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Kontrolní a zku�ební plán (KZP) 



 

 

 

Anotace 

Diplomová práce se věnuje oblasti kontrolního a zkušebního plánu (KZP), oblasti kontroly 

kvality stavebních prací a jejich nástrojů. Vysvětluje základní pojmy managementu kvality, 

které se řídí směrnicí ČSN EN ISO 9001:2009. Popisuje výchozí podklady a strukturu, které 

jsou zapotřebí pro sestavení KZP. Pro sestavení se využívají české technické normy (ČSN), 

firemní technologické předpisy (TP) a technické a kvalitativní podmínky (TKP). Zpracování 

kontrolního a zkušebního plánu je součástí výrobní přípravy. Za jeho vytvoření je odpovědný 

manažer stavby. Práce popisuje základní požadavky na provádění kontrol staveb (činností), 

určuje přesné metody pro jejich snadnější kontrolu a určuje oprávněné osoby, které tyto 

kontroly provádějí. Kvalita provedených prací je ovlivněna také tím, jak je KZP zpracován. 

V práci je podrobně popsán s odkazem na příslušné normy, technické postupy výrobců 

materiálů pro dodržení technických požadavků a zásad. Cílem této práce je zpracování 

kontrolních činností u vybraných stavebních prací a následné vypracování vzorového 

kontrolního a zkušebního plánu, konkrétních principů, metod a postupů pro kontrolování 

staveb. 

 

Klí čová slova 

ČSN ISO 9001, kontrolní a zkušební plán, kvalita (jakost), management kvality, audit, způsob 

kontroly, zkouška, kritéria přijatelnosti. 
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Anotation 

This diploma thesis deals with the fields of inspection, test plan (ITP) and quality control of 

construction works and their instruments. It explains the basic concepts of quality 

management, which is governed by the �SN EN ISO 9001: 2009. It describes the default data 

and structure that are necessary to build ITP. It uses Czech technical standards (CSN), 

corporate technical regulations (TP) and technical and quality conditions (TKP) for the 

compilation. The processing of the control and test plan is within the production preparation. 

Its creation is the responsibility of the Manager of the buildings. My diploma thesis 

introduces the essential requirements needed for the inspection of buildings (activities), and 

also specifies the precise methods for easier inspection and authorized personel that perform 

inspection. The quality of the performed work is also affected by how ITP is processed. In the 

work it is described in detail with reference to the relevant standards, the technical procedure 

manufacturers of material for compliance with technical requirements and principles. The aim 

of this work is the processing of control activities for selected studies and the subsequent 

development of the standard inspection and the test plan, specific principles, methods and 

procedures for inspecting buildings.

Key Words 

ISO 9001, Inspection and Test Plan, Quality, Quality Management, Audit, Process kontrol, 

Acceptance kriteria. 
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1 Úvod 
Cílem diplomové práce je sestavení podrobného vzorového kontrolního a zku�ebního 

plánu pro pozemní stavby. Práce popisuje základní vlastnosti a vyu�ití systém�, které jsou 

ur�eny ke zvý�ení kvality p�ípravy a �ízení realizace staveb s p�ímou návazností na tvorbu 

kontrolních a zku�ebních plán�. 

Kontrolní a zku�ební plán (KZP) je d�le�itým dokumentem p�ípravy a realizace 

staveb, jak z dodavatelského, tak z investorského hlediska. Ve stavební firm� je jedním 

z hlavních nástroj� �ízení kvality. Po�adavky systému managementu kvality jsou 

specifikovány ve standardu �SN EN ISO 9001:2009 � Systémy managementu kvality. 

Zavedením systému �ízení kvality ve stavební firm� se klade d�raz na kontrolu kvality 

výrobk� a stavebních proces�, na procesní a systémový p�ístup do v�ech útvar� firmy. 

Dodr�ení zmi�ovaného p�ístupu m��e ve svých d�sledcích vést k cíl�m, které firma sleduje 

p�i auditu k získání certifikátu dle �SN EN ISO 9001:2009 

Organizace pou�ívají tyto normy pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní 

ú�ely s dodavateli a zákazníky, k pln�ní po�adavk� p�edpis�, vlastních po�adavk�

stanovených pro efektivní fungování v�ech proces� a pro neustálé zlep�ování systému 

managementu kvality. 

Dnes se pro urychlení p�i tvorb� kontrolního a zku�ebního plánu vyu�ívají r�zné druhy 

po�íta�ových systém�. Investorovi a dodavateli umo��ují vytvá�et modely realizace staveb, 

stanoví si jejich optimální dobu výstavby, cenu, náklady, materiály a jiné zdroje. Pomocí 

t�chto program� lze sestavit pro ka�dou stavbu specifický kontrolní a zku�ební plán, za 

pou�ití ulo�ených podklad� z realizovaných staveb. 

Práce se zabývá vytvo�ením vzorového kontrolního a zku�ebního plánu v tabulkovém 

editoru Microsoft Excel, který je dob�e dostupný pro mo�né u�ivatele ve stavebních firmách. 

V práci jsou dále zpracovány podrobné popisy kontrol a zkou�ek n�kolika vybraných 

stavebních prací. U nich je podrobn�ji rozepsáno, co je p�edm�tem kontroly, jak se kontrola 

provádí, jaké jsou vhodné metody, odpov�dné osoby, �etnost kontrol aj. Následn� za pomoci 

p�íslu�ných technických norem nebo technologických postup� p�ímo od výrobce se ur�ují 

p�ijatelná kritéria pro dokon�ení stavby.�
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2 Management kvality 
�ízení kvality bylo poprvé zavedeno ve Spojených státech v roce 1920, jako statistický 

nástroj ke zlep�ování pr�myslové výroby. Z po�átku bylo omezeno pouze na ur�ité oblasti 

techniky a pozd�ji se postupn� stávalo �ádnou slo�kou celopodnikových �inností. Ka�dé 

odd�lení odpovídá za zaji�t�ní kvality výrobku. Koordinace v�ech odd�lení ve prosp�ch 

po�adovaných cíl� se nazývá celkové �ízení jakosti. Autorem tohoto výrazu je Ameri�an A. 

V. Feigenbaum (1920). Ve Spojených státech tento systém není v�eobecn� uznáván, jako je 

tomu v Japonsku. V Evrop� se celkovému �ízení jakosti �íká integrované �ízení jakosti 

výrobku (ICPQ). (SHIGERU, 1988) 

Pro zavedení systému �ízení kvality stavební firmy se klade d�raz na kontrolu kvality 

výrobk� stavebních proces�. D�le�ité je my�lenku systémového p�ístupu p�enést do v�ech 

útvar� firmy i do systému �ízení celého podniku. P�ístup vede k cíl�m, které firma sleduje p�i 

auditu k získání certifikátu dle �SN EN ISO 9002:1994. Pokud se nedodr�í tyto postupy, 

úsp��nost se vytratí. Kvalitní produkt nebo �innost nezaru�í automaticky úsp�ch, 

p�edpokladem dlouhodobé úsp��nosti je trvalá a systematická pé�e o kvalitu. 

(STAVEBNITECHNOLOGIE.CZ, 2012) 

Na modelu obr. 1. Je znázorn�no, jak je d�le�ité chápat systém managementu kvality 

jako na sebe navazující procesy. 

Obrázek 1: Procesní model systému managementu kvality 

Zdroj: �SN EN ISO 9001 
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Zákazníka p�edev�ím zajímá cena, kvalita a termín, znázorn�no na obr. 2. 

• Cena � lze ji ovlivnit produktivitou a sni�ováním náklad�. 

• Termín � �e�en logistikou a výrobou, ur�en pohybem materiálu a informací ve firm�

v sou�innosti se zm�nou jeho stavu. 

• Kvalita � vlastnosti produktu, které lze ovlivnit a �ídit systémem managementu 

kvality. 

Obrázek 2: Kvalita výrobku 

Zdroj: SPSSOL.CZ  

V roce 2015 se chystá novela normy �SN ISO 9001:2009, která je nyní p�edm�tem revize 

orgánu ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a to v nové verzi ISO 9001:2015.  

Etienne Casal, viceprezident certifika�ní spole�nosti Bureau Veritas, uvedl: �Pro tuto 

novou verzi je klí�ovou zm�nou zam��ení zejména na sou�asné a budoucí koncové zákazníky v 

rámci celého dodavatelského �et�zce. Tím se zvý�í celkový dopad na systémy �ízení kvality na 

v�echny organizace." 

Návrh revize normy tzv. DIS (Draft International Standard), který je d�le�itým krokem 

v publika�ním procesu ISO, byl oficiáln� vydán v kv�tnu 2014. Kone�né zve�ejn�ní revize 

ISO 9001 ve verzi 2015 se o�ekává v zá�í 2015.  

Hlavní zm�ny: 

• Zvý�ený d�raz na význam zavedení systému kvality pro organizaci a její 

zákazníky. Nová verze normy je více zam��ena na výsledky zlep�ování. 

• V�t�í d�raz je kladen na zva�ování a vyhodnocování rizik v procesech realizace 

• Po organizaci je vy�adováno, aby zvá�ila zp�tnou vazbu od v�ech 

zainteresovaných stran i proces�, a to nejen od zákazník�. 
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• Zvý�ení míry zapojení vrcholového managementu. 

•  Revidovaná struktura normy je slad�ná s v�t�inou ostatních norem ISO systém�

managementu a usnad�uje integraci s ostatními systémy �ízení. 

• Norma je uzp�sobena i pro pou�ití v oblastech státní správy a slu�eb. 

• Norma dovoluje v�t�í flexibilitu ve smyslu stanovené dokumentace, co� znamená, 

�e P�íru�ka kvality ji� není vy�adovaná. Norma je zjednodu�en� zam��ena pouze 

na dokumentované postupy. 

• I v nové verzi z�stává nadále hlavním cílem zákazník.  

2.1 Definice �ízení kvality 

Juranova definice (1974) 

�ízení jakosti je souhrn v�ech prost�edk�, pomocí kterých zakládáme a dosahujeme 

technických podmínek kvality, se statistickým �ízením kvality jako�to sou�ástí prost�edk�, 

pro zakládání a dosahování technických podmínek jakosti, které je zalo�eno na nástrojích 

statistických metod.1 Pozd�ji ud�lal korekci této definice na ,,�ízení jakosti je regula�ní 

proces, prost�ednictvím kterého m��íme skute�né provedení jakosti a porovnáváme je 

s normami, p�i�em� p�sobíme na rozdíl�.2

Japonské pr�myslové normy (JISZ 8101) 

Systém prost�edk�, kterými je hospodárn� dosahováno produkování kvality výrobk�

nebo slu�eb tak, aby se vyhov�lo po�adavk�m kupujícího. Proto�e moderní �ízení kvality si 

osvojuje statistické techniky, je n�kdy nazýváno tokeiteki hinshitsu Kantri (Statistické �ízení 

kvality � SQC).3

Americké národní normy (ANSI ZI.7 1971) 

�ízení jakosti: provozní techniky a �innosti, které pomáhají kvalit� výrobk� nebo 

kvalit� slu�eb, aby vyhovovaly daným pot�ebám; také pou�ívání takových technik a �inností.4

Demingova definice (1950) 

Statistické �ízení kvality je aplikací statistických zásad a technik ve v�ech fázích 

výroby se zam��ením na co nejhospodárn�j�í zhotovení výrobku, který je maximáln� u�ite�ný 

a má odbyt.5

���������������������������������������� �������������������
�
�Juran (1954), citované dílo�
�
�Juran (1974), citované dílo t�etí vydání P�íru�ky �ízení jakosti, v roce 1974�

3 Japonská pr�myslová norma: (1981), citované dílo str. 3 
4 Americká národní norma, Terminologie systém� kvality (1979, str. 4�
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2.2 Metodologie PDCA - Deming�v cyklus 

Um�ní poradit si s �ízením kvality znamená absolvovat v�echny �ty�i kroky z kruhu 

PDCA � plánování, �innost, kontrolu a akci. Nem��e se o�ekávat pokrok p�i zavedení 

na�ízení �ízení kvality. Nelze dosáhnout realizace, pokud neexistuje realiza�ní plán. Vede to 

ke vzniku dob�e definovat program, který následn� pochopí v�ichni zam�stnanci. (SHIGERU, 

1988) 

Cyklus zlep�ování PDCA  (Obr. 3.) je nazýván podle svého tv�rce jako Deming�v 

cyklus. Skládá se ze �ty� fází, které slou�í ke zlep�ování jakosti nebo k realizaci zm�n. Cílem 

Demingova cyklu je vedení a pln�ní cíl� jednotlivých odd�lení. Uvedený cyklus se neustále 

opakuje dokola a tím zaji��uje systém neustálého zlep�ování. Je sou�ástí ka�dého procesu, 

kde se plánuje, realizuje a kontroluje. 

PDCA � metodologie známá jako 	Plan-Do-Check-Act� (Plánuj � D�lej � Kontroluj � 

Jednej). 

P=Plan (Plánuj) � stanovení cíl� a proces� nezbytných k dosa�ení výsledk� = plánu. 

D=Do (D�lej) � realizace plánu, zavedení do praxe. 

C=Check (Kontroluj) � monitorování, analýza a m��ení proces� a produkt� k dosa�ení cíl� a 

po�adavk� na produkt. 

A=Act (Jednej) � Provedení opat�ení reagující na dosa�ené výsledky vedoucí ke zlep�ení. 

(SHIGERU, 1988) 

Obrázek 3: PDCA cyklus - metoda stálého kolob�hu aktivit 

Zdroj: VLASTNICESTA.CZ  

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
5 Deming, W. Edwards, (1952). Základní principy statistického �ízení kvality. 2. upr. Vydání, Tokio: JUSE, str. 3 
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2.3 Norma �SN EN ISO 9001: 2009 

Pat�í do základní �ady norem ISO 9000 a definuje systém managementu kvality. Normy 

ISO 9000 byly zve�ejn�ny v roce 1987 a pochází z �ady norem BS 5750 (British Standard). 

V roce 1994 do�lo k ur�itým úpravám a revizím, a� v roce 2000 vznikla nová �ada ISO 9000, 

která slou�ila t�i standardy (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).  Existuje celá �ada jejího 

ozna�ení. Mezi nejpou�ívan�j�í ozna�ení pat�í ISO 9001, ISO 9001:2008, �SN EN ISO 

9001:2009, dal�í ekvivalentní názvy jsou nap�íklad QMS (z anglického Quality Management 

System), S�J (z �eského systém �ízení jakosti) nebo SMK (z �esko-anglického hybridu 

systém managementu kvality). 

Normy jsou dostupné prost�ednictvím tzv. národních orgán�, v �R je jím Ú�ad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zku�ebnictví (ÚNMZ). Spole�nosti se mohou 

touto normou certifikovat. Lze dohledat seznamy certifikovaných spole�ností a seznamy 

spole�ností s neplatnými certifikáty. 

Normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Organizace jimi prokazují 

schopnost výroby �i distribuci produkt�, a to v souladu se v�emi nezbytnými p�edpisy a 

pot�ebami zákazníka. 

Certifikace systému managementu organizace podle ISO 9001 p�iná�í organizacím 

zvý�ení d�v�ryhodnosti prost�ednictvím mezinárodn� uznávaný certifikát. Tato aktivita je 

nepovinná. Platnost certifikátu jsou 3 roky, b�hem kterých jsou provád�ny kontrolní audity. 

Certifikace mohou vyu�ít jakékoliv spole�nosti zabývající se výrobou, distribucí nebo 

servisem. (�SN EN ISO 9001, 2009) 

2.3.1 Základní principy a slovník QMS 

Norma �SN EN ISO 9000:2006 Systém managementu kvality definuje zásady a 

principy managementu kvality. Cílem mezinárodní normy je zvý�it spokojenost zákazníka 

pln�ním jeho po�adavk� p�i podpo�e p�ijímání procesního p�ístupu p�i vývoji, uplat�ování a 

zlep�ování efektivnosti systému managementu jakosti. 

Pro efektivní fungování organizace, musíme identifikovat a �ídit vzájemn� propojené 

�innosti, které vyu�ívají zdroje a jsou �ízeny za ú�elem p�em�ny vstup� na výstupy. Lze ji 

pova�ovat za proces. Vstup pro dal�í proces navazuje na výstup p�edchozího procesu. Jejich 

vzájemné p�sobení a systémové �ízení nazýváme procesní p�ístup. 

P�ístup klade d�raz na: 

• Pln�ní po�adavk� a jejich pochopení, 
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• pot�eby zva�ovat procesy z hlediska p�idané hodnoty, 

• zvy�ování výkonnosti a efektivnosti proces�, 

• neustálé zlep�ování proces� na základ� objektivního m��ení. (VLASTNICESTA.CZ, 
2007)  

Je zji�t�no 8 zásad, jejich� pou�ívání vede ke zlep�ování výkonnosti organizace. 

• Zam��ení se na zákazníka 

Zji��ování pot�eb a po�adavk� zákazníka. M��í se jejich spokojenost a výsledky se 

analyzují. 

• Vedení a �ízení lidí 

Vedoucí pracovníci se chovají v souladu s politikou a strategií organizace. Zaji��ují pro 

zam�stnance prost�edí, které vede k dosa�ení stanovených cíl�. 

• Zapojení lidí 

Hlavním faktorem jsou zam�stnanci a jejich plné zapojení a podpora, která umo��uje 

vyu�ít jejich schopnosti. 

• Procesní p�ístup 

Pro dosa�ení ú�inn�j�ího výsledku, jsou �innosti a zdroje �ízeny jako proces. 

• Systémový p�ístup 

Procesy je pot�eba identifikovat a porozum�t jejich vzájemným vazbám. �ízení proces�

umo��uje zvy�ování efektivnosti organizace. 

• Neustálé zlep�ování 

Zlep�ování organizace je hlavním cílem celého procesu. 

• P�ístup k rozhodování zalo�ených na faktech 

Skute�né podklady slou�í k docílení men�í a� nulové chybovosti a vedou k efektivit�. 

• Vzájemn� prosp��né dodavatelské vztahy 

Pro dosa�ení spole�ného cíle, je d�le�itá spolupráce, která zvy�uje schopnost vytvá�et 

hodnoty. 
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2.3.2 V�eobecné informace - �SN ISO 9001:2009 

Norma ISO 9001 �e�í systém managementu kvality procesním p�ístupem. Uplat�uje se 

ve v�ech organizacích, které mají systém zaveden a následn� certifikován. Mezi základní 

po�adavky pat�í neustálé zlep�ování a spokojenost zákazníka.  

Systémy �ízení jakosti neboli QMS (z anglické zkratky QMS, definujeme jako skupinu 

postoj� a proces� vyu�ívaných pro plánování a samotné provád�ní v oblasti hlavní �innosti 

organizace. Spojením r�znorodých vnit�ních proces� v organizaci za pomoci QMS dochází 

k p�iblí�ení k procesnímu p�ístupu p�i provád�ní projekt�. Zárove� umo��uje rozpoznávání, 

m��ení a zlep�ování r�znorodých proces� tak, �e se zlep�uje výkon spole�nosti. 

