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PŘÍLOHA Č. 10a) ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Masarykovo náměstí 24/13, Ostrava 

 

Zpracovala: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

 

PIULOHA (3. 10a) ke smlouvé 6. ONL/MO/2017/13

Manuzil tiklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickai 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickai 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP éR, Masarykovo némésti 24/13, Ostrava

Zpracovalaz

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 
tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

Zékladni ustanoveni:

1. V prostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) lze provédét tiklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz C|.V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré t'1k|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci L'Jk|idu odpovidé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kod nepfedé
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen VedoucI' Liklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kédem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uklédat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pI"'ed odchodem uzamknout. Kliée od jednot|iVVch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch oko|nostI' opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smI'
z objektu odnést pouze k|I'E od L]k|idoVé mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejm'/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zen\'/ch prostor a pfedévéni kliéfi V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentra'tem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dt°Jk|adnéj§I' propréni épinavého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni déme do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime Vyidimanv mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime dria'k mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu dria'k mopu, druhy'I konec driéku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfl. Driék mopu Vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem Vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno proVa'dét
tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy V§echny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak lze mopem otééetjen téice).
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 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

 

 

 

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mI'stech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mI'sta VytFeme ruéné (lze
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tI'm zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhV konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pFi|oiI'me mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pFejI'idénI' prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do ko§I'ku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpfipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pI"'etoEI'me rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto pFI’padé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiI'VénI' chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V Eerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiI'Va' na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbe|I'ku nalijeme potfebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbe|I'ku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpoVI'dajI'cI' chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stfikneme neFedénV koncentrét na mytv povrch, nechéme chvili pfisobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou Liklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 
5. výtahy 

omytí vnitřních stěn výtahových klecí, omytí madel, vyleštění zrcadel, setření podlahy; omytí, 
leštění a setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
6. venkovní prostory (u východů z objektu) 

vyklepání rohoží, zametení, vysypání vytříděných odpadků do kontejnerů objektu 
 

7. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

8. úklid zimní venkovní 
dle podmínek meteorologické situace, podmínek objektů, podmínek sjednaných činností 
a dle požadavku příslušného správce objektu VZP. Zimní úklid je prováděn tak, aby odstranil 
veškeré zbytky ledu a sněhu a tím zabránil případnému zranění osob. 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby na's|edujI'cI' Einnosti nedo§|o ke zmaFenI' Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se §mouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setFenI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, Vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se émouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

vi/tahv
omyti vnitI"'nI'ch stén V3’/tahovf/ch kleci, omyti madel, Vy|e§ténI' zrcadel, setFenI' podlahy; omytI',
leéténi a setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se émouhami nebo
drobky,

venkovni prostory (u vvchodfl z objektu)
Vyk|epa'nI' rohoii, zameteni, Vysypéni VytFI'dén\'/ch odpadki] do kontejnerfl objektu

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.

fiklid zimn|'venkovn|'
dle podminek meteorologické situace, podminek objektfl, podminek sjednanf/ch Einnosti
a dle poiadavku pI"'I's|u§ného sprévce objektu VZP. ZimnI' tiklid je provédén tak, aby odstranil
Veékeré zbytky Iedu a snéhu a tI'm zabrénil pfipadnému zranéni osob.
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Specifikace objektu: 

 

Masarykovo náměstí 24/13, Ostrava 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

PO, ST – 16:00- 20:00 , ÚT,ČT,PÁ – 15:00 -19:00 

Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

Po odchodu uklízečka kóduje objekt  

 

 

Celkový počet podlaží: 6 (1PP, 1 NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP): 4075 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 2274 m2 

Komunikační: 942 m2 

Sklady, spisovny: 567 m2 

Hygienická-toalety: 62 m2 

Hygienická-sprchy, umývárny: 87 m2 

Sociální: 103 m2 

Technologická-výtah: 8 m2 

Ostatní-serverovna, VZT: 31 m2 

Úklidová místnost: ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Masarykovo némésti 24/13, Ostrava

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

PO, ST — 16:00— 20:00, L’JT,<":T,P/S — 15:00 -19:00

Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Po odchodu uklizeéka kéduje objekt

celkovy poc'et podIaz'i: 6 (1PP, 1 NP, ZNP, 3NP, 4NP, 5NP): 4075 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 2274 m2

Komunikaéniz 942 m2

Sklady, spisovny: 567 m2

Hygienické—toa|ety: 62 m2

Hygienické—sprchy, umvvérnyz 87 m2

Sociélniz 103 m2

Techno|ogické—v\'/tah: 8 m2

OstatnI'—serverovna, VZT: 31 m2

Uklidové mistnost: ano
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, 191 zaměstnanců 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 2 205 

dlažba 762 

PVC 492 

beton 468 

plocha WC + umýváren(dlažba) 149 

celkem plocha 4 075 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 217 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 217 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 12 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(72 ks) 72 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 2 205 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 300 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, jednokřídlé (ks) 280 

dveře včetně zárubní a kování (ks), dvoukřídlé (17) a posuvné (1ks) 18 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií, prosklené výlohy (m2) * 1 540 

skla - přepážky(m2)* 16 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 11 

čištění osvětlovacích těles -754ks (531 - stropní zářivky, 223 kulaté nástěnné) 

radiátory(ks) 190 

čištění balkonů a teras(m2) 12 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 2 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 135 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

Ostrava, Masarykovo na'méstI' 24/13, 191 zaméstnancii

celkem mz
Specifikace plochy

koberec 2 205

dlaiba 762

PVC 492

beton 468

plocha WC + umf/véren(d|aiba) 149

celkem plocha 4 075

Dal§i poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks) 217

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks) 217

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks) 12

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adt°J(72 ks) 72

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..) I

stI'rénI' prachu \/

vymeténi pavuéin \/

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2) 2 205

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks) 300

venkovni t]k|id(m2) 0

zimnI' t'1k|id(m2) 0

dvefe véetné zérubni a kovéni, jednokI"I'd|é (ks) 280

dvefe véetné zérubni a kovéni (ks), dvoukfidlé (17) a posuvné (lks) 18

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ialuzii, prosklené vf/Iohy (m2) * 1 540

skla - pFepéiky(m2)* 16

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2) 11

éiéténi osvétlovacich téles -754ks (531 - stropni zéfivky, 223 kulaté nésténné) \/

radiétory(ks) 190

éiéténi balkonfl a teras(m2) 12

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfl (néjezdovvch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm) 135

éiéténi anglickvch dvorkfl 0
* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10b) ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

 

 

Zpracovala: 

xxxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA (3. 10b) ke smlouvé 6. ONL/MO/2017/13

Manuzil liklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickzi 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickzi 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP C‘R, Sokolskzi tfida 1/267, 702 00 Ostrava, Moravskzi Ostrava

Zpracovalaz

xxxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 
tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

Zékladni ustanoveni:

1. V prostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) lze provédét tiklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz C|.V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré Liklidové préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci L'Jk|idu odpovidé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kod nepfedé
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi vidy jen Vedouci (Jklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kédem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uklédat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pI"'ed odchodem uzamknout. Kliée od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch okolnosti opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smi
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejnf/ch za’sad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni k|I'EL°J V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentra'tem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dflk|adnéj§I' propra'mI' §pinaVého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni da'me do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime VyidI'manV mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime driék mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu driék mopu, druh\'/ konec dria'ku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfi. Driék mopu vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem Vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno provédét
tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli vidy V§echny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak lze mopem otééetjen téice).

