to i důvod, proč do kina Spektrum v
Sezimově Ústí chodí na představení průměrně jen do čtyřiceti diváků na představení.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 V žádosti mi chyběl údaj rozestupu řad plánovaných nových sedadel a již zmíněný problém z 80% 

finanční podpory z veřejných prostředků, i když se nejedná o kulturně náročný kinematografický projekt. 
 V ostatních bodech jsem nenašel žádné chyby.

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Rozpočet a finanční plán byl podán srozumitelně a přehledně v tabulkách vyžadovaných Státním 

fondem kinematografie. 
 Bohužel jediná, ale za to fatální chyba, je již se zmíněnými 80% zdrojů financování z veřejné podpory, 

když samotná žádost není kulturně náročným kinematografickým projektem.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Projekt je chystán s dostatečným předstihem na příští léto roku 2020, kdy by měl být v období letních 

prázdnin realizován. Tudíž je dle mého názoru ještě dost času znovu zpracovat rozpočet, aby výše z 
veřejné podpory činila jen 50% a zároveň jej přepracovat tak, aby sedadla skutečně odpovídala 
komfortu kulturního zařízení 21. století. A v květnu připravit novou žádost o podporu přepracovaného 
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projektu na Státní fond kinematografie.

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Tady se budu opět trochu opakovat z bohu 1, personálního zajištění projektu. Paní vedoucí má sice 

zkušenosti s místním kinem už 19 let, ale chtělo by to ještě širší obzor, jak takové kino funguje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace kina - výměna sedaček a podlahové krytiny 

Evidenční číslo projektu 3151-2019 

Název žadatele Městské středisko kultury a sportu 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 14.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Spektrum v Sezimově Ústí patří k úspěšným kinům v ČR. Ve městě o velikosti 7000 obyvatel realizuje 

60 projekcí měsíčně, přičemž se nesoustředí pouze na blockbustery, ale do programu zařazuje i malé české 

filmy a artové snímky. V létě zařizuje prostřednictvím DCI technologie také letní kino, kde tím pádem může 

hrát premiérové tituly v odpovídající kvalitě.  

Kino pod vedením hlavní řešitelky projektu funguje 20 let a v poslední době prochází postupnou inovací. 

V roce 2018 bylo vyměněno projekční plátno, v příštích měsících plánuje vyměnit sedačky za moderní 

křesla, která zajisté zlepší komfort pro diváky. Těch přijde do kina ročně 20 000. Kino se ale, podobně jako 

jiná kina v malých městech, potýká s odlivem mladých diváků a právě pohodlnější sedadla mohou tento 

trend zvrátit. O tom svědčí i rozdílná návštěvnost kin, která sedačky vyměnila a kin, která sedačky dosud 

ponechala, často ze sedmdesátých let minulého století. 

Kino na rozdíl od jiných řešitelů nepřistupuje ke snížení kapacity sálu, což se obvykle řeší s důrazem na 

vyšší rozestup řad, více místa na nohy a také personální náročnost provozu s ohledem na požární předpisy. 

Nutnost takového kroku ale nelze posoudit, protože žadatel nedodal konkrétní technické řešení.  

S ohledem na statistiky zveřejněné k 30.6. Unií filmových distributorů kino nepotřebuje nutně 301 míst, 

protože jeho průměrná návštěvnost je 31. Jistá redukce sedadel, pokud to sál umožňuje a pokud je takové 

řešení proveditelné s ohledem na architekturu sálu, by bylo na místě. Toto navrhuji zejména s ohledem na 

provoz kina. Sál je víceúčelový a slouží i pro divadelní představení, kde je vyšší kapacita s ohledem na 

rozdílnou ekonomiku kina a divadla nutný. Fond kinematografie ale přispívá pouze na provoz kina. 

Žadatel dosáhl vysokého procenta pokrytí rozpočtu z vlastních zdrojů a také dotací města. Požadovaná 

částka 380 000  jako dotace Státního fondu kinematografie odpovídá významu kina s dobrou dramaturgií a 

návštěvností. Proto doporučuji projekt podpoře.    

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kino Spektrum v Sezimově Ústí hodlá vyměnit sedačky a podlahovou krytinu, přičemž disponuje jasnou 

vizí o realizaci. Poptává moderní křesla do svého kinosálu, čímž chce zvednout komfort projekcí a 

přilákat zejména mladé diváky.  Ze zkušenosti mnoha kin (Jilemnice, Jičín, Železný Brod) vyplývá, že 

nové sedačky skutečně přilákají do kina více diváků, proto je přínos projektu zjevný. V případě kina 

v Sezimově Ústí navíc vyšší návštěvnost podpoří už nyní kvalitní práci s dramaturgií. Kino nevolí pouze 

prvoplánové komerční blockbustery, zařazuje i malé filmy a artové snímky. 

 Součástí žádosti není přesný projekt, takže nelze posoudit, zda by nebylo vhodné snížit počet sedadel, 

což obvykle kina při jejich výměně činí, nejen s ohledem na vyšší komfort pro diváka, větší rozestup mezi 

řadami znamená víc místa na nohy, ale také s ohledem na požární předpisy, protože méně sedaček 

znamená menší personální náročnost. Kino mělo za první pololetí roku 2019 dle údajů UFD průměrnou 

návštěvnost 31, takže 301 sedadel vnímám jako nadbytek.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Kino vede ředitelka, která má vzdělání v oblasti ekonomiky provozu a kino je dlouhodobě rozvíjeno a 

modernizováno. (v roce 2018 došlo k výměně plátna). Současná podoba programu kina a jeho 

návštěvnost (20 000 diváků ročně ve městě se 7000 obyvateli) vypovídá o rozhledu a kompetenci jeho 

ředitele.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Kino realizuje 60 projekcí měsíčně a dramaturgie kina je pestrá a rozmanitá. Smyslem investice je zlepšit 

průměrnou návštěvnost, která je nyní 31 diváků na projekci. Nová sedadla zatraktivní prostředí kinosálu a 

přiblíží ho mladé generaci. Přesvědčit mladou generaci k návštěvě kina je jedním z cílů nejen v ČR, ale i 

v EU. Z tohoto pohledu se jedná o smysluplný projekt a je v souladu s celoevropským trendem. O tom, 

jak dostat do kina mladou generaci pořádá mnoho seminářů neje síť Europa Cinemas. Při pohledu na 

program kina by možná bylo Sezimovo Ústí jedním z vhodných kandidátů na členy této sítě.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žádost je přehledná a komplexní v oblasti popisu provozu kina a jeho rozvoje do příštích let. Uvítal bych 

ale studii, která by přiblížila rekonstruovanou podobu kinosálu. (vizualizaci, rozestup sedadel atd) 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kino v Sezimově ústí rekonstruuje svůj sál v etapách a na každou část rekonstrukce přispívá významným 

způsobem jeho zřizovatel. I v případě rekonstrukce sedaček je v součtu podpora města a městského 

zařízení takřka 2 miliony korun. To dává jasnou informaci o jistotě realizace projektu.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Žadatel spolupracuje s firmou, která má bohaté zkušenosti v oblasti výměny sedaček a prozatím nevím o 

žádné negativní zkušenosti pood některého zákazníka. Realizaci plánuje v letním období, kdy technologii 

stěhuje na letní kino, kde zajišťuje jako jedno z mála kin DCI provoz. Z tohoto pohledu je realizační 

strategie správně promyšlena, protože nedojde k přerušení projekcí.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Hlavní řešitelka projektu pracuje v kinoprovzu 20 let a výsledky kina jsou v republikovém srovnání v dané 

kategorii měst nadprůměrné.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Digitalizace Boutique Cinema Přítomnost 

Evidenční číslo projektu 3152-2019 

Název žadatele Boutique Cinema Přítomnost s.r.o. 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 8.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Ivo Andrle a Jiří Šebesta jsou jedni z největších inovátorů filmového uvádění v České republice. První z nich 

se dlouhodobě zabývá nákupem filmů a dramaturgií a druhý se soustředí na zábavu v kině, atraktivní 

eventy, barové speciality a uvádění filmů jako zážitku pro cinefily a progresivní firmy. Celý realizační tým 

Cinema Butique má pak na kontě úspěšná kina po celé republice, nejen v Praze, ale i Brně a Hradci 

Králové.  

