
Položka 
č.

Předmět kontroly/zkoušky/činnosti Způsob provádění kontroly, rozsah Metoda Kritéria přijatelnosti Technické podklady Četnost kontrol Typ protokolu/záznam
Odpovědný 
pracovník

Podpis

A B C D E F G H I J

1 Projektová dokumentace Kontrola PD Vizuální kontrola Správnost, úplnost, platnost
Vyhláška .č 62/2013, zákon č. 183/2006 - novela 
350/2012 Sb.

Jednorázově - před zahájením prací Zápis do SD SV, TDI, A

7 Technologický postup Kontrola předloženého technologického postupu Vizuální kontrola Technologický předpis předán před začátkem realizace ČSN 73 2400; ČSN 74 4505 Jednorázově - před zahájením prací Protokol SV

2 Doklady subdodavatele Certifikace, způsobilost Vizuální kontrola Osvědčení o registraci; Výpis z obchodního rejstříku Certifikáty, průkazy, ČSN 74 4505 Každý dodavtel Zápis do SD SV

3 BOZP
Kontrola proškolení pracovníků v oblasti BOZP a seznámení 
s pracovním postupem

Vizuální kontrola Provedené školení BOZP a podepsaný protokol od všech pracovníků Zákon 309/2006 Sb. Jednorázově - před zahájením prací Protokol SV, TDI

Kontrola připravenosti - po stavební stránce Vizuální kontrola Hotové omítky a osazené výplně otvorů - SV

Kontrola provedení všech TZB rozvodů, včetně 
neporušenosti

Tlaková zkouška; Vizuální kontrola Protokol o všech zkouškách a jejich správnosti Protokol; Zápis od SD SV

Kontola celistvosti hydroizolace (napojení a přesahy) Vizuální kontrola Přesah 50 mm, vytažení 300 mm na svislé kce - SV, TDI
Kontrola kvality, množství a nepoškození Vizuální kontrola, měřením Kompletnost (množství), nepoškozenost, správný druh Každá dodávka Dodací list; Zápis do SD SV

Kontrola správnosti skladování materiálu Vizuální kontrola Stabilní poloha, bez znehodnocení - dle podmínek výrobce Průběžná - SV
Kontrola povrchu podkladu (vzhled) Vizuální kontrola Suchý, čistý, bez mastnont Protokol SV

Rovinnost podkladu Měřením - dvoumetrová lať na podložkách a odměrnný klínek Rovinnost ±5 mm/2 m ; případně nutno vyrovnat Zápis do SD SV

Kontrola nivelety Geodeticky Dle PD stanovená výšková niveleta Protokol, Zápis do SD SV

6 Stroje a mechanismi Kontrola technického stavu strojů a mechanisků Vizuální kontrola Bez poruch a závad, které by bránili bezpečnému použití Zákon č. 350/2012 Sb. Jednorázově - před zahájením prací Zápis do strojního deníku Strojník

Kontrola obvodové dilatace - pásky Vizuální kontrola
Připevněn k obvodovým stěnám; Tloušťka pásku min. 5 mm a výška 
přečnívající 10 mm nad úroveň  roznášecí vrstvy

SV, TDI

Kontrola provední / pokládky izolace Vizuální kontrola Při více vrstvách kladeno na kříž - nesmí vznikat podélná spára SV

Kontrola kontrola tloušťky izolace Vizuální kontrola; přeměření
dle PD, max tl. 60 mm (platí u kročejové - hrozí stlačitelnnost); 
tepelná izolace bez omezení

Jednorázově - po realizaci SV, TDI

8 Separace Kontrola provedení separace, včetně přesahů Vizuální kontrola
Celá plocha překrytá, vytažená na svislé kce, překrytí pásů min. 100 
mm + přelepené páskou; nelze použít hliníkovou pásku společně s 
anhydritem 

ČSN 74 4505 Před zahájením prací Zápis do SD SV, TDI

9 Klimatické podmínky Kontrola teploty prostředí Měření - teploměr Teplota +5 °C do +30 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 40% a 70%. ČSN 74 4505; nařízení vlády 591/2006; Před zahájením prací SV, TDI

Rozlivová zkouška - konzistence Průkazní zkouška Tvar kruhového koláče o průměru 240 mm s tolerancí ±20 mm Jednorázově - Před zahájením lití Protokol, Zápis do SD SV

Kontrola dopravy, ukládání a hutnění potěru Vizuální kontrola
Dopavováno pomocí čerpala a ústí hadice cca  200 mm od podlahy; 
zavlhlou směs je nutné hutnit, anhydrit bez nutnosti hutnění