2
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 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

 

 

 

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mistech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mista VytFeme ruéné (lze
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tim zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhv konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pfiloiime mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pfejiidéni prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpiipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pfetoéime rukojet' i skosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto piipadé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvi vody a piidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V éerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbe|I'kl°J.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiI'Va' na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbeliku nalijeme potiebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbeliku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpovidajici chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stfikneme neFedénV koncentrét na mytv povrch, nechéme chvili pfisobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou tiklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. výtahy 

omytí vnitřních stěn výtahových klecí, omytí madel, vyleštění zrcadel, setření podlahy; omytí, 
leštění a setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
 

5. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby nésledujici éinnosti nedo§|o ke zmafeni Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfl,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se émouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfi, oéista dVeFI', oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setI"'enI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, Vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou VVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztira'nI'
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se émouhami nebo
drobky,

vi/tahv
omyti vnitI"'nI'ch stén V3’/tahovf/ch kleci, omyti madel, Vy|e§ténI' zrcadel, setFenI' podlahy; omytI',
leéténi a setFenI' je provédéno tak, aby po proVedenI' nebyl setfenv povrch se émouhami nebo
drobky,

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.
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Specifikace objektu: 

 

Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

Po, St 17,00 – 19,00; Út, Čt, Pá 15,00 – 17,00  

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

Po skončení úklidu, uklízečka kóduje objekt 

 

 

Celkový počet podlaží: 4 (suterén, 1NP, 5NP, 6NP): 949,33 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 492,43 m2 

Komunikační: 195,10 m2 

Sklady, spisovny: 214,08 m2 

Hygienická-toalety: 13,10 m2 

Hygienická-sprchy, umývárny: 10,00 m2 

Sociální (kuchyňky): 19,62 m2 

Technologická-výtah: 5,00 m2 

Úklidová místnost: ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Sokolskzi ti"ida 1/267, 702 00 Ostrava, Moravskzi Ostrava

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

Po, St 17,00 — 19,00; Ut, ét, Pé 15,00 — 17,00

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Po skonéeni Liklidu, uklizeéka kéduje objekt

Celkovfi poEet podlaii: 4 (suterén, 1NP, 5NP, 6NP): 949,33 m2

Specifikace ploch v celé budové:

Kanceléfskéz 492,43 m2

Komunikaéniz 195,10 m2

Sklady, spisovny: 214,08 m2

Hygienické—toa|ety: 13,10 m2

Hygienické—sprchy, umvvérnyz 10,00 m2

Sociélni (kuchyr"1ky): 19,62 m2

Techno|ogické—v\'/tah: 5,00 m2

Uklidové mistnost: ano
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Ostrava, Sokolská třída 1/267, 25 zaměstnanců 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 492 

dlažba 200 

PVC 136 

beton 98 

plocha WC + umýváren(dlažba) 23 

celkem plocha 949 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 42 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 42 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 7 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 5 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 492 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 60 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, jednokřídlé (ks) 36 

dveře včetně zárubní a kování-dvoukřídlé (4 ks), dvoukřídlé vstupní dveře (2 ks) 6 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií, prosklené výlohy (m2) * 424 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 3 

čištění osvětlovacích těles - kulaté:20 ks; zářivky: 114 ks   134 

radiátory(ks) 36 

čištění balkonů a teras(m2) 62 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 2 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 47 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

Ostrava, Sokolské tfida 1/267, 25 zaméstnancfi

celkem m2
Specifikace plochy

koberec 492

dlaiba 200

PVC 136

beton 98

plocha WC + umf/véren(d|aiba) 23

celkem plocha 949

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynéseni ko§L"1(ks) 42

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks) 42

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks) 7

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adfl(ks) 5

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruEniky,my'/d|o..) /

stI'rénI' prachu \/

vymeténi pavuéin \/

éisténi kobercfl mokrou cestou (m2) 492

éisténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks) 60

venkovni t'Jk|id(m2) 0

zimnI' t'1k|id(m2)

dvefe véetné zérubni a kovéni, jednokI"I'd|é (ks) 36

dvefe véetné zérubni a kovéni-dvoukfidlé (4 ks), dvoukfidlé vstupni dvefe (2 ks) 6

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ialuzii, prosklené vf/Iohy (m2) * 424

skla - pFepéiky(m2)* 0

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2) 3

éisténi osvétlovacich téles - ku|até:20 ks; za'Fivky: 114 ks 134

radiétory(ks) 36

éisténi balkonfl a teras(m2) 62

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm) 47

éisténi anglickvch dvorkfl 0
* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10c)  ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Hlavní třída 686/102, 708 00 Ostrava Poruba 

 

 

Zpracovala: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA C. 10c) ke smlouvé 5. ONL/MO/2017/13

Manuzil tiklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickai 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickai 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP éR, Hlavni t1"‘ida 686/102, 708 00 Ostrava Poruba

Zpracovalaz

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 
tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

Zékladni ustanoveni:

1. V prostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) lze provédét tiklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz C|.V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré L'Jk|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci L'Jk|idu odpovidé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kod nepfedé
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen Vedouci tiklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kédem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uklédat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pI"'ed odchodem uzamknout. Kliée od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch okolnosti opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smi
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejnf/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni k|I'EL°J V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentra'tem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dflk|adnéj§I' propra'mI' §pinaVého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni da'me do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime VyidI'manV mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime driék mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu driék mopu, druh\'/ konec dria'ku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfi. Driék mopu vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem Vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno provédét
tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy V§echny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak lze mopem otééetjen téice).

2
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 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

 

 

 

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhvmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mistech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mista vytfeme ruéné (lze
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tim zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druh\'/ konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pfiloiime mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pfejiidéni prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pfidavkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké véci.
0 Vpiipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pfetoéime rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiivé védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto piipadé nezéleii na barvé védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) v Fedéni
dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety

0 v modrém kbeliku vidy méchéme modrou Liklidovou textilii a v Eerveném (mflie bvt i
i|uty'I, nebo ze|en\'/) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se vidy pouiI'va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni piistroje apod.)

0 Zluté textilie se vidy pouiI'va' na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbeliku nalijeme potiebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbeliku, vidy v ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinavé povrchy méchéme ve védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchovf/ch koutfi, van:

0 Na myti vi’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpovidajici chemii nafedénou nebo
nefedénou ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stfikneme neFedén\'/ koncentrét na mytv povrch, nechéme chvili pfisobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setFeme vlhkou tiklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 

5. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpfisobem, aby nés|edujI'cI' éinnosti nedo§|o ke zmafeni Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se émouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), |e§ténI' baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' kovéni, skel, zrcadel, Vlhké setFenI' podlah; setFenI' a Ieéténi
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, Vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se émouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.
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Specifikace objektu: 

 

Hlavní třída 686/102, 708 00 Ostrava Poruba 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

Po, St 17,00 – 19,00; Út, Čt, Pá 16,00 – 18,00  

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

 

 

 

Celkový počet podlaží: 1 (1PP): 67 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 50 m2 

Hygienická-toalety: 1 m2 

Hygienická-sprchy, umývárny: 1 m2 

Sociální: 15 m2 

Úklidová místnost: ne, skladování materiálu a nářadí k úklidu bude umožněno na vyhrazeném místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Hlavni t1"ida 686/102, 708 00 Ostrava Poruba