V roce 2019 přichází tato skupina lidí s novinkou v podobě kina jako multižánrového zábavního prostoru, 

kde se soustředí na film jako edukační a zábavnou záležitost. Doménou takových kin je především design a 

špičková prezentace obrazu a zvuku. Cinema Butique je místem, kde by lidé měli trávit více času, než je 

pouze čas odpovídající stopáži filmu, měl by se stát místem pro setkávání, diskuze, zábavu a vzdělání.  

Podobná kina v ČR zatím příliš neznáme, proto je složité popsat je v pár větách projektu a je trochu škoda, 

že žádost neobsahuje vizualizaci záměru, která by jistě dokreslila unikátnost celého projektu.  

Při zvažování výše podpory ze strany Fondu kinematografie je důležité uvědomit si, že každý nový impulz 

v oblasti uvádění pomůže zvýšit zájem o kino jako způsob sledování filmů. Tým lidí kolem kina Aero patří 

k odoborníkům na marketing a jistě budou schopni kvalitně svůj záměr sdělit veřejnosti a utvrdit tak diváky 

v to, že na film je stále dobré chodit do kina, třeba s partou kamarádů. Že je třeba vnímat kino jako sociální 

fenomén.  

Jiným aspektem  projektu je ekonomický pohled, Projekt cílí na lidi, kteří jsou schopni v kině utratit více 

peněz a svojí ojedinělostí má komerční potenciál. Proto Fond bude muset zvážit požadovanou výši podpory, 

která převyšuje obvykle přidělované sumy.   

Z technického hlediska projekt představuje levné a efektivní 4K DCI řešení, které ale zaručuje kvalitní obraz 

a zvuk a je schopno při správně vybraném plátně (s vyšší odrazivostí) promítat také 3D. S 3D projekcemi 

žadatel okrajově počítá. 

Za sebe doporučuji udělení podpory protože se domnívám, že kredit žadatele v kombinaci s novým 

projektem pomůže odprezentovat a zpopularizovat českou kinematografii doma i v zahraničí.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Digitaizace Cinema Butique Přítomnost je řešena za pomocí malého projektoru Sony, který má žadatel 

dobře vyzkoušený. Jeho výhodou jsou nízké provozní i pořizovací náklady, čtyři lampy, které se mohou 

doplňovat, a  také možnost nástavce na 3D. Provozovatel sice 3D projekce příliš neřeší, ale v tomto 

projektu s nimi okrajově počítá. Daný typ projektoru je pro středně velké plátno pro 3D hraniční, čemuž 

zcela jistě pomůže plátno s vyšší odrazivostí. (plánovanou velikost plátna žadatel neuvádí) 

 Digitalizace sálu, který bude mít víceúčelovou podobu a bude koncipován jako místo pro setkávání a 

zábavu zcela jistě pomůže dále zpopularizovat uvádění filmů. V ČR nemáme s tímto druhem kin velkou 

zkušenost, jedná se o poměrně nový zahraniční trend, který přinese při správném uchopení nový rozměr 

projekce filmu. Smysl eventového sálu je také v interaktivitě a může dobře sloužit pro vzdělávací 

projekce.  

 Žadatele zastupují lidé, kteří mají s uváděním filmu v kinech bohaté zkušenosti a dlouhodobě se 

soustředí na mezinárodní vztahy v oblasti uvádění filmů. Jsou znalí zahraničních trendů a mají dostatek 

kontaktů k tomu, aby si propočítali udržitelnost projektu. Výhodou projektu bude to, že se jedná o první 

kino svého druhu. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Za projektem stojí experti v oblasti uvádění filmů. Ivo Andrle jako zkušený kinař a distributor a Jiří 

Šebesta, který se v posledních letech věnoval také eventovým akcím pro velké mezinárodní firmy. 

Spojení těchto lidí je dostatečnou zárukou pro uvádění filmů jako mimořádného diváckého zážitku.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Digitalizace kina Přítomnost může přinést především povědomí o kině pro lidi, kteří dosud vnímali kino a 

filmy v něm promítané spíše okrajově. Může pomoct rozšířit divácký obzor a zpopularizovat projekce 

právě proto, že cílem kina je zvýšení diváckého komfortu.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žádost je srozumitelná především v technologické oblasti. Pro lepší představu by jistě bylo vhodné 

doplnit ji o grafické vizualizace a ukázku programu takového kina. Je totiž nasnadě domnívat se, že 

cinema butique bude víceméně diskotékou a alternativním hudebně-filmovým klubem. Je ale třeba 

vnímat cinema butigue jako místo, kde se setkává film a jiné druhy umění a kde dochází k popularizaci 

filmu. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Rozpočet je transparentní, minimalistický, neobsahuje předražené položky ani zbytečnosti.  

 Ve vztahu k ostatním žádostem je třeba zamyslet se nad výší podpory. Za sebe ji vnímám jako adekvátní, 

a to z toho důvodu, že cílem podpory fondu kinematografie by měla být inovace a podpora nových forem 

uvádění, modernizace kina a zlepšování jeho kvality. V tomto ohledu je kino Přítomnost jedinečným, 

protože přináší novost, neotřelost a postupy, které mohou být nejen inspirací pro domácí kinaře, ale i 

projektem, na nějž bude upřena pozornost zahraničních odborníků. Proto vnímám výši podpory jako 

adekvátní.  

 Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování a to zejména v oblasti hledání komerčních 

partnerů. Je otázkou, zda se cestou komerčního partnerství chtějí vydat lidé, kteří ve své práci preferují 

spíše čisté, cinefilní, řešení. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Žadatel si nechává dostatek času pro realizaci projektu. Jeho zkušenost v oblasti filmového podnikání je 

zárukou, že se projekt podaří zrealizovat. 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel patří k předním osobnostem v oblasti uvádění filmů. Osoby spolupracující na projektu mají 

nejlepší pověst doma i v zahraničí.  

 

 



Expertní analýza

Název projektu Digitalizace Boutique Cinema Pritomnost-selected
Evidenční číslo projektu 3152-2019 
Název žadatele Boutique Cinema Přítomnost s.r.o.
Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie
Název výzvy Digitalizace a modernizace kin
Číslo výzvy 2019-4-1-13

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Beck
Datum vyhotovení 30. července 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatelem je společnost Boutique Cinema Přítomnost s.r.o. v níž se svým know how figuruje i společnost 
Aero s.r.o. známých provozovatelů pražských kin Aero, Světozor, Oko a brněnské Scaly.

Záměrem je zprovoznit v Praze na Žižkově v Domě Žižkov, bývalém Ústředním domě odborů, velký 
konferenční sál jako plnohodnotné kino ve standardu DCI včetně baru v předsálí. Sál na rozdíl od ostatních 
„Aerokin“ by měl volně přenosná křesílka a sloužil by tak v úpravě pro 120 sedících nebo při koncertech 
350 stojících diváků v kotli.

Kulturně by tak byla oživena zajímavá část Prahy, poblíž je například Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
nebo hudební klub v Paláci Akropolis. Kino zde ale vysloveně chybí a doplní tak pestrou mozaiku kulturních
zařízení této části Žižkova.

Pánové z Aero s.r.o. nezklamali a po technické stránce opět připravili příkladnou žádost o podporu, co se 
týče podrobného popisu technického vybavení a rozepsání jednotlivých částek v rozpočtu. Vše 
transparentně a přehledně. A jelikož by se v Domě Žižkov jednalo o první digitalizaci ve standardu DCI, 
žádají o maximální možnou výši podpory, 850.000,- Kč.

Já osobně mám ale problém s podnájemní smlouvou mezi servisní společností majitele objektu a 
žadatelem na pronájem prostor. Smlouva mi připadá, že je psaná jako šablona na pronájem kancelářských 
prostor a vůbec neodpovídá potřebám pro provoz kina. Nemohu na první straně dopodrobna rozebírat 
jednotlivé detaily kvůli případnému obchodnímu tajemství. Osobně mohu jenom spekulovat, že patrně se 
jedná o nějakou gentlemanskou dohodu mezi zúčastněnými stranami, stvrzenou obecnou podnájemní 
smlouvou. 

