
 

 

 

Cena služby závisí na množství (m
provedena jednorázově, opakovaně, nebo je

o dlouhodobém využívání našich služeb.

 

Sečení dálkově řízenou sekačkou Sp

Cena za m2 tráva vysoká do 20 cm 

Cena za m2 tráva vysoká do 40 cm 

Cena za m2 tráva vysoká 50 – 100cm 

Cena za m2 tráva vysoká nad 100 cm 

 

Sečení křovinořezem: 

Hodinová sazba včetně obsluhy 350 Kč/ hodina

Cena za m2 dle výšky trávy - od 5 Kč

 

Sečení zahradním traktorem včetně sběru trávy:

Hodinová sazba včetně obsluhy 450 Kč/ hodina

Cena za m2 tráva vysoká do 20 cm 

Cena za m2 tráva vysoká do 50 cm 

 

Sečení rotační sekačkou včetně sběru trávy:

Hodinová sazba včetně obsluhy 450 Kč/ hod

Cena za m2 tráva vysoká do 20 cm 

Cena za m2 tráva vysoká do 40 cm 
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RÁMCOVÁ  NABÍDKA SLUŽEB

Aktualizace 

Cena služby závisí na množství (m2, počet kusů apod.), a je
provedena jednorázově, opakovaně, nebo je-li podepsána smlouva 

o dlouhodobém využívání našich služeb.

ízenou sekačkou Spider (mulčování trávy): 

tráva vysoká do 20 cm – 1Kč 

Cena za m2 tráva vysoká do 40 cm – 1,5Kč 

100cm – 2Kč 

Cena za m2 tráva vysoká nad 100 cm – 3Kč 

Hodinová sazba včetně obsluhy 350 Kč/ hodina 

5 Kč 

Sečení zahradním traktorem včetně sběru trávy: 

Hodinová sazba včetně obsluhy 450 Kč/ hodina 

Cena za m2 tráva vysoká do 20 cm – 3Kč 

Cena za m2 tráva vysoká do 50 cm – 5Kč 

včetně sběru trávy: 

Hodinová sazba včetně obsluhy 450 Kč/ hodina 

Cena za m2 tráva vysoká do 20 cm – 2.5Kč 

Cena za m2 tráva vysoká do 40 cm – 3.5Kč 

Zahradnické a lesní práce - Vladimír Novotný                                       

Tel.: +420 607 998 175, IÈO: 08999023 

 

MCOVÁ  NABÍDKA SLUŽEB 

Aktualizace 15.6.2020 

, počet kusů apod.), a je-li služba 
li podepsána smlouva 

o dlouhodobém využívání našich služeb. 



 

 

Provzdušnění, vertikutace trávníku: 

cena za m2 dle rozlohy trávníku – od 3Kč 

hodinovou sazbou - vertikutátor vč. obsluhy – 350kč/hod 

OSTATNÍ SLUŽBY: 

 Odstranění ruderálního porostu, cena za m2 – 20 Kč 
    

 Odstranění nevhodných dřevin, cena za kus podle výšky – od 60 Kč do 750 Kč 
 Pokácení listnatého stromu podle průměru kmene na řezné ploše pařezu, cena za 1 strom – 

od 230 Kč do 30.000 Kč 
 Pokácení jehličnatého stromu podle průměru kmene na řezné ploše pařezu - cena za 1 

strom od 250 Kč do 11.000 Kč 
 Odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 – kontejner – 3500 Kč 
 Drcení ořezaných větví strojně cena za m3 – 1700 Kč 
 Řez a tvarování živých plotů udržovaných, cena za m2 podle velikosti – od 25 Kč do 55 Kč 
 Řez keřů, cena za keř dle výšky – od 45 Kč do 280 Kč 
 Plošná úprava terénu - hrubé modelace, cena podle nerovnosti za m2  - od 18 Kč do 20 Kč 
 Výsadba listnatých/jehličnatých stromů cena za strom podle velikosti: 

- hloubení jamek - bez výměny půdy – od 500Kč 
- výsadba stromů – od 550 Kč 
- kůly k ukotvení včetně příčky a úvazku    - 105 Kč             
- hnojivo - balení  - 140 Kč 
 
DÁLE DLE DOHODY A POTŘEB ZÁKAZNÍKA: 
 
 

 Výsadba solitérních dřevin 
 Výsadba jehličnatých a listnatých keřů 
 Výsadba trvalek a travin 
 Mulčování výsadeb 
 Založení setého trávníku 

    


