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Oprava varhan ze státní konzervatoře v Plzni 

pro kostel 

Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině u Bílovce. 

 

 

 
Práce            cena 

Výroba a montáž základového roznášecího rámu varhan. 

Výroba nosné konstrukce vzdušnic I. a II. manuálu, Pedálu. Nosnou konstrukci hlavního 

zásobního měchu. 

(materiál - masivní smrk) 

35 000,00 Kč 

Oprava vzdušnic  I manuál, II manuál + Pedál. 

 

Demontáž. vyčištění,  výměna kůží, plstí,  revize těsnosti všech ventilů. 
Překožení vadných kuželkových ventilů, oprava a seřízení tónových lišt, oprava 

rejstříkových ventilů, leštění vodících šteftů, výměna těsnících papírů a plstí, kompletní 

seřízení chodu vzdušnic. 
Impregnace proti dřevokaznému hmyzu. 

160 000,00 Kč 

Oprava hracího stolu. 

 
Demontáž. odpojení traktury, vyčištění a oprava jednotlivých komponentů traktury v 

hracím stole. 

Oprava klaviatury, vymezení bočních a podélných vůlí, oprava obložení kláves, vyleštění 

vodících trnů, výměna kožených matiček, výměna plstí a kůží, oprava dýhování, obnova 
šelakové politury, oprava pedálové klaviatury. 

45 000,00 Kč 

Oprava traktury. 
 

Úprava délek abstraktů, nové koncovky, zapojení. 

Výměna části vedení abstraktů za nové. 
Oprava hřídelových desek, vymezení vůlí, oprava či výměna  poškozených abstraktů, 

čištění a konzervace kování - tanátování, výměna regulačních matiček, 

oprava rejstříkové traktury, vymezení vůlí, celkové seřízení správného chodu rejstříkové i 

tónové traktury. 

45 000,00 Kč 

Výroba a instalace nové manuálové spojky II/I 40 000,00 Kč 
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Celkové vyčištění nástroje a všech dílů a impregnace proti dřevokaznému hmyzu. 
Lignofix varhany II. + ethanol 

20 000,00 Kč 

 

Oprava vzduchové soustavy. 
 

 Úprava vzduchových kanálů. 

Výroba nového vzduchovodu k pedálové vzdušnici. 

(změna ve vedení vzduchové soustavy, ventilátor bude umístěn jinde než doposud) 
 celkové vyčištění, vytěsnění spojů, vyčištění a kontrola těsnosti měchu. 

 
15 000,00 Kč 

Nový varhanní ventilátor    typ:   LVM-005-120/400 33 000,00 Kč 

Tlumící skříň se sací klapkou MDF 30, akustický molitan, rámečky s koženým rukávem, 

propojovací kanál, regulační záklopka, kladky pro regulační záklopku, elektroinstalace. 37 000,00 Kč 

Oprava dřevěných rejstříků: flétna 8´, kryt 8´, subbas 16´ , cello 8´. 

 

 

Vyčištění píšťal tlakovým vzduchem, povrchové očištění mokrou cestou, konzervace 

přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, tmelení včelím voskem,  vylití teplým kožním 

klihem, truhlářské opravy defektů píšťal, kontrola náběhu jader, průlinek, výměna kůží ve 
špuntech krytých píšťal, intonace. 

50 000,00 Kč 

Oprava kovových píšťal. 

 

Vyčištění tlakovým vzduchem, vyčištění mokrou cestou, oprava defektů píšťal, vyrovnání 

na formě, vyletování prasklin, vyletování vytrhaných ladiček, ulomených vousů, kontrola 
průlinek, výřezů, předběžná intonace na intonačním stole. 

 

46 000,00 Kč 

Demontáž starého nástroje. 
Čištění varhanní skříně a impregnace proti dřevokaznému hmyzu. 

Úpravy varhanní skříně. 

Transfer a montáž nástroje do připravené varhanní skříně na kůru. 
 

36 000,00 Kč 

Varianta č. 1 (Sn píšťaly) 

 
Změna Principálu 4  ́na Principál 8´ 

Doplnění spodní oktávy 12 ks Sn píšťal 

Výroba laviček, stojánků, usazení, 
+ intonace. 

86 000,00 Kč 

Varianta č. 2 (Zn píšťaly) 

 
Změna Principálu 4  ́na Principál 8´ 

Doplnění spodní oktávy 12 ks Sn píšťal 

Výroba laviček, stojánků, usazení, 

+ intonace. 
 

 

54 400,00 Kč 

Změna Oktávy 2  ́na Oktávu 4´ 
Doplnění spodní oktávy 12 ks Sn píšťal 

Výroba laviček, stojánků, usazení, 

 
 

25 000,00 Kč 



+ intonace. 

Výroba Sn píšťal - Principál houslový II.man. 

Výroba laviček, stojánků, usazení, intonace. 
 

Celková intonace nástroje 15 000,00 Kč 

Naladění nástroje 15 000,00 Kč 

 

 

 
Ve Slatině u Bílovce dne  18.11.2016 

 

Martin Tvarůžka - varhanář 

 