Já, jako expert jsem ale postaven do nezáviděníhodné situace, kdy tato smlouva, která je navíc uzavřena 
pouze do konce roku 2022, mi nedává záruku, že půjde o dlouhodoběji udržitelný projekt, takže já jsem 
nucen jej k podpoře nedoporučit a nechám na radě Státního fondu kinematografie, zdali udělí žadateli 
podmínku přidělení dotace uzavřít s majitelem objektu novou řádnou smlouvu, která bude zárukou 
udržitelnosti celého projektu.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty. 
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

 Technické řešení projektu nemá dle mého názoru chybu. Žadatel má v plánu použít projekční 
technologii Sony a zvuku UCL/Crown/JBL, se kterým má pozitivní zkušenosti již ve stávajících kinech 
společnosti Aero s.r.o. Zajímavá je myšlenka použití projekčního plátna Clarus s podporou 3D 
stereoskopie na bázi kruhové polarizace. Žadatel si tak bude moci v případě zajímavého artového 3D 
titulu zapůjčit set 3D nástavce na projektor a zakoupit patřičný počet jednorázových polarizačních brýlí 
(z hygienických důvodů), které pak v řádech desetikorun bude přeprodávat divákům. 

1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Celý projekt má záštitu know how společnosti Aero s.r.o., která je spoluvlastníkem žadatele, tedy 

společnosti Boutique Cinema Přítomnost s.r.o.. Jde o nejzkušenější provozovatele malých artových kin 
v České republice a za nimi stojí úspěchy v podobě provozování kin Aero, Oko, Světozoru, kde 
postupně dobudovali i dva menší sály. A v Brně úspěšně rozjeli a provozují před tím dlouho uzavřené 
kino Scala.

 Bohužel zde ale vznikl jeden problém v podobě podnájemní smlouvy. Viz bod č. 5...

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Jak jsem již uvedl na straně 1. Kino umístěné v Domě Žižkov (bývalé ÚRO) dle mého názoru výborně 

doplní kulturní nabídku této části Žižkova, kde dosud kino chybělo. A vzhledem ke složení místního 
obyvatelstva a hlavně Vysoké školy ekonomické v těsném sousedství zde vznikne zajímavý stánek 
nezávislé kultury.

3. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Dodané podklady byly podány ve vzorné podobě. Podrobný popis celé realizace i s časovým 

harmonogramem. Detailní rozpočty všech potřebných nákladů. Výpisy z katastru i kopie nájemní 
smlouvy.

4. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 K rozpočtu projektu nemám co bych vytkl. Byl podán se žádostí přímo vzorně. Je vidět, že pánové z 

Aero s.r.o. s tímto mají asi největší zkušenosti ze všech českých provozovatelů kin.

5. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
 Co se týče harmonogramu, je projekt také připraven realisticky a s časovými rezervami pro případné 

problémy. 
 Bohužel zde ale vznikl zásadní problém v podnájemní smlouvě přiložené k žádosti jako dokument B6. 

Žadatel, společnost s ručením omezeným, Boutique Cinema Přítomnost, je společnou firmou majitele 
objektu Dům Žižkov a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti Žižkov servisní s.r.o., dále pak Festival 
Stectaculare s.r.o. a Aero s.r.o. Na užívání prostor nynějšího konferenčního sálu byla uzavřena 
podnájemní smlouva mezi žadatelem a Žižkov servisní s.r.o., která ale obsahem vypadá jako šablona 
na pronájem běžných kancelářských prostor. Zejména bod 2.2, který podnájemce zavazuje k 
provozování výlučně administrativní činnosti. Krátkou dobu trvání smlouvy v bodě 3.1, pouze do 31. 12. 
2022. Pak bod 8.6, Podnájemce má právo vstupu do pronajatých prostor bez omezení pouze ve všední 
dny od 6:00 do 22:00 hodin. Mimo tento čas musí podnájemce sdělovat pronajímateli písemně čas a 
jmenovitý seznam osob, který se v prostorách bude pohybovat. Problém by mohl být i u bodu 9.5 
popisující hlučnou činnost v prostorách. Nejde jen o hlasitou reprodukci filmového zvuku nebo koncertu, 
ale například hloučků diváků postávajících a kouřících před vchodem.

 Z dodaných podkladů mohu jen spekulovat, že žadatel uzavřel se svým největším investorem, Žižkov 
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servisní s.r.o., v podstatě něco jako „gentlemanskou dohodu“. V materiálu B7 – dlouhodobý záměr 
žadatel popisuje své záměry s prostory. Přestavbou konferenčního sálu na víceúčelový kulturní. A 
dokument je podepsán jednatelem společnosti Dům Žižkov a.s., avšak podnájemní smlouva bude mít v 
případě vzniklého sporu vyšší váhu a žadatel má uzavřenou podnájemní smlouvu s firmou Žižkov 
servisní s.r.o. a dlouhodobý záměr schválil jednatel Dům Žižkov a.s.

 Osobně jsem zažil dvě úspěšně kooperující firmy na bázi gentlemanské dohody, kde po výměně 
majitele na straně jedné a vedení na straně druhé se spolupráce během měsíce zcela změnila De facto 
v zákopovou válku právníků obou společností a veškerá společná aktivita byla komplet zmražena. Na 
základě této zkušenosti bych udělení podpory Státním fondem kinematografie podmínil sepsáním nové 
podnájemní smlouvy, která bude plně respektovat provoz kina.

6. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Musím jen zopakovat, co jsem napsal. Spolumajitel žadatele, Aero s.r.o., je jeden z nejzkušenějších 

provozovatelů malých a nezávislých kin v České republice. Proto o samotnou realizaci projektu a jeho 
dotažení ke zdárnému výsledku nemám vůbec obavu. Bohužel se to celé dle mého názoru zhatilo na 
podnájemní smlouvě.

 Podle harmonogramu můžeme předpokládat, že pomyslný vlak realizace se již rozjel a do hry začaly 
vstupovat nemalé investice. Proto je velmi potřeba ošetřit všechny právní náležitosti, aby nedošlo, při 
přirovnání k vlaku, k fatálnímu vykolejení celého projektu.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nové sedačky pro kino Scala 

Evidenční číslo projektu 3154-2019 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 14. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí odůvodňuje požadavek na pořízení 475ks nových 

sedaček – kompletní kapacita sálu. 
- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace / náročnost pořízení sedaček odpovídá záměru. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti ve výši á 85%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu. 
 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je velmi podrobně popsán a dává přehled o záměru žadatele provést výměnu sedaček v celé 
kapacitě sálu. 
 
Z pohledu experta se jedná o dobře nastavený projekt, který umožní výměnu zastaralých sedadel ze 
sedmdesátých let. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn manažerem univerzitního kina. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou -  dlouhou - dobu příprav projektu a předpokládanou 
nekomplikovanost řešení, bude instalace nových sedaček řádně provedena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou instalací / obměnou sedaček zajistí žadatel komfortní provoz kina, které je v obnoveném 
provozu od r. 2013 a poskytuje velmi široké spektrum aktivit. 
Expert zmiňuje zajímavou kombinaci provozu kina – denní využití je v režii žadatele: Masarykovy univerzity, 
večerní a víkendové aktivity zajišťuje spol. Aeropolis. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je detailně popsána, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody žádosti o 
podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán odpovídají záměru – pořízení nových sedaček (475ks). 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 85%.  
Expert oceňuje zapojení veřejnosti do financování projektu v rámci kampaně „Adoptuj sedačku“. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový plán projektu je velkoryse pojednaný a měl by tak zaručit bezproblémovou instalaci nových 
sedaček.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je spolu-provozovatelem kina, který od obnovení činnosti kina v r. 2013 velmi aktivně participuje na 
širokém spektru aktivit a pomáhá tak přinášet cca 94 projekcí měsíčně. 
Odkaz na stránky kina: https://www.kinoscala.cz/cz  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Redigitalizace kina Metro 70 

Evidenční číslo projektu 3156-2019 

Název žadatele KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Kino METRO 70 Prostějov již získalo v minulosti dotace od SFK na digitalizaci kina, na 

výměnu sedadel a realizaci bezbariérového přístupu a na realizaci E-cinema ve formě 

kinokavárny. V rámci výzvy 2019-4-1-13 si podalo ne zcela obvyklou žádost o podporu 

projektu Redigitalizace svého kina.  

