
Příloha 1 

název položky Celkem bez DPH 

Waiting room   

Mobiliář   

Paletové bobíky 20 750,00 

Instalace/deinstalace 6 000,00 

Doprava 3 735,00 

Šatna   

Pytle pro osobní věci 9 358,25 

Jmenovky, loga, šablony 2 490,00 

Grafické práce 1 079,00 

Mobiliář šatna - paletové stoly, 

abecední rozdělení krabic 

9 960,00 

Instalace/deinstalace 6 640,00 

ID pásky s BC kodem - látkové 1 162,00 

Fotbalové dresy a obuv   

Fotbalový dres - režii klienta 0,00 

Kopačky - režii klienta 0,00 

Panacage   

Pronájem 8 300,00 

Instalace/deinstalace 3 735,00 

Grafické práce 3 237,00 

Tisk grafiky/ polep 14 940,00 

Doprava 2 075,00 

Fotbalový míč - v režii klienta 0,00 

Street fitness   

Pronájem 8 300,00 



Instalace/deinstalace 3 320,00 

Doprava 1 245,00 

Personál   

Fiktivní hráč alias náhradník 2 490,00 

DJ 3 735,00 

"Otvírač dveří do hry" 830,00 

Nosič krabic 1 660,00 

Hlas režie 830,00 

Oblečení a obuv pro staff v režii klienta 0,00 

Fotbalový dres + kopačky pro 

náhradníky v režii klienta 

0,00 

Doprava materiálu od klienta, vč. 

personálního zajištění a auta 

4 150,00 

Občerstvení   

Energry drink - Redbull 2 905,00 

Voda - nealko nápoje - PEPSI/Cola 2 490,00 

Kelímky - PEPSI/Cola 332,00 

Sociální zázemí   

Toaletní potřeby 830,00 

Odpakové koše, pytle 830,00 

Branding prostoru   

Příprava grafiky 3 776,50 

Samolepky, šablony, spreje 4 150,00 

Celkem  135 334,75 

    

název položky Celkem bez DPH 

Sportovni aktivity - hra   



Personál   

"Průvodce" při vstupu do hry 830,00 

"Průvodce" u aktivit 830,00 

Porota 3 320,00 

Oblečení, masky, UV prvky pro 

průvodce 

8 300,00 

Skill - fotbalový profík - triky  4 150,00 

Aggressivity - fotbalový profík - v režii 

klienta 

0,00 

Sportovní vybavení   

Sportovní oblečení a kopačky pro profi 

hráče - v režii klienta 

0,00 

Fotbalový míč - v režii klienta 0,00 

Speciálně upravené svítící dresy pro 

profi hráče 

9 960,00 

Svítící prvky na fotbalové míče 4 150,00 

Celkem  31 540,00 

    

název položky Celkem bez DPH 

Paradise   

Mobiliář   

Posezení + stoly 21 580,00 

Bar 14 940,00 

Šatna pro VIP hosty 1 660,00 

Šatna pro hráče 1 660,00 

Backstage 2 490,00 

Doprava 3 735,00 

Instalace/deinstalace 9 960,00 



Umělci   

Moderátor  Jan Smetana 24 900,00 

Warm up DJ   8 300,00 

Marpo s kapelou 99 600,00 

Rytmus 43 160,00 

Barter Rytmus 0,00 

Požadavky umělců 8 300,00 

Foto dokumentace   

Fotodokumentace  8 300,00 

Doprovodné aktivity   

Panacage 18 384,50 

Graffity stěna  24 900,00 

Sony 0,00 

WI-FI 12 450,00 

Personál   

Barman 4 150,00 

Obsluha šatny VIP + hráči 1 826,00 

Promotér T4F - v režii T4F 0,00 

Promotér dotazníky 1 660,00 

Promotér - registarace VIP kamarádi 2 490,00 

Oblečení, masky, UV prvky pro T4F 8 300,00 

ID pásky pro VIP 1 992,00 

Občertsvení, nápoje   

Catering 51 875,00 

Nápojový bar 31 125,00 

Nealkoholické mícháné koktejly 8 847,80 



Nealkoholické nápoje 1 992,00 

Eko plastové nadobí 1 328,00 

Suchý led 4 150,00 

Svítící dekorace do koktejlů 2 490,00 

Sociální zázemí   

Toaletní potřeby 830,00 

Odpakové koše, pytle 830,00 

Vyhlášení výsledků   

Voucher pro vítěze 1 743,00 

Grafika 1 618,50 

Medaile pro hráče  8 466,00 

Celkem  440 032,80 
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Příloha 6 

