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pol. název položky mj. p.j. jed.cena celkem

1

strojní stržení drnu a odkopávky 20-25cm v 

požadovaném tvaru - přerovnání a úprava 

pláně
m2 52 158,00 Kč        8 216,00 Kč           

2
nakládka drnu a výkopku na kontejner + 

odvoz vč.skládkovného - koef.1,3

m3 13,6 1 370,00 Kč     18 632,00 Kč         

3

štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch 

- 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm 

štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm) 

- do 100m2

m2 52 610,00 Kč        31 720,00 Kč         

4

Hrubé terénní úpravy kolem 

obrubníků/ukončení povrchu, uhrabání a 

osetí travním semenem kpl 1 2 860,00 Kč     2 860,00 Kč           

5

bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft 

EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- 

HIC 1,6m  v dané barevnosti 
m2 52 1 910,00 Kč     99 320,00 Kč         

6 rozměření grafických motivů na ploše
kpl. 1 8 830,00 Kč     8 830,00 Kč           

7

práce na grafice a instalace grafických 

motivů a prvků do plochy dle grafického 

návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou 

hmotu pro lepení grafických motivů) 
kpl. 1 9 270,00 Kč     9 270,00 Kč           

8
 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - lekníny 5ks ks 1 2 265,00 Kč     2 265,00 Kč           

9

C01-090 Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - kámen - 

nepravidelný tvar 50cm ks.1. ks 3 720,00 Kč        2 160,00 Kč           

Cenová nabídka 

Město Planá

náměstí Svobody 1

Planá 348 15

Plocha s povrchem SmartSoft - Nápad po Planou

Varianta: č. nabídky:

obchodník: Milan Mráz                                                                                      

tel: 604 406 441                                                                          email: 

region.jz@4soft.cz

datum:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625 
468 41, Tanvald 
IČO: 28703324    
DIČ: CZ28703324
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10
D01-019 Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - Mravenec malý

ks 3 522,00 Kč        1 566,00 Kč           

11
E01-011 Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - žába 110x95cm

ks 1 2 720,00 Kč     2 720,00 Kč           

12

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - rákos

ks 1 5 661,00 Kč     5 661,00 Kč           

13
B01-031 Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - kapka - 6ks

ks 1 1 660,00 Kč     1 660,00 Kč           

14
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná 

se o nástřik) - kaňka realizovaná na místě
ks 1 5 385,00 Kč     5 385,00 Kč           

15

S01-026 3D Grafika z celoprobarveného 

EPDM (nejedná se o nástřik) - mraveniště 

malé  - 120cmx60cm - herní prvkem - 

certifikováno dle ČSN EN 1176-1
ks 1 20 202,00 Kč  20 202,00 Kč         

16

 3D Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - Žába s tunelem - 

herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 

1176-1 ks 1 48 920,00 Kč  48 920,00 Kč         

17
H01-024 Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - skákací panák vodník

ks 1 5 106,00 Kč     5 106,00 Kč           

18

S01-020 3D Grafika z celoprobarveného 

EPDM (nejedná se o nástřik) - kámen s 

písmenem - 45x15cm - herní prvkem - 

certifikováno dle ČSN EN 1176-1 ks 3 1 905,00 Kč     5 715,00 Kč           

19

INTEGROVANÁ DO HŘIŠTĚ: Kids Tramp 

"Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 

150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do 

terénu, skákací matrace proti vandalismu o 

velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým 

lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, 

skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro 

veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově 

zinkovaných. Certifikace TÜV, v ceně 

speciální vnitřní gumová hrana SmartEdge.

ks 1 65 700,00 Kč  65 700,00 Kč         

20

příprava základu 150x150x65cm (součásně 

při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. 

výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže 

základových pasů a osazení + hrubá úprava 

terénu kolem trampolíny
kpl. 1 9 990,00 Kč     9 990,00 Kč           
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 3D Grafika z celoprobarveného EPDM 

(nejedná se o nástřik) - lavice-  herní prvkem - 

certifikováno dle ČSN EN 1176-1

ks 1 26 100,00 Kč  26 100,00 Kč         

13 310,00 Kč         

16 200,00 Kč         

411 508,00 Kč      

86 416,68 Kč         

497 924,68 Kč      

mix pískově žlutá 50%a béžová 50%

doprava a režie spodní stavba 

doprava a režie umělý povrch

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Navržená Barevnost:

Povrch SmartSoft - důležité informace.                                         
Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k  výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje 

zejména při teplém a slunečném, počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se 

tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.                                                                                                        Změna barevnosti nového 

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí 

dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více 

než na jiných. ( krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho 

instalaci. V   závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K   opakování 

toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování.  Spáry mezi povrchem a 

obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v  povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se 

technologickou spáru.                                                                                                                                                                                                  

mix světle modrá 50% a temně 

modrá 50%

Grafický návrh:

Ostatní důležité sdělení k nabídce:                                                                                                                                                                                      
Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.                                                                                                                         

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace,barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému 

popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.                                                                                                  Objednatel 

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební  techniku. Pokud není upřesňeno jinak. 

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není,  Objednatel 

zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci 

Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a 

zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.                                                              V nabídce 

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že 

bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), 

skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými 

podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele. 
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Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. 

(dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v 

cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití 

(např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího 

předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby 

zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě 

neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití 

tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení 

obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval: Jana Jandová
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