   

Žádost byla předložena ve standartní formě s potřebnými přílohami, které byly     

vypracovány velice důkladné a podrobně a jsou plně postačující pro vypracování expertní 

komplexní analýzy. Rozpočet byl vypracován pro nákladnější variantu realizace projektu, 

žadatel počítá i s náhradní možností nižších nákladů realizace. Ve finančním plánu některé 

zdroje ještě nejsou zcela vyjasněny.  

 

Předložený projekt obsahuje všechny informace o jeho realizaci. Projekt je po všech stránkách 

odborně připraven. Technické řešení projektu je vhodné pro dané kino.  

Diskutabilní zůstává zatím harmonogram realizace projektu. 

 

Projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin – až na   

termín ukončení realizace projektu. 

 

 

 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Kino METRO 70 Prostějov v minulosti již získalo dotace od SFK na digitalizaci kina, na 

výměnu sedadel a realizaci bezbariérového přístupu a na realizaci E-cinema ve formě 

kinokavárny v celkové výši 2 040 000 Kč. V rámci výzvy 2019-4-1-13 si podalo velice 

nestandartní žádost o podporu projektu Redigitalizace svého kina. Nestandardnost žádosti 

spočívá ve čtyřech bodech: v rámci finančního plánu požaduje žadatel dotaci od SFK jenom 

ve výši 6% celkových rozpočtovaných nákladů, finanční spoluúčast města (skoro 70%) je 

podmíněna udělením dotace ze strany Státního fondu kinematografie (6%), v rámci 

potenciálních zdrojů kromě žadatele, města a SFK je snaha získat prostředky i 

z Olomouckého kraje a v neposledním řade, realizace projektu daleko přesahuje lhůtu pro 

dokončení projektu, stanovenou ve Výzvě 2019-4-1-13. Celkové náklady projektu představují 

vysokou finanční hranici pro digitalizaci kina, i když plánovaná technologie je 

z dlouhodobého hlediska progresivní a perspektivní a přinesla by v budoucnu snížení 

provozních nákladů kina. Projekt vychází z obdobného projektu a zkušeností kina Radnice 

v Jablonci nad Nisou. Z finančního hlediska projekt předpokládá dvě varianty možného 

technického řešení. Nákladnější řešení, které je i kalkulováno v předloženém rozpočtu, 

představuje laser dual stack systém, který vychází z projekčního systému na báze dvojice laser 

DCI projektorů Sony. Levnějším řešením, které by žadatel použil v případě získání financí 

menšího rozsahu, je použití dvojice projektorů Sony s UHP lampami. Projekt splňuje 

technologické standardy, požadavky a normy. Navržené technické řešení nového zvukové 

řetězce je adekvátní prostoru a způsobu jeho využití. Potřebnost plánovaných změn žadatel 

doložil Servisním protokolem společnosti Audiomaster CZ a.s., který však v převážné míře 

pojednává o zjištěných nedostatcích při údržbě technologie a jenom okrajově doporučuje 

projektovat výměnu technologie v horizontu jednoho nebo dvou let. Redigitalizace nebude 

mít vliv na dramaturgický plán nebo vetší nabídku filmů pro kino, znamená čistě technický 

přínos, i když zvýšení technické kvality sledování projekcí může pozitivně ovlivnit další růst 

návštěvnosti. Z hlediska posuzování celkové žádosti je poměrné dominantním prvkem 

připravenost města Prostějov spolufinancovat tak rozsáhlou investiční akci v objektu kina. 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavní řešitelkou projektu je ředitelka kina, která v této funkci působí jenom od roku 2017, 

ale za její ředitelování kino zavedlo nové aktivity, realizovalo kinokavárnu, zvýšilo 

návštěvnost a rozšířilo služby pro diváky. Je zárukou naplnění cílů předloženého projektu. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kino Metro 70 je jednosálové a je jediným kinem v Prostějově. Kromě běžné premiérové 

produkce, promítá i klubové filmy, realizuje programové cykly Metro Senior, Bijásek, je 

zapojeno v síti Europa Cinemas, pořádá různé kulturní akce. Jeho programová nabídka jako i 

rozsah projekcí je na velice dobré úrovni a v Prostějově představuje jisté kulturní centrum. I 

když redigitalizace nepřinese změny do dramaturgie, zvýšení kvality zážitku z projekce filmu 

bude nejenom zvýšením komfortu pro stávající diváky, ale určitě přiláká i nové návštěvníky. 

V současnosti kino testuje možnost zřízení letního kina, ve kterém by využilo stávající 

projekční techniku kina. Jednoznačně realizace tak velkého projektu by byla přínosem pro 

všechny návštěvníky kina. 
 
 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost společnosti KINO METRO 70 byla předložena ve standartní formě, plně      

dostačující pro podrobnou expertní analýzu. K žádosti byl připojen popis projektu 

s podrobným komentářem k rozpočtu a k finančnímu zajištěním, s podrobným popisem    

technického řešení a popisem činnosti kina včetně dramaturgického plánu. Popis byl doložen 

servisním protokolem společnosti AudiMaster CZ a.s. a vlastním rozpočtem pro dvě varianty 

řešení. Dále byl předložen rozpočet projektu, finanční plán, harmonogram realizace, záměr 

zřízení příspěvkové organizace, usnesení o zřízení příspěvkové organizace, popis 

dlouhodobého záměru, souhlas města o poskytnutí financování, výpis z katastru, prezentaci 

dosavadní činnosti žadatele a životopis řešitele projektu. Předložené materiály byly 

zpracovány až vzorově a je možné je pozitivně hodnotit. Navržený projekt je v souladu 

s cílem a kritérii Výzvy 2019-4-1-13. 
 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet kalkuluje s celkovou sumou realizačních nákladů 4 975 000 Kč. Náklady 

jsou soustředěny do položky Náklady na pořízení DCI technologie/obnovu technologie 

v kapitolách Projektor a příslušenství 4 703 000 Kč a plátno 272 000 Kč. Teda uvažuje 

s použitím laserových projektorů. V případě levnější varianty, kterou má žadatel jako záložní 

plán, by se celkové náklady snížili cca o 40 %. Předložený rozpočet vychází z rozpočtů již 

realizovaného kina v Jablonci na Nisou. Finanční plán vychází ze čtyř zdrojů financování. 

Prostředky z rozpočtu města 3 465 000 (69,65 %), dotace z Olomouckého kraje 200 000 Kč 

(4,02 %), vlastní vklad žadatele – neveřejné prostředky města a prostředky z pronájmů 

žadatele 1 010 000 Kč (20,03 %) a dotace z FSK 300 000 Kč (6,03 %). Zatím některé zdroje 

nejsou potvrzeny. Žádost o podporu Olomouckého kraje bude podána až do 31.5.2020. Vklad 

žadatele, zejména z provozu kina je zatím diskutabilní, protože musí v současnosti prostředky 

použít v rámci předchozího projektu realizace kinokavárny. Z tohoto hlediska se může žádost 

považovat za předčasnou. Veřejná podpora by představovala 80 %.  K datu podání žádosti o 

podporu kinematografie výše finančního zajištění představuje 10 %. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený projekt obsahuje všechny informace o jeho realizaci. Projekt je odborně připraven 

a má pro případ nedostatečného financování levnější variantu. Žadatel je zárukou, že projekt 

bude realizován v předložené podobě. Předurčuje tomu i skutečnost, že město již schválilo, i 

když podmíněně, finanční prostředky na realizaci projektu. Technické řešení je vhodné pro 

dané kino. Problémem je zatím harmonogram realizace, který předpokládá ukončení projektu 

do 31.12.2021, zatím co výzva stanovuje lhůtu pro dokončení projektu do 31.1.2021. Přes 

všechny výhrady udělení dotace doporučuji. Na jedné straně to bude naplnění podmínky ze 

strany města, aby uvolnilo financování projektu a na druhé straně by byla nesmírná škoda, 

kdyby se představa města podpořená financemi na zavedení skutečně moderní a progresivní 

technologie do kina kvůli zamítnutí 6 % -tní dotace neuskutečnila. 