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

Po, St 17,00 — 19,00; Ut, ét, Pé 16,00 — 18,00

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Celkovfi po&'et podlaii: 1 (1PP): 67 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 50 m2

Hygienické—toa|ety: 1 m2

Hygienické—sprchy, umvvérnyz 1 m2

Sociélniz 15 m2

Uklidové mistnost: ne, skladovéni materiélu a néFadI' k tiklidu bude umoinéno na vyhrazeném misté
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Ostrava-Poruba, Hlavní třída 686/102,  2 zaměstnanci, 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 50 

dlažba 0 

PVC 15 

plocha WC + umýváren(dlažba) 2 

celkem plocha 67 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 4 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 4 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 1 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 1 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 50 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 6 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování* - 5 ks (3 jednokřídlé, 2 dvoukř.) 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií(m2) * 8 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 0 

čištění osvětlovacích těles(ks) - 10ks (zářivky) 

radiátory(ks) 2 

čištění balkonů a teras(m2) 0 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 0 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 0 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

Ostrava-Poruba, Hlavni tfida 686/102, 2 zaméstnanci,

Specifikace plochy
celkem m2

koberec 50

dlaiba 0

PVC 15

plocha WC + um\'/véren(d|aiba) 2

celkem plocha 67

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks)

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks)

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks)

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adfl(ks)

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..)

stI'rénI' prachu

vymeténi pavuéin \\\HH-I:-I:

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2) L11 0

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks)

venkovni t]k|id(m2)

zimnI' t'1k|id(m2)

dvefe véetné zérubni a kovénI'* - 5 ks (3 jednokfidlé, 2 dvoukf.)

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ia|uziI'(m2) *

skla - pFepéiky(m2)*

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2)

éiéténi osvétlovacich té|es(ks) - 10ks (zé‘r'ivky)

radiétory(ks)

éiéténi balkonfl a teras(m2)

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm)

éiéténi anglickvch dvorkfl oooooooN\oooo\ooo\
* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10d)  ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Svornosti 2/86 , 73601 Havířov - Město 

 

 

Zpracoval: 

xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA (3. 10d) ke smlouvé 5. ONL/MO/2017/13

Manuzil liklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickzi 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickzi 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP CR, Svornosti 2/86 , 73601 Havii"0v - Mésto

Zpracovalz

xxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 

Zékladni ustanoveni:

1. Vprostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) Ize provédét Uklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz CLV. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré L'Jk|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci Liklidu odpoVI'dé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kéd nepFeda'
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen Vedouci tiklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kodem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uk|a'dat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pFed odchodem uzamknout. K|I'Ee od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch oko|nostI' opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smI'
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejm'/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni kliéfi V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentrétem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dt°Jk|adnéj§I' propréni épinavého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni déme do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime Vyidimanv mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime dria'k mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu dria'k mopu, druhy'I konec driéku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfl. Driék mopu Vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem Vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno proVa'dét
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tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

 

tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy Vsechny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak Ize mopem otééetjen téice).

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mI'stech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mI'sta VytFeme ruéné (Ize
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tI'm zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhV konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pFi|oiI'me mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pFejI'idénI' prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpfipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pI"'etoEI'me rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto pFI’padé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiI'VénI' chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V Eerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiI'Va' na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbe|I'ku nalijeme potfebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbe|I'ku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpoVI'dajI'cI' chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stI"'I'kneme neFedénV koncentrét na mytV povrch, nechéme chVI'|i pflsobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou Liklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 
5. venkovní prostory (u východů z objektu) 

vyklepání rohoží, zametení, vysypání vytříděných odpadků do kontejnerů objektu 
 

6. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

7. úklid zimní venkovní 
dle podmínek meteorologické situace, podmínek objektů, podmínek sjednaných činností 
a dle požadavku příslušného správce objektu VZP. Zimní úklid je prováděn tak, aby odstranil 
veškeré zbytky ledu a sněhu a tím zabránil případnému zranění osob. 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby na's|edujI'cI' Einnosti nedo§|o ke zmaFenI' Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se §mouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setI"'enI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se §mouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

venkovni prostory (u vvchodfl z objektu)
Vyk|epa'nI' rohoii, zameteni, Vysypéni VytFI'dén\'/ch odpadki] do kontejnerfl objektu

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.

fiklid zimn|'venkovn|'
dle podminek meteorologické situace, podminek objektfl, podminek sjednanf/ch Einnosti
a dle poiadavku pI"'I's|u§ného sprévce objektu VZP. ZimnI' tiklid je provédén tak, aby odstranil
Veékeré zbytky Iedu a snéhu a tI'm zabrénil pfipadnému zranéni osob.



5 
 

Specifikace objektu: 

 

Svornosti 2/86,  73601 Havířov - Město 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

Po – Pá  7,30 – 8,30 

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

 

 

Celkový počet podlaží: 1 (1NP):  80 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 80 m2 

Úklidová místnost: ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Svornosti 2/86, 73601 Havifov - Mésto

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

Po — Pé 7,30 — 8,30

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Celkovfi po&'et podlaii: 1 (1NP): 80 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 80 m2

Uklidové mistnost: ano
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Havířov-Město, Svornosti 2/86,  3 zaměstnanci, 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 80 

dlažba 0 

PVC 0 

plocha WC + umýváren(dlažba) 0 

celkem plocha 80 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 4 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 4 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 0 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 0 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 80 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 9 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, jednokřídlé (4 ks) 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií(m2) * 28 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 0 

čištění osvětlovacích těles - 16ks (stropní zářivky) 

radiátory(ks) 8 

čištění balkonů a teras(m2) 0 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 0 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 0 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

 

 

 

Havifov-Mésto, Svornosti 2/86, 3 zaméstnanci,

Specifikace plochy
celkem m2

koberec 80

dlaiba

PVC

plocha WC + um\'/véren(d|aiba)

celkem plocha 80

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks)

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks)

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks)

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adL"J(ks)

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..)

stI'rénI' prachu

vymeténi pavuéin \\\OO-I>-I>

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2) 00O

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks) KO

venkovni t]k|id(m2) O

zimnI' t'1k|id(m2) O

dvefe véetné zérubni a kovéni, jednokI"I'd|é (4 ks) \

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ia|uziI'(m2) * N 00

skla - pFepéiky(m2)*

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2)

éiéténi osvétlovacich téles - 16ks (stropni zéfivky)

radiétory(ks)

éiéténi balkonfl a teras(m2)

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm)

éiéténi anglickvch dvorkfl OOOOOOO0O\OO

* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10e)  ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Masarykova 1325, 73514  Orlová - Lutyně 

 

 

Zpracoval: 

xxxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA C. 10c) ke smlouvé 5. ONL/MO/2017/13

Manuzil tiklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickai 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickai 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP éR, Masarykova 1325, 73514 Orlové - Lutyné

Zpracovalz

xxxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

Zékladni ustanoveni:

1. Vprostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) Ize provédét Uklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz CLV. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré L'Jk|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci Liklidu odpoVI'dé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kéd nepFeda'
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen Vedouci tiklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kodem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uk|a'dat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pFed odchodem uzamknout. K|I'Ee od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch oko|nostI' opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smI'
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejm'/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni kliéfi V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentrétem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dt°Jk|adnéj§I' propréni épinavého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni déme do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime Vyidimanv mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime dria'k mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu dria'k mopu, druhy'I konec driéku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfl. Driék mopu Vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.
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 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 
tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno proVa'dét
tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy Vsechny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak Ize mopem otééetjen téice).