Pomáhá organizaci identifikovat a uspo�ádávat v�echny �innosti v organizaci, 

stanovovat jasné pravomoci a odpov�dnosti za �ízení t�chto �inností a p�ispívá k celkovému 

zpr�hledn�ní fungování organizace. Pou�ívají ji interní a externí strany i certifika�ní orgány, 

p�i posuzování schopnosti organizace plnit po�adavky zákazníka, p�edpis� a vlastní 

po�adavky organizace. 

D�le�itým faktorem pro QMS je strategie a samotné strategické rozhodnutí 

organizace. Jednotlivé návrhy a uplatn�ní systému managementu jakosti organizace jsou 

nej�ast�ji ovliv�ovány m�nícími se pot�ebami a cíli, nabízenými produkty, pou�ívanými 

procesy a nedílnou sou�ástí úsp�chu je velikost a struktura organizace. Hlavním zám�rem 

normy není jednotnost struktury systému managementu jakosti ani jednotnost dokumentace. 

(VLASTNICESTA.CZ, 2007) 

2.3.3 Kdo se musí normou �ídit 

Systém managementu kvality dle po�adavk� normy ISO 9001 je ur�en v�em 

organizacím jakéhokoliv typu, velikosti �i zam��ení. Norma je kompatibilní se v�emi sférami 

podnikání. M��e se jednat nap�íklad o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou spole�nost, 

ale i o instituce ve�ejné správy, zdravotnická za�ízení a vzd�lávací instituce. Systém 

managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro v�echny organizace, které cht�jí 

zlep�it fungování proces�, zpr�hlednit �innosti a nastavit jasná pravidla. 

Ka�dá spole�nost, je n�jakým zp�sobem �ízená a sna�í se neustále zlep�ovat bu
 s 

cílem zv�t�it sv�j podíl na trhu, sni�ovat náklady, eliminovat rizika, nebo zvý�it spokojenost 

zákazník�. Je v�ak zásadní rozdíl mezi spole�ností, která svoji �innost pe�liv� plánuje a �ídí, a 

spole�ností, která je �ízená náhodn�, nebo dokonce ne�ízená.  

Má-li být podnikání spole�nosti úsp��né, musí být neustále kladen d�raz na kvalitu 

výrobku, sni�ování náklad�, efektivní vyu�ívání zdroj�, flexibilní komunikaci a napln�ní 
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legislativy, která m��e být slo�itá a nep�ehledná. ISO 9001 je jedním z nástroj� �ízení 

spole�nosti. (VLASTNICESTA.CZ, 2007) 

2.3.4 Systém �ízení kvality (QMS) 

Po�adavky na systém �ízení kvality (Quality Management systém - QMS), mohou 

organizace pou�ívat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní ú�ely se zákazníky a 

dodavateli. Jsou specifikovány v norm� �SN EN ISO 9001:2009. QMS je systematická a 

trvalá �innost organizace vyvíjená za ú�elem zaji�t�ní stálé kvality produkt�. Podle japonské 

definice je �e�eno, �e management kvality je p�irozenou sou�ástí celopodnikového �ízení, 

která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazník� tím nejefektivn�j�ím zp�sobem 

s nejni��ími náklady. 

- Systém � soubor vzájemn� souvisejících prvk�. 

- Management � koordinované �innosti k vedení a �ízení organizace, dosahování 

výsledk� prost�ednictvím jiných lidí, o�et�ení rizik, vynalo�ení optimálního 

úsilí a náklad� k dosa�ení cíl�. 

V systému musí být zaji�t�ny 3 základní funkce: 

• Maximalizace spokojenosti a loajality zákazník�, 

• podpora �inností neustálého zlep�ování, 

• minimalizace náklad� s tím spojených. (IMLER, 1980) 

Výkonnost systému QMS musí být sou�ástí celého systému managementu organizace. 

Základní procesy managementu kvality: 

• Stanovování politiky kvality a její cíle, 

• plánování kvality, 

• prokazování kvality, 

• zlep�ování kvality. (IMLER, 1980) 

Dle Technického a zku�ebního ústavu stavební Praha, s.p. jsou p�ínosy systému managementu 

kvality a jeho certifikace následující: 

• Poskytování slu�eb zákazník�m a mo�nost získání nových zákazník� s ohledem na 

zvy�ování jejich spokojenosti, 

• navy�ování tr�eb, zisku, tr�ního podílu a tím zvy�ovat spokojenost vlastník�, majitel�, 



�

Strana 10 
�

• garance stálosti výrobního procesu, stabilní a vysoké kvality poskytovaných slu�eb a 

produkt� zákazník�m, 

• zkvalitn�ní systému �ízení, zdokonalení organiza�ní struktury organizace, 

• zlep�ení po�ádku, zvý�ení efektivnosti a posílení stávajícího systému celé organizace, 

• optimalizace náklad� - redukce provozních náklad�, sní�ení náklad� na neshodné 

výrobky, suroviny a dal�í zdroje, 

• vybudovaný systém pru�n� reagující na zm�ny po�adavk� zákazník�, legislativních 

po�adavk� i zm�n uvnit� organizace (nap�. nových technologií, organiza�ních zm�n), 

• zvý�ení konkurenceschopnosti, d�v�ry ve�ejnosti, 

• zvý�ení hodnoty organizace, 

• podstatné sní�ení reklamací a náklad� plynoucích ze zji�t�ných neshod, 

• zvý�ená ochrana dat a informací, 

• zvý�ení spokojenosti zam�stnanc�. 

Na obr. 4. Je znázorn�n princip zlep�ování kvality ve stavebnictví. 

Obrázek 4: Princip zlep�ování kvality 

Zdroj: QEMS.CZ 
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Proces je soubor vzájemn� souvisejících nebo se ovliv�ujících �inností, které se p�em��ují na 

vstupy a výstupy. Problémy se v�t�inou zjistí po dokon�ení �inností nebo celého realiza�ního 

procesu. Cílem není �ekat na výsledek, ale pr�b��n� sledovat a �ídit procesy b�hem celé 

realizace projektu. Následkem je docílení dokonalého produktu (stavby). 

�initelé ovliv�ující kvalitu procesu: 

Lidé 

Klí�ovým a nejproblemati�t�j�ím prvkem, ve stavebních procesech, je �lov�k. Nejde 

jen o jeho odbornou zp�sobilost, rozhodovací kompetence a vhodné pracovní prost�edí, ale o 

chu� se anga�ovat. Vzniká rozdíl mezi tím, co �lov�k d�lá, a tím, co by mohl d�lat. 

Systém jakosti m��eme zavést technicky, ale pro jeho vyu�ití je lep�í p�em�na na 

systém sociální, v n�m� bude dosa�eno zapojení a anga�ovanosti v�ech pracovník� stavební 

firmy (vrcholový management-zedník) a externích partner� (zákazníci, dodavatelé, 

subdodavatelé).  

Stroje a nástroje 

Jakost nástroj�, za�ízení a pom�cek je stanovena po�adavky na jejich zp�sobilost pro 

konkrétní výrobní proces. Sledují se a vyhodnocují statistickými metodami. 

Materiály a pomocné p�ípravky 

Výsledný produkt je závislý na jakosti komponent�. Pro dosa�ení po�adované jakosti 

materiálových vstup� a jejího zabezpe�ení, musí být stanovena specifikace pro nákup a ur�ení 

nejvhodn�j�ích dodavatel�. Rozsah po�adavk� musí respektovat � Zpracovatelnost materiál�, 

lh�ty bezproblémového skladování, uchovávání. 

Prost�edí 

• Klimatické podmínky - velmi d�le�ité pro spln�ní nárok� na produkt. 

• Vhodná teplota, vlhkost vzduchu, osv�tlení, pom�cky -  ú�ast pracovník� v procesu. 

Postupy 

Jasné definování postup�, srozumitelné a p�esné ur�ení, provád�ní �innosti. Pracovník 

se �ídí danou dokumentací nebo p�edpisem n. Deklarovaný postup musí být reálný a 

jednozna�n� vést k o�ekávanému výsledku. 

M��ení 
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Musí být reálné, toto�né se skute�ností, to je v kompetenci m��ících, zku�ebních a 

kontrolních za�ízení. D�le�itá je jejich p�esnost, pou�ití v�etn� dodr�ení p�edepsaného 

postupu. Musí být zaji�t�na pravidelná údr�ba za�ízení. 

2.3.5 Audit kontrolního plánu 

Kontrolní plán je seznam kontrol, který by m�l zabránit pr�niku vadných výrobk�

(proces�) k zákazníkovi.  

Jestli�e má dodavatel p�edepsán správné kontroly na správném míst�, pak m��e 

zákazník zru�it vstupní kontrolu a zárove� nedochází k reklamacím. 

Vznik reklamací, je zap�í�in�n �patn� zvládnutou technologií dodavatele (zhotovitele).  

Interní audit je �ídící proces spole�nosti. Pravidla �ízení jsou stanovena �NS Audity systému 

�ízení. Cílem auditu je vytvo�ení konkrétní p�idané hodnoty (identifikace rizik) v podob�

informací o místech mo�ného zlep�ení. Odpov�dnost spadá na vedoucího realiza�ního týmu 

nebo stavbyvedoucího. 

Platí proto pravidla �ízení kontrol: 

• Nakupovaných produkt�. 

• V rámci procesu výroby. 

• Práce subdodavatel�. (PRO-FAIR.CZ, 2010) 

Pro úsp��né absolvování �ízení auditu jakosti se musí prokázat provedení �ízení 

dokumentace pravidel, procedur a referen�ních materiál� pro oblast jakosti, které jsou 

pot�ebné pro podporu proces� a pro záznamy výsledk� zkou�ek. 

2.4 Zabezpe�ení kvality ve stavebnictví 

Definice kvality je souhrn vlastností výrobku nebo slu�eb, se schopností uspokojovat 

po�adavky odb�ratele. 

 Stává se jedním z rozhodujících �initel� p�i hodnocení úrovn� firem na trhu. 

Výsledným produktem stavebního procesu je stavební objekt nebo jejich souhrn (stavba). Jde 

o nákladný výrobek s velkou �ivotností s po�adavkem na spolehlivou funk�nost v�ech �ástí. 

Proto je d�le�ité v�novat velkou pozornost zabezpe�ení kvality stavebního díla. 

 Rozhodujícím faktorem kvality stavby je spolehlivost, �ivotnost stavebních 

konstrukcí, vysoký standard u�ivatelských po�adavk� a minimální náklady na provoz a 

údr�bu. Samotné projektování stavebního díla je fází plánování kvality. 
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 Úsp�ch správného vedení a fungování organizace je výsledkem systematického a 

transparentního �ízení s neustálým zlep�ováním výkonnosti organizace. 

Koncepce kvality u stavební firmy 

 Zavedení systému �ízení kvality u stavební firmy vy�aduje zpracování a vyty�ení jasné 

koncepce. Obsahuje souhrnné zám�ry, cíle a p�sobení organizace v oblasti jakosti výroby. 

�ízení jakosti je pak sou�ástí práce celého managementu firmy. 

Koncepce kvality musí být ka�dému zam�stnanci dostupná, srozumitelná a jasná. 

Docílí se tomu odborným vzd�láním a �kolením v�ech pracovník�. 

Charakteristické rysy p�ístupu dle �SN EN ISO �ady 9000: 

• Orientace na procesní p�ístup ke v�em �innostem systému managementu jakosti, 

• uplat�ování zásad managementu jakosti, 

• p�izp�sobení obecným zásadám managementu systém� a mo�nosti vzájemné 

integrace, 

• zd�razn�ní �inností p�idávající hodnotu p�ed pouhým dokumentováním a pln�ním 

písemných postup�, 

• m��ení výkonnosti proces� a zaji��ování zp�tné vazby pro hodnocení spokojenosti 

zákazníka a neustálé zlep�ování proces�. 

Základní po�adavky na bezpe�nost a vlastnosti stavebních výrobk� dle § 156 stavebního 

zákona �. 183/2006 Sb. udává, jaké mohou být navr�eny a pou�ity výrobky a konstrukce, 

které z hlediska zp�sobilosti staveb splní, �e stavba p�i správném provedení a b��né údr�b� po 

dobu p�edpokládané �ivotnosti splní po�adavky na: 

• mechanická odolnost a stabilita, 

• po�ární bezpe�nost, 

• ochrana zdraví osob a zví�at, zdravých �ivotních podmínek a �ivotního prost�edí, 

hygienu 

• ochrana proti hluku, 

• bezpe�nost p�i udr�ování a u�ívání stavby, 

• úspora energie a tepelná ochrana.  

2.4.1 Plán kvality stavby, kontrolní a zku�ební plán 

Plán kvality a jeho sou�ásti (kontrolní a zku�ební plán) jsou rozhodujícím podkladem 

pro zaji��ování kvality na stavb�. Plán kvality je dokument specifikující postupy a pot�ebné 
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zdroje, které se musí pou�ít a projektování. Plán kvality stanovuje postupy p�i zji��ování 

jakosti na stavb� a kontrolní a zku�ební plán ur�uje druh zkou�ek, jejich �etnost, zp�sob 

provedení a dokumentování, odpov�dnost a dal�í nezbytné údaje, související s kontrolní a 

zku�ební �inností. 

Obsah plánu kvality podle �SN EN ISO 9001:2009: 

1. Základní informace o stavb� a staveni�ti; 

2. Ú�astníci výstavby (jejich pravomoci a odpov�dnost); 

3. Organiza�ní struktura pro zabezpe�ení kvality; 

4. Smluvní dokumenty; 

5. Popis systému pro zabezpe�ení kvality na stavb�; 

6. Související dokumenty 

• Projektová dokumentace 

• Harmonogram výstavby 

• Rozpo�et 

• Situace POV a výkres za�ízení staveni�t�

• Technologické postupy 

• Pot�ebné technické normy 

Stavební firma navrhuje plány kvality, které obsahují:  

• Cíle kvality, které cht�jí dosáhnout, 

• zodpov�dnost, pravomoci za plány kvality, 

• postupy a metody, které se budou pou�ívat, 

• vhodné kontrolní a zku�ební plány nebo postupy, 

• metodiku hodnocení. (JARSKÝ, 2007) 

Náklady a kvalita staveb 

 Dodr�ením po�adavk� na kvalitu se zvý�í celkové náklady stavebního díla. Náklady 

na opravu nekvalitních výrobk� jsou ale z pravidla vy��í ne� náklady vynalo�ené na 

preventivní pé�i o kvalitu produkce. 

 Výsledný rozbor náklad� je d�le�itým podkladem, který umo��uje zhodnotit celkovou 

efektivnost �ízení jakosti ve stavební firm� a soust�edí se na problémové oblasti kvality 

stavebních prací. 
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 Náklady musí být usm�r�ovány, tak aby bylo dosa�eno dlouhodobého efektu 

(rovnováha kvality a náklad�). Pokud kvalita klesá, náklady vzr�stají a naopak, zlep�ením 

jakosti náklady klesají. 

Kvalita projektové dokumentace 

 Jakost stavby je ovlivn�na projektovou dokumentací. D�le�ité je správné konstruk�ní 

�e�ení objekt�. Zaji�t�ní kvality projektu je závislé na projektantovi (autorský dozor na 

stavb�).  Musí mít �astý p�ístup na staveni�t�, aby mohl kontrolovat soulad provád�ných prací 

s projektem. V p�ípad� malých zm�n dochází k jejich odsouhlasení a provedení záznamu 

zapsáním do stavebního deníku. 

Dnes je �astým po�adavkem zákazníka p�i p�íprav� smlouvy jasn� definovat zp�sob 

zaji�t�ní jakosti. Spln�ní po�adavku musí být v souladu s �SN EN ISO 9001:2001 a �SN EN 

ISO 10005. Musí být vytvo�en plán jakosti a plán kontrol.  

Plán jakosti ur�uje zp�sob, jak budou jednotlivé �innosti v pr�b�hu pln�ní zakázky 

provedeny. Jedná se o p�íru�ku na jednu zakázku. Jedná se o vý�et odchylek na zakázce od 

zavedeného systému jakosti spole�nosti, které jsou nutné ke spln�ní po�adavk� zákazníka. 

(DASHOFER.CZ, 1997)

Detailní vý�et kontrol a zkou�ek se nazývá plán kontrol. Plán ur�uje, kdo bude p�ítomen 

p�i zkou�kách a kontrolách (zákazník, zástupce jiné organizace), podle kterých p�edpis� se 

kontroly provádí (normy, vyhlá�ky) a jaký druh záznamu se po�izuje (zápis do stavebního 

deníku, zkou�ky jakosti, laboratorní testy). 

P�íprava t�chto plán� je pracná, �asov� náro�ná. Úrove� plánu jakosti a plánu kontrol 

bývá významným kritériem pro rozhodování pro ud�lení zakázky. 

Vzhledem k náro�nosti vznikla �ada program� (software), které tvorbu t�chto plán�

usnad�ují. Jedná se nap�. o programy CONTEC, FMEA a program, vytvo�ený jako dopln�k 

textového editoru Word. (FAKULTA STAVEBNÍ, 2009)

CONTEC 

Díky p�ímé návaznosti pracovní oblasti pro tvorbu a aktualizaci kontrolních a zku�ebních 

plán� v systému nap�. CONTEC na oblast automatizované tvorby sí�ových graf� a základních 

dokument� p�ípravy staveb je mo�né provád�t pln� automatizované zpracování a aktualizaci 

kontrolního a zku�ebního plánu pro objekt, pop�. stavbu, pokud byl pro daný objekt nebo 

stavbu zpracován �i aktualizován stavebn� technologický projekt v�etn� sí�ového grafu v 

technologické struktu�e díl�ích stavebních proces�. Princip této tvorby spo�ívá v tom, �e na 

základ� technologického sledu díl�ích stavebních proces� ze sí�ového grafu se z databáze 

kontrol vyberou ke ka�dému procesu p�íslu�né kontroly a p�ejímky a vypo�te se jejich po�et a 
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termíny dle termín� proces� plynoucích ze sí�ového grafu a procenta dokon�ení �innosti 

nutného pro provád�ní kontroly.  

FMEA 

Program FMEA a Kontrolní plány. Software slou�í pro zpracování, spole�né �ízení 

dokument� a pro kontrolní plány (Obr. 5.). Dokumenty jsou uspo�ádány do stromové 

struktury, pro jejich snadné vyhledávání. Pro usnadn�ní tvorby kontrolních plán� jsou k 

dispozici databáze a funkce pro nakopírování obsahu podobných dokument�. U kontrolních 

plán� se zabezpe�uje vazba mezi celkovým kontrolním plánem a díl�ími instrukcemi. 

Obrázek 5: Software FMEA 

        

Zdroj: HENKE, P.. FMEA a risk management.