 

název položky Celkem bez DPH 

Technické, světelné a zvukové řešení   

Technické, světelné a zvukové řešení 

vč. instalace, deinstalace a dopravy, 

videostreaming 

770 250,00 

Celkem  770 250,00 

   

název položky Celkem bez DPH 

Vzhled akce   

Mobiliář   

Paletové bobíky 19 750,00 

Instalace/deinstalace 6 000,00 

Doprava 3 555,00 

Šatna   

Jmenovky, loga, šablony 2 370,00 

Grafické práce 1 027,00 

Mobiliář šatna - paletové stoly, 

abecední rozdělení krabic 

9 480,00 

Instalace/deinstalace 6 320,00 

ID pásky s BC kodem - látkové 4 424,00 

Fotbalové dresy a obuv   

Fotbalový dres - režii klienta 0,00 

Kopačky - režii klienta 0,00 

Hřiště   

Instalace/deinstalace 237 000,00 

Grafické práce 3 081,00 



Tisk grafiky/ polep 14 220,00 

Doprava 1 975,00 

Fotbalový míč - v režii klienta 0,00 

Personál   

DJ 3 555,00 

Doprava materiálu od klienta, vč. 

personálního zajištění a auta 

3 950,00 

Občerstvení   

Energry drink - Redbull 2 765,00 

Voda - nealko nápoje - PEPSI/Cola 2 370,00 

Kelímky - PEPSI/Cola 316,00 

Sociální zázemí   

Toaletní potřeby 790,00 

Odpakové koše, pytle 790,00 

Branding prostoru   

Příprava grafiky 66 360,00 

Samolepky, šablony, spreje 20 540,00 

Celkem  410 638,00 

    

název položky Celkem bez DPH 

Sportovni aktivity - hra   

Personál   

Rozhodčí 3 160,00 

Sportovní vybavení   

Sportovní oblečení a kopačky pro profi 

hráče - v režii klienta 

0,00 

Fotbalový míč - v režii klienta 0,00 



Speciálně upravené svítící dresy pro 

profi hráče 

9 480,00 

Celkem  12 640,00 

   

název položky Celkem bez DPH 

Zábava   

Mobiliář   

adidas autobus – v režii klienta 0,00 

Obsluha autobusu 3 160,00 

Šatna pro VIP hosty 1 580,00 

Šatna pro hráče 1 580,00 

Backstage 2 370,00 

Doprava 3 555,00 

Instalace/deinstalace 9 480,00 

Fotokoutek 15 800,00 

Fotbalové šipky 22 910,00 

Umělci   

Moderátor Nasty 23 700,00 

Warm up DJ   7 900,00 

Mandrage 41 080,00 

Požadavky umělců 7 900,00 

Foto dokumentace   

Fotodokumentace  7 900,00 

Doprovodné aktivity   

Sony 0,00 

WI-FI 11 850,00 

Personál   



Obsluha šatny VIP + hráči 1 738,00 

Promotér T4F - v režii T4F 0,00 

Promotér dotazníky 1 580,00 

Promotér - registarace VIP kamarádi 2 370,00 

Oblečení, masky, UV prvky pro T4F 7 900,00 

ID pásky pro VIP 1 896,00 

Občertsvení, nápoje   

Catering 49 375,00 

Nápojový bar 29 625,00 

Nealkoholické mícháné koktejly 8 421,40 

Nealkoholické nápoje 1 896,00 

Eko plastové nadobí 1 264,00 

Suchý led 3 950,00 

Svítící dekorace do koktejlů 2 370,00 

Sociální zázemí   

Toaletní potřeby 790,00 

Odpakové koše, pytle 790,00 

Vyhlášení výsledků   

Voucher pro vítěze 1 659,00 

Grafika 1 540,50 

Medaile pro hráče  8 058,00 

Celkem  277 929,90 

 

 

  



Příloha 7 

 

Kompletní historie adidas PREDATOR 

Sklopný jazyk, gumové prvky, kůže, legendy, tři pruhy - adidas Predator. 

