
Ceník prací a služeb - platný od roku 2022 

 

PŘÍPRAVA POVRCHŮ STĚN A STROPŮ jednotka Kč/jednotka 

škrábání původní hlinkové malby m2 40 Kč 

škrabání akrylátové malby případně vápenné malby m2 od 70 Kč 

srovnání vystouplé malty či štuku zednickým škrabákem  (např. vystouplé el. šlice) bm 130 Kč 

rozmytí oškrábané plochy čistou vodou m2 32 Kč 

přebroušení a rozmytí oškrábané plochy vápenným mlékem (pačok) m2 50 Kč 

zpěnění oškrábané plochy štukem nebo keraštukem m2 130 Kč 

natahování perlinky s lepidlem (stěny, stropy) m2 230 Kč 

natahování perlinky s lepidlem (fabiony) bm 130 Kč  

bandážování spár a rohů bm 120 Kč 

akrylování prasklin a rohů bm 35 Kč 

lokální tmelení stěn a stropů před malováním m2 od 15 Kč 

lokální tmelení stěn a stropů po škrábání stávajících maleb m2 od 35 Kč 

aplikace hliníkových rohových profilů pod omítku, přetmelení bm 190 Kč 

přebroušení štuků a nových omítek m2 od 15 Kč 

strhávání tapet m2 od 75 Kč 

akrylátový penetrační nátěr m2 30 Kč 

2x aplikace sádrové stěrky (Nivelin) včetně broušení m2 230 Kč 

aplikace sádrové stěrky (Nivelin) včetně broušení (fabiony) bm 120 Kč 

štukování stěn a stropů vnitřním keraštukem m2 230 Kč 

štukování stěn a stropů vápeným štukem Hasit 160                                                               m2                    200 Kč 

izolování proteklých a nikotinových skvrn m2 od 180 Kč 

opalování linkrusty plamenem, broušení m2 od250 Kč  

 

 

 MALOVÁNÍ 
 

malování Primalex – Standart m2 45 Kč 

malování Primalex – Plus m2 50 Kč 

malování Primalex – Polar m2 85 Kč 

malování Het – Klasik m2 70 Kč 

malování Jupol/Ekonomik m2 63 Kč 

malování Jupol/Klasik m2 65 Kč 

malování Jupol/Gold m2 100 Kč 

malování Jupol/Latex Mat m2 120 Kč 

malování Jupol/Latex Satin m2 150 Kč 

malování Dulux (bílá) m2  120 Kč 

malování Dulux (barevné odstíny světlé) m2 od 180 Kč 

malování Dulux (barevné odstíny tmavší či tmavé) m2 od 240 Kč 

malování Primalex Inspiro (odstíny světlé) m2 od 100 Kč 

malování Primalex Inspiro (odstíny tmavší či tmavé) m2 od 150 Kč 



malování vysokotlakou technikou m2 od 50 Kč 

malování fasád m2 od 180 Kč 

ruční tónování barev – dle sytosti a odstínu m2 od 20 Kč 

izolace proteklých míst m2 od 180 Kč 

odstranění skvrn pomocí sava m2 75 Kč 

akrylátový penetrační nátěr m2 od 30 Kč 

protiplísňový nátěr m2 od 80 Kč 

vápenné nátěry (vápenným mlékem) m2 70 Kč 

dekorativní váleček barevný m2 100 Kč 

dekorativní váleček s leskem m2 120 Kč 

emailový nátěr m2 od 190 Kč 

latexový nátěr m2 od 120 Kč 

linkrusta od základu m2 od 490 Kč 

linkrusta obnova nátěrem m2 od 190 Kč 

extrémní podmínky 

(příliš mnoho nábytku, výška nad 4m, velká členitost,  

malé množství, práce na schodišti, aj. může navýšit cenu) 

 od +20% až do 100% 

 PŘÍPRAVNÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
 

maskování podlah (koberců, plovoucích podlah, aj.) 

silný igelit, papír m2 55 Kč 

maskování podlah (koberců, plovoucích podlah, aj.) 

speciální textilie m2 80 Kč 

maskování nábytku mikrotenovou folií m2 18 Kč 

olepování papírovou páskou bm 25 Kč 

olepovaní lepenkou (fasádní) bm 45 Kč 

sestěhování nábytku, smotání koberců, odstranění záclon, 

nastěhování, úklid, aj.  dle dohody  

olepovaní a maskování různých předmětů — vest. skříně, 

zárubně, parapety, obklady, aj. m2 45 Kč 

čištění koberců m2 60 Kč 

mytí oken po malování m2 od 75 Kč 

mytí znečištěních schodů (ručně běžnými prostředky) ks 75 Kč 

mytí ostatních zařízení a předmětů — obklady, zárubně, dveře, zábradlí, nábytek, osvětlení, vypínače, 

zásuvky, aj.  dle dohody 

úklid  po rekonstrukcích a stavbách  dle dohody 

(příliš mnoho nábytku, výška nad 4m, velká členitost,  

malé množství, práce na schodišti, aj. může navýšit cenu) od +20% až do 100% 

 

 LEPENÍ STROPNÍCH LIŠT, ROZET, KAZET, TAPET A BORDUR 
 

lepení stropních kazet m2 140 Kč 

lepení ozdobných lišt + dotmelení bm 200 Kč 

lepení bordur bm 150 Kč 



lepení rozet ks 420 Kč 

lepení tapet (perstrukta) m2 280 Kč 

lepení tapet (lehké) m2 250 Kč 

lepení tapet (težké) m2 380 kč 

lepení tapet (se vzorem) m2 480 Kč 

extrémní podmínky 

(příliš mnoho nábytku,výška nad 4m, velká členitost, 

malé množství, práce na schodišti, aj. může navýšit cenu) od +20% až do 100% 

 
 