Souhrn hlavních funkcí modulu dle systému FMEA: 

• Mo�nost vytvo�ení stromové struktury projekt�, výrobk�, proces�, 

• mo�nost p�ipojení diagramu výrobního procesu v libovolném formátu, 

• definování více verzí a kontrolních plán� k jednomu projektu, procesu, 

• zpracování programu a kontrolních plán�, 

• pro usnadn�ní zpracování je k dispozici databáze pro ulo�ení/vlo�ení vzorových 

pasá�í, 

• zaji�t�ní podpory pro zpracování jazykových verzí dokument�, 

• zaji�t�ní vazby kontrolních plán� a díl�ích kontrolních instrukcí, 

• tisk dokument�, 

• zaznamenání historie verzí a zm�n dokument�, 

• rychlý p�ístup ke zn�ní p�edchozích verzí dokument�. (HENKE, 2012) 
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Plán kontrol v textovém editoru Microsoft Word 

Postup tvorby plánu kontrol a plánu jakosti na zakázku v textovém editoru Word je 

vytvo�en systémem, který na základ� souboru dat p�ipraví dva zadávací formulá�e. Jeden 

slou�í k zadání po�adavku na obsah plánu kontrol (Tab. 1.) a druhý k zadání po�adavk� na 

obsah plánu jakosti (Tab. 2.). 

Tabulka 1: Formulá� pro zadání plánu kontrol (PLK) 

Po�adavek na vytvo�ení plánu kontrol (PLK)
Strana 17/76

�íslo zakázky:       

Název:       

Vedoucí zakázky:       

Vytvo�ení po�aduje       Provedení �esky:

Po�aduji vytvo�it 
protokoly: 

 Protokoly pouze �esky:

Zákazník:       

Zkratka zákazníka:       

 ozna� rev var Sou�ást Pou�ití 

AA 1 1 Základy Základní provedení 

AB 1 1 Zd�ní Základní provedení 

Zdroj: PLK 

Po vypln�ní formulá�e na zadání plánu kontrol se vyplní formulá� pro zadání plánu 

jakosti. Následn� se plán zpracovává pomocí program� a výstupem z tohoto zpracování je 

plán kontrol, plán jakosti a protokoly pro záznam provedení kontrolních �inností. Program 

zálohuje vlo�ená data do adresá�e, která pozd�ji slou�í jako podklady p�i tvorb� plánu kontrol 

a plánu jakosti pro novou stavbu. 

Vytvo�ený plán kontrol je slo�en ze t�ech �ástí. První �ást je titulní list, druhý tvo�í list 

zkratek s vysv�tlivkami, které jsou pou�ity v plánu kontrol. T�etí �ást popisuje zkou�ky pro 

jednotlivé �ásti stavebního procesu (plán kontrol). 
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Tabulka 2: Formulá� pro zadání plánu jakosti (PLJ) 

Po�adavek na vytvo�ení typového plánu jakosti (PLJ) Strana 18/76 

�íslo zakázky:       

�íslo zakázky u zákazníka:       Uvád�t �íslo zakázky zákazníka v PLJ: 

�íslo smlouvy:       �íslo smlouvy je shodné s �. zakázky: 

P�edávat PLJ zákazníkovi:   

Po�adovaný rozsah popisu jednotlivých prvk� systému jakosti 

 ozna� pou�ití dopl�ující text 

1.A Zakázka �ízená vedoucím zakázky na základ� smlouvy.  

1.B Nabídka na zakázku �ízenou vedoucím zakázky.  

1.C 
Mimo pravidla spole�nosti pro odpov�dnosti a pravomoci platí i speciální 
po�adavky zákazníka uvedené v ur�eném dokumentu. 

      

2.A Popis systému jakosti � minimální rozsah.  

2.B Popis systému jakosti � plné zn�ní. 

2.C 
Mimo pravidla spole�nosti pro systém jakosti platí i speciální po�adavky 
zákazníka uvedené v ur�eném dokumentu. 

      

3.A Popis p�ezkoumání smlouvy - minimální rozsah.  

3.B Popis p�ezkoumání smlouvy - p�ezkoumání objednávky vedoucím zakázky.  

Zdroj: PLK 

Pou�ité zkratky: 

I ..... kontrola (inspekce)    RZ ........revizní zpráva 

O �. Oznámit termín konání kontroly  PLK.........plán kontrol 

W.... vyzvat k ú�asti     SUB ...... Smluvní dodavatel 

H ... vyzvat k ú�asti     Zhotov. ... Zhotovitel 

R.....písemný zápis kontroly    Zas���Zákazník, a.s. 

RR...p�ezkoumání písemného zápisu kontroly Insp. Org. ..... inspek�ní organizace 

Cert......osv�d�ení     Provoz. ..........provozovatel díla 

Rec......protokol     T ....... typová zkou�ka 

zKK......zápis v záznamu provedených kontrol K ....... kusová zkou�ka  

pRZ......p�íloha revizní zprávy   Z ....... zvlá�tní zkou�ka 
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Tabulka 3: Formulá� plánu kontrol 

Plán kontrol 
Strana/Page19/76 

Quality Inspection Activities

Zakázka �ís.: Z-155-300 Název zakázky: Zku�ební stroj 

Project Number  Project Name:  
Polo�ka: Seznam  

Item   

Zdroj: PLK [online]. [citováno 2009-20-10]. Dostupné z: 

http://search.seznam.cz/?q=PLK+pl%C3%A1n+kontrol&sourceid=szn-HP&sgId

Tabulka 4: Formulá� záznamu provedených kontrol 

2.4.2 Obsah plánu kvality na stavbu 

Protokol plánu kvality na stavbu pro kvalitní organizaci procesu, musí obsahovat základní 

rozd�lení (KO��ÁLOVÁ, 2011): 

1. Základní informace: 

Identifika�ní údaje 

• název a �íslo stavby ze smlouvy o dílo: 

Záznam provedených kontrol 
Strana19/76

Zakázka 
�ís.: 

Z-155-300       
Dokument 

�ís.:

ZPK-AA-001- 

Název 
zak.: 

Rodinný d�m 

Ozna�ení 
za�ízení: 

Podlahy 

�íslo PLK:
PLK-AA-001 

�íslo 
�innosti

Kontrolní �innost 
Typ 

protokolu
Výsledek / 
Protokol 

Datum provedení Podpis dodav. Podpis objed. 

Zkou�ky 
provád�né 
subdodavatelem 

    

Zkou�ky 
provád�né 
výrobcem 

     

Vstupní kontrola 
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- místo stavby, 

- soupis objekt�, 

- termíny výstavby, 

- zástupce zhotovitele. 

• vedení stavby: 

- uvedení stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, 

- harmonogram postupu stavebních prací, ov��ení subdodavatel�, 

- soupis zkou�ek, kontrol a revizí pro p�ejímací �ízení, 

- spojení na stavbu, 

- p�ezkoumání stavby vedením. 

• systém zabezpe�ení jakosti: 

- plánování jakosti stavby. 

• odpov�dnost za �ízení a vedení dokumentace stavby: 

- stanovení osob s p�ístupem k PD a SoD, 

- kde je dokumentace na stavb� k disposici 

- zodpov�dnost za její ulo�ení, aktualizaci a archivaci. 

• odpov�dnost za p�ejímku mno�ství a kvality vstup� na stavbu:  

- sou�innost s dozorem stavby. 

• odpov�dnost za výrobek dodaný objednatelem. 

• odpov�dnost za vstupy, procesy a výstupy. 

• popis pracovního postupu � musí být uvedeny údaje týkající se: 

- p�ehledu základních technologií provád�ných na stavb�, 

- p�ehledu navazující dokumentace, která bude na stavb� k dispozici, 

- kontrol, zkou�ek a revizí, 

- odpov�dností - zde musí být uvedeny jednotlivé �ídící funkce zodpovídající za provád�ní 

p�íslu�né �innosti, 

- po�adavk� na kontrolní, m��ící a zku�ební za�ízení 

• odpov�dnost za nápravná a preventivní opat�ení 

• zp�sob uskladn�ní jednotlivých materiál� a výrobk�

• odpov�dnost za vedení záznam� o jakosti stavby (protokoly o zkou�kách a m��ení, výsledky 

zat��ovacích zkou�ek, stavební deníky). 

• zp�sob zaji�t�ní prov�rek SMJ u dodavatel�

• údaje o kvalifikaci pracovník� provád�jících stavbu 

• v p�ípad� po�adavku objednatele na servis zp�sob jeho zaji�t�ní
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• v p�ípad� statistického vyhodnocování jakosti stavby uvést odpov�dnost za tyto výsledky 

Subdodavatelsky provád�né práce 

P�íprava výroby vypracuje seznam �inností, které budou zaji�t�ny subdodavatelsky. SoD lze 

uzav�ít pouze se subdodavatelem s ov��enou odbornou zp�sobilostí pro provád�né práce, 

nebo se 

subdodavatelem bez prokázané odborné zp�sobilosti pokud bude pokryta odbornou 

zp�sobilostí spole�nosti.  

 2. Technické podmínky pro �ízení výrobního procesu 

Seznam zpracovaných dokumentovaných technologických pokyn� (výrobních 

postup�) pro podmínky dané stavby a pro danou technologii, která zajistí po�adavky PD, 

SoD, �SN. 

3. Podmínky pro kontrolu a provedení zkou�ek 

     U vybraných technologických postup� je nutno stanovit kontrolní místa pro provedení 

m��ení a zkou�ek (kontroly a m��ení musí prokázat, �e vstupy, procesy i výstupy napl�ují 

p�edepsané po�adavky �SN a SoD). 

4. P�ílohy

     P�ílohou k PJS jsou technologické pokyny, p�íp. výrobní postupy (Tab. 5.).

Tabulka 5: Plán kvality na stavbu

PLÁN JAKOSTI NA STAVBU 

Název a �íslo stavby:  

Provád�jící ORJ:  

Výrobní �editel:  

Stavbyvedoucí:  

Mistr:  

Zpracoval:  P�ezkoumal:  Schválil:  

Datum: Datum: Datum: 

Zdroj: PLK 

Polo�ka 
�. 

P�edm�t 
kontroly 

Zp�sob 
provád�ní 
kontroly 

Metoda 
Kritéria 

p�ijatelnosti 
Technické 
podklady 

�etnost 
kontrol 

Kontrolu 
provádí 

Typ 
protokolu
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- sloupec 2 � p�edm�t kontroly � zadává, co se kontroluje; 

- sloupec 3 � zp�sob provád�ní kontroly- stru�ný popis zkou�ky; 

- sloupec 4 � metoda � podrobn�j�í popis k jednotlivým kontrolním a zku�ebním bod�m; 

- sloupec 5 � kritéria p�ijatelnosti � udává p�ijatelné odchylky podle po�adavk� normy �SN; 

- sloupec 6 � technické podklady - p�íslu�né normy �SN, podle kterých se �ídí; 

- sloupec 7 � �etnost kontrol - doporu�ený rozsah dokladování zkou�ek a kontrol; 

- sloupec 8 � kontrolu provádí: 

- sloupec 9 � typ protokolu - doporu�ený rozsah dokladování zkou�ek a kontrol:  

2.4.3 Zabezpe�ení kvality 

Zabezpe�ení kvality (jakosti) se týká výsledného produktu výrobního procesu 

(výrobku) nebo vlastního procesu (výroby). Tato zásada se uplat�uje i u �ízení kvality 

výrobku, kdy nesta�í zachytit vadný výrobek, ale je d�le�ité klást d�raz na zkvalitn�ní celého 

procesu �ízení kvality. Norma vysv�tluje pojem kvalita, jako schopnost souboru inherentních 

znak� výrobku, systému nebo procesu plnit po�adavky zákazník� a jiných zainteresovaných 

stran. 

Kvalita stavebního výrobku 

Kvalitu výrobk� ur�uje legislativa s následnými p�edpisy: 

• Zákon �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky v platném zn�ní a 

jeho provád�cím p�edpisem pro oblast výroby je Na�ízení vlády �. 163/2002 

Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky, 

• Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) �. 305/2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvád�ní stavebních výrobk� na trh,

• technické normy, 

• standardy pro systém �ízení. 

Vý�e zmi�ované p�edpisy stanovují po�adavky na výrobek, který je musí spl�ovat, aby byl 

uveden na trh zemí EU. Výstupem posuzování je Prohlá�ení o vlastnostech u stavebních 

výrobk� uvád�ných na trh v EU (ozna�ovaných CE) a Prohlá�ení o shod� u stanovených 

výrobk� na trhu v �R. 
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2.4.4 Zásady �ízení kvality stavební firmy 

 Za�íná zve�ejn�ním koncepce kvality, zavedením vhodné organiza�ní struktury a 

za�kolením v�ech pracovník�.  

�ídí podle zásad (V�RNÝ, 2008): 

• Pé�e o kvalitu musí za�ínat u nejvy��ího vedení, 

• ur�ení a zaji�t�ní �innosti, které kvalitu ovliv�ují, 

• písemné instrukce, jimi� vedení podniku zaji��uje funkci �ízení a kontroly, 

• prov�rky kvality mají ur�it p�im��enost a dodr�ování zavedených postup�, instrukcí, 

technických specifikací, technologických p�edpis�, norem a smluvních po�adavk�, 

• základem �ízení je dostate�né mno�ství v�asných a p�esných informací, 

• efektivní program na zvý�ení kvality m��e napomoci vedení ur�it strategické zdroje 

pro zvý�ení kvality a sní�ení náklad�, 

• �ízení kvality je trvalý, nekon�ící proces.  

Podmínkou firmy je neustálé zlep�ování technologií a zvy�ování kvality stavebních proces�

tak, aby dokázaly trvale uspokojovat rostoucí po�adavky na trhu. 

2.4.5 Kontrola zaji�t�ní kvality v pr�b�hu p�edvýrobní a výrobní 

p�ípravy stavby 

 V p�edvýrobní p�íprav� dochází ke schvalování projektové dokumentace a ur�ení 

dodavatele. Zhotovitel m��e ovlivnit projektové �e�ení a podílet se tak na vytvá�ení kvality 

projektu stavby.  Zaji�t�ní smluv, financování, organizace a �ízení projektu. 

 Ve výrobní p�íprav� se up�es�ují podklady z p�edchozí fáze (p�edvýrobní p�ípravy) a 

vytvá�í se podmínky pro zabezpe�ení kvalitních zdroj� pro realizaci stavby. (V�RNÝ, 2008) 

2.4.6 Kontrola kvality v pr�b�hu realizace stavby 

Kontrola je zam��ena na vybudování za�ízení staveni�t�, vstupní kontrolu stavebních 

materiál�, polotovar� a dílc�, na kontrolu technologií realizovaných proces�. V�echny 

kontroly probíhají podle schváleného kontrolního a zku�ebního plánu. Následuje výsledná 

evidence provedených kontrol a zkou�ek, jejich záznam do stavební dokumentace. 

 Vznik meziopera�ní kontroly, která je provád�na v pr�b�hu výstavby a jejím cílem je 

zabránit vzniku závad, nebo alespo� jejich p�ená�ení na dal�í realizovaný proces. Zji��uje 

jakost díla p�ímou kontrolou v�ech fází výroby. 
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 Fáze kon�í výstupní kontrolou a p�edávacím �ízením, kterým se dokon�ená stavba 

p�edává stavebníkovi. Dochází k hodnocení celkové kvality stavby, na základ� provedených 

kontrol a zkou�ek, v�e se zapí�e do protokolu. (V�RNÝ, 2008) 

2.4.7 Kontrola kvality v dob� u�ívání stavby 

 Jedná se o kontroly v pozáru�ní dob� a mají p�inést poznatky a zku�enosti u staveb, 

kde byly pou�ity nové materiály, technologie a postupy. Dochází k dlouhodobému ov��ování 

kvality. Vyhodnocením kontrol získáme zp�tnou vazbu pro posouzení výstup� technického 

rozvoje a podkladový materiál pro dal�í zlep�ování kvality staveb, pop�ípad� návrh pro 

opravy zji�t�ných nedostatk�. 

 Výsledná kvalita je ur�ena komplexní pé�í (technická kontrola) o jakost na v�ech 

úrovních �ízení a ve v�ech fází výroby. Provád�na v blízkosti výrobního procesu a je 

nezávislá pro posuzování nápravných opat�ení. Informa�ní systém zaji��uje rychlý a 

spolehlivý p�enos kontroly do stavební výroby s cílem zlep�it kvalitu v�ech �inností. 

(V�RNÝ, 2008) 

2.5 Kontrolní a zku�ební plán 

V kontrolním a zku�ebním plánu jsou p�ehledn� uvedené v�echny pot�ebné vstupní, 

meziopera�ní a výstupní kontroly, druhy zkou�ek, �etnost, zp�sob provedení a 

dokumentování, odpov�dnost. Tyto údaje jsou nutné v pr�b�hu p�ípravy a výroby stavby 

vykonávat. Za pomoci �eských technických norem (�SN) a technologických p�edpis� (TP) je 

KZP sestavován. KZP je zpracován v rámci výrobní p�ípravy samostatn� na ka�dou stavbu 

(objekt). Za metodickou stránku provedení je zodpov�dný mana�er. Výstup z kontrolního a 

zku�ebního plánu je zapsán do stavebního deníku. P�i v�asném zpracování KZP, mohou být 

sou�ástí nabídky nebo tvo�í p�ílohu ke smlouv� o dílo. 

2.5.1 Základní otázky pro kontrolování 

P�ed tvorbou kontrolního a zku�ebního plánu a zahájením provedení kontrol na 

po�adované stavb�, úseku nebo �innosti, je d�le�ité odpov�d�t na �adu otázek, které jsou 

základem pro celý proces kontrolování. Ur�ují finální výstup dokon�ené stavby (procesu). 

D�le�ité je jmenovat odpov�dnou osobu za provád�né práce, seznámit ji s problematikou. Ta 

si p�ed realizací stavby na tyto otázky odpoví, díky tomu prob�hne celý proces bez 

zbyte�ných komplikací, dochází k zamezení vzniku víceprací a zvy�ování náklad� stavby. 
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CO?

D�le�ité je kontrolovat zásadní problémy, pouze kritické znaky a vady výrobku. 

Nemáme dostatek �asu, pen�z a lidských zdroj� abychom na výrobku kontrolovali pravideln�

v�echny mo�né parametry. 

�ÍM?

Kritické znaky ur�ujeme pomocí m��idel a to pro dosa�ení po�adované kvality nebo pomocí 

kalibr� (pokud vyrábíme zmetky). Na kritické vady také pot�ebuje pom�cky � rentgeny, 

lampy, prá�ky, lupy 

KDE?

Kontrola by m�la být co nejblí�e místu, kde se daný proces provádí. 

�ím dál je kontrola od místa, tím jsou v�t�í problémy a ztráty, kdy� zjistíme, �e kontrola 

nevy�la. 

KDO?

Nej�ast�ji je provádí d�lník a to proto, �e je nejlevn�j�í variantou. Musí poznat, jestli to, co 

ud�lali, je správn� nebo �patn� � kontrola kritických znak� a kritických vad, vyráb�né p�i 

dané operaci. Musí si um�t zkontrolovat kvalitu své práce. Jestli�e v�echny kontroly vyjdou � 

pokra�uje na dal�ím úseku. Jestli�e n�která kontrola nevyjde � okam�it� provádí regula�ní 

zásah. 

Pouze na speciální kontroly, které vy�adují speciální kvalifikaci nebo jsou �asov� náro�né, 

najímáme Kontrolory. 

JAK?

Jestli�e je daný 	kritický znak� mimo toleranci � musí firma p�edepsat celkovou kontrolu. 

Jestli�e je daný kritický znak s dostate�nou rezervou v�dy v toleranci � m��eme p�edepsat 

SPC. 