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mI'stech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mI'sta VytFeme ruéné (Ize
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tI'm zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhV konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pFi|oiI'me mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pFejI'idénI' prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpfipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pI"'etoEI'me rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto pFI’padé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiI'VénI' chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V Eerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiivé na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbe|I'ku nalijeme potfebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbe|I'ku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpoVI'dajI'cI' chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stI"'I'kneme neFedénV koncentrét na mytV povrch, nechéme chVI'|i pflsobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou tiklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 
5. venkovní prostory (u východů z objektu) 

vyklepání rohoží, zametení, vysypání vytříděných odpadků do kontejnerů objektu 
 

6. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

7. úklid zimní venkovní 
dle podmínek meteorologické situace, podmínek objektů, podmínek sjednaných činností 
a dle požadavku příslušného správce objektu VZP. Zimní úklid je prováděn tak, aby odstranil 
veškeré zbytky ledu a sněhu a tím zabránil případnému zranění osob. 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby na's|edujI'cI' Einnosti nedo§|o ke zmaFenI' Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se émouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setI"'enI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se émouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

venkovni prostory (u vvchodfl z objektu)
Vyk|epa'nI' rohoii, zameteni, Vysypéni VytFI'dén\'/ch odpadki] do kontejnerfl objektu

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.

fiklid zimn|'venkovn|'
dle podminek meteorologické situace, podminek objektfl, podminek sjednanf/ch Einnosti
a dle poiadavku pI"'I's|u§ného sprévce objektu VZP. ZimnI' tiklid je provédén tak, aby odstranil
Veékeré zbytky Iedu a snéhu a tI'm zabrénil pfipadnému zranéni osob.
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Specifikace objektu: 

 

Masarykova 1325, 73514 Orlová - Lutyně 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

Po – Čt  14,30 – 15,00 

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

 

 

Celkový počet podlaží: 1 (2NP): 33 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 33 m2 

Úklidová místnost: ne, skladování materiálu a nářadí k úklidu bude umožněno na vyhrazeném místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Masarykova 1325, 73514 Orlovzi - Lutyné

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

Po — Ct 14,30 — 15,00

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Celkovfi po&'et podlaii: 1 (ZNP): 33 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 33 m2

Uklidové mistnost: ne, skladovéni materiélu a néFadI' k tiklidu bude umoinéno na vyhrazeném misté
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Orlová-Lutyně, Masarykova 1325, 1 zaměstnanec, 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 33 

dlažba 0 

PVC 0 

plocha WC + umýváren(dlažba) 0 

celkem plocha 33 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 2 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 2 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 0 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 0 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 33 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 3 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, jednokřídlé 4ks 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií(m2) * 8 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 0 

čištění osvětlovacích těles 10ks (stropní zářivky) 

radiátory(ks) 4 

čištění balkonů a teras(m2) 0 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 0 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 0 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

Orlové-Lutyné, Masarykova 1325, 1 zaméstnanec,

Specifikace plochy
celkem m2

koberec 33

dlaiba

PVC

plocha WC + um\'/véren(d|aiba)

celkem plocha 33

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks)

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks)

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks)

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adfl(ks)

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..)

stI'rénI' prachu

vymeténi pavuéin \\\ooNN

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2) U) U)

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks)

venkovni t]k|id(m2)

zimnI' t'1k|id(m2)

dvefe véetné zérubni a kovéni, jednokI"I'd|é 4ks

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ia|uziI'(m2) *

skla - pFepéiky(m2)*

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2)

éiéténi osvétlovacich téles 10ks (stropni zéfivky)

radiétory(ks)

éiéténi balkonfl a teras(m2)

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm)

éiéténi anglickvch dvorkfl
* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10f) ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Masarykovo nám. 939, 73581 Bohumín 

 

 

Zpracoval: 

xxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA C. 10f) ke smlouvé 6. ONL/MO/2017/13

Manuzil tiklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickai 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickai 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP (“:R, Masarykovo nzim. 939, 73581 Bohumin

Zpracovalz

xxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 

Zékladni ustanoveni:

1. Vprostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) Ize provédét Uklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz CLV. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré L'Jk|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci Liklidu odpoVI'dé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kéd nepFeda'
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen Vedouci tiklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kodem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uk|a'dat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pFed odchodem uzamknout. K|I'Ee od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch oko|nostI' opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smI'
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejm'/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni kliéfi V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentrétem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dt°Jk|adnéj§I' propréni épinavého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni déme do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime Vyidimanv mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime dria'k mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu dria'k mopu, druhy'I konec driéku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfl. Driék mopu Vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem Vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno proVa'dét
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tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

 

tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy Vsechny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak Ize mopem otééetjen téice).

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mI'stech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mI'sta VytFeme ruéné (Ize
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tI'm zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhV konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pFi|oiI'me mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pFejI'idénI' prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpfipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pI"'etoEI'me rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto pFI’padé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiI'VénI' chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V Eerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiI'Va' na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbe|I'ku nalijeme potfebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbe|I'ku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpoVI'dajI'cI' chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stI"'I'kneme neFedénV koncentrét na mytV povrch, nechéme chVI'|i pflsobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou Liklidovou textilii.
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POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 
5. venkovní prostory (u východů z objektu) 

vyklepání rohoží, zametení, vysypání vytříděných odpadků do kontejnerů objektu 
 

6. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

7. úklid zimní venkovní 
dle podmínek meteorologické situace, podmínek objektů, podmínek sjednaných činností 
a dle požadavku příslušného správce objektu VZP. Zimní úklid je prováděn tak, aby odstranil 
veškeré zbytky ledu a sněhu a tím zabránil případnému zranění osob. 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby na's|edujI'cI' Einnosti nedo§|o ke zmaFenI' Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se §mouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setI"'enI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se §mouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

venkovni prostory (u vvchodfl z objektu)
Vyk|epa'nI' rohoii, zameteni, Vysypéni VytFI'dén\'/ch odpadki] do kontejnerfl objektu

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.

fiklid zimn|'venkovn|'
dle podminek meteorologické situace, podminek objektfl, podminek sjednanf/ch Einnosti
a dle poiadavku pI"'I's|u§ného sprévce objektu VZP. ZimnI' tiklid je provédén tak, aby odstranil
Veékeré zbytky Iedu a snéhu a tI'm zabrénil pfipadnému zranéni osob.
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Specifikace objektu: 

 

Masarykovo nám. 939, 73581 Bohumín 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

St 16,00 – 17,00  

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

 

 

Celkový počet podlaží: 1 (2PP): 39 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 35 m2 

Hygienická-toalety: 4 m2 

Úklidová místnost: ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Masarykovo nzim. 939, 73581 Bohumin

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

St 16,00 — 17,00

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Celkovfi po&'et podlaii: 1 (ZPP): 39 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 35 m2

Hygienické—toa|ety: 4 m2

Uklidové mistnost: ano
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TYP PRACOVIŠTĚ  B 
 

Bohumín, Nám. T.G. Masaryka 939, 1 zaměstnanec, 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 35 

dlažba 0 

PVC 0 

plocha WC + umýváren(dlažba) 4 

celkem plocha 39 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 2 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 2 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 0 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 0 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 35 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 3 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, jednokřídlé (ks) 2 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií(m2) * 18 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 0 