Doporučuji udělit dotaci 

 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatel má zkušenosti z provozu kina. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Redigitalizace kina Metro 70 

Evidenční číslo projektu 3156-2019 

Název žadatele Kino Metro 70 Prostějov p.o. 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Ondřej Šír 

Datum vyhotovení 7.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Metro v Prostějově je od roku 2017 samostatnou příspěvkovou organizací a vede jej absolventka 

filmové vědy v Olomouci, dramaturgyně festivalu Akademia Film v Olomouci Barbora Kucsa Prágerová. Od  

začátku jejího působení roste kinu návštěvnost, má prestižní filmový klub a je novým členem sítě Europa 

Cinemas.  

Na základě servisního protokolu z posledního roku se příspěvková organizace rozhoduje pro redigitalizaci.  

Zvolené technické řešení je inovativní a v ČR bylo dosud úspěšně instalováno v Jablonci nad Nisou. Jedná 

se o tandem projektorů, který je vhodný především pro panoramatická kina, kde se dříve promítal 70mm 

film. Tyto velké sály se sice v minulosti dařilo digitalizovat, vhodný projektor se ale hledal pouze za cenu 

určitého kompromisu spočívajícího v nižší kvalitě obrazu, vyšším výkonu lampy a její vyšší ceně.  

Kino Metro v Prostějově si volí dražší řešení, než je při digitalizaci srovnatelného kina dosud obvyklé. Oproti 

Jablonci nad Nisou preferuje RB laser namísto lampy s předpokladem budoucích provozních úspor.  

Jakkoliv nelze posoudit efektivitu vynaložených prostředků ve vztahu k diváckému očekávání, provozovatel 

volí řešení, které umožní využití panoramatického kina tak, jak jej jeho zřizovatelé před desítkami let stavěli, 

s cílem ohromit diváka kvalitou obrazu a zvuku, kterou jinde neuvidí.  

Ředitelka Kucsa Prágerová je velmi aktivní v propagaci své činnosti v oblasti uvádění filmů doma i 

v zahraničí. Kino nabízí celou řadu festivalů a klubových projekcí. Dramaturgie kina je propracovaná a 

kombinuje komerční a artové filmy. Z tohoto pohledu patří k jedinečným kulturním stánkům v ČR.  

Jakkoliv vysoká je pořizovací cena zařízení, doporučuji projekt podpoře, protože ze zkušenosti kina 

v Jablonci nad Nisou vyplývá, že se jedná o prestižní a maximálně vhodné řešení pro panoramatická kina a 

jeho úspěšná instalace může být impulzem pro další kinaře. Žadatel navíc žádá přiměřenou výši podpory. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Kino Metro 70 je koncipováno jako kino, které historicky promítalo panoramatické projekce za použití  

70mm filmu. Tomu odpovídá také velikost a šířka plátna, koncepce sálu, jeho architektura a požadavky 

na kvalitu projekce. V minulosti býval problém tato kina digitalizovat i s 3D technologií, obtížně se hledal 

správný typ projektoru, docházelo ke kompromisům ve využití plátna, ceně lamp, jejich výkonu a 

požadavkům na 3D systém.  

 Kino Metro se proto po vzoru Jablonce nad Nisou rozhodl pro využití dvojice projektorů s vysokým 

výkonem a svítivostí až 30 000 ANSI lumenů. To mu zaručí kvalitní obraz a výrazně lepší 3D efekt.  

Dojde přitom k vyrovnané kvalitě obrazu v celé ploše plátna. Z pohledu technologie je proto požadované 

řešení jedno z nejlepších, i když není nejlevnější.  V Jablonci nad Nisou se ale technologie plně osvědčila 

a funguje k plné spokojenosti provozovatele.  

 Ve svých úvahách preferuje RB laserové řešení. Využití dvou základních barev, červené a modré, sice 

není tak kvalitní jako RGB, při velikosti sálu by ale varianta RGB znamenala velký cenový rozdíl, kvalita 

laserů a politika využití se navíc napříč výrobci liší. Při využití laserové technologie dojde k provozním 

úsporám pro další léta a kino takto uspořené peníze chce využít pro další rozvoj aktivit v oblasti práce 

s divákem, ve které patří k nejlepším kinům v ČR. 

 Laserové projektory prochází v posledních letech dynamickým vývojem, zlepšuje se jejich kvalita a 

zlepšují se i odhady životnosti. Pokud dojde k redigitalizaci, měl by být problém vyřešen minimálně na 

dalších deset let.  

 Kino Metro se pro redigitalizaci rozhoduje ve chvíli, kdy stávající technologie je 9 let stará a podle 

servisního protokolu může dojít ke komplikacím v provozu kina, které nelze předvídat. S ohledem na fakt, 

že kino patří k nejnavštěvovanějším v Olomouckém kraji, je určité preventivní rozhodnutí vítané. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Kino Metro v Prostějově úspěšně vede Mgr.  Barbora Kucsa Prágerová, která patří k těm kinařům, kteří 

mají vzdělání v oblasti kinematografie a filmové vědy. Zamýšlí se nad správným a perspektivním 

uváděním filmů, pořádá celou řadu doprovodných akcí, filmových besed, ozvěn festivalů a dalších 

eventů. Kino Metro je pod jejím vedením výrazným hráčem na českém filmovém trhu. V roce 2017 se 

úspěšně ucházelo o členství v Europa Cinemas a jeho ředitelka úspěšně prezentuje aktivity kina na 

domácích i zahraničních odborných seminářích (Nové kino, Europa Cinemas Inovation Lab).  

 Jako ředitelka má podporu Statutárního města, úspěšně digitalizovala letní kino a město se zavázalo 

pomoci výrazným způsobem s financováním projektu.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Podporou redigitalizace dojde především ke zkvalitnění filmové projekce, protože s výměnou projektoru 

se zvýší svítivost a tím i kvalita obrazu. 

 Kino je členem sítě Europa Cinemas, takže jeho udržení má i evropský význam. 

 Uspořené  prostředky za lampy bude kino investovat do rozvoje práce s publikem, aktivní je především 

v oblasti klubových projekcí, které realizuje dvakrát v týdnu. Právě filmový klub je prostorem pro filmové 



 

 

Strana 3 

 

 

vzdělávání a častější uvádění evropských filmů 

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žádost je zpracovaná precizně a přehledně, obsahuje fotografie a fává tím jasnou představu o tom, jak 

kino funguje, popisuje záměr s jeho dalším provozem.  

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Rozpočet je transparentní a počítá s vícezdrojovou podporou a zapojením vlastních prostředků. Také 

požadovaná výše podpory je přiměřená.  

 Rozpočtovaná instalace je svého druhu ojedinělá a nelze jednoznačně posoudit efektivitu vynaložených 

prostředků. Zvolené řešení je ale nadčasové a v budoucnu se dá počítat s tím, že podobných instalací 

bude zejména v panoramatických kinech přibývat. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projektová manažerka si dává dost času na realizaci projektu. Počítá se zapojením krajských dotací a 

dotací Statutárního města, přičemž vychází z odhadu v servisním protokolu, který říká, že by žadatel měl 

počítat s jeho výměnou v horizontu 5 let.  

 V případě nedostatku financí žadatel počítá s levnějším řešením, využitím lampového projektoru.   

 Žadatel počítá s minimálním omezením provozu kina v průběhu realizace redigitalizace.  

 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žadatel má zkušenosti s pořádáním Přehlídky animovaného filmu a Akademia filmu Olomouc. Kino 

v Prostějově úspěšně řídí 2 roky. Během jeho působení významným způsobem roste zájem o kino.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace sálu městského kina Bor 

Evidenční číslo projektu 3157-2019 

Název žadatele  

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 9.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Město Bor v roce 2015 provedlo digitalizaci svého městského kina dle standardu DCI a dodnes 
je jediným kinem v okrese Tachov, které je schopné promítat filmy DCI 3D technologii. 
V rámci zkvalitnění diváckého komfortu Město Bor předložilo žádost o podporu svého 
projektu Modernizace kina. Projekt zahrnuje výměnu křesel, doplnění svítidel a výměnu 
podlahové krytiny. Projekt splňuje veškeré technologické standardy, požadavky a normy. 
 
