
POLOŽKOVÝ ROZPOČET na akci: „ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KUNĚJOVICE“    vyplní     učastník    VŘ

P.č. Popis: sestavy, prvku, položky – materiál / typ MJ Počet 
MJ

1. ks 1 0,00 0,00

2. ks 1 0,00 0,00

3. ks 1 0,00 0,00

4. ks 1 0,00 0,00

5. ks 1 0,00 0,00

6. kmpl 1 0,00 0,00

7. mh 0,00 0,00

8. Zemní práce ruční (dokopávky patek, ruční dočištění) ZAJISTÍ OBEC KUNĚJOVICE h 0,00 0,00

9. m3 0,00 0,00

10. m2 0,00 0,00

11. Doprava km 0,00 0,00
DPH 21% (Kč) 0,00
Cena dodávky a montáže DH celkem bez DPH (Kč) 0,00
Cena celkem včetně DPH 21% (Kč) 0,00

PŘÍLOHOU: návrh sestavy, která tvoří poptávku, jedná se o celokovovou sestavu.
Zpracovala: Ludvíková
Herní prvky a sestavy dětského hřiště musí být pro věkovou kategorii 3 -14 let,
dle ČSN EN 1176 certifikovány.

Cena za MJ     Cena celkem  
bez DPH (Kč)   bez DPH (Kč)

Herní sestava (celokovová),  3x věžička se stříškou, 2x skluzavka (laminátová), 1x 
šikmý výlez s nášlapy (z plastu HDPE) , 1x šikmý síťový výlez (lana HERKULES), 1x 
kolmá lezecká stěna na věži (chyty z epoxidové praskyřice a křemičitého písku), 1x 
prolézací tunel mezi věžemi (plast), 1x lanový most mezi věžemi (lana HERKULES),  
výška volného pádu 1,5 m
Rozšíření herní sestavy o závěsnou řetízkovou houpačku (celokovovou), 2x sedátko 
typ "Normal" (pryž), výška volného pádu 1,5 m
Rozšíření herní sestavy o závěsnou houpačku (celokovová), 2x sedátko typ "Duo" 
nebo "Hnízdo" (materiál kombinovaný), výška volného pádu 1,5 m
Vahadlová houpačka dvoumístná, (celokovová), sedáky (z plastu HDPE), výška 
volného pádu 1,0 m
Pružinové houpadlo jednomístné s motivem dopravního prostředku, např. letadlo, 
loď, motorka, auto apod. (z plastu HDPE), výška volného pádu 1,0 m
Montáž sestav a herních prvků, (včetně výkopové práce pro kotvení prvků, osazení 
a zabetonování), zprovoznění a předání k řádnému užívání
Zemní práce bagrem, materiály související se stavbou DH + nákladní auto ZAJISTÍ 
OBEC KUNĚJOVICE

Odvoz a uložení vykopané zeminy v rámci katastru obce ZAJISTÍ OBEC 
KUNĚJOVICE
Dopadové plochy dle ČSN EN 1177 (plavený písek TKP/0-4, nebo kačírek frakce 
4/8) ZAJISTÍ OBEC KUNĚJOVICE
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