čištění osvětlovacích těles - 14 ks (zářivky) 

radiátory(ks) 2 

čištění balkonů a teras(m2) 0 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 0 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 0 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

 

Bohumin, Ném. T.G. Masaryka 939, 1 zaméstnanec,

Specifikace plochy
celkem m2

koberec 35

dlaiba

PVC

plocha WC + um\'/véren(d|aiba)

celkem plocha 39

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks)

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks)

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks)

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adfl(ks)

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..)

stI'rénI' prachu

vymeténi pavuéin \\\ooNN

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2)

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks) LU

venkovni t]k|id(m2) O

zimnI' t'1k|id(m2)

dvefe véetné zérubni a kovéni, jednokI"I'd|é (ks) N

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ia|uziI'(m2) * |—\ 00

skla - pFepéiky(m2)*

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2)

éiéténi osvétlovacich téles - 14 ks (zé‘r'ivky)

radiétory(ks)

éiéténi balkonfl a teras(m2)

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm)

éiéténi anglickvch dvorkfl OOOOOOON\OO

* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak
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PŘÍLOHA Č. 10g) ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Manuál úklidových prací ke smlouvě č. ONL/MO/2017/13 

 

 

Objednatel úklidových prací:   VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3 

 

Poskytovatel:   HPF CleanCat s.r.o., Keramická 602/19, Ostrava 

 

Výkon úklidových prací: 

Objekt VZP ČR, Náměstí ČSA 1223/9,   73701 Český Těšín 

 

 

Zpracoval: 

xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí oddělení úklidových služeb společnosti HPF CleanCat s.r.o. 

 

Dne:   29.8.2018 

 

 

 

Za VZP: ……………………………………….   

Za HPF CleanCat:  …………………………… 

 

 

 

PIULOHA C. 10g) ke smlouvé 6. ONL/MO/2017/13

Manuzil tiklidovych praci ke smlouvé E. ONL/MO/2017/13

Objednatel liklidovych praci: VZP éR, Orlickai 2020/4, Praha 3

Poskytovatelz HPF CleanCat s.r.o., Keramickai 602/19, Ostrava

Vykon liklidovych praci:

Objekt VZP (:12, Na’1méstiCSA 1223/9, 73701 (‘Jesky Té§in

Zpracovalz

xxxxxxxxxxxxx

Vedouci oddéleni liklidovych sluieb spoleénosti HPF CleanCat s.r.o.

Dne: 29.8.2018

Za VZP: ............................................ ..

Za HPF CleanCat: ............................... ..
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Základní ustanovení: 

1. V prostorách se zvláštním režimem (tzv. zabezpečené oblasti) lze provádět úklid jen 
v přítomnosti zástupce Objednatele. Časy úklidu v zabezpečených prostorech určuje Objednatel,  

2. pokud bude výkonný pracovník provádět úklid v objektu, ve kterém se již nebudou vyskytovat 
žádní zaměstnanci Objednatele, je povinen po ukončení prací při odchodu tento objekt 
uzamknout a zakódovat za použití bezpečnostního kódu (viz Čl. V. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy), 
který obdrží od pracovníka Poskytovatele odpovědného za veškeré úklidové práce v daném 
objektu (dále jen „vedoucí úklidu“ – viz Příloha č. 6 Smlouvy),    

3. vedoucí úklidu odpovídá za jakékoliv zneužití bezpečnostního kódu a za to, že tento kód nepředá 
a nevyzradí žádné jiné osobě. Odkódovat objekt smí vždy jen vedoucí úklidu osobně svým a pro 
tento účel přiděleným bezpečnostním kódem, 

4. klíče od jednotlivých místností objektu se musejí ukládat do k tomu určené skříňky umístěné 
v úklidové místnosti a tuto skříňku je nutno před odchodem uzamknout. Klíče od jednotlivých 
místností objektu nesmí za žádných okolností opustit objekt. Pracovník Poskytovatele smí 
z objektu odnést pouze klíč od úklidové místnosti. Odchylky od v tomto odstavci uvedené praxe 
budou Smluvními stranami řešeny operativně, avšak při dodržení stejných zásad,  

5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů v jednotlivých objektech Objednatele, 
bude dohodnut samostatným zápisem mezi odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

 

Manuál úklidu: 
 

Mytí podlah a schodů za pomocí dvouvědra, ždímáku a držáku mopu na tyči 

nachystání dvouvědra : 

 do červeného kbelíku dáme pouze 1 – 2 litry vody bez jakéhokoliv koncentrátu 

 do modrého vědra nalijeme čistou vodu dle potřeby (rozsáhlosti úklidových ploch) a do ní 
nalijeme úklidovou chemii (přes odměrku) v ředění dle návodu k užívání chemie či etikety 

 ždímák musí být umístěn vždy nad červeným vědrem 
 

vlastní mycí postup : 

 vezmeme vypraný mop a namočíme jej v koncentrátu (modré vědro), nebo již použitý 
mop který nejdřív propláchneme v červeném vědru s vodou, vyždímáme ve ždímáku a 
následně propláchneme v modrém vědru s koncentrátem a opět vyždímáme. Tento 
postup je nutný, zabezpečuje důkladnější proprání špinavého mopu, pomalejší 
znečišťování koncentrátu (úspora vody a času). 

 Po té je mop připraven k použití, v případě potřeby důkladnějšího vyždímání dáme do 
ždímáku vložku, nebo použijeme jako vložku poskládáný mop. 

 položíme vyždímaný mop na podlahu kapsami směrem nahoru, nasadíme držák mopu 
do jedné kapsy, sešlápneme magnet a současným tahem rukojeti směrem nahoru 
zlomíme v kloubu držák mopu, druhý konec držáku mopu nasměrujeme na prázdnou 
kapsu mopu a rukojeť držáku mopu zatlačíme směrem dolů. Držák mopu vklouzne do 
prázdné kapsy a zajistí se magnetem. V případě že kapsy jsou na těsně obepnuty kolem 
držáku mopu, skrčeny nebo seprány je možno si pomoci rukou. Je nutno ovšem trénovat 
výše uvedený způsob, jelikož urychluje práci. 

Zékladni ustanoveni:

1. Vprostoréch se zV|a'|§tnI'm reiimem (tzv. zabezpeéené oblasti) Ize provédét Uklid jen
V pfitomnosti zéstupce Objednatele. Casy Liklidu V zabezpeéenf/ch prostorech uréuje Objednatel,

2. pokud bude V\'/konnV pracovnik provédét Clklid V objektu, ve kterém se jii nebudou vyskytovat
ia’dnI' zaméstnanci Objednatele, je povinen po ukonéeni praci pFi odchodu tento objekt
uzamknout a zakédovat za pouiiti bezpeénostniho kédu (Viz CLV. odst. 2 bod 2.3 Smlouvy),
kterV obdrii od pracovnika Poskytovatele odpovédného za Ve§keré L'Jk|idoVé préce Vdaném
objektu (da'|e jen ,,VedoucI'L'1k|idu” —viz PI"'I'|oha E. 6 Smlouvy),

3. Vedouci Liklidu odpoVI'dé za jakékoliv zneuiiti bezpeénostniho kédu a 2a to, ie tento kéd nepFeda'
a neVyzradI' iédné jiné osobé. Odkédovat objekt smi Vidy jen Vedouci tiklidu osobné sV\'/m a pro
tento tiéel pfidélenf/m bezpeénostnim kodem,

4. k|I'<':e od jednot|iV\'/ch mistnosti objektu se museji uk|a'dat do ktomu uréené skFI'r"1ky umisténé
V tiklidové mistnosti a tuto skfifiku je nutno pFed odchodem uzamknout. K|I'Ee od jednotlivf/ch
mI'stnostI' objektu nesmI' za iédnf/ch oko|nostI' opustit objekt. Pracovnik Poskytovatele smI'
z objektu odnést pouze k|I'E od Liklidové mI’stnosti. Odchylky od V tomto odstavci uvedené praxe
budou Smluvnimi stranami Feéeny operativné, aV§ak pfi dodrieni stejm'/ch zésad,

5. Reiim odemykéni uk|I'zem'Ich prostor a pfedévéni kliéfi V jednotlivf/ch objektech Objednatele,
bude dohodnut samostatnf/m zépisem mezi odpovédnf/mi za'stupci Smluvnich stran.