Jestli�e se daná kritická vada n�kdy vyskytuje � firma musí p�edepsat 100%-ní kontrolu. 

Jestli�e se daná kritická vada nevyskytuje � m��eme p�edepsat statistickou p�ejímku 

srovnáváním. (CHALOUPKA, 2008)

2.5.2 Kontrolní metody 

Vizuální kontrola (zkou�ka) - Vizuální kontrola jako metoda NDT

Vizuální zkou�ka (VZ), je nedestruktivní metoda zam��ená na zji��ování a hodnocení 

vlastností povrch� výrobk� nebo sou�ástí, za pomoci speciálních p�ístroj�. 
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- p�ímá vizuální kontrola -je vizuální kontrola s nep�eru�eným pr�b�hem paprsk� mezi 

okem pozorovatele a zkou�enou plochou. Tato kontrola se provádí bez pom�cek nebo 

s pom�ckami (zrcadla, �o�ky).  

- nep�ímá vizuální kontrola -je vizuální kontrola s p�eru�eným pr�b�hem paprsk� mezi 

okem pozorovatele a zkou�enou plochou. Tato kontrola pou�ívá fotografické techniky 

a videotechniky. 

Kontrola slou�í k hledání vad (trhlin), drsnosti povrchu, hodnocení povlak�, �i nát�r�, m��ení 

�i kontrole polom�r� nebo závit� pomocí m�rek nebo kalibr� ve výrobní kontrole.

Klasická vizuální kontrola je vy�adována pro t�i základní oblasti:

• Hledání vad, 

• kontrola povrchu, 

• kontrola tvaru. (TLAKINFO.CZ, 2007) 

V procesu se nejprve hledají materiálové vady, jako jsou: trhliny, pr�hyby, nerovný povrch. 

Povrchy jsou vizuální zkou�kou hodnoceny podle po�adavk� zákazník�. Vycházejí z norem 

nebo p�íslu�ných p�edpis� pro daný výrobek a p�i kontrole je pou�ita vzorová replika nebo 

fotografie povrch�. 

Podle EN 13018 Nedestruktivní zkou�ení � vizuální kontrola � v�eobecné zásady, je 

p�edepsáno, �e p�ímá vizuální kontrola je provád�na jako místní vizuální kontrola. Kontrola 

se provádí v dostate�né p�ístupnosti ke kontrolovanému povrchu pro o�i ve vzdálenosti do 

600 mm a pod úhlem v�t�ím ne� 30 °. Lze ji provád�t také na vzdálenost v�t�í ne� 600 mm 

jako obecná vizuální kontrola. Zkou�ené povrchy musí být dostate�n� osv�tleny (min. 160 Ix 

� obecná, min. 500 Ix - místní). (�SN EN 13018, 2002) 

Kontrolní m��ení  

Opakované m��ení, kterým se kontroluje správnost nam��ených hodnot. M��í se 

v pr�b�hu a p�i dokon�ení stavby. Jedná se o m��ení geodetických podklad�, vyty�ení zna�ek, 

geometrické parametry, stavební dílce a konstrukce, montá�e, zemní práce. 
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Kontrola tvaru  

Toleranci tvaru vymezují jednotlivé �ásti t�les, nap�. válcové nebo rovinné plochy. 

Pou�ívají se m��idla a pom�cky: 

• Posuvné m��ítko, 

• hrotový p�ístroj, 

• p�ím�rná deska, 

• koncové m�rky (Johansonovy kostky). 

Mezi základní geometrické tolerance pat�í: 

• P�ímost, 

• Rovinnost, 

• Kruhovitost, 

• Válcovitost. (OVMT, 2002) 

Zkou�ky  

Zkou�ky se d�lí podle toho, zda se vzorek zni�í nebo ne. 

- Destruktivní, 

- nedestruktivní. 

Dále jsou d�leny podle ú�elu zkou�ení: 

- Pr�kazní zkou�ka, 

- ov��ovací zkou�ka. 

2.5.2.1 Betony 

• Zkou�ky �erstvého betonu: 

o Konzistence betonu, 

- sednutí ku�ele, 

- rozlití, 

- VeBe, 

- stupe� zhutn�ní. 

o Zkou�ka provzdu�n�ní betonu 

• Zkou�ky ztvrdlého betonu: 

o Zkou�ky pevnosti v tlaku: 
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Podle tvaru zku�ebního t�lesa (destruktivní zkou�ky) 

- Na krychli (krychelná pevnost v tlaku), 

- na válci (válcová pevnost v tlaku), 

- zkou�ka na vývrtech. 

Tvrdom�rné zkou�ky (nedestruktivní) 

- Schmidtovo kladívko (tvrdom�r) 

o Zkou�ky pevnosti v tahu: 

- V prostém tahu, 

- v p�í�ném tahu, 

- v tahu za ohybu. 

o Zkou�ka modulu pru�nosti: 

- Statického, 

- dynamického. 

• Zkou�ky odolností betonu: 

o Chemických 

- Zkou�ka odolnosti v��i chemickým rozmrazovacím látkám, 

- zkou�ka mrazuvzdornosti, 

- zkou�ka odolnosti proti chlorid�m. 

o Mechanických 

- Zkou�ka odolnosti proti obrusu. (EBETON.CZ, 2007) 

Zkou�ka sednutí ku�ele - S (Slumptest)

Sednutí ku�ele slou�í pro m��ení konzistence. Výsledkem je konzistence �erstvého 

betonu, který te�e nebo se sype. Znázorn�no na Obr. 6.)  

Zkou�ka se podle velikosti sednutí betonu rozd�lí do p�ti t�íd: 

S1 10 - 40 mm 

S2 50 - 90 mm 

S3 100 - 150 mm 

S4 160 - 210 mm 

S5  220 mm (EBETON.CZ, 2007) 
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Obrázek 6: Sednutí ku�ele (Abrams) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBETON.cz 

Pevnost betonu v prostém tahu � zkou�ka 

Zkou�ka se provádí na trámci, výjime�n� na válci. Zkou�í se minimáln� t�i t�lesa. P�ed 

vlastní zkou�kou se ov��í geometrie zku�ebního t�lesa (Obr. 7.). Vzorky, které se 

nestandardn� poru�í, se ze zkou�ky vylou�í. O ka�dé zkou�ce a jejích výsledcích se vede 

záznam - protokol. 

�ast�ji se pou�ívají zkou�ky betonu v p�í�ném tahu nebo v tahu za ohybu. 

Obrázek 7: Zkou�ka betonu v prostém tahu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBETON.cz 

Pevnost betonu v p�í�ném tahu - zkou�ka

Zkou�ka provád�na na krychli nebo válci (Obr. 8.). Zkou�ena minimáln� na t�ech 

t�lesech. Pou�ívají se neporu�ené vzorky. 

Postup:  

• Vzorky uchované pod vodou , 

• osu�ení vzorku, 

• kontrola rozm�r�, 

• správné umíst�ní a orientace. 
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Obrázek 8: Zkou�ka betonu v p�í�ném tahu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBETON.cz 

Pevnost betonu v tahu za ohybu - zkou�ka  

Zkou�ka se provádí na betonovém trámci rozm�r� 400/150/150 mm (Obr. 9.). 

Nejmén� t�i vzorky. Podle zp�sobu zatí�ení se jedná o troj nebo �ty�bodové uspo�ádání. U 

�ty�bodového uspo�ádání se t�leso poru�í ve st�ední t�etin� mezi ob�ma silami od zatí�ení. 

Proto�e jsou v této �ásti nosníku p�i uvedeném zatí�ení posouvající síly rovny nule, dojde k 

poru�ení v oblasti namáhání �istým ohybem. U t�íbodového uspo�ádání zkou�ky se v�dy 

jedná o kombinaci ohybu a smyku.  

Obrázek 9: Zkou�ka betonu v tahu za ohybu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBETON.cz 

Pevnost betonu v tlaku

Zkou�ka provedena na krychli nebo válci (Obr. 10.). Min. na t�ech t�lesech. Pevnost 

betonu je velikost nap�tí dosa�eného v míst� poru�ení. Podle tvaru zku�ebního t�lesa, na 

kterém se zkou�ka provádí, jde bu
 o krychelnou, nebo válcovou pevnost v tlaku. 

T�ídy pevnosti v tlaku: Pou�ívá se tabulka normy �SN EN 206-1. Pevnost v tlaku fck,cyl se 

stanoví po 28 dnech na válcích o pr�m�ru 150 mm a délce 300 mm, nebo fck,cube na krychlích 

o délce hrany 150 mm. 
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Obrázek 10: Zkou�ka pevnosti betonu v tlaku 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBETON.cz 

Nedestruktivní zkou�ky

Nedestruktivní zkou�ky betonu neporu�ují zkou�ený beton. Pevnost je pouze 

informativní. Nejb��n�j�í nedestruktivní zkou�kou je zkou�ka pevnosti betonu v tlaku 

Schmidtovým kladívkem (Obr. 11.). 

Zkou�ka mechanickým odtrhom�rem 

Slou�í pro m��ení adheze adheze povlak� na materiálech. Testovací metoda je 

zalo�ena na p�ilepení panenky k povrchu materiálu, kterou pak zvedá pru�ina zabudovaná v 

p�ístroji. Po odtrhnutí panenky od povrchu nám indikátor uká�e �íselnou hodnotu adheze. 

(PRIONEX.CZ, 2013) 

Obrázek 11: Nedestruktivní zkou�ka - Schmidtovo kladívko 

Zdroj: PRIONEX.CZ  

2.5.2.2 Zhutn�ní zeminy 

Jedná se o základní technologický proces p�i zakládání staveb. Zhut�ování je proces 

vytvá�ející stabilitu zemních konstrukcí tak, aby jednotlivé vrstvy nesedaly vlivem zatí�ení od 

provozu. Zhutn�ní se provádí válcováním, statické, dynamické (vibrace), p�etí�ení (násyp), 

hloubkové vibrování. Výsledkem m��ení zhutn�ní zeminy je zm�na objemové hmotnosti a 
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sní�ení vý�ky hutn�né vrstvy a její následné zvý�ení únosnosti. Máme dva druhy m��ení 

zhutn�ní zemin: 

• Metody laboratorní � na vzorcích zeminy zji�t�ní daného slo�ení zeminy, její zrnitost, 

vlhkost, plasticita a zhutnitelnost. Známá jako Proctorova zkou�ka � stupe� zhutn�ní 

dané zeminy je pom�r objemových hmotností jednak vzorku su�iny zhutn�ného 

násypu na reálné stavb� a vzorku su�iny zhutn�ného za optimální vlhkosti. 

• Metody p�ímého m��ení � stupe� zhutn�ní je m��en zrychlením nebo amplitudou 

odskoku b�hounu. P�i v�t�ím zhutn�ní amplituda odskoku je vy��í a i zrychlení je 

v�t�í. 

(STAVEBNITECHNIKA.CZ, 2004) 

2.5.2.3 Výztu� 

Ukládání výztu�e (armování) - Minimální tlou��ka krycí vrstvy by nem�la být men�í 

ne� 20 mm nebo pr�m�r p�iléhající výztu�e u konstrukcí v interiérech (nap�. strop�, sloup� v 

budovách). P�i ukládání výztu�e do bedn�ní se pou�ívají tzv. distan�ní vlo�ky, které vymezují 

po�adovanou krycí vrstvu. Vlo�ky po vybetonování z�stanou v konstrukci. 

M��ení stavu ocelové výztu�e pomocí metody m��ení elektrického odporu. Jedná se o 

nedestruktivní metodu.  Pomocí této metody lze zjistit stav ocelové výztu�e v betonu.  

(KONSTRUKCE.CZ, 2012) 

2.5.2.4 Hydroizolace 

Optická kontrola 

Pat�í do skupiny základních nástroj� kontroly izolací ve svarech, v detailech a v plo�e. 

Provádí se p�ed zakrytím hydroizola�ního povlaku m�kkou, ochrannou a stabiliza�ní vrstvou. 

Kontrolu za�íná vedoucí montá�ní �ety nebo vedoucí pracovník izola�ní firmy, poté 

technický dozor stavebníka p�i p�edání díla. (FATRAFOL, 2012) 

Zkou�ka t�snosti spoj� pomocí zku�ební jehly 

Provád�na soub��n� s optickou kontrolou. Spo�ívá v ov��ení homogenity spoj� v celé délce 

za pomoci speciální zku�ební jehly. Net�snost spoje se zjistí hrotem jehly, který vnikne do 

spoje mezi foliemi zcela nebo jen �áste�n�. Místo se následn� opraví nava�ením záplaty. 

(FATRAFOL, 2012) 
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Zátopová zkou�ka 

�ídí se normou �SN 75 0905 Zkou�ky vodot�snosti vodárenských a kanaliza�ních nádr�í. 

Pro plo�né konstrukce (st�echy, podlahy) není platná legislativa. Aplikace zkou�ky následuje 

po úsp��né optické kontrole a kontrole v�ech svar� zku�ební jehlou. Optimální doba trvání 

zkou�ky je 48 hodin, od napln�ní daného zku�ebního sektoru vodou. Zkou�ka je ukon�ena a 

kladn� vyhodnocena, pokud se po 48 hodinách neobjeví na spodním líci stropní konstrukce 

�ádné pr�saky. V p�ípad� pr�sak� se zkou�ka musí ukon�it, voda se od�erpá a kontroluje se 

zku�ební sektor, kde se p�ípadné net�snosti opraví. (FATRAFOL, 2012)

Vakuová zkou�ka spoj�

Provád�na dle metodiky �SN EN 1593 � Nedestruktivní zkou�ení � Zkou�ení t�snosti � 

Bublinková metoda pomocí pr�hledných zvon�. P�ed osazením zvon� musí být podklad 

zbaven prachu a ne�istot. Na povrch se nanese detek�ní kapalina s povrchov� aktivním 

�inidlem (saponátový roztok). Zvony osazeny vakuometrem s kalibrací s mo�ností p�ipojení 

hadicí k vakuové výv�v�. Na spodní hran� má t�snící profil vzduchot�sn� ohrani�ující 

zku�ební prostor. Zkou�ka se provádí odsátím vzduchu ze zvonu a vytvo�ení definovaného 

podtlaku (-20 kPa nebo -50 kPa). Test provád�n p�i podtlaku 0,2 bar (0,02 Mpa) u folií z PVC 

a 0,5 bar (0,05 Mpa) u folií z PE-HD. Výsledná hodnota musí být konstantní po dobu 30 

sekund. Net�snosti se projevují vznikem bublin. Provád�na pouze namátkov�, proto�e je 

velmi náro�ná. (FATRAFOL, 2012) 

Tlaková zkou�ka dvoustopých svar� st�e�ní izolace 

Vytvo�ení dvoustopých svar� pomocí horkovzdu�ných sva�ovacích horkých klín�. 

Za�ízení je instalováno tak, �e se uzav�e jeden konec svaru zku�ební jehlou s manometrem, 

druhý konec je sva�en nebo vhodným zp�sobem ut�sn�n. Hodnota zku�ebního tlaku je od 100 

� 200 kPa. Pro izola�ní pásy z materiálu TPO se m��e tlak zvý�it na 250 � 350 kPa. Hodnota 

zku�ebního tlaku by m�la být p�izp�sobena teplot� folie a okolí, �í�ce zku�ebního kanálku, 

tlou��ce materiálu a materiálu sva�ované folie. Po natlakování testovacího kanálku nechat cca 

5 minut dotvarovat a vyrovnat teploty a následujících 10 minut sledovat pokles zku�ebního 

tlaku. Zku�ební tlak nesmí klesnout pod 20% p�vodní hodnoty. Kladný výsledek se potvrdí 

otev�ením druhého konce spoje, kde tlak musí klesnout na nulu (spoj je pr�chodný v celé 

délce). (FATRAFOL, 2012) 
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Zkou�ení t�snosti sektor� st�e�ní izolace vakuem 

Pou�ití u staveb objekt� s izolováním dvouv�tvým hydroizola�ním povlakem a aktivním 

kontrolním a sana�ním systémem z PVC-P. Provád�no po jednotlivých sektorech. P�i zkou�ce 

jsou v�echny zku�ební a injektá�ní ventily v sektoru uzav�eny krom� aktivního ventilu. 

Pomocí výv�vy se ze sektoru vysaje vzduch. Po ustálení tlaku se uzav�e. Sektor je t�sný, 

pokud po uplynutí následujících 10minut nár�st tlaku není v�t�í ne� 20% (max. -0,4 bar). 

(FATRAFOL, 2012) 

Krom� vý�e uvedených systém� kontroly a zkou�ení t�snosti izola�ních povlak� ze 

syntetických folií existují dal�í alternativní, ale mén� roz�í�ené systémy kontroly. Jedná se 

nap�íklad o kontrolu: 

• vysokým nap�tím jiskrová zkou�ka 

• ultrazvukem 

• obarveným kou�em 
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3 Aplikace kontrolního a zku�ebního plánu 
Pravidlem je, �e ka�dá stavba má sv�j kontrolní a zku�ební plán (KZP). Kontrolují se 

zde práce podle druhu. Od zemních prací, základových konstrukcí, hrubé stavby, st�e�ních 

konstrukcí, instalací, úprav povrch�, podlah, p�ípojek atd.

Na ka�dý druh práce je p�esn� definováno, kdo kontrolu provádí, co se kontroluje, tzv. 

"kontrolní znak", zp�sob kontroly, kontrolované vlastnosti, provedení zkou�ek a kontroly dle 

technologických postup� (TP), projektové dokumentace (PD) a zp�sob dokumentace 

provád�né kontroly. 

V rámci práce bylo vyhotoveno n�kolik tabulek KZP, které jsou sou�ástí p�íloh. Jsou 

rozd�leny do skupin pro práce hlavní stavební výroby (HSV) a pro práce p�idru�ené stavební 

výroby (PSV). Dle po�adavk� firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., jsou rozd�leny podle této 

struktury: 

5181 - Práce HSV � hrubá stavební výroba 

• 51108 - Zemní práce 

• 51812 - Zakládání staveb 

• 51814 - Monolitické konstrukce 

• 51815 � Zd�né konstrukce 

• 518816 � Prefabrikované konstrukce 

• 51817 � Ocelové konstrukce 

• 51818 - St�echy 

• 51819 � Fasády 

5182 - Práce PSV � povrchy, výpln�, profese 

• 51820 � Izolace 

• 51821 � Vnit�ní p�í�ky a podhledy 

• 51822 � Podlahy 

• 51823 � Úpravy povrch�

• 51824 � Výpln� otvor�

• 51827 � Profese  

Obsah KZP je vytvo�en na základ� podklad� získaných od firem SWIETELSKY s.r.o., 

WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. a CONTEC. Je vytvo�en v programu 

Microsoft Office Excel, kde se vytvo�ené tabulky pou�ívají pro aktuální stavby. Detailní 
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obsah je popsán v následující kapitole. Pro aplikaci KZP jsou jako p�íklad vybrány �ty�i 

stavební �innosti. Podrobn�ji jsou popsány v kapitole 3.2 Kontrolní a zku�ební plán pro zd�né 

konstrukce, 3.3 Kontrolní a zku�ební plán pro dla�by a obklady, 3.4 Kontrolní a zku�ební plán 

pro vnit�ní omítky a 3.5 Kontrolní a zku�ební plán pro stropní konstrukce. 