S více než 20-ti letou historií, její jméno je adidas Predator nejspíš jedním z nejlepších symbolů v 

celém fotbalu. Od svého uvedení v roce 1994 se staly ikonickou botou. Kopačky oblékali takoví 

velikáni, jako jsou Zinadine Zidane, David Beckham, Steven Gerrard, Raúl, Michael Ballack, Alessandro 

Del Piero, Robin van Persie a mnoho dalšího. Predátor se stal jedním z nejznámějších fotbalových bot 

v historii. 

Adidas se přesunul z kolekce Predator v roce 2015 tím, že zavedl ACE silo, které by brzy přineslo 

revoluční ACE 16+ Purecontrol, první vůbec nezakryté kopačky bez vrchního šněrování. ACE 

pokračoval v cestě a ACE 17+ Purecontrol se rychle dostal na nohy některých největších současných 

světových hvězd včetně Paul Pogby, Mesut Ozil, Dele Alli a dalších. 

S více než dvěma desetiletími bohatou historií a tradicí se podíváme na to, co dělalo Predator tak 

zvláštní. 

1994 – Predator 

V roce 1994 společnost adidas učinila prohlášení s prvním vůdcem Adidas Predator. Přidáním 

gumových prvků do horní části úchytu pro lepší výkon a zklidnění, adidas vytvořil něco, co se ještě 

nikdy nevidělo. Spolu s jedinečným designem odrazila adidas silnou vizuální tradici černé, červené a 

bílé barvy. Predátor z roku 1994 byl narušením, které pomohlo založit Predátora po celá desetiletí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 – Predator Rapier 



Rok po uvedení prvního Predatoru, adidas nastavil směr na to, o čem byl Predator proslulý v 

následujících dvou desetiletích s kolekcí Predator Rapier. Rapier představoval ikonický skládací jazyk 

poprvé spolu s gumovými prvky podobnými těm, které byly nalezeny v roce 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 – Predator Touch 

Predator Touch byl příští iterací modelu Predator a poprvé představoval směrové Traxion kolíky. S 

gumovým dotykem získal sklopný jazyk malou aktualizaci, která pomáhá poskytovat čistší zónu úderů 

a pomáhá pokračovat ve vytváření klasického vzhledu Predator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – Predator Accelerator 

S mistrovstvím Světového poháru FIFA v roce 1998, které se odehrávalo ve Francii, byl to velký rok 

pro adidas a Predator. Model Accelerator z roku 1998 zůstává jedním z nejoblíbenějších a 

nejoblíbenějších typů. Značka Zinadine Zidane, kterou pomáhá řídit hostitelský stát, aby se stal 

mistrem světa, se Accelerator přesunul k asymetrickému šněrování spolu s některými vizuálními 

aktualizacemi, včetně více zakřivených tří pruhů po stranách. 



 

2000 – Predator Precision 

O dva roky později se zaměří na Mistrovství Evropy ve fotbale UEFA v roce 2000, a tak se zrodil 

Predator Precision a opět se stal oblíbeným u fanoušků, díky jeho jedinečného designu. Poprvé byly 

přidány vyměnitelné špunty spolu se suchým zipem na překlopném jazyku. The Precision je i nadále 

žádáným sběratelským kouskem a byla znovu zkonstruována v roce 2017. Byly to právě Predator 

Precision, ve kterých David Beckham svým přímým volným kopem proti Řecku poslal Anglii na 

mistrovství světa. 

 

 

2002 – Predator Mania 

Predátorská mania zůstává jedním z nejznámějších typem obuvi v historii. Slavná, díky barvě 

"šampaňského", kterou nosil David Beckham na Světovém poháru FIFA v roce 2002 v Jižní Koreji a 

Japonsku, byla v roce 2002 ztvárnění uměleckého díla. Predator Mania. Sklopný jazyk nyní obsahuje 

popruh, který pomáhá udržovat jazyk dole spolu se zesílenou částí v oblasti paty. Adidas přivedl 

Champagne Predator Mania zpět do života začátkem roku 2017, využívající aktualizované materiály 

pro lehký a čistě vypadající Predator model. 



