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BASIC’23/24 BASIC PRO’23/24 MEDIUM’23/24
PREMIUM’23/24 

EXCLUSIVE’23/24 INDIVIDUAL

Balíčky na míru
pro večírky, eventy

a plesy

typ produkce
vhodné pro denní události 
a další akce bez potřeby 

osvětlení

vhodné pro drobnější 
večírky, obecní a menší plesy 

(s profi osvětlením,  
bez potřeby promítání)

vhodné pro večírky a plesy; 
(s profi osvětlením,  

bez potřeby promítání)

bezstarostná zlatá  
střední cesta pro maturitní 

a reprezentační plesy,  
s LED obrazovkou

to nejlepší pro maturitní 
a reprezentační plesy  

(řešení pro fajnšmekry)

Sestavíme vám 
individuální nabídku

s příznivým poměrem
cena/výkon

vhodné pro akce/sály s kapacitou do 700 hostů 100–400 hostů 200–700 hostů 400–1.000 hostů 400–1.000 hostů bez omezení

kapela: produkční  
a pracovní čas 

(maximálně do půlnoci)

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)
40.000 Kč

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)
40.000 Kč

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)
40.000 Kč

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)
40.000 Kč

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)
40.000 Kč

individuální délka
vystoupení na míru vaší události 
(produkce o délce až 5 hodin)

profesionální ozvučení
ozvučení události 

profesionální výkonná aparatura, 
včetně zvukaře

16.500 Kč

ozvučení události 
profesionální výkonná aparatura, 

včetně zvukaře
16.500 Kč

ozvučení události 
profesionální výkonná aparatura, 

včetně zvukaře
16.500 Kč

high-end ozvučení události  
výkonná aparatura špičkové kvality, 

včetně zvukaře
18.500 Kč

high-end ozvučení události 
výkonná aparatura špičkové kvality, 

včetně zvukaře
18.500 Kč

individuální ozvučení 
na míru vaší události

profesionální osvětlení –
I. úroveň osvětlení

světelný park včetně mlhy 
a osvětlovače 15.000 Kč

II. úroveň osvětlení
světelný park včetně mlhy 

a osvětlovače 26.500 Kč

II. úroveň osvětlení
světelný park včetně mlhy 

a osvětlovače 26.500 Kč

III. úroveň osvětlení
světelný park včetně mlhy 

a osvětlovače 33.000 Kč

indviduální světelný park
na míru vaší události

LED obrazovka s režií 
a živými záběry

– – –
10 m2 LED obrazové plochy

1 obrazová plocha; včetně pódiové kamery 
na stativu pro živé záběry, 

režie a obsluhy 20.000 Kč

20 m2 LED obrazové plochy
1 až 5 dílů; včetně pódiové kamery na 

stativu pro živé záběry, 
režie a obsluhy 36.000 Kč

LED obrazové plochy na míru
vaší události

doplňkové služby v ceně 
& doporučení

pro události ve vnitřních prostorách vždy 
z praktického i estetického hlediska 
doporučujeme objednání některého 

vyššího balíčku s osvětlením

doporučujeme i do prostornějších 
sálů, které však mají úzké pódium 

a nízké stropy

1 doplněk dle vlastního výběru 
A) 2 ks vertikálních LED mlhovačů  

B) 36 m2 skywall
5.000 Kč

1 doplněk dle vlastního výběru 
A) bezdrát.kamera pro živý přenos, s obsluhou 

B) 2 ks vertikálních LED mlhovačů  
C) 36 m2 skywall 5.000 Kč  . 

2 doplňky dle vlastního výběru 
A) bezdrát.kamera pro živý přenos, s obsluhou 

B) 2 ks vertikálních LED mlhovačů  
C) 36 m2 skywall

10.000 Kč

Rádi se postaráme o zajištění dalších 
efektů, inventáře, stavby pódia nebo 

velkokapacitních stanů

technický tým: 
produkční a pracovní čas

až 6 hodin produkce
+ 5 pracovních hodin 
(3h příprava a 2h demontáž)

až 6 hodin produkce
+ 6 pracovních hodin 
(4h příprava a 2h demontáž)

až 6 hodin produkce
+ 8 pracovních hodin 
(6h příprava a 2h demontáž)

až 6 hodin produkce
+ 9 pracovních hodin 
(7h příprava a 2h demontáž)

až 6 hodin produkce
+ 12 pracovních hodin 
(9h příprava a 3h demontáž)

produkční čas na míru
vaší události; čas přípravy  

dle náročnosti

balíčková sleva 4.000 Kč 56.500 Kč 6.500 Kč 71.500 Kč 8.000 Kč 88.000 Kč 10.000 Kč 110.000 Kč 12.500 Kč 137.500 Kč individuální sleva

cena celkem 52.500 Kč 65.000 Kč 80.000 Kč 100.000 Kč 125.000 Kč dle rozsahu

technické zajištění pro 
reprodukovanou hudbu (DJs)