3.1 Obsah kontrolního a zku�ebního plánu 

Údaje o stavb�, stavebníkovi a zhotoviteli jsou popsány v hlavi�ce tabulky. Tabulka je 

rozd�lena do t�í základních �ástí, které jsou - p�íprava prací, realizace a skute�né provedení. 

Tyto �ásti se �lení na konkrétní stavební práce, jejich popis, zp�sob provád�ní kontrol, 

metody a kritéria p�ijatelnosti. Kontrolní a zku�ební plán dále obsahuje technické normy, 

�etnost kontrol, osoby, které kontroly provád�jí a ur�ují druh záznamu, jaký se z nich 

po�izuje. Záv�rem tabulky je vypo�ádání, ve kterém se udávají odchylky od projektové 

dokumentace a p�edepsaných tolerancí. Seznam se uvádí na samotném protokolu. �e�ením 

jsou nápravy a opat�ení, která slou�í pro následující nové realizace staveb, tak aby se 

zamezilo opakovaným chybám. 

Popis záhlaví tabulky: 

- název �innosti 

- stavba 

- dodavatel 

Popis jednotlivých sloupc�: 

- sloupec 1 � polo�ka �íslo; 

- sloupec 2 � p�edm�t kontroly � zadává, co se kontroluje; 

- sloupec 3 � zp�sob provád�ní kontroly- stru�ný popis zkou�ky; 

- sloupec 4 � metoda � podrobn�j�í popis k jednotlivým kontrolním a zku�ebním bod�m; 

- sloupec 5 � kritéria p�ijatelnosti � udává p�ijatelné odchylky podle po�adavk� normy �SN; 

- sloupec 6 � technické podklady - p�íslu�né normy �SN podle, kterých se �ídí; 

- sloupec 7 � �etnost kontrol - doporu�ený rozsah dokladování zkou�ek a kontrol; 

- sloupec 8 � kontrolu provádí: 

• ZHOT � zhotovitel,  

• TDI � technický dozor investora,  

• SV � stavbyvedoucí, 

• M � mistr, 

• AD � autorský dozor - udává, koho si mohou p�izvat s sebou na kontrolu: 
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1) Geodeta 

2) Geologa 

3) Technická kontrola 

4) Akreditovaná laborato�

5) U�ivatele 

- sloupec 9 � typ protokolu - doporu�ený rozsah dokladování zkou�ek a kontrol.   

• Protokol o p�edání a p�evzetí pracovi�t�

• Doklady o jakosti pou�itých zdících materiál� a výrobk�

• Pr�b��né kontroly spár, výplní, svislosti a rovinnosti, p�edepsané kotvení zdiva do 

nosných prvk�, rozm�ry zdiva, otvor�, zabudovaných prvk� a dal�ích �ástí dle PD 

• PD zakreslených zm�n 

• Protokoly z kontrolních zkou�ek 

• Protokol p�edání a p�evzetí dokon�ených zd�ných konstrukcí 

Pou�ité zkratky protokol�:  

• SD � stavební deník,  

• DK � deník kontrol, 

• TK � technická kontrola jakosti a kvality, 

• ZoZ � zpráva o zkou�ce, 

• A � atest. 

3.2 Kontrolní a zku�ební plán pro zd�né konstrukce 

Zd�ní:

P�ed za�átkem nového procesu, je d�le�ité zkontrolovat p�edchozí práce. P�ed zdivem 

jsou to základy a provedená hydroizolace, kontroluje se soulad s p�edpisy kvality a p�ijatelné 

odchylky stanovené pro dané konstrukce. 

�SN 73 02 05 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti. 

�SN 73 02 10-1 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost osazení. 

�SN 73 02 10-2 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost monolitických betonových 

konstrukcí.  

Zd�ní by se m�lo provád�t p�i teplot� prost�edí +5 a� +30 °C. Teplota p�i tuhnutí a 

tvrdnutí malty nesmí klesnout pod +5 °C, aby nedo�lo k naru�ení chemických proces� a tím 
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sní�ení deklarovaných vlastností. Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprá�ené, mastné nebo 

jinak zne�i�t�né. 

Hotovou ze
 je d�le�ité chránit p�ed provlhnutím, aby nedocházelo k zatékání vody 

do d�rovaného zdiva (vrchní st�ny, parapety). 

Pod první �adu cihel se provede zakládací malta (vyrovnávací vrstva � cementová 

malta, pot�r), aby se zamezilo p�ípadným nerovnostem. Odchylka vyrovnávací vrstvy nesmí 

p�ekro�it +10 mm p�i délce do 8 m. 



Zhoto-
vitel

Pod-
pis

1 2 3 4 5 6 7

518150

Kvalita cihel - 

zdících materiál�, 

malty

Doklady o jakosti od výrobce
Vizuáln�, mno�ství, druh dle 

dodacího listu

NV �. 163/2002, Soulad parametr�

dodaných materiál� s projektovanými 

parametry

�SN EN 771 

(72 2635), �SN 

EN 998-1,2, 

�SN EN 1996-2

Ka�dá 

dodávka nebo 

1x/100m3

M, 

Sub

Doklad o 

jakosti, 

vstupní 

kontrola

1. Vyty�ení st�n 

p�ed zahájením
Kontrolní m��ení M��ení pásmem Odchylka ± 10mm Dle PD Ka�dá st�na M

Protokol o 

kontrole 

jakosti

2. Vázání cihel a 

blok�, sestavení, 

vypln�ní spár 

maltou, dodr�ení 

tlou��ky spár

Vizuální kontrola P�em��ení - lo�ná spára

V toleranci min. 6 mm,                         

max. 15 mm v celé plo�e                     

(dle �SN 73 2310)

�SN EN 1996-2 

(731101)
Pr�b��n� M SD

518152

3. Kotvení a 

ztu�ení p�í�ek a 

výlp�ového zdiva

Vizuální kontrola                                  

kontrolní m��ení
Kotva, malta, kapsa

Skrze izolaci musí být zdivo provázáno 

kotvami                                            

styk namaltovat - ka�dá druhá �ada do 

kapsy, druhá lo�ná spára kotva

�SN EN 1996-

2, �SN EN 998-

1 ed.2

Ka�dá st�na M SD

4. Provedení 

pr�duch� komín�, 

ventilací

Vizuální kontrola
Vizuální kontrola                                  

kontrolní m��ení
Dle PD

�SN EN 1457 

(73 4201-73)
Ka�dý otvor M SD

5. Rovinnost kontrolní m��ení
Vizuální kontrola                                  

kontrolní m��ení

V délce 1 m � 10 mm, v délce 10 m ± 

50 mm

�SN 73 0202, 

10/1-3 73 0212, 
Ka�dá st�na M SD

6. Svislost kontrolní m��ení
Vizuální kontrola                                  

kontrolní m��ení

V rámci 1 podla�í ± 20 mm, v rámci 

celkové vý�ky budovy 3 a více podla�í 

± 50 mm, svislá souosost ± 20 mm

�SN 73 24132, 

�SN EN 1996-2
Ka�dý st�na M SD

7. Ztu�ující v�nce Provedení bedn�ní
Betonová sm�s, armování                  

(typ, pr�m�r, provedení)
PD - statika

Dle 

technologického 

postupu 

výrobce, 

výpo�tu statika

Pr�b��n� SV SD

1. P�em��ení rozm�r� a rovinatosti 

vyzd�ných st�n

2. Spáro �ez

Záv�re�né shrnutí 
KZP

Seznam a vyzna�ení odchylek od 

projektové dokumentace a 

p�edepsané tolerance

Seznam provedených opat�ení a 

náprav

Protokol o 

vzniklých 

odchylkách

SV SD

S
tan

a 39

Tabulka 6: Kontrolní a zku�ební plán pro zd�né konstrukce

Zdroj: Autor

�íslo

51815 - KZP - ZD�NÉ KONSTRUKCE

�etnost 
kontrol

Kontrolu 
provádíP�edm�t kontroly Kritéria p�ijatelnosti

Technické 
podklady

Typ 
záznamu

�SN EN 1996-2 

(731101), �SN 

EN 1996-1-1, 

ISO 9000:2001

Klimatické podmínky +5°C

Stavba:

MetodaZp�sob provád�ní kontroly

Realizace

P�íprava prací

Skute�né provedení

SD
Vizuální kontrola                                  

kontrolní m��ení

Tolerance polohopisu st�n ± 10 mm 

(vzta�eno k lícové stran� zdiva)           

Rovinatost lícované strany zdiva 3 mm 

na 2 m lati (dle �SN 73 0205)        

Odchylka vodorovnosti spár - 3 mm na 

2 m dlouhé lati, svislost spár nad sebou 

(ob �adu) - 3 mm na 2 m

Namátkov�, 

ka�dá st�na

M, 

geodet
Geometrie
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P�íprava prací: 

P�edm�t kontroly: Kvalita cihel - zdících materiál�, malty

Kontrola doklad�, doklady o jakosti � jednotlivé vlastnosti pou�itého materiálu (podle 

PD) musí být zákonným zp�sobem prokázány prohlá�ením o shod� podle zákona �. 22/1997 

Sb. o technických po�adavcích na výrobky v platném zn�ní, na p�íslu�ná Na�ízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) �. 305/2011 (prohlá�ení o shod�, ES certifikát shody). 

Kvalita materiál� je ovlivn�na i zp�sobem skladování: 

Skladovaný materiál se ukládá, tak aby nedo�lo k jeho znehodnocení. Musí být 

zaji�t�na jeho stabilní poloha b�hem celého skladování. Ka�dý materiál obsahuje podmínky 

pro skladování stanovené výrobcem. Na staveni�ti je materiál ukládán do polohy, ve které 

bude pozd�ji zabudován do stavby (prefabrikáty, kovové prvky, d�ev�né konstrukce). 

D�le�itým faktorem jsou samotné skladovací plochy, musí být zpevn�né, rovné a 

odvodn�né. 

Tabulka 7: Ulo�ení materiálu 

Zp�sob ukládání 
Zp�sob 

odebírání 
Vý�ka hromady 

Stav hromady 

p�i odebírání 
Poznámka 

Ru�n� Ru�n� Max. 2 m -  

mechanizovan� Ru�n� Min. 2 m 
Bez p�evis�, 

vý�ka st�ny 

max. 1,5 m 

Okraje hromady 

jsou opat�eny 

pomocnými 

prvky 

mechanizovan� mechanizovan� Min. 2 m 

mechanizovan� mechanizovan� Není stanovena 

Max. vý�ka 

st�ny< 9/10 

max. dosahu 

stroje 

Velké skládky, 

pískovny, lomy 

Zdroj: Autor 

Ru�ní skladování materiálu 

Skladování sypkého materiálu: písek, maltové sm�si 

• voln� v hromadách do max. vý�ky 2m; 

• v pytlích do max. vý�ky 1,5m  (ve sklonu a ve vazb�); 
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K�ehký materiál: za�izovací p�edm�ty zdravotní instalace 

• ulo�eno v jedné vrstv�, v nosných rámech do vý�ky max. 1,5m; 

Kusový materiál: cihly, tvarovky 

• ru�n� ukládat do vý�ky max. 2m. 

Mechanizované skladování materiálu 

Musí odpovídat dosahu pou�itého mechanismu. 

Sypký materiál:

• v pytlích na paletách do vý�ky max. 3m; 

• u odebíraného mechanickým zp�sobem není vý�ka stanovena, st�na je max. 

vý�ky 9/10 max. dosahu pou�itého stroje; 

Kusový materiál:

• do vý�ky max. 4m; 

• upínání a odepínání prvk� do vý�ky 1,5m;     

V�t�ina stavebních materiál� musí být p�i skladování na stavb� chrán�na p�ed pov�trnostními 

vlivy. U keramických tvarovek typu POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí. 

Kvalita cihel se zji��uje vizuální zkou�kou. Musí být zaji�t�n soulad parametr�

dodaných materiál� s projektovými parametry. �etnost kontrol je podle dodávky nebo 

1x/100m3. Kontrolu provádí mistr a v�e se dolo�í dokladem o jakosti. 

Technické normy: 

�SN EN 771 (72 2635) 

�SN EN 998-1,2 

�SN EN 1996-2 

Realizace: 

P�edm�t kontroly: Vyty�ení st�n p�ed zahájením 

P�ed vyzdíváním se kontroluje rozmíst�ní p�í�ek podle PD. Dochází k jejich následnému 

zam��ení a vyzna�ení na obvodovém, nosném zdivu.

P�edm�t kontroly:  Vázání cihel a blok�, sestavení, vypln�ní spár maltou, dodr�ení tlou�	ky 

spár.

Vazba zdiva: 

D�le�ité je p�evázání zdiva ve st�nách nebo pilí�ích, aby se st�na chovala jako jeden 

konstruk�ní celek. Dokonalou vazbu cihel zajistí p�evázání cihly na délku rovnou v�t�í 
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z hodnot 0,4 y h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá vý�ka cihel. Pro p�edstavu u cihel vý�ky 250 

mm je minimální délka p�evázání 95 mm. 

Tlou�	ka spár: 

Tlou��ka spár je závislá na rozm�rovém modulu cihel a jejich skute�ných rozm�rech. 

D�le�ité je, aby spára byla po celé délce stejná, nesmí být p�íli� tenká ani p�íli� tlustá (min. 

tlou��ka je 8 mm, max. 15 mm), aby nedocházelo ke sni�ování pevnosti zdiva v d�sledku 

rozdílných deforma�ních sil. Slou�í k vyrovnání p�ípustných tolerancí rozm�r� cihel.  

Malta se naná�í tak, aby celá cihla le�ela v maltovém lo�i. 

Dal�í faktor, ovliv�ující tlou��ku spáry je druh cihly.  Tlou��ka lo�né spáry u zdiva 

z brou�ených cihel POROTHERM Profi je 1 mm, pro zd�ní je pou�ita speciální malta. 

POROTHERM DRYFIX se zdí na p�nu, kde tlou��ka lo�né spáry mezi brou�enými cihlami 

je nulová. 

Sty�ná spára je u cihel POROTHERM �e�ena s provedením maltové kapsy (akustické cihly) 

nebo se systémem per a drá�ek (P+D), jsou kladeny na sraz. 

Kontrola malt a spojovacích materiál�: 

Vlastnosti pou�itého materiálu musí být prokázány certifikátem, osv�d�ením o jakosti 

od výrobce (certifikát shody CE). 

Po�adované vlastnosti zatvrdlých malt: 

- pevnost v tlaku 

- soudr�nost 

- absorpce vody 

- propustnost vodních par 

- objemová hmotnost 

- tepelná vodivost 

- trvanlivost 

Kontrola návaznosti p�í�ek na stropní a podlahovou konstrukci 

První �ada p�í�kových cihel ulo�ena do maltového lo�e z plastické vápenocementové 

malty tl. min 10 mm. U stropu se vyplní maltou, pokud je rozp�tí stropu v�t�í ne� 3,5m, 

dochází k vypln�ní mezery stla�itelným materiálem. 

P�edm�t kontroly: Kotvení a ztu�ení p�í�ek a výpl�ového zdiva

Kotvení do d�rování cihelného zdiva je specializovaná zále�itost. Pro uchycování se 

pou�ívají plastové hmo�dinky, pro kotvení ocelový svorník s plastovým nebo kovovým 
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sítkem vlepený do chemické malty. Otvory pro kotvení se musí vrtat vrta�kou bez p�íklepu za 

pomoci spirálového vrtáku s válcovou stopkou. 

Hmo�dinky plastové: 

Hmo�dinky z um�lé hmoty s del�í rozpínací �ástí (s prodlou�enou zónou rozev�ení. 

Hloubka uchycení ve zdivu je minimáln� osminásobek vrtaného pr�m�ru hmo�dinky. 

Samo�ezné �rouby: 

Slou�í k uchycování okenních rám� a rozvod� drobných elektroinstalací. Minimální 

hloubka zakotvení je 65 mm, musí být p�edvrtáno vrtákem pr�m�ru 6 mm.  �roub musí 

p�enést smykové a tahové síly. 

Chemické malty: 

Jedná se o beznap��ové chemické kotvení, které vyu�ívá celou plochu cihelného 

st�epu k p�enesení sil. Z toho vyplývá, �e nosnost kotvy se rovná pevnosti cihelného st�epu a 

hloubce zakotvení. Kotva je ze závitové ty�e, plastového nebo kovového sítka a chemické 

dvouslo�kové vinyl-esterové nebo polyesterové malty. Minimální hloubka vývrtu pro 

zakotvení je 150 mm (nebo 2/3 tlou��ky st�ny).  

P�edm�t kontroly: Provedení pr�duch� komín�, ventilací, otvor� pro výpln�

P�eklady 

Jedná se o nosné prvky nadokenních, dve�ních otvor� ve zd�ných st�nových 

konstrukcích. 

Jsou osazovány na vý�ku (rovnou stranou do cementové malty tl. 10 mm), u líce se k sob�

zafixují m�kkým drátem proti p�eklopení.  U obvodového zdiva jsou dopln�ny o 

tepeln�izola�ní díl. Délka ulo�ení na zdivo je minimáln� 125mm. Ve stádiu provád�ní st�nové 

konstrukce nad p�ekladem je nutné provizorní podep�ení p�ekladu. Odstran�ní podpor je 

mo�né po dostate�ném zatvrdnutí malty za 7 a� 14 dní.  

Drá�ky a niky ve zdivu 

Velikost instala�ních drá�ek se �ídí podle zásad z Euro-kódu 6 (�SN P ENV 1996-1-

1). Drá�ky a niky nesmí sni�ovat stabilitu st�ny. K vy�íznutí drá�ek slou�í diamantový 

kotou�, max. hloubka �ezu 46mm,vzdálenost �ez� 10 a� 50 mm. Jádro �ezu odstran�no 

seká�em, �ezáno elektrickou drá�kova�kou s odsáváním prachu. 

Zárubn�

Ocelové: 

P�ed zahájením osazení zárubn� je nutné zkontrolovat základní rozm�ry (vý�ka, �í�ka, 

orientace záv�s�). Dále je nutné provést kontrolu pravoúhlosti v horních rozích zárubn�, 

p�ímost stojek zárubn�.  Zárube� se umístí dle výkresové dokumentace na podkladový beton a 
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vyrovná tak, aby její nadpra�í a stojky byly po celé vý�ce v ose s budoucí p�í�kou. Podle 

výkresové dokumentace se p�ekontroluje sm�r otevírání dve�ního k�ídla a orientace záv�s�. 

Pomocí klín� dojde k vyrovnání do svislé a vodorovné polohy. Dochází k podep�ení prahové 

rozp�rky a zav�trování zárubn� proti pohybu a následné vyzd�ní s dobetonávkou. 

Obrázek 12: Realizace zárubn�

Legenda: 

1. stojka zárubn�    

2. nadpra�í    

3. prahová spojka   

4. kotvicí pásek  

5. metrový váhorys vyzna�ovaný  

na zárubni +1000 mm od hotové podlahy 

6. pomocná rozp�rka 

7. v�trovací la�

8. podlo�ka pod prahovou spojku 

Zdroj: Autor 

Oblo�kové: 

Osazují se a� po dokon�ení stavebních otvor�, po zhotovení omítek, malby, obklad� a 

po polo�ení podlahové krytiny v�etn� plovoucích podlah, d�ev�ných podlah a koberc�. Je 

nutné s oblo�kovou zárubní po�ítat ji� v pr�b�hu projektu �i hrubé stavby, proto�e musí být 

p�ipraveny stavební otvory pro osazení t�chto zárubní. 