Žádost města Bor o podporu projektu modernizace kina je po formální stránce úplná a pro 
potřeby vypracování expertní komplexní analýzy vyhovující. Projektu lze vyčítat nepozornost 
žadatele, když ve své žádosti a finančním plánu požaduje od SFK podporu více než 
dvojnásobnou, než je stanovený limit uváděný ve Výzvě v časti Předpokládaná výše podpory. 
 
Rozpočet projektu vychází z konkrétní cenové nabídky a obsahuje reálné standartní položky, 
v žádné položce není kalkulováno s nadměrnou sumou. Plánované náklady lze považovat za 
přiměřené a zdůvodnění žadatele je přijatelné. Ve finančním plánu je již uvedený diskutabilní 
požadavek na SFK. 
 
Projekt je po všech stránkách zabezpečen a harmonogram realizace je reálný a v souladu se 
s lhůtou pro dokončení projektu stanovenou ve výzvě. 
 
Hlavní řešitelka projektu má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina a jiných kulturních 
zařízení a má všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. Technické řešení projektu 
je vhodné pro dané kino.  
 
Doporučuji udělit podporu, která bude v souladu s podmínkami výzvy. 
 
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Město Bor již v roce 2015 realizovalo digitalizaci svého městského kina dle standardu DCI. 
V současné době nabízí promítaní filmů ve formátech DCI 2D, 3D, ale rovněž DVD a 
BluRay. Dodnes je jediným kinem v okrese Tachov, které je schopné promítat filmy DCI 
3D technologii. V rámci zkvalitnění diváckého komfortu město Bor předložilo žádost o 
podporu projektu v oblasti modernizaci kin. Projekt zahrnuje výměnu sedadel, doplnění 
svítidel a výměnu podlahové krytiny. Projekt splňuje veškeré technologické standardy, 
požadavky a normy. Navržené technické řešení, s minimálním snížením počtu sedadel, 
vychází z odborné nabídky a je adekvátní prostoru kina a způsobu jeho využití. Současná 
sedadla jsou nevyhovující, nejsou ergonomicky správně vytvarované a znepříjemňují 
divákům filmový zážitek. Realizací projektu dojde k technickému přínosu kina, ale zároveň 
pozitivně ovlivní i neustále se zvyšující návštěvnost.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hlavní řešitelkou projektu od roku 1998 je vedoucí Městského kulturního střediska v Boru, 
pod které městské kino patří. Má zkušenosti s digitalizaci kina dle standardu DCI v roce 
2015.V její osobě je dostatečná záruka úspěšné realizace projektu. 
 
 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel, po zvýšení kvality diváckého prostředí, předpokládá další růst návštěvnosti kina 
Bor. Modernizace kina nebude mít vliv na dramaturgii kina. V důsledku podpory nastane 
zlepšení diváckého komfortu v kině.  
 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost města Bor o podporu projektu modernizace kina je po formální stránce úplná a pro 
potřeby vypracování expertní komplexní analýzy vyhovující. K žádosti byl připojen popis 
projektu s komentářem k rozpočtu, s komentářem k finančnímu zajištění, podrobným 
popisem technického řešení a podrobným popisem činnosti kina včetně dramaturgického 
plánu, profesní životopis hlavního realizátora projektu, doklad osvědčující vlastnická práva 
žadatele, rozpočet projektu, finanční plán, harmonogram realizace projektu, popis 
dlouhodobého záměru s objektem a vlastní podrobný projekt. K žádosti byla připojena i 
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plná moc firmě Domoza projekt s. r. o. 
Projektu lze vyčítat nepozornost žadatele, když ve své žádosti a finančním plánu požaduje 
od SFK podporu víc jak dvojnásobnou než limit uváděný ve Výzvě v části Předpokládaná 
výše podpory. I když tato limitní částka je orientační a může se podle celkové situaci 
změnit, v projektu není jakékoliv zdůvodnění, proč by SFK měl poskytnout podporu 
v takové nadlimitní výši. Nestandartním je i zplnomocnění jednatelky společnosti Domoza 
projekt s.r.o. Plzeň k zpracování žádosti, a dokonce ke komunikaci s poskytovatelem 
dotace. 
 
 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu vykazuje náklady na modernizaci kina v celkové výši 1 573 061 Kč. Je 
rozložen na dvé částí – křesla a svítidla v hodnotě 1 197 537 Kč a podlahová krytina 
v hodnotě 357 132 Kč, zbytek jsou režijní náklady vy výši 18 392 Kč. Rozpočet projektu 
vychází z konkrétní cenové nabídky a obsahuje reálné standartní položky, v žádné položce 
není kalkulováno s přehnanou sumou. Plánované náklady lze považovat za přiměřené a 
zdůvodnění žadatele je přijatelné. Finanční plán je postaven na třech zdrojích – rozpočet 
města – samospráva 471 918 Kč tj. 30 %, vlastní zdroj žadatele 314 812 Kč tj. 20 % a 50 % 
z SFK tj. 786531 Kč. Jak již bylo výše uvedeno, žadatel požaduje od SFK podporu více než 
dvounásobnou, než jak uvádí Výzva v části Předpokládaná výše podpory. I když částka 
uvedená ve Výzvě je orientační a může se podle celkové situaci změnit, v projektu není 
jakékoliv zdůvodnění, proč by SKF měl poskytnout podporu v takové nadlimitní výši. Podíl 
veřejné podpory je 80 %. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti dosáhla 
50 %.   
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový harmonogram naplnění projektu je realistický a je více než pravděpodobné, že se 
projekt uskuteční v zamýšlené podobě. Celkový projekt je v souladu s Výzvou 2019-4-1-13 
Digitalizace a modernizace kin zejména s cílem zvýšení diváckého komfortu, vybavení kina 
a zlepšení služeb pro diváky Termín ukončení realizace projektu je v limitech lhůty pro 
dokončení projektu, podle Výzvy 2019-4-1-13. Projekt dává jasnou představu o realizaci. 
Vzhledem k značnému nesouladu mezi sumou požadovanou ze SFK a stanovenými 
podmínkami ve Výzvě 2019-4-1-13 vzniká nejistota, jestli žadatel v případě udělení 
zredukované podpory ze strany SFK doplní prostředky nutné na realizace ze svých zdrojů a 
projekt bude realizován v zamýšlené podobě. 
 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s provozem kina a jiných kulturních zařízení a má 
všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu v zamýšlené podobě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Modernizace sálu městského kina Bor 

Evidenční číslo projektu 3157-2019 

Název žadatele Město Bor 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 16.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Město Bor u Tachova se pyšní historií filmových promítání sahající až do roku 1924. Nynější městské kino 

bylo uvedeno do provozu v roce 1988 a v roce 2015 bylo s podporou Státního fondu digitalizováno dle DCI 

standardu. V současnosti je kino v Boru jediným DCI kinem v tachovském regionu. 

 

Předložený projekt modernizace sálu s rozpočtem 1,573mil.Kč obsahuje instalaci nových sedadel 

s kapacitou 174 míst, výměnu podlahové krytiny (linoleum) a pořízení 38ks blíže neupřesněných svítidel. Na 

tuto modernizaci by v budoucnosti měl navázat ambiciózní projekt stavebních úprav celého kulturního domu, 

ve kterém se kinosál nachází. Dle ideové studie z roku 2017 by mělo na základě stavebních a interiérových 

úprav, přístaveb a nástaveb vzniknout moderní Městské kulturní středisko s velkým a malým sálem, 

učebnami, obchodní jednotkou a kavárnou. 

 

Městské kino Bor v současnosti promítá čtyři dny v týdnu (čtvrtek-neděle) 1-2 představení denně. Od 

digitalizace se roční návštěvnost pohybuje v rozmezí 6,5 – 8tis. diváků. Pro představení je k dispozici rovněž 

3D technologie. Kino uspokojuje potřeby 4,3tis. obyvatel města Boru a blízkého i vzdálenějšího okolí. Region 

má zájem zvyšovat svou turistickou atraktivitu. 

