
Harmonogram prací Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

A) Stará  budova  

termín  obsah  

do 30. 4. 2020 

Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení 
nutných žádostí k záborům a přeložkám) 

Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky 
technologií na fasádě, přeložky trakčního vedení)  

do 30. 06. 2020 

Demolice přístavku a vestavby, včetně demontáže technologií a jejich 
odborného odpojení 

Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, 
(práce budou probíhat vně objektu) 

Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech )  

Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech) 

Přípravné práce pro zateplení fasády  

do 31. 08. 2020 

Výměna výplní 100%  

Montáž VZT jednotek 80%  

Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80%  

Montáž elektro a MaR, CD 

Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% 

do 30. 11. 2020 

Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% 

Zateplení fasády - 80%  

Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT 

Zateplení stropů do půdy  

do 30. 04.2021 Zateplení fasády - 20%  

do 30. 06.2021 Dokončovací práce, odstranění nedodělků 

 

B) Nová budova 

termín  obsah   

do 30. 04.2020 
Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení 
nutných žádostí k záborům a přeložkám) 

 
 

do 30. 06. 2021 

Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky 
technologií na fasádě, včetně teplovodu) 

 

Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, 
(práce budou probíhat vně objektu) 

 

Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech )   

Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech)  

Přípravné práce pro zateplení fasády   

Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%  

do 31. 08. 2021 

Výměna výplní 100%   

Montáž VZT jednotek 80%   

Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80%   

Montáž elektro a MaR, CD  

Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%  

Zateplení fasády - 50%   

do 30. 10.2021 Zateplení stropů do půdy   
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Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT  

do 30. 06. 2022 zateplení fasády - 50%   

do 31. 08. 2022 terénní úpravy, dokončovací práce, odstranění nedodělků  

do 30. 09. 2022 předání díla   
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