Manua'|I.'1k|idu:

Myti podlah a schodfi za pomoci dvouvédra, idiméku a driéku mopu na tyéi

nachysténi dvouvédra :

0 do Eerveného kbe|I'ku déme pouze 1 — 2 litry Vody bezjakéhokoliv koncentrétu
0 do modrého Védra nalijeme Eistou Vodu dle potfeby (rozséhlosti tiklidovf/ch ploch) a do nI'

nalijeme tiklidovou chemii (pFes odmérku) V Fedéni dle névodu k uiivéni chemie Ei etikety
0 idI'ma'k musI' bVt umistén Vidy nad Eervenf/m védrem

v|astnI' mycI' postup :

0 vezmeme VypranV mop a namoéime jej V koncentrétu (modré Védro), nebo jii pouiitv
mop kterV nejdFI'V propléchneme véerveném Védru svodou, vyidiméme Ve idiméku a
nésledné propléchneme Vmodrém Védru skoncentrétem a opét Vyidiméme. Tento
postup je nutn\'/, zabezpeéuje dt°Jk|adnéj§I' propréni épinavého mopu, poma|ej§I'
zneEi§t'ovénI' koncentrétu (tispora Vody a Easu).

0 Po té je mop pfipraven k pouiiti, V pfipadé potfeby dt°Jk|adnéj§I'ho Vyidiméni déme do
idI'ma'ku vloiku, nebo pouiijeme jako Vloiku posklédénv mop.

0 poloiime Vyidimanv mop na podlahu kapsami smérem nahoru, nasadime dria'k mopu
do jedné kapsy, se§|épneme magnet a souéasnf/m tahem rukojeti smérem nahoru
zlomime Vkloubu dria'k mopu, druhy'I konec driéku mopu nasmérujeme na prézdnou
kapsu mopu a rukojet' driéku mopu zatlaéime smérem dolfl. Driék mopu Vklouzne do
prézdné kapsy a zajisti se magnetem. V pFI’padé ie kapsy jsou na tésné obepnuty kolem
driéku mopu, skréeny nebo seprény je moino si pomoci rukou. Je nutno oV§em trénovat
V3’/§e uVedenV zpL°1sob,je|ikoi urychluje préci.
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 S takto připraveným mopem na držáku umyjeme nejdřív kouty a rohy v dosahu a poté 
osmičkovým způsobem pokračujeme směrem vzad. Osmičkový způsob je nutno provádět 
tak, abychom současně používali mop k zametání tuhých nečistot a u východu z místnosti 
měli vždy všechny tuhé nečistoty. Tyč držáku mopu držíme k tělu pod úhlem cca 45o a 
otáčíme jím pouze za pohybu směrem vpřed (jinak lze mopem otáčet jen těžce). 

 Sundáme mop z držáku, sebereme do něj tuhé nečistoty, vysypeme je do červeného 
kbelíku (v případě, že jich je hodně, sypeme jej do pytle s tuhými odpadky) a 
pokračujeme opět od bodu 4. 

 V místech, kde se s držákem mopu nedostaneme (pod regály, kouty, rohy, za WC apod.) 
vzhledem k jeho výšce či délce sundáme mop s držáku a tato místa vytřeme ručně (lze 
použít i žlutou úklidovou textilii). 

 Schody myjeme tím způsobem, že držák mopu s mopem přiložíme zešikma na 
podstupnici jedně strany schodu, umyjeme tahem až na druhý konec schodu a otočením 
placky shrneme tuhé nečistoty na další schod. Vždy postupujeme směrem dolů. Poté 
přiložíme mop na podstupnici a tu taktéž umyjeme tahem z jedné strany na druhou. 
Nutno postupovat opatrně, abychom neshazovali nečistoty do prostoru mezischodiště. 

Poznámka :  

 Nikdy netlačíme na rukojeť dvouvědra při přejíždění prahů, vždy musíme dvouvědro 
ručně nadzvednout. (ohýbají se a následně lámou packy rukojeti). 

 Nikdy nelijeme vodu s přídavkem koncentrátu do červeného kbelíku. 

 Nikdy  nedáváme do košíku na rukojeti těžké věci. 

 V případě že jsou packy rukojeti již ohnuty, přetočíme rukojeť i s košíkem na druhou 
stranu a vyměníme stranu kbelíků a ždímače. 

Při použití jednovědra je postup stejný, pouze se nepoužívá vědro s čistou vodou na 

předmáchání. V tomto případě nezáleží na barvě vědra. 

Dvoukbelíkový systém mytí povrchů: 

 do obou kbelíků nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění 
dle návodu k užívání chemie či etikety 

 v modrém kbelíku vždy mácháme modrou úklidovou textilii a v červeném (může být i 
žlutý, nebo zelený) mácháme žlutou úklidovou textilii a dbáme na nezaměnění kbelíků. 

 Modrá textilie se vždy používá na čisté povrchy (pracovní stoly, parapety, umyvadla, 
nábytek, dveře, telefonní přístroje apod.) 

 Žlutá textilie se vždy používá na špinavé povrchy (odpadkové koše, popelníky, WC, kouty 
a rohy podlah apod.) 

Jednokbelíkový systém mytí povrchů: 

 Do kbelíku nalijeme potřebné množství vody a přidáme chemii (odměrkou) v ředění dle 
návodu k užívání chemie či etikety. 

 V tomto případě nezáleží na barvě kbelíku, vždy v něm mácháme modrou textilii na čisté 
povrchy 

 Žlutou textilii na špinavé povrchy mácháme ve vědru určeném na mytí podlah 
(jednovědro, nebo dvouvědro). 

 

Mytí baterií, pisoárů, WC, umyvadel, sprchových koutů, van: 

 Na mytí výše uvedených povrchů vždy používáme odpovídající chemii naředěnou nebo 
neředěnou ve zpěňovači. 

 Zpěňovačem stříkneme neředěný koncentrát na mytý povrch, necháme chvíli působit 
(můžeme mezitím nastříkat ostatní povrchy) a poté setřeme vlhkou úklidovou textilií. 

 

0 S takto pFipravem'/m mopem na driéku umyjeme nejdFI'V kouty a rohy V dosahu a poté
osmiékovf/m zpfisobem pokraéujeme smérem vzad. Osmiékovv zpfisob je nutno proVa'dét
tak, abychom souéasné pouiivali mop k zameténi tuh\'/ch neéistot a u V3’/chodu z mistnosti
méli Vidy Vsechny tuhé neéistoty. Tyé driéku mopu driime ktélu pod Lihlem cca 45° a
otééimejim pouze za pohybu smérem Vpfed (jinak Ize mopem otééetjen téice).

