
 
Cenník pílenia a orezávania stromov na rizikových miestach pomocou horolezeckej alebo špeciálnej techniky 2018/2019 pre FO  

 
Obvod kmeňa meraný vo 
výške 130 cm nad zemou  

Pílenie po kusoch a 
smerovanie / spúšťanie  

(ak sú v blízkosti 
stromov objekty ) 

jednoduché pílenie 
stromu po častiach 
(ak je pod stromom 

voľný priestor ) 

Pristavenie kontajnera 
a likvidácia dreva na 

skládke (* v závislosti od 
voľného prepravcu)  

Upratovanie, 
odnášanie alebo 

nakladanie vetiev a 
dreva do 10m 

Pílenie dreva na kláty 
(20cm/ 30cm/ 40cm) 

 
Ihličnany ako smrek, borovica a iné dreviny s jedným hlavným kmeňom 

Obvod kmeňa do 80 cm Od 99€/ strom Od 79€/strom od 90€/ kontajner  +49€/strom +14€/strom 
Obvod kmeňa do 120 cm Od 119€/ strom Od 89€/ strom od 100€/ kontajner +69€/strom +16€/strom 
Obvod kmeňa do 150 cm Od 139€/ strom Od 99€/ strom od 120€/ kontajner +89€/strom +19€/strom 

Obvod kmeňa nad 150 cm Podľa dohody Podľa dohody Podľa objemu Podľa dohody Podľa dohody 
 
Ovocné dreviny ako čerešňa, orech, marhuľa a iné tvrdé dreviny 

Obvod kmeňa do 70 cm Od 99€/ strom Od 79€/strom od 90€/ kontajner  +49€/strom +19€/strom 
Obvod kmeňa do 110 cm Od 119€/ strom Od 89€/ strom od 100€/ kontajner +69€/strom +24€/strom 
Obvod kmeňa do 150 cm Od 149€/ strom Od 109€/ strom od 120€/ kontajner +89€/strom +29€/strom 

Obvod kmeňa nad 150 cm Podľa dohody Podľa dohody Podľa objemu Podľa dohody Podľa dohody 
 
Rozkonárené, lámavé alebo vodnaté dreviny ako napr. topoľ, vŕba, breza 

Obvod kmeňa do 50 cm Od 99€/ strom Od 79€/strom od 90€/ kontajner  +49€/strom +19€/strom 
Obvod kmeňa do 100 cm Podľa dohody Od 99€/ strom od 100€/ kontajner +69€/strom +24€/strom 
Obvod kmeňa do 150 cm Podľa dohody Od 119€/ strom od 120€/ kontajner +89€/strom +29€/strom 

Obvod kmeňa nad 150 cm Podľa dohody Podľa dohody Podľa objemu Podľa dohody Podľa dohody 

*Ceny sú orientačné, presnú cenu Vám vyčíslime pri obhliadke alebo po zaslaní fotiek stromu a okolia na info@prohight.sk. 
 
  
Cena je bez DPH, v cene je zahrnutá doprava v rámci Trnavy alebo Bratislavy.  
Mimo TT a BA si účtujeme 0,25 €/km a dopravca cca 1 €/km za pristavenie kontajnera. 
 
 

  Viac informácií:  
 

 Tel. :                    +421 915 435 575  
e-mail:   info@vyskovispecialisti.sk. 
    web:     www.vyskovispecialisti.sk 

  www.prohight.sk 


