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Kdo jsme a co děláme. 
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ÚVOD 

 
S názvem vozembouch Vám přestavujeme nástroj, který je koncipován 
pro široké možnosti využití. 
 
Buď jen pro domácí muzicírování, nebo častější vystupování u 
táboráku, na párty, na rodinných oslavách nebo tanečních zábavách. 
Stále připravený jako rytmický nástroj k doprovodu akordeonu, 
dechových nástrojů nebo kytary. 
 
Dřevěné tamburíny, kterými jsou vozembouchy osazené, lze 
seřizovacími matičkami doladit. Rezonující talířky na tamburínách 
houpající se rolničky, zvonky a činely doplňují rytmické údery paličkou 
na blánu tamburíny. Pro doplnění plného zvuku jsou na vozembouch 
natažené drnkací struny. Vozembouchy jsou ve spodní části osazené 
odpruženou kovovou nohou, která umožňuje po úderu nástrojem o 
zem snadný návrat nástroje do ruky hráče na vozembouch. 
 
Těla vozembouchů jsou zhotoveny soustružením z bukového dřeva. 
Dřevěné tamburíny jsou vyrobeny z ohýbané březové překližky a 
osazeny plastovou blánou a dokompletovány poniklovaným kováním. 
Plochý rytmický blok nad tamburínami je také zhotoven z bukového 
dřeva. Hlavy vozembouchů jsou zhotoveny soustružením z olšového 
dřeva a ručně dokončovány malbou a dozdobeny nalepenými vlasy a 
různými klobouky. Čtyři různé varianty hlavy poskytují, tak možnost 
vybrat si hlavu, která je zákazníkovi blízká. Dvě hlavy čertů jsou určené 
především pro nejvyšší modely vozembouchů. Základní hlava čerta je 
také zhotovena z olšového dřeva ručně dokončena a dozdobena 
malováním a polepením. Na objednání lze za příplatek dokončit 
vozembouch ručně s vyřezávanou hlavu z lipového dřeva, která je 
dokončena vymalováním. Všechny nástroje mají klíček na doladění 
tamburíny a paličku. 
 
Vyrábíme tři základní velikosti: 
 
1) Malý vozembouch – výška 130 cm; 
2) Střední vozembouch – výška 155 cm; 
3) Velký vozembouch – výška 180 cm; 
 
Vozembouch jako doprovodný rytmický nástroj, svými možnostmi a 
vzhledem přispívá k oživení hudební produkce. 
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Sortiment 
 
1) Malý vozembouch KVZ 2001 
 
Nástroj je určen pro dětské hráče nebo pro hraní v sedě. 
 
Parametry:  
 výška nástroje:  130 cm 
 váha:   2,8 kg 
 tamburína pr.:  25 cm 
 plochý blok:   15 cm 
 činely pr.:   15 cm 
 drnkací struna:  1x 
 hlavička:   Klaun nebo Husar 
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2) Střední vozembouch KVZ 2003 
 
Určeno pro hraní ve stoji, masopustní průvody. Doprovodný nástroj 
pro harmoniku, kytaru a dechové nástroje. 
 
Parametry: 
 výška nástroje:  155 cm 
 váha:   3,5 kg 
 tamburína pr.:  32 cm 
 plochý blok:   18 cm 
 činely pr.:   20 cm 
 drnkací struna:  1x (na přání lze 3x) 
 hlavička:   Klaun, Husar, Myslivec, Lord (na přání lze  

Čert) 
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3) Střední vozembouch KVZ 2013-čert/14-flamendr 
 ručně vyřezávané hlavičky z lipového dřeva 
 

Určeno pro hraní ve stoji, masopustní průvody. Doprovodný nástroj 
pro harmoniku, kytaru a dechové nástroje. Tělo vozembouchu má 
ručně zpracovaný obdélníkový profil se sraženými hranami. 
 
Parametry: 
 výška nástroje:  160 cm 
 váha:   3,6 kg 
 tamburína pr.:  32 cm 
 rourový blok pr:  4,5 x 25 cm 
 činely pr.:   20 cm 
 drnkací struna:  1x  

hlavička:  čert (KVZ-2013) 
   flamendr (KVZ-2014) 
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4) Střední a velký vozembouch KVZ 2003/05 
 
Určeno pro hraní ve stoji, masopustní průvody. Doprovodný nástroj 
pro harmoniku, kytaru a dechové nástroje. 
 
Parametry:   KVZ-2005  KVZ-2003 
 výška nástroje:  180 cm  160 cm 
 váha:   4,0 kg   3,5 kg 
 tamburína pr.:  36 cm   32 cm 
 plochý blok:   18 cm   18 cm 
 činely pr.:   20 cm   20 cm 
 drnkací struna:  3x   1x 
 hlavička:   Čert   Čert  
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5) Velký vozembouch KVZ 2015-čert/16-flamendr 
 ručně vyřezávané hlavičky z lipového dřeva 
 

Určeno pro hraní ve stoji, masopustní průvody. Doprovodný nástroj 
pro harmoniku, kytaru a dechové nástroje. 
 
Parametry: 
 výška nástroje:  180 cm 
 váha:   4,0 kg 
 tamburína pr.:  36 cm 
 rourový blok pr:  4,5x30 cm 
 činely pr.:   20 cm 
 drnkací struna:  3x 
 hlavička:   Čert (KVZ-2015) ručně vyřezávaná,  
    Flamendr (KVZ-2016) ručně vyřezávaná. 
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7) Hlavičky 
 
Hlavičky jsou určeny pro modely KVZ-2003.  
 

1. Klaun – 2. Husar – 3. Lord – 4. Myslivec 
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Certifikáty a ocenění 
 
Naše firma je držitelem několika ocenění: 
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Ceník pro koncové zákazníky 
 

Model hlavička cena 

KVZ-2001 klaun, husar 2.780,- Kč 

KVZ-2003 klaun,husar,myslivec,lord 3.870,- Kč 

KVZ-2003 čert 4.020,- Kč 

KVZ-2013 ručně vyřezávaný čert 5.650,- Kč 

KVZ-2014 ručně vyřezávaný flamendr 5.650,- Kč 
KVZ-2005 čert 4.650,- Kč 

KVZ-2015 ručně vyřezávaný čert 6.050,- Kč 

KVZ-2016 ručně vyřezávaný flamendr 6.050,- Kč 
 

K ceně vozembouchů je účtováno poštovné. 
 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. 

 
e-mail:  

kalouda.m@k-vozembouchy.cz 
 

mobilní telefon: 
Kalouda Miroslav 
+420 777 604 961 

 
Kalouda Pavel (po 17 hodině) 

+420 777 678 356 
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