 

Vzhledem k počtu obyvatel a výši městského rozpočtu jsou plánované modernizační záměry finančně 

náročné. Požadavek na 50% dotace, tj. 786 531Kč výrazně překračuje Radou předpokládanou maximální 

výši podpory a dle mého názoru je i nad možnosti alokovaných prostředků v aktuální výzvě. Doporučuji 

podpořit do výše 350tis.Kč. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výměna sedaček a podlahové krytiny výrazně přispěje k vyššímu komfortu návštěvníků kina. Parametry 

nových sedaček jsou v žádosti popsány dostatečně podrobně a odpovídají současnému vyššímu standardu 

u jednosálových kin. Linoleum jako podlahová krytina kinosálu je levnější a na údržbu jednodušší variantou. 

Standardní krytinou u kin však bývá koberec.  

 

Postrádám jakékoliv informace o vyměňovaných svítidlech. Jedná se o podsvícení schodnic, či osvětlení 

celého sálu? Je součástí i regulace? 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V čele borského kina stojí již od roku 1992 Jitka Naušová. Ta od roku 1998 do současnosti zastává rovněž 

funkci vedoucí MKS Bor.  V roce 2015 se podílela na přípravě a realizaci projektu digitalizace kina dle DCI. 

Na základě plné moci vyřizuje záležitosti týkající se žádosti o podporu u Fondu společnost DOMOZA 

projekt s.r.o. s jednatelkou Bc Lucií Soukupovou. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Plánovaná modernizace zvýší komfort návštěvníků kina, což by mělo mít pozitivní vliv na návštěvnost i 

dosahované tržby. Tyto lepší výsledky by mohly kino motivovat k rozšíření hracího profilu a tím pádem 

k širší filmové nabídce. To by přineslo i kýžený prospěch české kinematografii. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost nemá žádné zásadní vady a nedostatky. V technickém popisu a rozpočtu postrádám bližší 

specifikaci měněných svítidel. 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Nákladový rozpočet odpovídá rozsahu plánované modernizace. Cena za jednu sedačku odpovídá cenám u 

obdobných zakázek. 

Požadovaná dotace svou výší překračuje standardy a pravděpodobně i finanční možnosti Fondu. Bude 

žadatel při nižší přiznané dotaci schopen a ochoten navýšit podíl vlastních prostředků. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Město Bor do svého kina potažmo MKS systematicky investuje. V uplynulých letech došlo k zásadní 

modernizaci dle DCI standardu či loni ke zřízení kino klubu. Ambiciózní rozvojové plány počítají se zásadní 

proměnou celého objektu. V podkladech jsem ale marně hledal ujištění, že do té doby provedené 

modernizace nepřijdou vniveč. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Bor ve svém Strategickém plánu rozvoje pro období 2010 – 2020 klade velký důraz na rozvoj oblastí 

kultury, volného času a cestovního ruchu. 

Již v současnosti je kulturní infrastruktura a rozsah či kvalita poskytovaných kulturních služeb ve srovnání 

s obdobně velkými městy na vysoké úrovni. Městské kino Bor je provozováno na solidní úrovni s lehce 

nadprůměrnými výsledky. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obnova DCI technologie Kino Kopřivnice 

Evidenční číslo projektu 3162-2019 

Název žadatele Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace 

Název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019- 4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Šejnoha 

Datum vyhotovení 15. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Silné stránky projektu  
- Žadatel / provozovatel kina předloženou žádostí odůvodňuje požadavek na pořízení nového 

projektoru v rozlišení 4K. 
- Materiály jsou pro posouzení žádosti dostatečné. 
- Finanční náročnost provedení instalace / náročnost pořízení 4K projektoru je v souladu se 

zvažovaným provozem kina. 
- Expert oceňuje snahu žadatele maximalizovat využití příslušenství současného projektoru. 
- Participace žadatele na financování projektu v době podání žádosti ve výši á 77%. 
- Rozumně nastavený realizační harmonogram prací. 

 
Slabé stránky projektu 

- Expert neshledává slabých stránek projektu. 
 
Naplnění cílů výzvy a konečné hodnocení experta 

- Žádost následuje podmínky Rady SFK uvedené ve Výzvě. 
- Expert doporučuje Žádost podpořit a odkazuje na podrobnou analýzu. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je podrobně popsán, včetně konkretizace nového 4K Christie CP4230 projektoru, kterým má být 
nahrazen současný 2K projektor NEC NC3200, který je v provozu od r. 2010. 
 
Pořízení nového projektoru se děje z důvodu opotřebení současného zařízení a snahy provozovatele kina 
docílit kvalitnější projekce.  
 
Expert považuje za rozumné rozhodnutí žadatele maximálně využít již provozované příslušenství 
současného projektoru (3D systém Dolby, server GDC SX3000), které bude doplněno, v základu, o 4K 
licenci pro současný server. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt je zaštítěn ředitelkou Kulturního domu Kopřivnice. 
 
Expert předpokládá, že s ohledem na stanovenou dobu příprav a provedené rešerše na trhu dodavatelů 
zařízení, lze očekávat kvalitně provedenou instalaci. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Provedenou instalací nového 4K projektoru žadatel přispěje k technologickému zlepšení projekcí v 
intenzivním provozu kina (70 projekcí / měsíc).  
Dramaturgie kina počítá jak s běžnou kino distribucí, tak s filmy pro náročné diváky. 
Nezanedbatelné jsou programové cykly jak pro dětské diváky, maminky s dětmi, tak pro seniory. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je srozumitelná, detailně pospána, neprotiřečí si a dává možnost dobře posoudit důvody 
žádosti o podporu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet a finanční plán odpovídají záměru – pořízení nového 4K projektoru. 
 
Participace žadatele je v době podání žádosti 77%. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový plán projektu je velkoryse pojednaný a měl by tak zaručit bezproblémovou instalaci a nastavení 
projektoru.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je aktivním a snaživým provozovatelem kina, rozumně pracuje s dramaturgií a přináší zajímavé, 
celoroční aktivity širokému spektru diváků. 
Odkaz na stránky kina: http://kino.kdk.cz/  

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Obnova DCI technologie kina Kopřivnice 

Evidenční číslo projektu 3162-2019 

Název žadatele Kulturní dům Kopřivnice p.o. 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Michal Miškovský 

Datum vyhotovení 2.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kino Puls v Kopřivnici žádá o podporu na svou redigitalizaci. Kino bylo digitalizováno v roce 2010.  

Redigitalizace bude provedena pouze výměnou projektoru, který je instalován 9 rokem. Žadatel poukazuje 

na to, že současný obrazový stav původního projektoru již není vyhovující vzhledem ke stáří a také 

opotřebení projektoru. V rámci redigitalizace bude použit stávající media server, který kino měnilo v roce 

2015 za původní server. Bude dokoupena pouze licence pro přehrání 4K obsahu.  

Žadatel se rozhodl redigitalizovat 4K xenonovým strojem, což je k velikosti kina, jeho provozu a kvalitě 

zařízení dobrá volba.  

 

Kino promítá zhruba 70 představení měsíčně + dopolední projekce pro školky, školení semináře atd. Kino 

dle své prezentace dosavadní činnosti a také v mém povědomí funguje dramaturgicky velmi dobře a na 

vysoké úrovni.  Promítá pro široké spektrum diváků. Kino pravidelně ve svém programu zařazuje alternativní 

obsah, má filmový klub a je členem Europa Cinemas. Práce s divákem je tak na velmi vysoké úrovni a kino 

je pevně ukotveno v kulturní nabídce města Kopřivnice. Město Kopřivnice je pevně rozhodnuto nadále do 

kina investovat a dále celý komplex modernizovat.  

 

Kino žádá podporu 450tis. Předpokládaná výše podpory je pro projekty obnovy digitální technologie v částce 

do 300tis.  

 

Vzhledem k velkému počtu projekcí a hracího profilu kina s přihlédnutím ke stáří projektoru doporučuji tuto 

žádost ke kladnému hodnocení. 

Doporučuji  podporu této žádosti v horní částce možné pro redigitalizaci kina. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Technické řešení redigitalizace  se skládá z instalace 4K projektoru s xenonovou lampou s dostatečným 

výkonem pro kopřivnické kino. Media server nebude instalován, jelikož byl v roce 2015 vyměněn za nový 

a bude tak použit stávající. 3D technologii si kino zachová stávající, není předmětem redigitalizace. 

