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TRAVNATÉ PLOCHY

pracovní operace jednotka

jedn. cena bez 

DPH

seč trávníkové plochy se sběrem a odvozem (3-5 sečí ročně) m2 1,50 Kč            

seč s odvozem org. Hmoty - trvalé travní porosty (1 seč za vegetaci) m2 4,20 Kč            

sběr listí v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,20 Kč            

sběr listí na svahu do 1:2 m2 3,70 Kč            

založení parkového trávníku výsevem vč. přípravy, osiva, 1. seče m2 30,00 Kč         

zálivka nově založených trávníků m3 220,00 Kč       

KVĚTINOVÉ ZÁHONY A MOBILNÍ NÁDOBY

výsadba květin/cibulí/hlíz do záhonů vč. hloubení jamek a zálivky ks 7,60 Kč            

pletí květinových záhonů m2 18,00 Kč         

předjarní odstranění odumřelých částí trvalek a travin m2 5,50 Kč            

odstranění odkvetlých částí m2 7,50 Kč            

výsadba letniček do pyramid vč. substrátu ks 7,50 Kč            

výsadba letniček do nádob vč. substrátu ks 5,50 Kč            

zálivka květinových záhonů m3 220,00 Kč       

zálivka a ošetřování mobilních pyramid ks 200,00 Kč       

zálivka a ošetřování závěsných nádob a truhlíků ks 50,00 Kč         

KEŘOVÉ VÝSADBY*

řez keřů netrnitých do výšky 2 m ks 20,00 Kč         

řez keřů netrnitých do výšky 2 - 3 m ks 45,00 Kč         

řez keřů trnitých do výšky 2 m ks 23,00 Kč         

pletí keřových výsadeb plošných m2 18,00 Kč         

postřik proti chorobám a škůdcům m2 2,00 Kč            

doplnění mulče m2 20,00 Kč         

aplikace hnojiva m2 2,00 Kč            

odstranění rudeálních porostů, náletů dřevin do výšky 1 m m2 10,00 Kč         

zálivka keřových výsadeb m3 220,00 Kč       

ŽIVÉ PLOTY*

řez živých plotů netrnitých do výšky a šířky 1 m m2 20,00 Kč         

řez živých plotů netrnitých do výšky 1 - 2 m, šířky 1m m2 35,00 Kč         

řez živých plotů netrnitých do 3 m výšky, jakékoli šířky m2 48,00 Kč         

doplnění mulče m2 20,00 Kč         

postřik proti chorobám a škůdcům m2 2,00 Kč            

aplikace hnojiva m2 2,00 Kč            

STROMY*/**

řez stromů výchovný do 5let po výsadbě ks 250,00 Kč       

doplnění mulče, oprava kotvení a zálivkové mísy ks 110,00 Kč       
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postřik proti chorobám a škůdcům m2 2,00 Kč            

pletí zálivkových mís m2 18,00 Kč         

zálivka stromů m3 220,00 Kč       

odstranění kotvení  vč. likvidace odpadu ks 80,00 Kč         

*) výsadby nových dřevin se oceňují individuálně

cena mulče pro doplnění se oceňuje dle druhu mulče individuálně

**) zdravotní, bezpečnostní řezy a stabilizace korun se oceňují individuálně 

DOPRAVA

Doprava do 3,5t km 18

doba ložné manipulace čtvrthod. 70

Doprava nad 3,5t km 22

doba ložné manipulace čtvrthod. 80


