
Výběr dodavatele PC a multifunkční stanice pro potřeby projektu Komunitní 

život v Ďáblicích. 

 

Výběr dodavatele zařízení se týká následujících položek rozpočtu projektu Komunitní 

život v Ďáblicích. 

PC včetně monitoru a příslušenství 2 x (á 13.310,-) 

Notebook 3 x (á 13 310,-) 

Multifunkční stanice 1 x (19 360,-) ceny jsou vč.DPH 

 

Předkládáme dva návrhy zpracované na základě těchto cenových požadavků. Pro 

účely využití v kurzu počítačové gramotnosti pro seniory bychom preferovali sestavu 

PC před řešením PC all in one.  

Samostatnou položkou je licence MS Office.  Zde nabízí cenově výhodnější řešení 

společnost RCOM.cz s.r.o. 

 

 

Výběr dodavatele keramického kruhu a pece pro potřeby projektu Komunitní 

život v Ďáblicích. 

 

Další nabídka kterou předkládáme je dodávka keramické pece a hrnčířského kruhu 

z obchodu www.keramik.cz 

Druhým dodavatelem je výrobce hrnčířských kruhů Lexa www.hrncirskykruh.cz 

 

ROZPOČET: 

Keramická pec 35.000,- 

Hrnčířský kruh 35.000,- (2 ks) 

 

Rozhodli jsme se zakoupit pouze jeden hrnčířský kruh a zbylé prostředky investovat 

do dalších podstatných pomůcek pro práci s keramickou hlínou a navýšit o 5.000 Kč 

rozpočet na keramickou pec, abychom mohli pořídit kvalitní poklopovou pec o 

objemu alespoň 60 litrů. Pec ROHDE jejíž popis přikládáme splňuje požadované 

parametry navíc její další výhodou je i příkon 230V. V cenové hladině do 40.000 

můžeme na trhu vybírat pouze z poklopových pecí v dané objemové variantě, pece 

s dvířky jsou vždy dražším řešením. 

http://www.keramik.cz/
http://www.hrncirskykruh.cz/


Hrnčířský kruh jsme zvolili od stejného výrobce, typ, který je určen i naprostým 

začátečníkům. Původně jsme zvažovali hrnčířský kruh přímo od českého výrobce ( 

firma LEXA www.hrncirskykruh.cz) nicméně ukázalo se, že kruh ROHDE je mnohem 

lépe řešen co do úniku hlíny mimo modelovací plochu. Samozřejmostí je výškově 

nastavitelné sedadlo. 

 

Porovnáním cen na trhu jsme vybrali nabídku obchodu www.keramik.cz, který 

prodává výrobky firmy ROHDE.  Cenovou nabídku uvádím níže: 

 

 

Kalkulace dodávky Keramik.cz  vypadá následovně: 

- kruh HMT se sedačkou..........................31 000,- Kč vč. DPH  

- pec ROHDE Ecotop v akci...............................42 900,- Kč vč. DPH   

- výbava k peci (3 pláty, 12 sloupků, nátěr)........1 670,- Kč vč. DPH 

- celkem............................................................75 570,- Kč vč. DPH 

 

Při současném zakoupení pece Vám náleží sleva na kruh 5 %, na pomůcky a 

materiál pak 10 %. 

Takže sleva z kruhu.......................................... 1 550,- Kč vč. DPH 

a sleva z dříve objednaných materiálů................685,- Kč  

- celkem sleva.................................................- 2 235,- Kč vč. DPH 

 

Fakturace na základě Vaší obj. pece a kruhu...70 870,- Kč vč. DPH 

 

Po započtení slev zbyde k úhradě při příštím nákupu částka 2 465,- Kč vč. DPH (75 

570,- - 70 870,- - 2 235,-). 

 

 

KERAMICKÁ PEC 

ROHDE Ecotop 60 / Naše 'největší malá' pec. Nemáme v nabídce jiný model na 230 
V, který by při tak velkém vnitřním objemu dokázal bez problémů a trvale pálit 
kameninu. Tedy stanovíme-li hranici mezi pórovinou a kameninou na teplotní 
hodnotě 1150 °C. Pec ROHDE Ecotop 60 má maximum deklarováno na 1 320 °C, 
což, jak víme, je teoretický údaj, ke kterému se lze v praxi přiblížit jen s 
náležitým odstupem (alespoň 10 %). 

Je proto považována za pec, která nepřipouští kompromisy, je k mání za dobrou 
cenu a slouží s nízkými provozními náklady. Má o 7 cm větší vnitřní výšku než 
Ecotop 50, což může u výrobců třeba figurální keramiky rozhodnout. I když 
je doporučený žáruvzdorný set, který můžete koupit zároveň s pecí, tvořen v 
základu třemi patry, je možná na místě objednat ještě alespoň jeden plát s 
příslušným počtem distančních sloupků, protože je uvnitř místa dost...  



- Dva větrací otvory / boční s cihelnou zátkou a vyústěním do nástavce pro flexibilní 
hadici, dole nasávací kanálek se šoupětem  

- Vypalovací set za 1.670kč / 3 ks prokládací desky průměr 350 mm, 12 ks 
distančních sloupků- 3x (25,50,75,100mm), 1 kg nátěru na pláty 

- Při současném nákupu dalšího souvisejícího zboží snadná možnost pořízení pod 
hranicí investice.  

- Součástí prodejních služeb je (jako u všech pecí ROHDE) také doprava a 
prokazatelné zaškolení obsluhy zdarma. 

 

 

HRNČÍŘSKÝ KRUH 

 

Hrnčířský kruh ROHDE HMT 500 se sedačkou je nástupce mnoho let osvědčeného 
kruhu HMT 400. 
Cílem tohoto vývoje bylo vytvoření silného, robustního a stejně tichého hrnčířského 
kruhu pro denní využití v hrnčířských dílnách. 
Přednosti: 

• Odolný, dobře regulovatelný pohon 
• Přenos síly za pomocí tichého Poly-V-hnacího řemenu 
• Výška sedačky, sklon stejně tak i kruh nastavitelné 
• Volba směru otáček vlevo nebo vpravo 
• Velká, snadno demonotovatelná ochranná vana s uzavíratelnou výpustí 
• Ochranná vana s odkládacím prostorem 
• Velká odkládací plocha z voděodolného materiálu Multiplex 
• Otočný talíř připraven pro práci s MDF-vyměnitelnými kruhy (2 kruhy jsou 

součástí dodávky) 
 
 
 
 
Kruh LEXA  

Hrnčířské kruhy jsou lehké kovové konstrukce. Hnací mechanismus je třecí spojkou 
poháněnou elektrickým motorem na setrvačník kruhu. Rychlost otáček se reguluje 
nožní pákou. U sedačky lze nastavit výšku a vzdálenost od pracovní plochy kruhu. 
Největší výhodou je však nejnižší pořizovací cena na trhu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