P�edm�t kontroly: Rovinnost - dodr�ení tolerance v�. svislosti

Norma jakosti � P�ehled souvisejících �SN 

�SN 73 23 10 Provád�ní zd�ných konstrukcí 

�SN EN 771-1 Specifikace zdících prvk�. �ást 1: Pálené zdicí prvky 

�SN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo � �ást: Malty pro zd�ní 

�SN 73 02 05 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti 

�SN 73 02 10 - 1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost osazení 

�SN 73 02 10 - 2 Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost monolitických 

betonových konstrukcí 

�SN P ENV 1996-1-1 Navrhování zd�ných konstrukcí, obecná pravidla pro pozemní stavby
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P�edm�t kontroly: Svislost 

P�edm�tem kontroly je provedení svislosti nosných st�n a p�í�ek. Probíhá kontrolní m��ení a 

vizuální kontrolou. Povolené odchylky jsou v rámci jednoho podla�í ± 20 mm, v rámci 

celkové vý�ky budovy 3 a více podla�ní je to ±  50 mm a svislá souosost je ± 20 mm. 

P�edm�t kontroly: Ztu�ující v�nce 

Z hlediska �e�ení tepelných most� - zvolit vhodný kompromis mezi tlou��kou 

vkládané tepelné izolace a stabilitou zdiva. Zv�t�ování tepelné izolace je sou�asn�

doprovázeno zmen�ováním délky ulo�ení stropu. Optimální je pou�ití vkládané izolace o tl. 

80 mm v kombinaci s pou�itím v�ncovky (80 mm), která zde slou�í jako nosný prvek. 

Skute�né provedení: 

P�edm�t kontroly: Geometrie 

V této fázi se p�em��í rozm�ry a rovinatost vyzd�ných st�n pomocí 2m lat� ve 

finálním provedení. Odklon povrch� od svislice je m��en na vý�ku patra (3-4m) s odchylkou 

maximáln� 10 mm a na celou vý�ku objektu s 30 mm maximálního odklonu. 

P�edm�t kontroly: Záv�re�né shrnutí KZP 

 Slou�í jako seznam vyzna�ených odchylek od projektové dokumentace a 

p�edepsaných tolerancí. K vypo�ádání se zvlá�� p�ikládá papír, kde se v�e zaznamená a 

následn� navrhnou pot�ebná opat�ení.

3.3 Kontrolní a zku�ební plán pro dla�by a obklady 

Skladování a doprava: 

Dla�dice, spárovací malta a lepidlo se skladují v suchých, �istých a uzamykatelných 

místnostech (skladech). Krabice se kladou do vázaných rovných figur na sebe do max. vý�ky 

1 m.  

Pracovní pom�cky: 

• cementová st�rka  

•  zubová st�rka 

•  brusné hladítko 

•  kbelík 

•  libela 
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•  um�lohmotné kladívko 

•  ���ra 

•  kole�ko 

•  klínky  

Kladení dla�by na: 

• St�ih � jednotlivé kusy jsou pokládány rovnob��n� se st�nou a spáry probíhají ve 

�tvercové nebo obdélníkové síti. 

• Na koso � Dla�ba pokládána pod úhlem 45° vzhledem ke st�n�. 

• Na vazbu � nej�ast�ji pro obdélníkové tvary dla�by. Kusy posunuty nej�ast�ji o 

polovinu délky (cihelná vazba). 

Dla�ba 

P�ed zahájením pokládky dla�by, musí být dokon�eny vnit�ní omítky, hrubé instalace 

sanitárních za�ízení a rozvody sítí. Podkladní beton musí být proveden minimáln� 10 dní 

p�edem. Podklad betonového povrchu musí být rovný s max. 5 mm odchylkou v celé plo�e. 

Následuje pokládka. D�le�ité je porovnat barevné odstíny, proto se doporu�uje pokládat 

dla�dice minimáln� z 3 krabic. P�i pokládce do pravého úhlu se vyrovnává první �ada podle 

tesa�ské ���ry. D�le�ité dodr�ení dilata�ních spár. Lepidlo naná�eno na podklad pomocí 

zubové st�rky, následn� se dla�dice zatla�í do lepidla a gumovým kladívkem se na ni lehce 

poklepe. 

P�ipevn�ní soklových dla�dic se provádí: Izola�ní páska se nast�íhá tak, aby lícovala 

s horní hranou dla�dice. Nanese se lepidlo na zadní stranu soklové dla�dice a následn� se 

nalepí na st�nu. Musí být dodr�en pr�b�h spár jako u dla�dic v podlaze. Pod soklové dla�dice 

se osadí d�ev�né kolí�ky, které zaru�í dodr�ení �í�ky spár. 

Poslední krokem je spárování, provádí se po vytvrzení lepidla. Namíchá se spárovací 

hmota a rovnom�rn� se rozet�e po dla�dicové plo�e gumovou st�rkou. Dokud je spárovací 

hmota je�t� vlhká, musí se odstranit její zbytky gumovou st�rkou. Následn� se po zaschnutí 

p�et�e plocha z dla�dic vlhkou houbou. Nesmíme zapomenout na elastické vyspárování u 

p�echodu mezi podlahovými a soklovými dla�dicemi.  

Obklady 

Pokládka obkladových prvk� do maltového lo�e. Na rovný podklad je nejprve nanesena tenká 

hladká vrstva lepidla jako podklad. Tato vrstva se pak rozprost�e vhodnou zubatou st�rkou, 
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tím je zaji�t�na rovnom�rná vrstva lepidla. Do upravené plochy jsou pokládány jednotlivé 

obkladové prvky. Pro zaji�t�ní pravidelných spár se pou�ívají distan�ní pom�cky. Lepidlem 

zne�i�t�né obkladové prvky je nutno v�as o�istit. 



Zhoto-
vitel

Pod-
pis

1 2 3 4 5 6 7

Technologický 
postup

Kontrola p�edlo�eného TP Vizuální kontrola
Vyhl. �. 324/90; §4, odst.2 - aktuální 

technologický postup (datum, popis) je 
p�edán p�ed zahájením prací

/
SV, 
Sub

Protokol

Vstupní materiál
Doklad o jakosti, kontrola dodacích 

list� a vstupních materiál�
Vizuální kontrola

P�evzetí materiálu - kompletnost, �SN 
73 3450 �l. 6, odst., obklady s 

nasákavostí do 8% hmotnosti; jakost I., 
barevnost, nepo�kozený povrch. 
úprava, nerozlámaná, p�esnost, 

jednotnost dodávky

Ka�dá 
dodávka

M 
Vstupní 
kontrola

1. �SN 74 4505 �. 34 Pevnost v tlaku 
vyrovnávací vrstvy pro keramické 
dla�by poch�zné, min. beton 13,5MPa; 
�l. 54 Podklad i obvodové zdivo �isté

2. �l. 55 Instalace dokon�eny
3. �l. 57 Prostupy upraveny vhodným 
zp�sobem, umo��ujícím splnit dilataci 
od konstrukce
4. Prahová spojka zárubn� nevystupuje 
z plochy podkladu
5. �l. 67 Vodorovnost a rovinnost - 2 
mm/2 m

Sklon podlahy Kontrolní m��ení Spádování 0,5-2,0% spád (jednotný, k vpusti)
Ka�dá 

místnost
M

Ut�sn�ní roh� Vizuální kontrola Trvale pru�ným tmelem Styk plynulý, nepropadlý
Ka�dá 

místnost
M

1. Pro izolace je pou�it izola�ní systém 
dle PD
2. Na st�nu je izola�ní systém vyta�en 
do vý�ky dle PD

1. Klimatické podmínky 1. Stálá teplota vzduchu nad 5°C
2. Vodorovnost a rovinnost 2. 2 mm/2 m

3. Spáro�ez, �í�ka spár
3. Dle PD, �l. 45 �í�ka spár min. 2 mm 
max. 4 mm
1. Dle PD
2. �í�ka spár stejná v celé plo�e
3. Prostupy, rohy a kouty ut�sn�ny 
trvale pru�ným silikonovým tmelem s 
fungicidní úpravou, spárování 
silikonem provedeno p�ed spárováním 
spárovací hmotou

Záv�re�né shrnutí 
KZP

Seznam a vyzna�ení odchylek od 
PD a p�edepsané tolerance

Seznam, provedených opat�ení a 
náprav

Protokol o 
vzniklých 
odchylkách

SV Protokol

Zdroj: Autor

Klimatické podmínky: nad +5°C

Zp�sob provád�ní kontroly Metoda

ProtokolSpárování Pou�ité materiály, Provedení Vizuální kontrola
Ka�dá 

místnost
M

�SN 73 34 50, 
�SN 74 4505

Vizuální kontrola, p�em��ení 
pásmem, rovinnost, pravoúhlost, 

provedení spár, p�ídr�nost

Izola�ní systém
Kontrola provedení vodorovné 

izolace
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Tabulka 7: Kontrolní a zku�ební plán pro dla�by a obklady

P�íprava prací

Protokol

M Protokol

Realizace

�SN 72 4801, 
�SN EN 14688, 
�SN EN 998-1 
ed.2 - �ást 1, 
�SN EN 998-2 
ed.2 - �ást 2, 
�SN 73 3450 + 
Zm�na, �SN 72 
5250, �SN 74 
4505, �SN 73 
0205

Protokol

Vizuální kontrola, p�em��ení 
pásmem

Ka�dá 
místnost

Provád�ní dla�by
Ka�dá 

místnost

Skute�né provedení

M

Stavba:
518221 - KZP -DLA�BY A OBKLADY

Typ 
záznamu

Podklad P�ipravenost podkladu Vizuální Kontrola

�íslo P�edm�t kontroly Kritéria p�ijatelnosti
Technické 
podklady

�etnost 
kontrol

Kontrolu 
provádí

P�ed 
zahájením 

prací - ka�dá 
místnost

M
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P�íprava prací: 

P�edm�t kontroly: Technologický postup 

D�raz kladen na kontrolu p�edlo�eného technologického postupu. Dle Vyhlá�ky �. 324/90;§4, 

odst. 2. � aktuální technologický postup (datum, popis) je p�edán p�ed zahájením. 

P�edm�t kontroly: Vstupní materiál 

Doklad o jakosti, kontrola dodacích list� a vstupních materiál�. Materiál bude vizuáln�

zkontrolován. D�le�itým faktorem pro p�evzetí materiálu je kompletnost dodávky dle PD.  

  Lepidlo se na dla�dice rozmíchává pomocí míchacího nástavce na vrta�ce p�i nízkých 

otá�kách, dokud nevznikne homogenní hmota. 

  Obklady s nasákavostí do 8% hmotnosti. Po rozbalení zkoumáme barevnost, 

nepo�kozenost a p�esnost. P�ed zahájením klade�ských prací se doporu�uje rozlo�it 

keramické obklady z n�kolika krabic do plochy min. 2 m2 a provést kontrolu celkového 

vzhledu, up�esnit si sestavení obrazc� z r�zných typ� výrobk�, r�znobarevných základ� a 

dopl�k� s investorem.  

Do dla�dic se pomocí diamantových nástroj� vyvrtávají otvory pro p�ipojovací armatury 

(zásuvky, kanaliza�ní a vodovodní p�ípojky). Kontrola kvality bude provedena dle normy 

�SN 744505 (±2mm na 2m), základní po�adavky na pou�ité materiály budou kontrolovány 

dle DIN 18156. V p�ípad� pot�eby se provádí izola�ní a penetra�ní nát�r.  

P�edm�t kontroly: Podklad 

      D�le�itá je p�ipravenost podkladu. Provádí se vizuální kontrola. Podklad pod dla�dice 

musí být stabilní s dostate�nou pevností, �istý, bez prachových �ástic, mastných skvrn, 

p�ebyte�né vody, rovný a bez prasklin. P�ípadné nerovnosti se musí srovnat pomocí nivela�ní 

hmoty s následnou penetrací celé plochy (nutné nechat schnout). P�ed pokládkou musí být 

dokon�eny instalace, prostupy musí být od konstrukce oddilatovány. Rovinnost a vodorovnost 

m��e být s odchylkou 2 mm/ 2 m. Pevnost v tlaku vyrovnávací vrstvy pro keramické dla�by 

por�zné je minimáln� 13,5 MPa. Kontroly se provád�jí p�ed zahájením a v pr�b�hu prací a to 

v ka�dé místnosti. Kontrolu provádí mistr a v�e zapisuje do protokolu. 

P�edm�t kontroly: Sklon podlahy 

Zajistit spád ování v prostorách s mokrým provozem, aby nedocházelo k akumulaci vody v 

místnosti. Spád se pohybuje od 0,5 % - 2,0 %, je jednotný a sm�rem k vpusti. Kontrolu 

provádí mistr. 
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P�edm�t kontroly: Ut�sn�ní roh�

Prostupy, rohy a kouty ut�sn�ny trvale pru�ným silikonovým tmelem s fungicidní úpravou. 

Spárování silikonem provedeno p�ed spárováním spárovací hmotou. Kontroluje se ka�dá 

místnost. Kontrolu provádí mistr a zapí�e záznam do protokolu. 

Realizace: 

P�edm�t kontroly: Izola�ní systém 

    Kontrola provedení vodorovné izolace. P�i nerovnostech dochází k vyrovnání nivela�ní 

st�rkou a následn� se podlaha musí nepenetrovat. Na podlahu je pou�it izola�ní systém dle 

PD. P�i vyta�ení izolace na st�nu se �ídit projektovou dokumentací. Mistr kontroluje ka�dou 

místnost s dla�bou a v�e zapisuje do protokolu. 

P�edm�t kontroly: Provád�ní dla�by 

Keramické obklady a dla�ba se mohou provád�t p�i teplot� podkladu a materiálu, která 

neklesne pod +5°C. Plochy nesmí být promá�ené.  

Vodorovnost a rovinnost podkladu je se vyrovnává pomocí nivela�ní hmoty. Odchylka by 

nem�la být v�t�í ne� 5mm  v celé plo�e. Provádí se vizuální kontrola pop�ípad� p�em��ení. 

Mistr kontroluje ka�dou místnost. 

P�edm�t kontroly: Spárování 

Spárování ovlivní pou�itý materiál. P�i pokládce se dodr�uje �í�ka spár, kterou udává 

výrobce. Provádí se vizuální kontrola prostup�, roh� a kout�. Jako pom�cku m��eme pou�ít 

dla�dicové k�í�e nebo tesa�skou ���ru. 

Skute�né provedení: 

P�edm�t kontroly: Záv�re�né shrnutí KZP 

Poslední polo�kou kontrolního a zku�ebního plánu je výsledný seznam s vyzna�ením 

odchylek od PD a p�edepsaných tolerancí. S následným seznamem opat�ení a náprav. V�e 

zapsáno do protokolu, stavebního deníku, za v�e zodpovídá mistr stavby. 
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Tabulka 8: Limitní odchylky místní rovinnosti 

Typ podlahy 

Podlaha < 100 m
2

Podlaha > 100 m
2

Max. odchylka 
Charakteristická 

odchylka 

Maximální 

odchylka 

Podlahy pro trvalý 
pobyt osob (byty, 
nemocnice, obchody) 

2 mm 2 mm 4 mm 

Technické místnosti 
(sklepy, gará�e, 
p�dy) 

5 mm 5 mm 10 mm 

Výrobní a skladovací 
haly 

5 mm 5 mm 10 mm 

3.4 Kontrolní a zku�ební plán pro vnit�ní omítky 

Omítky jsou jednou z nejvhodn�j�ích povrchových úprav pro vnit�ní i vn�j�í prostory. 

Jsou hygienické a dob�e se povrchov� i barevn� upravují.  

Správné provedení omítky funguje spolehliv�, zdivo chrání a zlep�uje jeho 

tepeln�izola�ní vlastnosti, trvanlivost a vzhled. Pokud tomu tak není, jsou následné vady 

t��ko odstranitelné. Pou�ívají se omítkové systémy, které mají p�íslu�né atesty.  

Omítky d�líme na jedno nebo vícevrstvé vrstvé úpravy st�n a strop�. Nejv�t�í 

po�adavky jsou kladeny na exteriérové omítky, které musí odolávat p�sobení klimatických 

vliv�. 

Vlastnosti omítek: 

• Akumula�ní a tepeln� izola�ní, 

• provzdu�nost a zvukov� izola�ní, 

• vodot�snost a vodoodpudivost, 

• schopnost zvý�ené tepelné a akustické izolace, 

• dobrá tepelná vodivost, 

• stín�ní radioaktivního zá�ení. 

S ohledem na funk�nost musí malty pro omítky spl�ovat minimální hodnoty pevnosti v tahu 

za ohybu a p�ídr�nosti podkladu � viz. Tabulka 10. 
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Tabulka 9: Pevnost v tahu za ohybu a p�ídr�nost malt pro omítky 

Druh malty 
Nejmen�í pevnost v tahu 

za ohybu (MPa) 
Nejmen�í p�ídr�nost 
k podkladu (MPa) 

Vápenná 0,18 0,10 
Ze sm�sného 
hydraulického pojiva 

1,20 0,15 

Vápenocementová 0,70 0,18 
Cementová 2,00 0,30 
Vápennosádrová 0,80 0,12 
Sádrová 0,90 0,12 

Zdroj: Kohout, K., Tobek, A.: Zednictví Tradice z pohledu dne�ka. Praha, Grada Publishing 1998 

 Tlou��ka vnit�ních omítek je 15 mm, minimáln� lze uva�ovat 10 mm a vn�j�ích 20 

mm, min. 15 mm. Vn�j�í omítky odpuzující vodu mají koeficient < 0,5 kgm-2h-0,5. 

Vodot�snost omítek je minimáln� 2 lm-2. Jednovrstvé omítky mají st�ední tlou��ku 10 mm, 

min. je uva�ováno s 5 mm. 



Zhoto-
vitel

Pod-
pis

1 2 3 4 5 6 7

1. P�ejímka 
pracovi�t�: 
Kontrola rovinnosti 
zdiva, kontrola 
vypln�ní spár, 
vlhkost podkladu

Vizuální kontrola  
M��ení latí 10 mm/1 m a 20 mm/10 

m
Tolerance na patro 30 mm

P�ed 
zahájením 

prací

SV, 
M

SD

2. Vstupní kontrola 
materiál�, atesty

Atesty
Nasákavost >0,5 kgm-2h-0,5, 
vodot�snost omítek je 2 lm-2

Certifikáty, doklad o jakosti
Ka�dá 

dodávka
M

Vstupní 
kontrola

3. Kontrola 
p�ekrytí, 
p�ebandá�ování 
styk� r�zných 
stavebních hmot

Vyztu�it sí�ovinou Ulo�ení sí�oviny do 2/3 vrstvy TP TP, PD Pr�b��n� M /

4. Kontrola 
rovinnosti 
podkladních 
omítek, úprav u 
zárubní, kolmost 
�palet, svislost 
kout� a roh�, pop�. 
osazení rohových 
li�t

Kontrolní m��ení
M��ení latí 10 mm/1 m a 20 mm/10 

m
Tolerance 5 mm/2 m

�SN EN 1996-
2, �SN EN 998-
1

Pr�b��n�
SV, 
TDI

/

5. Kontrola 
dodr�ování 
podmínek pro 
omítání

TP

D�raz kladen na kontrolu
p�edlo�eného technologického
postupu. Dle Vyhlá�ky �.
324/90;§4, odst. 2. � aktuální
technologický postup (datum,
popis) je p�edán p�ed zahájením.

