
Projekt: „Digitalizace kina Střelnice“ 
Číslo projektu: 2902 

Účel projektu: technický rozvoj a modernizace české kinematografie 

 

 

Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu České republiky 

pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

 

 

 

Fyzická realizace projektu: 09/2010 – 10/2010 

Celkové výdaje projektu: 5 037 468,- Kč včetně DPH 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 648 760,- Kč 

Příspěvek SFČR pro podporu a rozvoj české kinematografie: 800 000,- Kč 

 

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00  Praha 10 

 

 

Hlavní cíl realizace projektu: 

Cílem projektu bylo vybavit kino obrazovým řetězcem odpovídajícím standardu DCI. 

Dílčím cílem projektu byla úprava zvukového systému tak, aby odpovídal normám DCI 

standardu. Hlavním cílem projektu byla tedy modernizace kina a zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti – zvýšení kvality promítání, zajištění komfortu pro návštěvníky a 

rozšíření nabídky filmů. Pro zajištění splnění těchto cílů bylo naplánováno i pořízení projekce 

3D a současně mimo tento projekt i výměna veškerých sedadel v sále.  

 

Průběh projektu: 

Během měsíce září 2010 byl do promítací kabiny pořízen nový projektor – plně 

digitalizovaný, jak pro 2D, tak i pro 3D. Jelikož je v současné době stále možné nabízet i 

filmy ve formátu 35 mm, zůstal ve vybavení promítací kabiny i původní projektor, který bude 

v závislosti na vývoji digitální nabídky pro kina v následujících letech odstraněn.  

Před samotnou digitalizací došlo k úpravě zvukového systému, tak aby přesně 

odpovídal normám DCI. Byl vyměněn starý audio řetězec za plnohodnotný zvukový systém 

formátu 5.1 pro Dolby Digital a také Dolby Digital Surround EX(7.1), včetně koncových 

zesilovačů a odpovídající reprosoustavy. Proto, aby kino dosáhlo požadované kvality bylo 

potřebné vyměnit i již nepohodlná a v mnoha případech zničená sedadla. Výměna sedadel 

proběhla bezprostředně před samotnou digitalizací kina.  

 

Výsledky projektu: 

Cíle, které jsme si v projektu vytyčili byly v plné šíři splněny. Díky digitalizaci může 

kino Střelnice mnohem snadněji konkurovat velkým multikinům, rozšířit svou nabídku a tím i 

pokrýt větší segment návštěvníků.  

Současně tak dojde i k urychlení distribuce jednotlivých snímků a nabídka filmů se tak 

stane pro diváky mnohem atraktivnější. Díky realizaci projektu se z kina Střelnice stalo 

společenské a kulturní centrum poskytující služby té nejvyšší kvality. 
 

 

 

 

 



 

 


