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Úprava zeleně

Práce jednoho odborného pracovníka [Kč/hod] 250,-

Práce jednoho pomocného pracovníka [Kč/hod] 169,-

Práce jednoho 
pracovníka

s JmP [Kč/hod] 292,-

s křovinořezem, strunovou sekačkou [Kč/hod] 292,-

s plotostřihem [Kč/hod] 292,-

s jednomužným jamkovačem [Kč/hod] 292,-

s pařezovou frézou [Kč/hod] 420,-

Sečení ploch      ceny bez odvozu a likvidace trávy

Sekačkou

malá (1 pracovník) [Kč/m2] 2,45

Etezie – samosběr (1 pracovník) [Kč/m2] 2,10 až 2,70

STAR –JET samosběr (1 pracovník [Kč/m2] 2,10 až 2,70

Hustler mulčovač (1 pracovník) [Kč/m2] 1,30

Peruzzo (včetně traktoru, samosběr) [Kč/m2] 3,10

Malotraktorem VEGA mulčovač (1 pracovník) [Kč/m2] 1,30
            
          

Zahradnické práce

Hloubení jamek, výsadba 
keře, vč. zeminy

do  10 cm [Kč/ks] 40,-
do  20 cm [Kč/ks] 45,-
do  30 cm [Kč/ks] 55,-

Hloubení jam vč. výsadby 
stromů s balem

do 1 m3 [Kč/ks] 890,-

nad 1 m3 [Kč/ks] 1080,-

Kotvení stromu – kůly [Kč/ks/kůl] 80,-

Kotvení stromu - úvazky [Kč/ks] 45,-

Odplevelování výsadeb

květinových [Kč/m2] 25,-

záhonů růží [Kč/m2] 35,-

dřevin [Kč/m2] 30,-

rostlin v nádobách [Kč/m2] 30,-

chemicky vč. postřiku [Kč/m2] 8,-

Řez a tvarování živých plotů [Kč/m2] 21,- až 28,-

Řez a stříhání růží [Kč/ks] 2,-

Výsadba květin do připravené půdy (dle velikosti) [Kč/ks] 2,- až 4,-

Zakládání trávníku strojem Dairon [Kč/ m2] 35,-

Návrh sadových úprav
[Kč] cena dohodou

Odborná a poradenská činnost                                                    
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Doprava a služby

Štěpkování (traktor, štěpkovač, obsluha) [Kč/Mth] 950,-

Práce s malotraktorem (s obsluhou) [Kč/Mth] 490,-

Práce s mechanizací včetně řidiče

Traktor SAME (podle přídavných zařízení)                                    [Kč/Mth] 520,- až 670,-

Traktor Zetor (podle přídavných zařízení) [Kč/Mth] 420,- až 550,-

LIAZ 100 s plošinou MP 22 [Kč/Mth] 700,-

přistavení stroje LIAZ 100 s plošinou MP 22 [Kč/km] 32,-

DAF 45 přepravník kontejnerů  [Kč/km] 30,-

nakládání, skládání                                              [Kč/15min] 70,-

manipulace s kontejnerem [Kč/15min] 50,-

použití kontejneru            [Kč/den] 150,-

Nakladač Kramer                                                                            [Kč/Mth] 850,-

Nakladač LIEBHER – L – 522-422                                                     [Kč/Mth] 950,-

        

Doprava technologickými vozidly

Multicar M 25 sklápěč                                                                     [Kč/km] 17,-

                        nakládání, skládání ručně                                [Kč/15min] 70,-

závozník                                                             [Kč/hod] 158,-

KIA 2500 – valník, Renault – dodávka                                           [Kč/km] 17,-

nakládání, skládání ručně                                [Kč/15min] 70,-

Osobní vozidla [Kč/km] 10,-

                         
U technologických vozidel je počítána pouze sazba pro provoz vozidla.
Řízení vozidla se fakturuje dle odborné práce samostatně.

Práce v dílnách

Práce v údržbářské a opravárenské dílně                                   [Kč/hod] 330,-

Práce v truhlářské dílně                                                                  [Kč/hod] 310,-

Materiál spotřebovaný při prováděných pracích                                                              [Kč] dle dodacího listu

Uvedené ceny jsou bez DPH (DPH se připočítá dle platného sazebníku)

…………………………………
   Ing. Václav Kodet
   jednatel – ředitel