Teplota min. 5 C po dobu 7 dn� TP Pr�b��n�
SV, 
M

/

1. Kontrola podkladu p�ed 1. �istý bez prachu a ne�istot, bez 

2. Kontrola penetrování, adhezní 
m�stek

2. Napenetrovat v�echny betonové 
plochy, na které bude naná�ena omítka

Provedení jádra Vizuální kontrola, m��ením
Jádro z vápenocementové omítky 
dostate�n� vlhké, líc ze sádrové 
vrstvy, vyhlazeno hladítkem

Celoplo�né pokrytí, tl. cca 15 mm (6-20 
mm)

Ka�dá st�na M /

Provedení �tuku Vizuální kontrola
Nata�en na jádro, vlh�en, hlazen 

h�adítkem, dokud neztmavne
Celoplo�né pokrytí, tl. 3-5 mm Ka�dá st�na M /

Styk omítky s: ocel, 
beton, d�evo

Dilatace Dilatace
�í�ka min. 5 mm                                                                                                                   

hloubka min. 5 mm
Ka�dá 
dilatace

M /

1. Kontrola provedení výztu�e v 
omítce

1. Vyztu�eny musí být v�echny svislé 
kouty, v�echna zeslabení st�n 

2. Kontrola �í�e vyztu�ení

2. minimální p�esah vyztu�ení p�es 
vyztu�ované místo je 100 mm 
(minimální �í�e vyztu�ovacího pásu je 
200 mm)

2. P�ídr�nost  omítky Vizuální kontrola Odtrhom�r
Vápenná 0,10, VC 0,18,cementová 0,3, 

vápennosádrová 0,12, sádrová 0,12
1/1000 m2

AL, 
SV

/

3. Rovinnost omítek a svislostVizuáln�, m��ením M��ení 2m p�ím�rnou latí + klínek 2 mm/ 2m Ka�dá st�na M SD

4. Estetika povrchu Vizuální kontrola Vizuální kontrola
St�ední tlou��ka venkovních omítek 20 

mm (min. 15mm)
V�echny 

konstrukce
SV /

Dilatace Vizuální kontrola
Obvodová dilatace, osazení 

dilata�ních profil�
Profily pro pohyblivé spáry, funk�nost 

je 10-30 mm
Dle PD (okna, 
rohy, detaily)

Ka�dá st�na M /

1. Kontrola li�t
1. Tolerance rovinnosti 3 mm na 2 m 
dlouhé lati, svislost 3 mm na celou 
délku li�ty

2. Kontrola svislosti provedených 
omítek

2. Tolerance svislosti celkové plochy 
omítek ± 3 mm v rozsahu rozm�r�
kontrolované st�ny

3. Kontrola rovinnosti omítek
3. Maximální nerovnost 3 mm na 2 m 
dlouhé lati

Jakost povrchu
Kontrola celistvosti a hladkého 
povrchu

Vizuální kontrola
Povrch musí být bez hrubých ne�istot, 
post�iku, bez vryp� s jednotnou drsností 
povrchu

Ka�dá st�na M /

1. Dolo�ení kvality omítkové sm�si

2. Dolo�ení kvality adhezního 
m�stku

3. Ostatní materiály (výztu�ná 
tkanina)

Záv�re�né shrnutí 
KZP

Seznam a vyzna�ení odchylek od 
projektové dokumentace a 

p�edepsané tolerance

Seznam provedených opat�ení a 
náprav

Protokol o 
vzniklých 
odchylkách

SV SD
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Tabulka 10: Kontrolní a zku�ební plán pro vnit�ní omítky

Zdroj: Autor

M /

Kontrolní m��ení                                                                                                    
p�em��ení 2 m la�, vodováha

�SN EN 13914-
2 (733710)

Ka�dá st�na
M, 

geodet
, SV

Dolo�ení kvality 
materiálu

Doklad o jakosti
Prohlá�ení o shod�, pop�. p�íslu�né 

certifikáty a atesty
Ka�dá 

dodávka

518231 - KZP - OMÍTKY
Stavba:

Typ 
protokolu

Polo�
ka �.

P�edm�t kontroly Kritéria p�ijatelnosti
Technické 
podklady

�etnost 
kontrol

Kontrolu 
provádí

Zp�sob provád�ní kontroly Metoda

Klimatické podmínky:  +5°C

�SN EN 13914-
2 (73 3710)

�SN 73 02 05

Realizace

P�íprava prací

P�ed 
zahájením 

prací

M, 
Sub

/

Geometrická 
p�esnost st�n a 
strop�

P�íprava podkladu P�em��ení, vizuální kontrola

Skute�né provedení

Výztu� omítky Vizuální kontrola Pr�b��n� M /

�SN EN 13914-
2, �SN EN 
13279-1

SD
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P�íprava prací: 

P�edm�t kontroly: P�ejímka pracovi�t�

Omítká�ské práce se provád�jí po zast�e�ení stavby a po dokon�ení instalací (voda, el. 

rozvody a topení). St�ny musí být suché (vlhkost max. 6%), nesmí obsahovat zbytky prachu a 

ne�istot, podklad musí být pevný, nesmí se drolit. Nem�l by obsahovat výkv�ty solí a nesmí 

být zmrzlý. 

P�edm�t kontroly: Vstupní kontrola materiál�, atesty 

Omítká�i si zkontrolují kvalitu materiálu na stavb�. Tyto údaje jsou dolo�eny spolu 

s materiálem (atesty).  

P�edm�t kontroly: Kontrola p�ekrytí styk� r�zných stavebních hmot 

V�echny styky r�zných materiál� musí být vyztu�eny sí�ovinou s velikostí ok cca 8x8 mm. 

Výztu� je kladena do jádrové omítky pod její povrch, musí být zaji�t�no její krytí min. 3 mm, 

maximáln� do 1/3 tlou��ky pod její povrch. Pás by m�l p�esahovat 150 mm na ka�dou stranu 

od styku. Ocelové plochy bez izolace nebo bez nát�ru sta�í nat�ít cementovým mlékem, d�evo 

vápenným mlékem. Po omítnutí se sí�uje tkaninou do lepidla a následn� se ukon�uje finální 

omítkou. 

P�edm�t kontroly: Kontrola rovinnosti podkladních omítek 

Pomocí srovnávací lat�. 

Tabulka 11: T�ídy rovinnosti kone�né úpravy omítky �e�í norma �SN EN 13914-2 a jsou následující: 

T�ída Po�adovaná rovinnost 

Nejmen�í rovinnost 

k dosa�ení po�adované 

rovinnosti 

0 Bez po�adavku Bez po�adavku 

1 10 mm / 2m 15 mm / 2 m 

2 7 mm / 2 m 12 mm / 2 m 

3 5 mm / 2 m 10 mm / 2 m 

4 3 mm / 2 m 5 mm / 2 m 

5 2 mm / 2 m 2 mm / 2 m 
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P�edm�t kontroly: Kontrola dodr�ování podmínek pro omítání 

D�raz kladen na kontrolu p�edlo�eného technologického postupu. Dle Vyhlá�ky �. 324/90;§4, 

odst. 2. � aktuální technologický postup (datum, popis) je p�edán p�ed zahájením. 

Realizace: 

P�edm�t kontroly: P�íprava podkladu 

P�ed za�átkem omítání se musí zkontrolovat stav podkladu. Ten musí být �istý, bez prachu a 

ne�istot, bez vystupujících solí. Maximální velikost výstupku plochy zdiva je 4 mm. Podklad 

nesmí být vlhký (max. 6%, pórobeton 10%) v zimním období max. 4%. Podklad by se m�l 

být d�kladn� nepenetrován. Tyto zásady musí být hotové p�ed zahájením prací. 

P�edm�t kontroly: Provedení jádra 

Jádrovou omítku nahazovat prudce, hladit na hrubo d�ev�ným hladítkem (2-3 mm pod 

povrchem okolní omítky). Pr�b�h kontroly �e�en vizuáln�, n�kde m��ením. D�le�ité je 

uhlazení povrchu hladítkem pro v�t�í soudr�nost následné vrstvy a to �tuku. 

P�edm�t kontroly: Provedení �tuku 

Aplikován na jádro, který se uhladí d�ev�ným hladítkem. Po ztvrdnutí uhlazen plst�ným 

hladítkem. Kontrola vizuální, �tuk je nanesen na jádro, hlazen hladítkem, hmota musí 

ztmavnout. 

P�edm�t kontroly: Styk omítky ocel, beton, d�evo 

V míst� styku zdiva s jiným materiálem vlo�ena do omítky výztu�ná sí� pro omítky 

s dostate�ným p�esahem. (viz. výztu� omítky) 

P�edm�t kontroly: Výztu� omítky 

Kontroluje se provedení výztu�e v omítce, kde musí být vyztu�eny v�echny kouty, okená 

nadpra�í, rohy st�n a zeslabená místa ve zdivu po instala�ním za�ízení. Dále se kontroluje �í�e 

vyztu�ení, kde je povolen miniální p�esah sí´toviny p�es vyztu�ovací místo min. 100 mm 

(min. �í�e vyztu�ovacího pásu je 200 mm).

P�edm�t kontroly: P�ídr�nost omítky 

P�ídr�nost omítky je zaru�ena p�ípravou podkladu. P�ed samotným naná�ením omítek se 

zdivo nat�e základovým nát�rem k regulaci savosti. 
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P�edm�t kontroly: Rovinnost omítek s svislost 

Rovinnost m��ena a vizuáln� kontrolována. Dle normy �SN 73 0205 jsou stanoveny 

minimální p�ijatelné odchylky a to 2 mm na 2 m la�. 

P�edm�t kontroly: Estetika povrchu 

Vizuální kontrola provedení omítky celého objektu. Stanoveno normou �SN 73 0205. St�ední 

tlou��ka venkovní omítky je 20 mm (min. 15 mm). 

P�edm�t kontroly: Dilatace 

Dilatace kontrolovány vizuáln� (obvodové dilatace, osazení dilata�ních profil�). Aby dilatace  

plnila svou funkci musí být 10-30 mm. 

Skute�né provedení: 

P�edm�t kontroly: Geometrická p�esnost st�n a strop�

Dochází ke kontrole osazení li�t, kontrole provedené svislosti a rovinnosti omítek 

p�em��ením. P�ijatelné tolerance svislosti celkové plochy omítek je ± 3 mm v rozsahu 

rozm�r� kontrolované st�ny. U rovinnosti jsou p�ijatelné maximální nerovnosti do 3 mm na 2 

m dlouhé lati. 

P�edm�t kontroly: Jakost povrchu 

Finální povrch tvo�en omítkou, která umo��uje v�t�í deformace bez vzniku trhlin. Musí být 

p�ed ní proveden penetra�ní nát�r. Musí plnit po�adavky p�ídr�nosti, mrazuvzdornosti, 

odolnosti proti náhlým teplotním zm�nám a vodopropustnost.  

P�edm�t kontroly: Záv�re�né shrnutí KZP 

Poslední polo�kou kontrolního a zku�ebního plánu je výsledný seznam s vyzna�ením 

odchylek od PD a p�edepsaných tolerancí. S následným seznamem opat�ení a náprav. V�e 

zapsáno do protokolu, stavebního deníku, za v�e zodpovídá mistr stavby. 
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3.5 Kontrolní a zku�ební plán pro stropní konstrukce 

Aplikace kontrolního a zku�ebního plánu na technologii stavebních proces� pro stropní 

konstrukce systému POROTHERM (nosníky+keramické vlo�ky).  

Postup:

Nosníky se osazují do 10 mm tlustého cementového lo�e. Musí se podep�ít provizorními 

podporami (nap�. vodorovné d�ev�né hranoly se sloupky) symetricky, aby vzdálenost mezi 

podporami a nosnou zdí byla maximáln� 1,8 m. Provizorní podpory musí být zav�trovány, 

podlo�eny, osová vzdálenost sloupk� ve sm�ru podpor nesmí p�ekro�it 1,5 m.  

Stropní vlo�ky MIAKO se kladou na sucho na nosníky v �adách rovnob��ných s nosnou zdí 

postupn� od jednoho konce nosníku k druhému. 

Betonuje se, a� kdy� jsou vlo�ky ulo�eny po celé délce nosníku. Po navlh�ení celé konstrukce 

se mezery nad nosníky mezi stropními vlo�kami v míst� p�í�ného ztu�ení vyplní betonem 

t�ídy B 20, �ím� se vytvo�í betonová �ebra. Zárove� se �ebry je nutno betonovat také pozední 

v�nce a betonovou vrstvu nad stropními vlo�kami, která dopl�uje stropní konstrukci na 

pot�ebnou vý�ku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve sm�ru nosník�. Betoná� pruhu 

nelze p�eru�it.

Pracovní pom�cky: 

• l�íce, kladivo; 

• vodováhy; 

• hranoly, desky, rozp�rné desky. 

Jakost a kontrola kvality � kontroluje mistr. 

• Poloha nosník�; 

• polohu a mno�ství nosné výztu�e desky; 

• po zhotovení stropu � beton udr�ovat ve vlhkém stavu. 



Zhoto-
vitel

Pod-
pis

1 2 3 4 5 6 7

Kvalita materiálu Vizuální kontrola
Kontrola pevnosti, nerovnosti a 

prasklin

Porovnání s objednávkou a shoda s 

dodávkou
Podle PD Celá dodávka /

Podpis 

dodacího 

listu

Doprava a 

skladování
Vizuální kontrola

Ulo�ení na chrán�ným a 

dostupných místech

Materiál skladovat v suchém prost�edí 

nebo jinak ochránit p�ed 

pov�trnostními vlivy, vypodlo�en

Dle technických 

p�edpis�

výrobce

Podle 

harmonogram

u

M Protokol

Rozlo�ení nosník�, 

osazení vlo�ek

Vizuální kontrola                                  

Kontrolní m��ení
P�em��ení, sm�r ukládání vlo�ek

Osová vzdálenost  500 a 625, 

minimální ulo�ení je 125 mm do 10 

mm lo�e z cementové malty nebo na 

t��ký asfaltový pás, max. odchylka ± 6-

25

Dle technických 

podklad� (nap�.  

POROTHERM)

Jednotlivé 

úseky

SV, 

M

Technické 

listy, SD

V�ncovka a tepelná 

izolace
Kontrolní m��ení, vizuáln� Hadicová vodováha, vizuáln�

Stabilita po vypln�ní betonu, kladeny 

do maltového lo�e, vzájemn� spojeny 

na pero a drá�ku-nemaltovat, po 

vyzd�ní p�ilo�en pás izolantu

�SN 73 24 00
Ka�dá 

v�ncovka
M /

Výroba a osazení 

nosné kostry 

ztu�ujících v�nc�

Kontrolní m��ení                                                

Vizuální kontrola

Pr�m�ry hlavní výztu�e podle PD, 

velikost a po�et t�mínk�

D�le�ité dodr�et krytí výztu�e betonem 

min. 20 mm                                         

pro správné ulo�ení výztu�e pou�ity 

distan�níky                                               

P�elo�ení sítí min o 2 �ady ok, 

navzájem provázány vázacím drátem

�SN 4505
Ucelená �ást 

kce
M /

1. Druh a profil oceli Vizuální kontrola, hutní atest
Porovnání s objednávkou shoda s 

dodávkou, dle PD

Ucelená �ást 

konstrukce, 

ka�dá 

dodávka 

pr�b��n�

2. Kvalita Vizuální kontrola, m��ením
Nesmí být hloubkov� zkorodovaná, 

zaolejovaná

Ka�dá 

dodávka

3. Ulo�ení Vizuální kontrola, m��ením dle PD
Ucelená �ást 

konstrukce

P�íprava na 

betoná� stropu
Kontrola materiálu, rovinnost

Kontrola konzistence betonu, 

nivela�ní p�ístroj a la�
P�ed betoná�í nutné kci navlh�it /

Ka�dý strop 

(místnost)
M Protokol

Podpory nosník� a 

vlo�ek
Vizuální kontrola

M��ení osové vzdálenosti, kvalita 

stojek, vý�ka podp�r

Provizorní podpory min. 200 cm od 

sebe, musí být zav�trovány, podlo�eny 

rozná�ecí fo�nou a podklínovány

TP výrobce
Ka�dý strop 

(místnost)
M /

1. Vstupní kontrola Pr�kazní zkou�ka
Vyhový technickým po�adavk�m na 

�erstvý a ztvrdlý beton

�SN EN 206-1 

a TKP kap 18

1x200 m3, 

p�ed 

zahájením 

výroby

Mistr, 

výsled

ky 

zkou�

ek z 

beton

árky

SD, KMK

2. Pevnost Zkou�ka pevnosti Stupe� S1 10-40mm S2 50-90mm

�SN ISO 1920, 

2736, �SN EN 

13670-1, �SN 

73 23 10, �SN 

73 24 00

1x100m3 Mistr

Protokol o 

kontrole 

jakosti, 

protokol 

dodavatele

3. Konzistence Zkou�ka sednutí ku�ele
S3, CI 0,20 - D max 22 max. pr�sak 50 

mm

EN 12390-8, 

�SN ISO 1920, 

2736

Ka�dá 

dodávka
SV SD, KMK

Zabetonování
Vizuální kontrola                                  

Kontrolní m��ení

Kontrola hutn�ní, výztu� nesmí být 

poru�ena

Betonuje se v jednom pracovním cyklu 

v celé plo�e v�ten� v�nc�, beton 

rozléván plynule do nosník�, �erpaný 

beton nesmí padat z vý�ky

Dle PD
Ka�dý strop 

(místnost)

M, 

SV
SD

O�et�ení 

zabetonovaných 

�ástí

Zaji�t�ní dokonalých podmínek pro 

tuhnutí a tvrdnutí betonu
Kropení betonové sm�si vodou

Dobré beton kropit 28 dní pro velký 

nár�st pevnosti betonu, v letním období 

beton zakrýt prody�ným  materiálem

Dle TP výrobce 

(po�así)

Ka�dý strop 

(místnost)
M Protokol

Rovinnost stropu Kontrolní m��ení Pomocí rovných trám�
Ovlivn�no váhorysem, funk�ní 

odchylka ve vý�ce ± 25 mm
�SN 73 0205

Strop jako 

celek
M SD 

Geometrie Kontrolní m��ení
P�em��ení rozm�r� a rovinatosti 

stropu

Rovinnost max. ± 3-30 mm, svislost ± 

5-40 mm

�SN 73 0201, 

�SN 73 0210-2

Ka�dý strop 

(místnost)
M Protokol

Záv�re�né shrnutí 
KZP

Seznam a vyzna�ení odchylek od 

projektové dokumentace a 

p�edepsané tolerance

Seznam provedených opat�ení a 

náprav

Protokol o 

vzniklých 

odchylkách

SV Protokol

S
tran

a 58

Tabulka 12: Kontrolní a zku�ební plán pro stropní konstrukce

Zdroj: Autor

�SN 73 2400, 

1201, 0511, 

�SN EN 12270

TDI, 

SV, 

M

Zp�sob provád�ní kontroly Metoda

Betonová sm�s  

Výztu�

KZP - STROPNÍ KONSTRUKCE

Skute�né provedení

�íslo P�edm�t kontroly Kritéria p�ijatelnosti
Technické 
podklady

SD, KMK

Stavba:

�etnost 
kontrol

Kontrolu 
provádí Typ  

záznamu

P�íprava prací

Realizace

Klimatické podmínky
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P�íprava prací: 

P�edm�t kontroly: Kvalita materiál�

Pro kontrolu je dobré si p�ed objednávkou p�epo�ítat mno�ství materiálu. V projektu 

m��e dojít k chybám. Kontrolujeme celou dodávku materiálu podle PD, hledáme vady 

(poru�ený, rozbitý materiál).  