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně
+ poté 1.500 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně
+ poté 2.500 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně
+ poté 3.000 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně
+ poté 4.000 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně
+ poté 5.000 Kč/hod.

dle rozsahu

prodloužení vystoupení kapely  
o další navazující hodinu + 6.000 Kč/hod. + 7.000 Kč/hod. + 8.000 Kč/hod. + 9.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod. dle rozsahu

prvních 100 km celkové cesty ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Zvýhodněné balíčky s technikou
NEJŽÁDANĚJŠÍ BALÍČEK

Podrobnější informace najdete v našem online KATALOGU BALÍČKŮ.
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BASIC’23/24 BASIC PRO’23/24 MEDIUM’23/24 PREMIUM’23/24 EXCLUSIVE’23/24 INDIVIDUAL

technické zajištění akce 
nad rámec vystoupení kapely

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně

+ poté 3.000 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně

+ poté 4.000 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně

+ poté 4.500 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně

+ poté 5.000 Kč/hod.

v rámci 6 produkčních hodin  
ZDARMA v ceně

+ poté 6.000 Kč/hod.
dle rozsahu

vystoupení kapely prodloužené 
o 1 navazující hodinu, před půlnocí + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod.

vystoupení kapely prodloužené 
o 1 navazující hodinu, po půlnoci + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod.

prvních 100 km celkové cesty ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

nad 100 km celkové cesty 35 Kč/km 35 Kč/km 40 Kč/km 40 Kč/km od 40 Kč/km dle rozsahu

Možnost prodloužení a dopravné

• Doprava je kalkulována z centra Českých Budějovic. V lokalitách mimo Jihočeský kraj a Vysočinu může kapela po celovečerní produkci vyžadovat ubytování nebo finanční kompenzaci (dle individuální domluvy).

• V ceně balíčkového ozvučení jsou služby zvukaře, pronájem aparatury i veškerého vybavení pro vystoupení kapely MELODIKUM, 2 bezdrátové mikrofony pro mluvené slovo, ozvučení reprodukované hudby a DJe, spouštění 
dodaných nahrávek. Cena ozvučení dalších hudebních těles dle náročnosti a dle individuální domluvy. 

• Přesah vystoupení přes půlnoc je možný maximálně o hodinu – dostupnost závisí na načasování produkce, termínu, lokalitě a dalších okolnostech. Od pondělí do čtvrtka je konec naší show možný nejpozději ve 24.00 hodin.
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Doplňkové služby

Více o doplňkových 
službách a balíčkách

najdete v online brožuře: 
'Katalog balíčků'

ka
pe

la

Odmoderování události frontmanem kapely – částečné 
nad rámec hudebních vstupů (vybrané části večera – tombola / představení účinkujících / zahájení atd.).

4.000–8.000 Kč
(dle rozsahu)

Odmoderování události frontmanem kapely – celovečerní/celodenní 
nad rámec hudebních vstupů (kompletní odmoderování události – úvítání, šerpování, tombola, doprovodný program, prezentace 
partnerů a dalších vstupů), možnost konzultace a generální zkoušky

8.000–15.000 Kč
(dle rozsahu)

Konzultace a plánování 
Nabízíme možnost 1 bezplatného setkání v Českých Budějovicích (o délce cca 45 minut)

ZDARMA
(mimo ČB +12 Kč/km)

te
ch

ni
ka

Doplňková služba k LED obrazovce: bezdrátová kamera pro přenos živých záběrů  
Vhodné pro čelní záběry z dění v sále a na parketě, cena včetně kameramana – lze doobjednat k balíčku PREMIUM a EXCLUSIVE 5.000 Kč

