
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6_aktualizace HMG 2. etapa (2) 
 
  



Dnes: 04.01.2020
Start den 08.07.2019 Připočti dny 2
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ID Jméno úkolu Začátek Konec Dnů POZN.
D 1NP

páteřní rozvod voda a topení po.24.06. pá.12.07. 19
páteřní rozvod vzt po.01.07. út.16.07. 16
páteřní rozvod elektro silno + slabo po.01.07. po.15.07. 15
rozvody elektro učebny po.15.07. ne.21.07. 7
rozvody vody učebny po.08.07. pá.19.07. 12
osazení H pá.12.07. pá.19.07. 8
přizdívka ytong v učebnách pá.19.07. po.22.07. 4
REZERVA po.22.07. ne.28.07. 7
osazení výplní plast po.29.07. pá.09.08. 12
osazení výplní hliník po.29.07. pá.09.08. 12
omítky ne.04.08. pá.16.08. 13
rozvody topení učebny pá.16.08. pá.23.08. 8
rozvody vzt učebny pá.16.08. út.20.08. 5
osazení parapetů pá.16.08. st.21.08. 6
hydroizolace čt.15.08. st.21.08. 7
hrubé podlahy pá.23.08. pá.30.08. 8
SDK pá.30.08. pá.13.09. 15
obkladačské práce út.03.09. út.17.09. 15
kompletace el, ZTI, topení út.17.09. po.07.10. 21

D 2NP
páteřní rozvod voda a topení po.15.07. pá.26.07. 12
páteřní rozvod vzt po.15.07. út.30.07. 16
páteřní rozvod elektro silno + slabo po.15.07. po.29.07. 15
rozvody elektro učebny po.29.07. ne.04.08. 7
rozvody vody učebny po.22.07. pá.02.08. 12
osazení H pá.26.07. pá.02.08. 8
přizdívka ytong v učebnách út.30.07. pá.02.08. 4
osazení výplní plast po.29.07. pá.09.08. 12
osazení výplní hliník po.29.07. pá.09.08. 12
omítky po.12.08. so.24.08. 13
rozvody topení učebny so.24.08. so.31.08. 8
rozvody vzt učebny so.24.08. po.26.08. 3
osazení parapetů so.24.08. so.31.08. 8
hrubé podlahy so.31.08. so.07.09. 8
SDK so.07.09. so.21.09. 15
obkladačské práce st.11.09. st.25.09. 15
kompletace el, ZTI, topení pá.13.09. čt.03.10. 21

E 1 A 2 NP
zdění příček ne.07.07. st.17.07. 11
rozvod voda a topení st.17.07. st.31.07. 15
rozvod vzt st.17.07. st.31.07. 15
rozvod elektro silno + slabo st.17.07. st.31.07. 15
osazení H pá.26.07. st.31.07. 6
přizdívka ytong st.31.07. so.03.08. 4
osazení výplní plast st.31.07. st.07.08. 8
osazení výplní hliník st.31.07. st.07.08. 8
omítky st.07.08. pá.16.08. 10
osazení parapetů pá.16.08. pá.23.08. 8
hydroizolace pá.30.08. čt.05.09. 7
hrubé podlahy so.07.09. čt.12.09. 6
SDK čt.12.09. čt.26.09. 15
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obkladačské práce po.16.09. po.30.09. 15
kompletace el, ZTI, topení pá.20.09. čt.10.10. 21

EXT ATRIUM ostatní práce
montáž lešení pá.09.08. po.12.08. 4
instalace žaluzií - příprava po.12.08. pá.16.08. 5
fasáda - omítka pá.16.08. ne.25.08. 10
klempířské kce - příprava ne.25.08. st.28.08. 4
fásáda st.28.08. po.02.09. 6
kompletace žaluzií po.02.09. pá.06.09. 5
klempířské kce po.02.09. pá.06.09. 5
demontáž lešení pá.06.09. ne.08.09. 3
soklové práce ne.08.09. po.09.09. 2
okapový chodník út.10.09. pá.13.09. 4

EXT D ostatní práce
montáž lešení ne.08.09. st.11.09. 4
instalace žaluzií - příprava st.11.09. ne.15.09. 5
fasáda - omítka ne.15.09. út.24.09. 10
klempířské kce - příprava út.24.09. pá.27.09. 4
fásáda pá.27.09. st.02.10. 6
kompletace žaluzií st.02.10. ne.06.10. 5
klempířské kce st.02.10. ne.06.10. 5
demontáž lešení ne.06.10. út.08.10. 3
soklové práce út.08.10. st.09.10. 2
okapový chodník čt.10.10. ne.13.10. 4

F 1 A 2 NP
zdění 2np ne.07.07. pá.12.07. 6
strop 2np so.13.07. út.16.07. 4
zdění atiky st.17.07. st.17.07. 1
beton atiky čt.18.07. čt.18.07. 1
zdění příček po.22.07. so.27.07. 6
rozvod voda a topení st.31.07. pá.16.08. 17
rozvod vzt st.31.07. pá.16.08. 17
rozvod elektro silno + slabo st.31.07. pá.16.08. 17
osazení H ne.11.08. pá.16.08. 6
přizdívka ytong pá.16.08. po.19.08. 4
osazení výplní plast pá.16.08. pá.23.08. 8
osazení výplní hliník pá.16.08. pá.23.08. 8
omítky pá.23.08. ne.01.09. 10
osazení parapetů ne.01.09. ne.08.09. 8
hydroizolace so.28.09. pá.04.10. 7
hrubé podlahy ne.06.10. pá.11.10. 6
SDK pá.11.10. pá.25.10. 15


