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SVATÁ HORA - VELKÉ VARHANY 
PODROBNÝ  ROZPOČET 

  
 
         aktualizace 24.3.2008  

 
Účtuje se 1 dílenská hodina  kč 880.-  .  Zahrnuje mzdové náklady, soc.a zdrav. pojištění, povinná 

pojištění zaměstnanců, dílenskou režii – náklady na osvětlení a otop, pojištění , odpisy a základní spotřební 
materiál. Na projekční práce je účtována hodinová sazba kč 385,-. Projekční práce na skříni se 
neúčtují .  Řezivo- počítá se hrubý objem, čistá výtěžnost 60 % 

 
 
 
Skříň 
 
 
projektová dokumentace, dílenské výkresy  200 hod  kč 77000,00 
         neúčtuje se 
 
materiál -   13 cbm BO řeziva      kč 110500,00 
         2 cbm DB řeziva      kč 32000,00 
    transporty. manipulace,sušení    kč26500,00 
 
truhlářské práce      2700 hod kč 2376000,00 
řezbářské práce      400 hod  kč 352000,00 
 
povrchová úprava vnitřní nátěry   50 hod  kč 44000,00 
    
   broušení, namáčení  50 hod  kč 44000,00 
   nanesení brus.tmelu  35 hod  kč 30800,00 
   broušení ruční   50hod  kč 44000,00 
   stříkání barvou   120 hod  kč 105600,00 
materiál   barvy,ředidla,spotř.materiál   kč 68 000,00 
pozlacovačské práce  150 m zlacených profilů, 
labia prospektu        kč 75000,00 
 
mramorování        kč 30000,00 
 
 
 
 
 
 
mezisoučet       kč 3 338 400,00 
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Hrací stůl 
 
technická dokumentace 80 hod    kč 30800,00 
       
klaviatury kompletní, 3 kusy  420 hod    kč 369600,00 
   
spojkový aparát    180 hod    kč 158400,00 
  
klaviatura pedal    85 hod    kč 74800,00 
lavice     42 hod    kč 36960,00 
 
montážní práce    180 hod    kč 158400,00 
 
úhelníky ped.mechaniky    30 ks    kč 2400,00 
materiál : eben    4 kg    kč 12500,00 
  kost   55 ks    kč 4950,00 
ložiska do spojek,pera, 
drát titan        kč 34000,00 
zadní pera do ped.klaviatury  30 ks    kč 3000,00 
přední pera    30 ks    kč 2400,00 
Smrk jemnoletý    0,7 cbm    kč 9250,00 
Dub     1,2 cbm    kč 19200,00 
        _____ _______________ 
 
     mezisoučet   kč 916 660,00 
 
 
 
 
 
Hrací a registrová mechanika 
 
technická dokumentace   150 hod    kč 57750,00 
           
hřídelové desky     720 hod    kč 633600,00 
úhelníkové trámce   80 hod    kč 70400,00 
abstrakty-nakrácení, olepení 
konců ,osazení kováním   220 hod    kč 193600,00 
ložiska hřídelí s vložkou Resitex  972 kusů   kč 79704,00 
ramínka dubová    1156 kusů   kč 46240,00 
kompletační práce   180 hod    kč 146700,00 
 
materiál: smrk    4 cbm    kč 32000,00 
  dub   0,8 cbm    kč 12800,00 
abstrakty    500 m    kč 5250,00 
Registratura-železné části  subdodávka   kč 62000,00 
spojovací čepy    subdodávka   kč 27000,00 
materiál dub    2 cbm    kč 32000,00 
manubria    30 kusů    kč 6500,00 
závěsy abstraktů    1000 kusů   kč 3600,00 
ložiska kuličková   230 kusů   kč 19550,00 
________________________________________________________________________ 
 
mechanika     mezisoučet   kč 1 440 394,00 
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Vzdušnice 
technická dokumentace    180 hod    kč 69300,00 
            
rámy s přepážkami a špunty, 7 kusů  1400 hod   kč 1232000,00 
hoblování a broušení rovin   50 hod    kč 44000,00 
ventilové komory    100 hod    kč 88000,00 
ventily      80 hod    kč 70400,00 
zásuvky, rozhrádky    40 hod    kč 35200,00 
štoky, stojánky, stoličky    360 hod    kč 316800,00 
svrtávání     80 hod    kč 70400,00 
pasování píšťal      280 hod   kč 246400,00 
lepení těsnících kroužků,osazení  
pulpetami, kování, pera   80 hod    kč 70400,00 
materiál : 
dub      5 cbm    kč 80000,00 
smrk      3 cbm    kč 22500,00 
kůže ovčí     2 m    kč 8260,00 
pera ventilová     260 kusů   kč 3900,00 
těsnění Liegelind    4 m    kč 4000,00 
 
 
      mezisoučet   kč 2 361 560,00 
 
Píšťaly – ceny včetně první předintonace 
Sn hlavní stroj        kč 480000,00 
dřevo positiv         kč 160000,00 
Sn positiv         kč 235000,00 
Sn Spodní stroj         kč 102500,00 
Lg spodní stroj         kč 62 000,00 
Trompeta man         kč 182000,00 
Hoboj UW         kč 164 000,00 
Vox Humana RP        kč 135 000,00 
Posaunbas Ped         kč 210 000,00 
Subbas          kč 148000,00 
Octavbas         kč 140000,00 
Superoctava         kč 48400,00 
Kornet 2 fach         kč 42700,00 
 
Zimbelstern         kč 75000,00 
 
     Mezisoučet píšťaly   kč 2 184 600,00 
 
Vzduchotechnika 
 
projekce     40 hod    kč 15400,00 
           
motor Laukhuff 602112    2 kusy    kč 102 640,00 
Filtr          kč 2760,00 
vypínač Siemens        kč 1740,00 
Tlumící bedny s příslušenstvím   40 hod    kč 32600,00 
vzduchovody -     smrk 2 cbm   kč 15000,00 
      80 hod    kč 65200,00 
měchy – paušálně        kč 220000,00 
regulátory     4 kusy    kč 24000,00 
 
 
      mezisoučet   kč 479 340,00 
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Montáže v dílně 
 
 
sestavení  nástroje, seřízení , odzkoušení, předintonace , předladění, demontáž a balení pro transport 
      900 hod   kč 792 000,00 
 
transporty, montáž v kostele, intonace a ladění 
      600 hod   kč 528 000,00 
 
 
      mezisoučet   kč 1 320 000,00 
 
 
 
 
 
    součet  za varhany       kč 12 040 954,00 
 

již zaplacená záloha na materiál kč 400 000,00  
 
 
CELKEM NETTO   kč 11 640 954,00 

   
 
 
    DPH 19 %    kč 2 211 781,20 
 
 
 
 
V Borovanech, dne   24.3.2008  
 
Vladimír Šlajch 
 
 
  
 
 
       
           
   
 
 
 
 
 
 
    