Redigitalizace bude provedena pomocí 4K projektoru, zvýší se tedy rozlišení obrazu a zlepší jeho kvalita. 

Divácký komfort se tak výrazně zlepší. Dramaturgie kina se nezmění, jelikož je redigitalizace čistě 

technikou záležitostí. Dramaturgie kina je nyní na velmi vysoké úrovni.  

Technické řešení splňuje standarty DCI a uvažovaný typ projektoru je vhodně zvolený pro kopřivnické 

kino.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na projektu se podílí zkušení odborníci v oboru. Vedoucí kina pracuje v oboru dlouhou dobu a má skvělý 

přehled  o dění v oboru. Integrátor navrhl optimální řešení. Personální zajištění je pro mě v naprostém 

pořádku.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dostupnost filmových představení v kopřivnickém kině je zajištěna pro všechny generace. Program je 

vysoce diverzifikován.  

Instalací 4K projektoru dojde zásadně ke zlepšení kvality obrazu a tím kvalitě předváděných 

kinematografických děl.  Zlepšení diváckého komfortu je tímto jasné.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována přehledně a jasně. Byly dodány všechny podklady. Rozsah činnosti žadatele je 

dobře popsán.  

 

 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet obsahuje částku na pořízení a instalaci nového projektoru včetně zaškolení obsluhy.  

Žadatel žádá o částku 450tis , což je nad rámec předpokládané výše podpory, která je stanovena na 300 

tis korun.  Vlastní zdroje žadatele jsou v kolonce finanční vklad uvedeny v částce 1,500,000 domnívám 

se, že tato částka je účelový finanční příspěvek města (uvedeno v popisu projektu) pro příspěvkovou 

organizaci. Tedy z rozpočtu samosprávy.  

    Rozpočet redigitalizace je přiměřený a v těchto finančních hodnotách realizovatelný.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Harmonogram realizace je v pořádku. Redigitalizaci je možno provést v uváděných termínech.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je příspěvkovou organizací města. Vedoucí kina má dlouholeté zkušenosti s vedením kina a má 

také odborný rozhled. Kredit žadatele proto hodnotím jako vysoký.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Slavičín – kvalitní zvuk pro kino 

Evidenční číslo projektu 3186-2019 

Název žadatele Město Slavičín 

Název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 

kinematografie 

Název výzvy Digitalizace a modernizace kin 

Číslo výzvy 2019-4-1-13 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 14.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Město Slavičín podalo žádost o podporu projektu modernizace svého kina v oblasti zvukového 
systému. Z předložených materiálů se lze domnívat, že stálé kino Sokolovna Slavičín je od 
roku 2014 uzavřeno a jeho činnost bude obnovena v roce 2020. Letní kino Slavičín, funguje v 
letních měsících – červenec a srpen na bázi E-cinema s velice jednoduchým zvukovým 
systémem. Plánovaný zvukový řetězec by měl byt používaný pro obě zařízení. 
 
Vzhledem k tomu, že celková žádost není dostatečně vypracována, je velice složité analyzovat 
její obsah a zhodnotit výstupy předloženého projektu. 
 
 
Ve finančním plánu jsou uvedeny zdroje: rozpočet města, finanční vklad žadatele a SFK. 
Předložený rozpočet vzhledem k předpokládanému využití zařízení je nadměrný a neefektivní. 

 
Časový harmonogram je realistický. Lze předpokládat součinnost stanového realizačního týmu 
s odbornou firmou při eventuální realizace projektu. 

 
 
Nedoporučuji udělení podpory. 
 
 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Kvalita technického řešení projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Město Slavičín podalo žádost o podporu projektu modernizace svého kina, který zahrnuje 
obměnu zvukového systému. Vzhledem k tomu, že celková žádost není dostatečně 
vypracována, je velice složité analyzovat její obsah a zhodnotit výstupy předloženého 
projektu. Podle poskytnutých materiálů se lze domnívat, že stálé kino Sokolovna Slavičín je 
od roku 2014 uzavřeno a jeho činnost bude obnovena v roce 2020. Na druhé straně podle 
informací, stálé kino se používá jako záložní prostor pro projekce v případě nepříznivého 
počasí. Takže pozice stálého kina a možnosti jeho provozování je naprosto nejasná. Co je 
doložitelné je skutečnost, že zatím v letních měsících – červenec a srpen je v provozu jenom 
Letní kino Slavičín, které funguje na bázi E-cinema s velice jednoduchým zvukovým 
systémem. Z tohoto hlediska plánované změny by byly potřebné, ale je nutné vzít v úvahu i 
jiné aspekty. Navrhované řešení je však poměrně nákladné a předpokládá návaznost v 
budoucnu na D-cinema. Ale o plánech další technologické modernizace stálého či letního kina 
však v žádosti nejsou žádné zmínky. Rozpor přináší i stručný náčrt dramaturgického plánu, 
jehož analýza je předmětem části 3 této analýzy.  
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým projektu tvoří vedoucí úseku infocentra, která řídí letní kino a má na starosti 
realizaci i ostatních kulturních akcií a technik letního kina. Podrobnější informace nejsou v 
žádosti uvedeny. 

 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z projektu nevplývá, že nový zvukový řetězec zásadním způsobem zlepší dostupnost 
audiovizuálního obsahu v dané lokalitě. Podle popisu projektu po modernizaci dojde k 
zvýšení počtu projekcí ze dvou na jenom čtyři měsíčně. Projekt dále uvádí na jedné straně, že 
po obnově stálého kina (promítat bude 10 měsíců v roku) bude dramaturgie zaměřena na 
filmová představení pro děti a pro náročnějšího diváka (art filmy), ale na druhé straně 
plánovaný počet projekcí pro mládež nadále zůstane jenom dvakrát měsíčně. Část 
dramaturgického plánu věnována letnímu kinu v období červenec a srpen je naprosto 
nestandartní. Žadatel plánuje pokračovat v dnešní praxi celkově 8 představení pro děti a 8 
představení pro dospělé (z toho tři filmy z Pokladnice kinematografie), zatím jsou promítaný 
běžné komerční filmy. Už spojení filmových představení pro děti v letním amfiteátru, 
vzhledem k hodině zahájení projekcí, není běžné a těžko najít ve světe podobné. Podle 
současného stavu se jedná o pozdní večerní projekce, na kterých se promítají dětské 
animované filmy. Takže i problematika budoucí dramaturgie je velice diskutabilní. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město Slavičín předložilo svoji žádost ve standartní formě s potřebnými přílohami, kterých 
přílišná stručnost, nejasnost a nedostatečnost není postačující pro vypracování expertní 
komplexní analýzy do všech důsledků. K žádosti byly připojeny: popis projektu, prezentace 
dosavadní činnosti žadatele, doklad vlastnického práva, popis dlouhodobého záměru 
s objektem kina, profesní životopisy členů realizačního týmu, rozpočet projektu, finanční 
plán, harmonogram realizace. Nedostatečnost lze vyčítat – prezentaci dosavadní činnosti, 
dramaturgickému plánu, komentáři k rozpočtu a komentáři k finančnímu zajištění. 

 
 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatel předložil rozpočet nákladů ve výší 707 124 Kč. Náklady samotného zvukové zařízení 
představují 682 924 Kč a instalace a nastavení technologie 24 200 Kč. Ve finančním plánu 
jsou uvedeny zdroje: rozpočet města 214 275 Kč (30,30 %), finanční vklad žadatele 142 849 
Kč (20,20 %) a SFK 350 000 Kč (49,50 %). Výše finančního zajištění projektu k datu podání 
žádosti je 49,49 %. Podíl veřejné podpory je naplánován na 80 %. Předložený rozpočet 
vzhledem k předpokládanému využití zařízení je nadměrný a neefektivní, nedoporučuji udělit 
dotaci. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Časový harmonogram je realistický. Lze předpokládat součinnost stanového realizačního 
týmu s odbornou firmou při eventuální realizace projektu. 

 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Město provozuje letní kino. 
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