 

 

2004 – Predator Pulse 

Hned před koncem roku 2003 uvolnila adidas nový Predator Pulse v očekávání mistrovství Evropy ve 

fotbale UEFA v roce 2004. Pulse byl známý svou novou funkcí insole "Power Pulse System". Tento 

stélka posunula váhu v příchytce a pomohla nabídnout větší sílu při nárazu.

 

2006 – Predator Absolute 

Po zavedení Power Pulse System v Predator Pulse si Predator Absolute zachoval tuto funkci před 

Světovým pohárem FIFA 2006 v Německu. Absolutní vyměnitelné vložky byly uvedeny v různých 



barevných odstínech, včetně úžasné, vše-zlaté verze vyrobené výhradně pro Zinadine Zidane.

 

2007 – Predator PowerSwerve 

Postavena tak, aby zvýšila rychlost a sílu při střílení dlouhých míčů. PowerSwerve představoval novou 

technologii v novém materiálu Smartfoam. PowerSwerve byl testován a vylepšen díky pomoci 

Zinadine Zidane 

 

2009 – Predator X 

Na konci roku 2009 udělal adidas rozruch tím, že vydal Predator X, který poprvé po letech popadl 

populární skládací jazyk. Místo toho adidas představila Taurasovou kůži, která pravděpodobně 

nabídla tenší materiál mezi nohou a míčem. Predátor X nosil široká škála hráčů včetně Michaela 



Ballacka, Stevena Gerrarda, Xaviho, Raúla, Davida Beckhama a dalších.

 

2011 – AdiPower Predator 

Predator pokračoval ve vývoji s AdiPower Predator 2011 a zavedením podrážky SprintFrame. 

Původně postavený pro model F50, podešev SprintFrame snižuje hmotnost Predatoru a nabízí lehčí 

fit pro moderní fotbalisty při zachování prvků gumové zóny. Spolu s AdiPower vydala adidas lehčí, 

syntetickou verzi SL 

 

2012 – Predator LZ 

Predator LZ (Lethal Zone) byl posun v designu pro Predator. Tím, že přerušil syntetické popruhy na 

nártu do pěti zřetelných "smrtících zón", identifikovala adidas klíčové oblasti pro dotyk, sílu a 

kontrolu a vyústila v mnohem modernější vzhled kopaček. Další verze SL představující SprintSkin byla 

představena koncem roku 2012. LZ byl také prvním předkem, který nabídl možnosti adidas miCoach, 

nebo-li technologii, při které si umístíte čip do kopaček a následně jste schopný monitorovat vaší 

rychlost, naběhané kilometry a další parametry. Predator LZ byl také prvním Predátorem, který se 

zbavil klasické startovní barvy černé, bílé a červené barvy. 



 

 

2013 – Predator LZ II 

O rok později společnost adidas upgradovala model Predator LZ a vydala druhou verzi. Predator LZ II. 

Propagace opět probíhala skrze top fotbalisty jako Mesut Ozil, Xabi Alonso, Juan Mata, Fernando 

Torres a další. Model LZ II představoval horní část HybridTouch a přestavěnou podešev Traxion 2.0. 

 

2014 – Predator Instinct 

O 20 let později a po hromadě opakování spustila adidas verzi Instinkt Predator. Instinkt Predator v 

roce 2014 obsahoval gumové prvky, které byly mírně zdviženy, aby zlepšily výkon a kontrolu, spolu s 

průchodnou vložkou na vnitřní straně boty. HybridTouch byl vestavěn do horní části, aby opět udržel 



váhu minimální pro rychlejší, dynamičtější a moderní hru.

 

2014 – Predator Revenge Pack + Tongue/Eyes Remakes 

Abychom pomohli oslavit 20. výročí Predatora, adidas se rozhodl upravit pět klasických  modelů 

Predatora: 1994 Predator, Predator Accelerator, Predator Mania, Predator "Tongue" a Predator 

"Eyes". Díky tradiční červené, bílé a černé konstrukci, klasický vzhled svých originálních modelů a 

doplnil moderní twist. 

 

2017 – Champagne Predator Mania Remake 

Začátkem roku 2017 k narozeninám Davida Beckhama, adidas skoro zahltil internet tím, že vydal 

remake neuvěřitelně populární Predator Mania v „champagnne“ barvě. Remake představoval stejný 

vzhled a vzhled ikony 2002 Mania, ale přidal některé moderní prvky, jako je podešev Sprintframe. 