0 Sundéme mop zdriéku, sebereme do néj tuhé neéistoty, vysypeme je do Eerveného
kbeliku (V pFI'padé, ie jich je hodné, sypeme jej do pytle s tuhVmi odpadky) a
pokraéujeme opét od bodu 4.

0 V mI'stech, kde se s driékem mopu nedostaneme (pod regély, kouty, rohy, za WC apod.)
vzhledem kjeho v\'/sce Ei délce sundéme mop s driéku a tato mI'sta VytFeme ruéné (Ize
pouiit i ilutou Liklidovou textilii).

0 Schody myjeme tI'm zpflsobem, ie dria'k mopu s mopem pfiloiime zesikma na
podstupnici jedné strany schodu, umyjeme tahem ai na druhV konec schodu a otoéenim
placky shrneme tuhé neéistoty na dalsi schod. Vidy postupujeme smérem dolfl. Poté
pFi|oiI'me mop na podstupnici a tu taktéi umyjeme tahem zjedné strany na druhou.
Nutno postupovat opatrné, abychom neshazovali neéistoty do prostoru mezischodisté.

Pozna'mka :

0 Nikdy netlaéime na rukojet' dvouvédra pfi pFejI'idénI' prahi], vidy musime dvouvédro
ruéné nadzvednout. (oh\'/baji se a nésledné Iémou packy rukojeti).

0 Nikdy nelijeme vodu s pFI'daVkem koncentrétu do Eerveného kbeliku.
0 Nikdy nedévéme do kosiku na rukojeti téiké Véci.
0 Vpfipadé ie jsou packy rukojeti jii ohnuty, pI"'etoEI'me rukojet' i s kosikem na druhou

stranu a Vyménime stranu kbe|I'kt°J a idimaée.
PI"'i pouiiti jednovédra je postup stejnf/, pouze se nepouiI'Va' védro séistou vodou na
pFedmécha'nI'. V tomto pFI’padé nezéleii na barvé Védra.

Dvoukbelikovv systém myti povrchfi:

0 do obou kbelikfi nalijeme potfebné mnoistvivody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni
dle névodu k uiI'VénI' chemie Ei etikety

0 V modrém kbeliku Vidy méchéme modrou tiklidovou textilii a V Eerveném (mflie by’/t i
i|uty'I, nebo ze|enV) méchéme ilutou tiklidovou textilii a dbéme na nezaménéni kbelikfi.

0 Modré textilie se Vidy pouiI'Va' na Eisté povrchy (pracovni stoly, parapety, umyvadla,
nébytek, dveFe, telefonni pFI'stroje apod.)

0 Zluté textilie se Vidy pouiivé na spinavé povrchy (odpadkové kose, popelniky, WC, kouty
a rohy podlah apod.)

Jednokbelikovv systém myti povrchfi:

0 Do kbe|I'ku nalijeme potfebné mnoistvi vody a pfidéme chemii (odmérkou) V Fedéni dle
névodu k uiivéni chemie Ei etikety.

0 Vtomto pfipadé nezéleii na barvé kbe|I'ku, Vidy V ném méchéme modrou textilii na Eisté
povrchy

0 ilutou textilii na §pinaVé povrchy méchéme Ve Védru uréeném na myti podlah
(jednovédro, nebo dvouvédro).

Myti baterii, pisoérfi, WC, umyvadel, sprchowch koutfi, van:

0 Na myti V3’/se uvedenf/ch povrchfl vidy pouiivéme odpoVI'dajI'cI' chemii nafedénou nebo
nefedénou Ve zpéfiovaéi.

0 Zpéfiovaéem stI"'I'kneme neFedénV koncentrét na mytV povrch, nechéme chVI'|i pflsobit
(mflieme mezitim nastfikat ostatni povrchy) a poté setfeme Vlhkou tiklidovou textilii.



4 
 

 

 

POSTUP PŘI ÚKLIDU 

1. Úklid je zpravidla prováděn od nejvyššího podlaží v objektu směrem k podlaží v přízemí, v 
případě více podzemních podlaží od nejnižšího, směrem též k podlaží v přízemí. 

 

2. Úklid prostor je prováděn způsobem, aby následující činností nedošlo ke zmaření činnosti 
předcházející, a to nejen v návaznosti na podlaží, ale i v návaznosti na dislokaci prostor 
v jednotlivých podlažích, tj. prostor kancelářských, hygienických, technologických, chodeb, 
schodišť, apod. 

 

Příklad postupu: 

1. kanceláře 
vysypání obsahu košů a roztřídění odpadů do pytlů k následnému přesunu do kontejnerů, 
setření prachu z nábytku, stěn, očista dveří, kování, skel, luxování nebo vlhké setření podlah; 
setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, … 

 
2. hygienická a sociální zařízení 

vysypání obsahu košů, setření prachu z nábytku, stěn, obkladů, očista dveří, očista zařizovací a 
sanitární keramiky (umyvadla, WC mísy, pisoáry, výlevky apod.), leštění baterií umyvadel, dřezů, 
omytí ploch kuchyňských linek, omytí ploch zařízení kuchyněk, doplnění zásobníků toaletních 
papírů, doplnění zásobníků papírových ručníků, nebo výměna textilních ručníků a utěrek, 
doplnění zásobníků na mýdlo, leštění kování, skel, zrcadel, vlhké setření podlah; setření a leštění 
je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo drobky, vodním 
kamenem, … 

 
3. chodby, schodiště 

vysypání obsahu košů, ometení stěn od pavučin, setření, nebo omytí prachu, z umístěného 
inventáře omytí zábradlí, vyklepání (vysátí) rohožek, vysátí koberců, zametení a setření podlah. 
Při stírání podlah dbát na včasnou výměnu vody (mycího roztoku) tak, aby nedošlo k roztírání 
špíny; setření je prováděno tak, aby po provedení nebyl setřený povrch se šmouhami nebo 
drobky, … 

 
4. technologické prostory (sklady, spisovny, technické místnosti apod.) 

 analogicky dle odst. 1., 3. 
 

5. úklid mimořádný, prováděný nepravidelně, je prováděn pouze po domluvě s vedoucím úklidu. 
 

6. úklid zimní venkovní 
dle podmínek meteorologické situace, podmínek objektů, podmínek sjednaných činností 
a dle požadavku příslušného správce objektu VZP. Zimní úklid je prováděn tak, aby odstranil 
veškeré zbytky ledu a sněhu a tím zabránil případnému zranění osob. 
  

POSTUP PRI UKLIDU

1. Uklid je zpravidla provédén od nejVy§§I'ho podlaii V objektu smérem k podlaii V pI"'I'zemI', V
pfipadé VI'ce podzemnich podlaii od nejniiéiho, smérem téi k podlaii V pFI'zemI'.

Uklid prostor je provédén zpflsobem, aby na's|edujI'cI' Einnosti nedo§|o ke zmaFenI' Einnosti
pfedchézejici, a to nejen V névaznosti na podlaii, ale i V névaznosti na dislokaci prostor
V jednotlivf/ch podlaiich, tj. prostor kance|éFsk\'/ch, hygienickf/ch, technologickvch, chodeb,
schodi§t', apod.

