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Ceník pro rok 2016 

Sečení a úklid Kč/1 m² 
Sečení trávníku se sběrem 1 – 3 Kč/m² 
Sečení trávníku beze sběru  – mulčováním 2 – 5 Kč/m² 
Sečení bubnovou sekačkou  2 –  5 Kč m² 
Sečení křovinořezem bez hrabání a sběru 2 Kč/m² 
Sečení křovinořezem   –  úklid posečené plochy(v rovině) 5 Kč/m² 
Sečení křovinořezem – ve svahu nebo s mnoha překážkami 
(záhony, stromky, atd.) 

8 Kč/m² 

Hnojení okrasných dřevin zálivkou včetně přípravku 25 Kč/ks 
Hnojení okrasných dřevin granulemi včetně přípravku 25 Kč/ks 
Chemická likvidace nežádoucích rostlin  5 Kč/m² 
Chemické ošetření okrasných dřevin, živých plotů proti škůdcům a chorobám 5 Kč/m² 
Hrabání listí  (není zahrnuta cena za likvidaci Bio odpadu) 6 Kč/m² 
Úklid ploch od větví,  listí atd. (není zahrnut odvoz) 8 Kč/m² 
Ruční odplevelení záhonu květin s menším výskytem nežádoucích rostlin na 1m² od 15 Kč/m² 
Ruční odplevelení záhonu květin s větším výskytem nežádoucích rostlin na 1m² od 50 Kč/m² 
Odstranění suchých částí rostlin   –  sběr, střih od 20 Kč/m² 
Obnovení záhonku zarostlého travou a plevely od 50 Kč/m² 
  
Trávník  
Výsev trávníku vč. semene 15 Kč/m² 
Válcování 2 Kč/m² 
Hnojení vč. přípravku 5 Kč/m² 
Dosetí trávníku vč. semene 5 Kč/m² 
  
Střihy Kč/délka, ks 
Střih živých plotů do 1m výšky 20 Kč/1m 
Střih živých plotů od 1m výšky do 2m 40 Kč/1m 
Střih živých plotů od 2m výšky do 5m 60 Kč/1m 
Střih živých plotů nad 5m výšky  80 Kč/1m 
Řez a tvarování ovocných stromů do 2m výšky/průměr koruny 2m 150 Kč/ks 
Řez a tvarování ovocných stromů od 2m výšky do 5m/průměr koruny do 5m 380 Kč/ks 
Řez a tvarování ovocných stromů nad 5m výšky , průměr koruny více jak 5m do 900 Kč/ks 
Průklest  nebo zmlazování keřů do 1m výšky 45 Kč/ks 
Průklest  nebo zmlazování keřů do 2m výšky 90 Kč/ks 
Průklest ,  nebo zmlazování keřů od 2m výšky 160 Kč/ks 
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Sázení a osazování 

 

Osazování truhlíků nebo nádob vybranými rostlinami  
(bez použitého materiálu a rostlin) 

60 Kč/truhlík 
 různé nádoby 

Výsadba trvalek,  letniček 12 Kč/ks 
Výsadba keřů do 50 cm výšky  –  hloubení jámy cca 30cm průměr  –  hloubka 60 Kč 
                                                                  výsadba 50 Kč 
                                                                  hnojivo 25 Kč/dávka 
Výsadba jehličnanů do 50 cm výšky  –  hloubení jámy od 30cm průměr   –  hloubka 60 Kč 
                                                                             výsadba  70 Kč 
                                                                        hnojivo 35 Kč/dávka 
Výsadba jehličnanů do 120 cm výšky  –  hloubení jámy od 60cm průměr   –  hloubka 180 Kč 
                                                                               výsadba  80 Kč 
                                                                               hnojivo 45 Kč/dávka 
Výsadba jehličnanů do 180 cm výšky  –  hloubení jámy od 80cm průměr   –  hloubka 220 Kč 
                                                                               výsadba  100 Kč 
                                                                               hnojivo 50 Kč/dávka 
Výsadba jehličnanů do 250 cm výšky  –  hloubení jámy od 100cm průměr  –  hloubka 400 Kč 
                                                                               výsadba  200 Kč 
                                                                               hnojivo 60 Kč/dávka 
Výsadba listnatých stromů do70mm průměru kmene – hloubení jámy 150 Kč 
                                                                                                             výsadba  100 Kč 
                                                                                                             hnojivo 40 Kč/dávka 
                                                                                                             ochrana kmene jutou 10 Kč/m 
Výsadba listnatých stromů od50mm průměru kmene do 150mm – hloubení jámy 400 Kč 
                                                                                                                                    výsadba  250 Kč 
                                                                                                                                    hnojivo 60 Kč/dávka 
                                                                                                                                                ochrana kmene jutou 10Kč/m 
Kopané jámy na sázení keřů ,  stromů ,  sloupků apod. od  20cm  – 100cm 50  –  500 Kč/ks 
  
Ukotvení kůly (kůl + příčka + úvazek) od 90 Kč do 120 Kč dle velikosti kůlu 80  –  120 Kč 
Likvidace  (kůl + příčka + úvazek)  10 Kč/ks 
  
Montáž plastové obruby (vlastního výběru) 60 Kč/1m 
Montáž mulčovací textilie (včetně materiálu) 20 Kč/m² 
  
Ruční rozvoz zeminy,  borky,  substrátů 250 Kč/hod 
Ruční rozvoz písku,  štěrku,  oblázků a pod. 300 Kč/hod 
Odvoz bioodpadu (Big bag na obilí  –  zhruba 1m3) Záleží ovšem,  zda jde o trávu, 
hlínu kameny nebo jiný materiál.Základní sazba je: 

200 Kč/bag 

Doprava (cestovné i s vybavením, atd) 8 Kč/km 
  
Ostatní zahradnické služby 150  –  250 Kč/hod 
Cena materiálu se odvíjí od aktuální nabídky s přirážkou 25%  za nákup, dopravu a manipulaci. 