Spolu s remakem Predator Mania, adidas dal zbytek obuvi lineup léčbu šampaňským. 



 

2017 – Predator Precision Remake 

V návaznosti na masivní humbuk kolem remaku Predator Mania, adidas udržel trend s jiným 

remakeem, tentokrát představoval model 2000 Predator Precision. Opět byl prezentován velikány 

světového fotbalu jako David Beckham, Zinadine Zidane, Steven Gerrard a dalšíí. Predator Precision 

byla vybavena prémiovou kůží, foldovacím jazykem a gumovými prvky pro ovládání, výkon a pohyb. 

Remake také udělal cestu do ulic s modelem Ultraboost spolu s turfami neboli kopačkami na umělý 

povrch 

 

2017 – David Beckham Remastered Predator Accelerator 

K oslavě téměř dvacetiletého partnerství , rozhodl se adidas v kooperaci s Davidem Beckhamem, aby 

pomohl navrhnout tři remasterované verze Accelerátora Predator. S jednou pevným povrchem, 

jedním fotbalovým trávníkem a jedním modelem Ultraboost .Pro adidas a David Beckham to byl 

jedním z nejvýznamnějších startů roku. Všechny tři boty označují zvláštní momenty v kariéře 

Beckhama s malými detaily, které se nacházejí v celém jazyku, na nártu a na patě. 



 

OD PREDATOR K ACE, REVOLUCE OBUVY 

 

2015 – ACE 15.1 

Po více než 20 letech magických okamžiků se adidas otřásl trhem tím, že přerušil řadu Predator a 

namísto toho přemístil převodovky směrem k jejich zcela nové linii ACE. Nové technologie a nová 

vlna mladších hráčů znamenala, že existuje potřeba něco víc než jen klasického úchytu. Fotbalová 

revoluce v roce 2015 spatřila začátek obojek ACE a X a označila začátek něčeho zvláštního. 

 

2016 – ACE 16+ Purecontrol 

Ačkoli ACE byla uvedena do provozu v roce 2015 s ACE 15.1, byla revolucí v roce 2016 zavedením ACE 

16+ Purecontrol. Purecontrol se okamžitě pojmenoval po celém světě jako první pletený, bezvadný 

čep. Tím, že odstraniil šněrování, představili technologii Boost v podeševu / mezipodešev a přidáním 

horní vrstvy materiálu Primeknit, udělala adidas zlato. Všechny oči byly na Purecontrolu.. Dalším 

zlomovým momentem bylo dodání látky okolo kotníku, pro lepší pohodlí, design a kontrolu v botě. 



 

2017 – ACE 17+ Purecontrol 

ACE 16+ Purecontrol přetvořil svět fotbalových zápasů a získal upgrade s modelem ACE 17+ 

Purecontrol. Malé aktualizace horní části, límce a podešve pomohly zlepšit již úspěšné 16+ 

Purecontrol. Nejnovější iterace je opatřena límečkem kompresního materiálu Paiho, který vám 

umožní pohodlně ovládat hru. 

 

Představení našeho produktu. 

2017 – Predator 18+ 

Je to zpátky a je to lepší než kdy jindy.Tento model je ztězejní produkt praktické části. Po třech 

iteracích ACE, adidas oživila Predátora. Díky moderním technologiím při zachování některých 

klíčových adidas Predator DNA je adidas Predator 18+ zvíře. Nejnovější Predator nabízí hráčům 

konečné údery pro ovládání a ovládání hry. Nový design bez tkaniček, prvky ControlSkin, gumový 

nákružek v okolí kotníku Primeknit a podešev ControlFrame se nacházejí na nejnovějším Predatoru. 



Technologie bez tkaniček prošla dlouhou cestou a nyní tvář kontroly-ACE 17 je nabitá revoluční 

technologií a moderními materiály. Co bude dál pro budoucnost fotbalových kopaček? Na základě 

toho, co jsme v minulosti viděli, adidas jistě posune hranice a nadále bude inovovat a šokovat. 

 

Zdroj: https://www.soccer.com/guide/history-of-the-adidas-predator 

 