 

 LAKÝRNICKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
 

opalování starých nátěrů truhlářských výrobků m2 550 Kč 

důkladné obroušení truhlářských výrobků m2 390 Kč  

napuštění 1x (fermež, primer, antibakterial) m2 130 Kč 

oprava, základní a vrchní nátěr schodišťových bočnic bm 260 Kč 

lokální tmelení truhlářských výrobků (3 druhy tmelů) m2 480 Kč  

odmašťování technickým benzínem m2 70 Kč 

přelakování oken typu Rekordky (panelový dům) m2 1.180 Kč 

přelakování špaletových oken s drobnými opravami m2 1.380 Kč 

truhlářské opravy, spasování a oprava mechanismu m2 od 240 Kč 

odstranění hliníkového těsnění (kovotěsu) bm 60 Kč 

doplnění sklenářského tmelu bm 60 Kč 

přesklívání (sklo 0,3mm) m2 790 Kč 

přesklívání (sklo 0,4mm) m2 900 Kč 

přelakování papírových dveří  ks od 2000 Kč 

nátěry dveří — profilované m2 od 1 480 Kč 

nátěry zárubní — kov ks od 850 Kč 

nátěry venkovních parapetů do šíře 30cm — plech  bm 300 Kč 

nátěry plechových okapů z venkovní strany  bm 330 Kč 

nátěry kovového zábradlí a mříží  m2 od 440 Kč 

nátěry litinových radiátorů 1 článek od 100 Kč 

nátěry kovových konstrukcí (syntetický antikorozní základní) m2 200 Kč 

nátěry kovových konstrukcí (syntetický antikorozní vrchní) m2 240 Kč 

speciální základní nátěry pozinkových a měděných plechů m2 240 Kč 

celková lakýrnická renovace špaletových oken profilovaných zárubní a dveří m2 2 590 Kč 

extrémní podmínky (příliš mnoho nábytku, 

výška nad 4m, velká členitost, malé množství, práce na schoeišti, aj. může navýšit cenu) od +20% až do 100% 
 

 

 FASÁDNÍ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
 

omytí fasády vysokotlakem m2 80 Kč 

oblepení, oříznutí okna m2 150 Kč 

hloubková venkovní penetrace m2 od 65 Kč 



běžná venkovní penetrace m2 od 50 Kč 

nátěry fasád akrylátovou barvou m2 od 190 Kč 

nátěry fasád silikátovou barvou m2 od 250 Kč 

nátěry fasád silikonovou barvou m2 od 300 Kč 

lešení na 1 měsíc: doprava-výstavba-pronájem m2 650 Kč 

plošina — rameno 18 m na 1 den kpl od 12 000 Kč 

montážní věž 8m na 1 týden kpl od 8 500 Kč 

montážní výtah – lávka na 1 týden kpl od 12 000 Kč 

horolezec na 1 den kpl od 8 000 Kč 

(příliš velká členitost, malé množství, práce na schodišti, aj. může navýšit cenu) od +20% až do 100% 
 

 

 DALŠÍ PRÁCE 
 

stěrkování podlah samonivelační stěrkou (hloubka do 4mm) m2 450 Kč  

zednické začištění drážek po elektrikářích cca 8cm (malta, štuk) bm 290 Kč 

zednické začištění drážek po rozvodu ústředního topení cca 12cm (malta, štuk) bm 380 Kč 

nahazovaní omítek maltou cca 2cm + štuk m2 850 Kč 

sanační omítky (nástřik + omítka + štuk) m2 1 400 Kč 

sanační štukování                                                                                                                           m2                     250Kč 

betonování podlah do hloubky 7cm  (v cene není karysít) m2 1 050 Kč 

pokládka pvc + lišty (bez materiálu) m2 320 Kč 

pokládka koberce (bez materiálu) m2 260 Kč 

soklík koberec 7cm (bez materiálu) bm 130 Kč 

pokládka plovoucí podlaha + obvodové lišty m2 390 Kč 

renovace parket m2 820 Kč 

výměna obvodových podlahových lišt m2 od 200 Kč 

naložení a odvoz suti – malý kontejner 3 kubíky ks 9 000 Kč 

naložení a odvoz komunálního odpadu malý kontejner 3 kubíky ks 11.000 Kč 

naložení a odvoz komunálního odpadu velký kontejner 9 kubíků ks 16 000 Kč 

bourací práce  dle dohody 

sádrokartonové podhledy a příčky m2 1 690 Kč 

stavění příček Ytong 7,5cm, perlinka + lepidlo m2 1 990 Kč 

stavění příček Ytong  10cm, perlinka + lepidlo  m2 2 590 Kč 

stavění příček Ytong 15cm, perlinka + lepidlo m2 3 290 Kč 

extrémní podmínky 

(příliš mnoho nábytku,výška nad 4m, velká členitost, 

malé množství, práce na schodišti, aj. může navýšit cenu) od +20% až do 100% 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.  

K celkové ceně je nutno připočítat 10% z celkové ceny a to na celkovou režii, ve které je zahrnuto: nákup a 

doprava materiálu, režie, parkování, hrubý úklid a likvidace drobného odpadu. 