Pi‘|'klad postupu:

1. kanceléfe
Vysypéni obsahu ko§L°J a roztI"'I'dénI' odpadfl do pytlfl k néslednému pFesunu do kontejnerfi,
setI"'enI' prachu z nébytku, stén, oéista dvefi, koVa'mI', skel, Iuxovéni nebo Vlhké setI"'enI' podlah;
setI"'enI'je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFenV povrch se émouhami nebo drobky,

hygienické a sociélni za‘fizen|'
Vysypéni obsahu ko§L°1, setFenI' prachu z nébytku, stén, obkladfl, oéista dvefi, oéista zaFizoVacI' a
sanita'rnI' keramiky (umyvadla, WC mI'sy, pisoéry, VV|eVky apod.), Ieéténi baterii umyvadel, dfezfl,
omyti ploch kuchyr"1skVch Iinek, omytI' ploch zaI"'I'zenI' kuchynék, doplnéni za'sobnI'kfl toa|etnI'ch
papirfl, doplnéni zésobnikfi papI’roV\'/ch ruénikfl, nebo V3’/ména textilnich ruénikfi a utérek,
doplnéni za'sobnI'kL‘] na my’/dlo, |e§ténI' koVa'mI', skel, zrcadel, Vlhké setI"'enI' podlah; setfeni a |e§ténI'
je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setFem'I povrch se §mouhami nebo drobky, Vodnim
kamenem,

chodby, schodi§té
Vysypéni obsahu ko§t°J, ometeni stén od pavuéin, setfeni, nebo omytI' prachu, z umisténého
inventa'Fe omyti zébradli, vyklepéni (Vyséti) rohoiek, Vyséti kobercfi, zameteni a setI"'enI' podlah.
Pfi stI'ra'nI' podlah dbét na Véasnou vVménu Vody (myciho roztoku) tak, aby nedo§|o k roztiréni
épiny; setFenI' je provédéno tak, aby po provedeni nebyl setfenv povrch se émouhami nebo
drobky,

technologické prostory (sklady, spisovny, technické mistnosti apod.)
analogicky dle odst. 1., 3.

fiklid mimofédmi, provédénv nepravidelné, je provédén pouze po domluvé s VedoucI'm tflklidu.

fiklid zimn|'venkovn|'
dle podminek meteorologické situace, podminek objektfi, podminek sjednanf/ch Einnosti
a dle poiadavku pI"'I's|u§ného sprévce objektu VZP. ZimnI' tiklid je provédén tak, aby odstranil
Veékeré zbytky Iedu a snéhu a tI'm zabrénil pfipadnému zranéni osob.
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Specifikace objektu: 

 

Náměstí ČSA 1223/9 , 73701 Český Těšín 

Doba úklidu vnitřních ploch:   

Po - Čt  07,00 – 08,00 

Kontakt: Kontakt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

 

 

Celkový počet podlaží: 1 (1NP): 43 m2 

Specifikace ploch v celé budově: 

Kancelářská: 36 m2 

Hygienická toalety: 3 m2 

Sociální: 1 m2 

Komunikační: 3 m2 

Úklidová místnost: ne, skladování materiálu a nářadí k úklidu bude umožněno na vyhrazeném místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace objektu:

Na’1méstiCSA 1223/9 , 73701 (':esky' Tééin

Doba tiklidu vnitI"'nI'ch ploch:

Po - Ct 07,00 — 08,00

Kontakt: Konta kt: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, te|.: xxxxxxxxxx

Celkovfi po&'et podlaii: 1 (1NP): 43 m2

Specifikace ploch v celé budové’:

Kanceléfskéz 36 m2

Hygienické toaletyz 3 m2

Sociélniz 1 m2

Komunikaéniz 3 m2

Uklidové mistnost: ne, skladovéni materiélu a néFadI' k tiklidu bude umoinéno na vyhrazeném misté
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TYP PRACOVIŠTĚ  A 
 

Český Těšín, Náměstí ČSA 1223/9, 1 zaměstnanec, 
 

Specifikace plochy 

  

celkem m
2
 

koberec 4 

dlažba 36 

PVC 0 

plocha WC + umýváren(dlažba) 3 

celkem plocha 43 

  
Další požadované činnosti celkem 

vynášení košů(ks) 2 

výměna PVC pytlů z odp. košů(ks) 2 

mytí a desinfekce kuchyněk, vč. kuchyňských linek (ks) 1 

mytí a desinfekce WC, umyvadel a obkladů(ks) 1 

doplňování spotřebního materiálu (papír, ručníky,mýdlo..) 

stírání prachu 

vymetání pavučin 

čištění koberců mokrou cestou (m2) 4 

čištění čalounění židlí mokrou cestou(ks) 3 

venkovní úklid(m2) 0 

zimní úklid(m2) 0 

dveře včetně zárubní a kování, 3 ks (jednokřídlé) 

okna včetně rámů, parapetů a okenních žaluzií(m2) * 32 

skla - přepážky(m2)* 0 

skla, zrcadla - ostatní plochy, včetně rámů(m2) 0 

čištění osvětlovacích těles - 11ks (7 stropní zářivky, 4 kulaté 
nástěnné) 

radiátory(ks) 3 

čištění balkonů a teras(m2) 0 

výtahy-vytření, čištění zrcadel,madel, a ohmatů nerez.ploch(ks) 0 

úklid bezbariérových přístupů (nájezdových ramp) 0 

zametení garáží 0 

Vyvážení popelnic před objekt 0 

zábradlí, madla (bm) 0 

čištění anglických dvorků 0 

* oboustranně, jestliže není uvedeno jinak  
  

 

 

 

 

Cesky' Tééin, Na'mésti CSA 1223/9, 1 zaméstnanec,

Specifikace plochy
celkem m2

koberec

dlaiba 36

PVC

plocha WC + um\'/véren(d|aiba)

celkem plocha 43

Dal§|' poiadované Einnosti celkem

vynééeni ko§L"1(ks)

V3’/ména PVC pyt|L°J z odp. ko§L"J(ks)

myti a desinfekce kuchynék, vé. kuchyfiskf/ch linek (ks)

myti a desinfekce WC, umyvadel a obk|adfl(ks)

doplfiovéni spotfebniho materiélu (papir, ruénI'ky,m\'/d|o..)

stI'rénI' prachu

vymeténi pavuéin

éiéténi kobercfl mokrou cestou (m2)

éiéténi Ealounéni iidli mokrou cestou(ks)

venkovni t]k|id(m2)

zimnI' t'1k|id(m2)

dvefe véetné zérubni a kovéni, 3 ks (jednokfidlé) \oot.u.I>\\\HHNN

okna véetné rémfi, parapetfi a okennich ia|uziI'(m2) * U) N

skla - pFepéiky(m2)* O

skla, zrcadla - ostatni plochy, véetné rémL°1(m2) O

éiéténi osvétlovacich téles - 11ks (7 stropni zé‘r'ivky, 4 kulaté
nésténné)

radiétory(ks)

éiéténi balkonfl a teras(m2)

V3’/tahy-vytfeni, Eiéténi zrcade|,made|, a ohmatfi nerez.p|och(ks)

L'1k|id bezbariérovf/ch pfistupfi (néjezdovf/ch ramp)

zameteni garéii

Vyvéieni popelnic pfed objekt
zébradli, madla (bm)

éiéténi anglickvch dvorkfl OOOOOOOLU\

* oboustranné, jestliie nenI' uvedeno jinak