P�edm�t kontroly: Doprava a skladování

Druhým úkolem je správné na�asování objednávky materiálu a vhodné umíst�ní na 

staveni�ti, pokud mo�no co nejblí�e k finálnímu místu osazení. Nosníky je lep�í rovnou p�i 

doprav� na stavbu osadit na jejich míst, pokud v�ak nejde, skladují se na zemi. Nosníky se 

musí zav��ovat, prokládat ve vzdálenosti max. 500 mm od konc� nosník�. P�i ukládání 

nosník� na lo�nou plochu dopravního prost�edku se nosníky pokládají v celé své délce. 

Nosníky skladovány tak, aby byly chrán�ny proti pov�trnostním vliv�m a de�ti. V jejich 

blízkosti ukládat i MIAKO vlo�ky. 

Realizace: 

P�edm�t kontroly: Rozlo�ení nosník�, osazení vlo�ek 

Nosníky polo�ené na p�ipravených podporách. Kontroluje se jejich rozlo�ení podle 

velikosti MIAKO vlo�ek v osových vzdálenostech 500 nebo 625 mm. Minimální ulo�ení 

nosník� je 125 mm a to do 10 mm lo�e z cementové malty nebo na t��ký asfaltový pás. 

Asfaltový pás nesmí být v kontaktu s tepelnou izolací v�nce. Nosníky nedávat nadoraz a� 

k MIAKO vlo�kám, kv�li jejich nerovnostem. 

Pokládání MIAKO vlo�ek � osazují se nejprve krajní vlo�ky, vymezují vzdálenost mezi 

nosníky. Následn� se osazují ostatní.  

D�le�ité je zkontrolovat vynechání prostup� podle projektové dokumentace pro komín, 

schodi�t� nebo instala�ní rozvody. 

P�edm�t kontroly: V�ncovka a tepelná izolace 

Pro vyzdívání v�ncovky jsou dv� mo�nosti: 

• po vyzd�ní nosných zdí � Výhodou tohoto vyzdívání je to, �e p�i zd�ní není nutné se 

ohýbat, zdí se, v úrovni rukou z le�ení, pohodln�j�í doprava materiálu. Nevýhodou je, 

�e z jedné strany, kde budete protahovat výztu�, vynechá se otvor (na �í�ku v�ncovky 

+ 2 centimetry pro cementovou maltu). Otvor se nakonec zazdí, a� se dokon�í v�nec. 
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• po polo�ení stropních nosník� a MIAKO vlo�ek � Výhodou je více místa pro 

manipulaci s výztu�í v�nce. Nevýhodou je manipulace s materiálem vkle�e. Zd�ní a� 

po osazení výztu�e v�nce je také problém, v n�kterých místech je málo prostoru 

(hlavn� u podpor nosník�). 

Systém POROTHERM nabízí typizované v�ncovky, které slou�í jako ztracené bedn�ní. �í�ka 

v�ncovek je 8 centimetr� a její vý�ka se odvíjí od tlou��ky nosné �ásti stropu: 19,5 nebo 23,8 

nebo 27,5 centimetr� (celková tlou��ka stropu je navý�ená o skladbu podlahy). Vyzd�ní se 

provádí do cementové malty nejlépe do ���rky, tak aby horní líc byl v jedné vý�ce (lze pou�ít 

hadicovou vodováhu). 

P�edm�t kontroly: Výroba a osazení nosné kostry ztu�ujících v�nc�

Pr�m�ry hlavní výztu�e, velikost t�mínk� a jejich po�et u ztu�ujících v�nc� (dle PD). 

Velikost kostry výztu�e zále�í na velikosti prostoru, kam ho chceme umístit a je dána 

velikostí t�mínk�. Ideální �e�ení je jedna velikost kostry. D�le�ité je zajistit minimální krytí 

výztu�e betonem. Výrobce POROTHERM uvádí min. krytí u �elezobetonového v�nce 20 

mm. 

P�edm�t kontroly: Výztu� 

Rozmíst�ní výztu�ných KARI sítí provád�t po celé plo�e stropu. Zaji��uje se 

minimální krytí 20 mm. Pro osazení ve správné vý�ce pou�ijeme distan�ním. Nepou�ívat 

m�kké podlo�ky. Sít� navzájem p�ekládat minimáln� o 2 �ady ok a navzájem provázat 

vázacím drátem. Po polo�ení sítí provázat s v�ncem a p�ípadn� i s POROTHERM nosníky. 

P�edm�t kontroly: P�íprava na betoná� stropu 

D�le�ité je na�asování betoná�e � po�así. Kontrola konzistence dovezené sm�si. 

Pracovní pom�cky a stroje � ocelové hráb�, lopaty, zednické l�íce, vibra�ní li�tu, ponorný 

vibrátor nebo nivela�ní p�ístroj a la�. 

P�edm�t kontroly: Podpory nosník� a vlo�ek 

• D�ev�né; 

• Ocelové. 

Kontrolují se podpory: D�ev�né (min. 8 cm) nebo ocelové podpory, d�ev�né klínky (�í�ky 10 

cm), n�kolik rovných trámk� (10*10 cm), desky na zav�trování a podlo�ení podpor. 

Hlavním faktorem, který ovliv�uje velikost podp�r je: 

• hmotnost stropu  - váha nosník� + vlo�ek + betonu 
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• vý�ka podp�r a p�edev�ím  

• kvalita d�ev�ných stojek.  

U strop� pou�íváme smrkovou kulatinu o nejmen�ím pr�m�ru minimáln� 8 centimetr� a v 

osových vzdálenostech 1,1 m. P�i v�t�ích osových vzdálenostech se pou�ívá v�t�í pr�m�r. 

Nem�l by se pou�ívat nekvalitní materiál nebo k�ivé podp�ry. 

P�edm�t kontroly: Betonová sm�s 

Vstupní kontrola betonu dle Pr�kazní zkou�ky pevnosti betonu a jeho konzistence. 

Zkou�ky d�líme na destruktivní a nedestruktivní. Do nedestruktivních pat�í zkou�ky pevnosti 

v tlaku, krychelná pevnost, válcová a hranolová pevnost. Pevnost v tahu prostém a p�í�ném, 

který se zkou�í na krychlích, válcích a ohybem. Dal�í metodou jsou nedestruktivní metody. 

Mechanické zkou�ky, dynamické, radiometrické a tenzometrické zkou�ky. Výsledek zkou�ek 

musí vyhov�t technickým po�adavk� na �erstvý a ztvrdlý beton a p�íslu�ným normám: 

• �SN EN 206-1 

• �SN ISO 1920 

• �SN EN 13670-1 

• �SN 73 23 10 

• �SN 73 24 00 

P�edm�t kontroly: Zabetonování 

Za�ínáme betonovat budoucí v�nce, nosníky a samotnou desku nad MIAKO vlo�kami. 

Po zabetonování �ásti stropu do po�adované vý�ky nastartovat vibra�ní li�tu a urovnat s ní 

plochu betonu. 

P�edm�t kontroly: O�et�ování zabetonovaných �ástí

O�et�ování spo�ívá v kropení betonové desky vodou. Beton musí být stále vlhký. 

Nej�ast�ji prvních 28 dní po zabetonování stropu. V tuto dobu dochází k nejv�t�ímu nár�stu 

pevnosti betonu. Ve velmi teplých dnech musíte navíc zabránit odpa�ování vody, za pomoci 

roho�í nebo koberc�.  

P�edm�t kontroly: Rovinnost stropu 

Strop m��ete za�ít realizovat a� po vyzd�ní nosných st�n do jednotné vý�kové úrovn�. 

Rovinatost spodního líce stropu se odvíjí od základové desky, která by m�la být co nejvíce 

rovná. Rovného stropu dosáhnete pou�itím rovných trámu na podporu stropu. 
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Skute�né provedení: 

P�edm�t kontroly: Geometrie 

V této fázi se p�em��í rozm�ry a rovinatost vyzd�ných st�n pomocí 2m lat� ve 

finálním provedení. Odklon povrch� od svislice je m��en na vý�ku patra (3-4m) s odchylkou 

maximáln� 10 mm a na celou vý�ku objektu s 30 mm maximálního odklonu. 

P�edm�t kontroly: Záv�re�né shrnutí KZP 

 Slou�í jako seznam vyzna�ených odchylek od projektové dokumentace a 

p�edepsaných tolerancí. K vypo�ádání se zvlá�� p�ikládá papír, kde se v�e zaznamená a 

následn� navrhnou pot�ebná opat�ení.
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3.6 Shrnutí 

Na vzorových p�íkladech stavebních �inností se ukázalo vyu�ití kontrolního a 

zku�ebního plánu v praxi. Jeho aplikace je zásadní pro dodr�ení kvality stavebních 

konstrukcí.  

 P�i pou�ití plánu kontrol je d�le�ité p�esn� postupovat dle seznamu základních 

po�adavk�. Nesmí se podcenit samotná p�íprava p�ed konkrétní �inností. �patn� p�ipraveným 

podkladem dochází k rychlému projevení vad. Nap�íklad u omítek se projeví �patnou 

p�ídr�ností nebo p�i vyztu�ení omítky, kde podklad je nerovný, sí�ovina prosvítá nad vrchní 

vrstvu omítky a výsledný pohled na st�nu je s viditelným zak�ivením.  

P�i �patné konzistenci betonu, dochází k jeho poru�ení, nesplní své po�adavky, na 

které byl navr�en. M��e dojít k destrukci materiálu a tím i ohro�ení �ivota osob, které se 

v dané stavb� nacházejí. 

 Provád�ním pravidelných zkou�ek dle plánu kontrol, po�adovaných norem a 

technických podklad�, se t�mto vadám snadno zabrání hned v po�átku realizace. Vznikne-li 

zmín�ná vada, poru�ení nebo je pou�it jiný materiál, ne� je v projektové dokumentaci, musí se 

o v�em ud�lat záznam do stavebního deníku, nebo do protokolu, kde se v�e sepí�e, od�vodní a 

v p�ípad� schválení se podepí�e p�íslu�nými zástupci organizace nebo investorem. Protokol je 

samostatný papír, který se uchovává spolu s kontrolním a zku�ebním plánem. Slou�í jako 

podklad pro dal�í realizace staveb s ú�elem zamezit opakovaným vadám stavebních 

konstrukcí. 

 Pro vznik KZP bylo pou�ito ji� jmenovaných podklad�, které se li�ily svou strukturou 

i obsahem. N�které z nich nebyly komplexní. Kontrolní a zku�ební plán od firmy 

SWIETELSKY stavební s.r.o. se nejvíce zam��uje na práce a konkrétní postupy, dále 

popisuje �etnost, odpov�dné osoby a druh záznamu, který je výsledkem kontroly. Podklady 

byly na konkrétní bytové a skladovací objekty. Obsahovaly celý proces od zemních prací, 

zd�ní, zdravotn� technického za�ízení a� po komunikace a zpevn�né plochy. Posledním 

záznamem v dokumentu je výstupní kontrola. 

 Dal�í podklady poskytla firma WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 

která se zam��uje pouze na konkrétní �innosti a to na montá�e kontaktního zateplovacího 

systému weber therm, které je v souladu s �SN 73 29 01 � Provád�ní vn�j�ích tepeln�

izola�ních kompozitních systém� (ETICS). Zam��ením se na jednu �ást ze stavebního 

procesu bylo docíleno, �e plán kontrol byl velmi rozsáhlý a podrobn� rozpracovaný. Ale 

chyb�l v n�m odkaz, kdo a jak �asto kontrolu provádí. Bohu�el pro zde vytvo�ený kontrolní a 
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zku�ební plán byl pou�it jen z �ásti na zmi�ované montá�e kontaktního zateplovacího 

systému. 

 P�íkladem vyhotovení kontrolního a zku�ebního plánu firmy CONTEC, byl p�íklad 

KZP  do nabídkového �ízení pro výstavbu areálu. Seznam a p�edm�t jednotlivých prací byl 

velmi podrobný, obsahoval název �innosti, p�edm�t kontroly, odpov�dnou osobu s odkazem 

na zápis, dokladu s p�íslu�ným provedením kontroly dle �SN. Bohu�el neobsahoval popis 

�etnosti kontrol a samotný podrobn�j�í popis provád�ných prací a jejich kontrol. 

 Z t�chto podklad� byl vytvo�en nový vzorový kontrolní a zku�ební plán, který 

obsahuje v�echny pot�ebné údaje pro kontrolování stavebních prací. 

Celkov� je obsah kontrolního a zku�ebního plánu rozd�len do t�ech základních �ástí. 

P�ípravná fáze se zabývá p�evzetím staveni�t�, podkladu, materiál�, zam��ení konstrukcí na 

stavb� apod.. Poté proces p�echází do fáze realizace, kde se provád�jí jednotlivé stavební 

�innosti (zd�ní, obkládání, betonování, atd.). Zde je kladen velký d�raz na kontrolu b�hem 

realizace. V poslední fázi skute�ného provedení se hodnotí stavba jako celek, její finální 

vzhled a odchylky od projektové dokumentace. Odli�nosti se zapí�ou do protokolu o 

skute�ném provedení, který se ke kontrolnímu a zku�ebnímu plánu p�ikládá samostatn�. V 

protokolu se �e�í vzniklé odchylky, vady a následn� se zapisuje jejich �e�ení oprav. Záznam 

musí být podepsán zodpov�dnou osobou (mistrem, stavbyvedoucím, TDI, atd.). 
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4 Záv�r 

V diplomové práci byl podrobn� popsán management kvality, který se �ídí sm�rnicí 

�SN EN ISO 9001:2009, dále pak plán kontrol a zkou�ek na jednotlivé �ásti stavebních 

proces�.  

Kontrolní a zku�ební plán (KZP) je jedním z nástroj� �ízení kvality ve stavební firm�. 

KZP slou�í pro kontrolu jednotliv� provád�ných prací na stavb�. Ka�dá firma si ho upravuje 

podle svých pot�eb a po�adavk�, ale v�dy by m�l obsahovat, co se má kontrolovat, kdo 

kontrolu provádí, zp�sob kontroly, datum kontroly a její výsledek. Ur�uje povolené odchylky 

p�i výstavb� dle p�íslu�ných norem a technických podklad�. P�i nedodr�ení zmi�ovaných 

zásad mohou vznikat vady, které je nutno v�as odstranit, aby bylo mo�no pokra�ovat dále ve 

výstavb�. P�i realizaci by k t�mto vadám nem�lo docházet, proto je d�le�ité je v za�átcích 

eliminovat správným dodr�ováním technologických postup�, projektové dokumentace a 

p�íslu�ných norem. Zhotovení KZP je celkem pracné, proto�e je nutné pro správné provedení 

kontroly znát p�íslu�né normy �SN a technologické postupy k jednotlivým pracím. 

Pro rychlé zpracování lze vyu�ít software (nap�. CONTEC, FMEA), který pomocí 

databáze ukládá plány, které dále slou�í jako podklad pro nové stavby, p�ípadn� lze pou�ít 

p�ipravené formulá�e v programu Microsoft Office Word a Excel). Pro sestavování KZP na 

konkrétní stavbu, mají firmy obvykle zpracovanou databázi kontrol a zkou�ek pro jednotlivé 

druhy prací, které jsou pro danou stavbu sestavovány a upravovány podle aktuálních 

podmínek.  

Podkladem pro tvorbu vzorového kontrolního a zku�ebního plánu byly dokumenty od 

firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. a 

CONTEC, které ale nebyly komplexní, nebo byly vytvo�eny pouze pro úzký okruh prací. 

Na vzorových p�íkladech (st�ny, stropy, obklady a dla�by) bylo blí�e specifikováno, 

jak kontrolní plán pou�ít. Formulá� obsahuje p�esný postup a sled prací, metody provád�ní, 

p�ípustné odchylky, technické normy, odpov�dnou osobu za provedené práce s podpisem a 

ur�uje, jaký záznam z jednotlivých kontrol bude po�ízen. 

KZP je zpracován v dostupném tabulkovém editoru Microsoft Office Excel. Jednotlivé 

listy jsou �íslovány a pojmenovány p�íslu�nou �inností podle seznamu HSV a PSV. N�které 

�innosti se dále d�lí na díl�í práce. Ka�dý KZP obsahuje v úvodu listu hlavi�ku, kde se 

vypl�ují údaje o stavb�, místu, m��e být zapsán i investor a firma. Dále u n�kterých 

stavebních proces� formulá� obsahuje po�adované klimatické podmínky pro provád�ní. 
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 Následn� popisuje jednotlivé �innosti pro kontrolování prací ve výstavb�. D�le�ité je, 

aby kontroly provád�la zku�ená a oprávn�ná osoba, která je dle kontrolního a zku�ebního 

plánu za provedené dílo odpov�dná. Ta provede kontrolu a následn� zapí�e její výsledek do 

p�íslu�ného protokolu nebo do stavebního deníku.  

Cíl práce byl spln�n vytvo�ením vzorových kontrolních a zku�ebních plán� pro 

pozemní stavby. Na nich je názorn� p�edvedeno a popsáno mo�né vyu�ití KZP v praxi na 

reálných stavbách. D�le�ité je aktualizovat kontrolní a zku�ební plán na ka�dou konkrétní 

stavbu, aby se zamezilo p�ípadným chybám ve výstavb�. Následkem toho se zajistí vyu�ití 

pouze plánovaných náklad� na stavbu, které by se v p�ípad� �patného vedení stavby nebo 

nevhodného provedení stavebních �ástí s následkem vzniku vad zvy�ovaly. 

P�ínosem práce bylo vyhotovení vzorového kontrolního a zku�ebního plánu pro 

vyu�itelnost ve stavební praxi. Struktura  KZP, byla vytvo�ena na základ� p�edem 

stanovených po�adavk� firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. Obsah je podrobný, nezam��uje 

se na stavbu jako celek, ale �e�í její díl�í stavební �innosti (profese), a proto KZP m��e slou�it 

jako podklad i pro jiné stavební firmy, které dosud nemají vytvo�en vlastní kontrolní a 

zku�ební plán. 
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