Vizuální efekt: skywall až 36 m2  
“Hvězdná” LED opona; možnost výběru v rámci vyšších balíčků nebo doobjednání samostatně k balíčku BASIC PRO a vyšším 5.000 Kč

Vizuální efekt: 2 ks vertikálních mlhovačů s LED podsvícením  
Oblíbený efekt na šerpování maturantů, možnost výběru v rámci vyšších balíčků nebo doobjednání samostatně od balíčku BASIC 5.000 Kč

Další doplňkové efekty: těžká mlha, ohňostroje, laserová show, konfety, balónková výzdoba 
Dostupnost a cenu vybraných služeb vám upřesníme v závislosti na lokalitě a termínu 

individuální 
cena

Osvětlení nad rámec balíčků – ambientní osvětlení, nasvětlení parketu, sálu a předsálí 
Připravíme vám individuální nabídku, možnost přizpůsobení danému interiéru nebo vašemu rozpočtu.

od 3.000 Kč
(dle rozsahu)

Příprava a úprava zvukových a vizuálních materiálů 
Pomůžeme vám s přípravou grafiky, videí a animací pro LED obrazovku, sestříháme vámi dodanou hudbu. 800 Kč/hod.

Videoprojekce s obsluhou a kamerou pro živé záběry 
Varianta promítání jako ekonomická alternativa k LED obrazovce (v ceně plátno i projektor)

12.500 Kč
(+ dopravné)

Mobilní pódia, konstrukce, párty stany, pódiové sety a další služby 
Tyto služby vám zajistíme v kooperaci s našimi osvědčenými dodavateli. 

individuální 
cena 
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Vystoupení kapely bez techniky

Ačkoliv preferujeme a doporučujeme využít ozvučení z naší balíčkové nabídky, 
vystoupení kapely MELODIKUM je možné objednat i samostatně. Pořadatel je povinen 
zajistit vlastního zvukaře a adekvátní ozvučení, které bude splňovat technické 
specifikace kapely. Ty jsou k dispozici online (www.melodikum.cz/ke-stazeni).

• V rámci přípravy nutná zvuková zkouška kapely s vaším zvukařem (o délce cca 30 minut).

• Maximální délka produkce je 5 hodin. Přesah vystoupení přes půlnoc je možný dle individuální domluvy, 
maximálně o hodinu – dostupnost závisí na načasování produkce, termínu, lokalitě a dalších okolnostech. 
Od pondělí do čtvrtka je konec naší show možný nejpozději ve 24.00 hodin. 

• Pokud klient disponuje vlastní technikou, ale je otevřen spolupráci s externisty, nabízíme ozvučení show 
naším kapelním zvukařem na klientem/vámi dodanou aparaturu. Cena dle rozsahu (cca 4.000–8.000 Kč).

• Doprava je kalkulována z centra Českých Budějovic. V lokalitách mimo Jihočeský kraj a Vysočinu může 
kapela po celovečerní produkci vyžadovat ubytování nebo finanční kompenzaci (dle individuální domluvy).

KONCERTNÍ CELOVEČERNÍ

varianty vystoupení 
dle délky

to nejlepší v rámci 
ucelené koncertní show 

(př. 20.00–22.00 h)

až čtyřhodinová varianta 
vhodná pro večírky i plesy 

(př. 20.00–24.00 h)

produkční a pracovní čas kapely 
(maximálně do půlnoci)

až 2hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)

až 4hod.blok vystoupení
+ 4 pracovní hodiny

(2,5h příprava a 1,5h demontáž)

cena produkce 30.000 Kč 40.000 Kč

prodloužení o 1 navazující hodinu 
před půlnocí + 5.000 Kč/hod. + 5.000 Kč/hod.

prodloužení o 1 navazující hodinu 
po půlnoci + 10.000 Kč/hod. + 10.000 Kč/hod.

doprava: prvních 100 km celkové cesty ZDARMA ZDARMA

doprava: nad 100 km celkové cesty 25 Kč/km 25 Kč/km
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info@melodikum.cz
+420 724 287 645

www.melodikum.cz

© MELODIKUM 2016–2023.  
Aktualizace ceníku: leden 2023. 
Foto na titulní straně: Pavel Veber. Další foto: archiv kapely. 
 
Jsme neplátci DPH, uvedené ceny jsou konečné. 
(možnost fakturace od plátce DPH - uvedené ceny jsou základem bez DPH).