Průběžně SV

Kontrola tlouštky Vizuální kontrola; meřením Dle PD - min. 30 mm / max. 300 mm (podle výrobce) Jednorázově - po realizaci SV, TDI
Kontrola uložení výztuže Vizuální kontrola Dle PD SV, TDI

Kontrola krycích vrstev a použití distančních vložek Vizuální kontrola
Minimální krytí 2 mm od povrchu, přesah min. 1 oko kari sítě; nesmí 
dojít k většímu posunu výztuže při následném lití roznášecí vrstvy; 
Kontrola rozptýlenosti rozptýlené výztuže

SV

Kontrola množství výztuže Vizuální kontrola a měřením Dle PD, Kontrola množství rozptýlené výztuže Průběžně SV

Dilatační a smršťovací spáry Vizuální kontrola Dle PD, dilatační spára respektuje nosnou kci;  max pole 6x6 m SV, TDI

Kontrola prořezání spár (hloubka a čas) Vizuální kontrola, měřením
Smršťovací spára hloubka min. 1/3 h potěru; Provedeno do 20 hod. 
od lití

SV, TDI

Kontrola přímost spár geodeticky, struna

Podle typu podlahy a délce spáry - trvalý pobyt osob  ±2 mm (<1m ), 
±5 mm (1m<4m), ±8 mm (4m<8m), ±12 mm (>8m); technické 
místnosti  ±4 mm (<1m ), ±6 mm (1m<4m), ±10 mm (4m<8m), ±15 
mm (>8m); skladovací haly  ±4 mm (<1m ), ±6 mm (1m<4m), ±10 mm 
(4m<8m), ±15 mm (>8m); 

SV

Místní rovinnost Měřením - Dvoumetrová lať na podložkách a odměrnný klínek
Podle finální nášlapné vrstvy - rovinnost                                                                
±2 mm/2 m (PVC, koberec, litá "cementová")                                                     
±4 mm/2 m (dřevěné podlahy, polymer beton) 

5x / 100m2 Protokol, Zápis do SD SV, TDI

Celková rovinnost Geodeticky - nivelační přístroj

Občanské a bytové podlahy - trvalý pobyt osob  ±2mm (<1m ),      ±4 
mm (1m<4m), ±6 mm (4m<10m), ±8 mm (>10m); ostatní místnosti    
±4 mm (<1m ), ±6 mm (1m<4m), ±10 mm (4m<10m), ±15 mm (>10m); 
Průmyslové podlahy do 50 metrů ± 10 mm, do 150 metrů    ± 15 mm, 
přes 150 metrů ± 20 mm

5x / 100m2 Protokol, Zápis do SD SV, TDI

Kontrola finální nivelety Geodeticky - nivelační přístroj Dle PD stanovená výšková niveleta Jednorázově - po dokončení realizace Zápis do SD SV, TDI

15 Sklon Kontrola odchylky od projektovaného sklonu Měřením - Dvoumetrová lať s libelou 0,5-2% spád - (odchylka ± 0,5%) - jednotný a směřující k vpusti ČSN 74 4505 (čl. 4.3.5) Každá ucelená část Zápis do SD SV

16 Mechanická odolnost a stabilita
Laboratorní zkouška pevnosti v tahu za ohybu; Odtrhová 
zkouška (In-situ)

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu - zkušební trámečky (občanská 
výstavba), zkušební krychle / válce (průmyslová podlaha); 
Odtrhová zkouška pevnosti v tahu

Pevnost v tahu za ohybu - třída pevnosti F4 ≥ 4 Mpa, F5 ≥ 5 MPa, F7 ≥ 
7 MPa; Pevnost v tahu (odtrhová) F4 ≥ 1,25 Mpa, F5 ≥ 1,75 MPa, F7 ≥ 
2,25 Mpa    (Pevnost se měří po 28 dnech)

ČSN 74 4505 (čl. 4.8); ČSN ČSN EN 13670; ČSN EN 13 813; 
ČSN  13 892-2 

1 zkušební sada - 3tělesa  / 100m3 
(občasnká výstavba)  ;  1 zkušební sada / 
250m3 uložené směsi (průmyslové 
podlahy)

Protokol, Zápis do SD SV, TDI

17 Výsledný povrch Charakteristika viditelného povrchu (průmyslové podlahy) Vizuální kontrola - pohledem z výšky 1600 mm; poklepání
Povrch nesmí vykazovat trhliny (max. 0,1mm), rýhy, kaverny, puchýře, 
vlny

ČSN 74 4505 (čl. 4.1) Jednorázově - po dokončení realizace Zápis do SD SV

18 Závěreční shrnutí KZP Seznam a vyznačení odchylek od PD a předepsané tolerance Seznam provedených opatření a náprav Všechny zkoušky a kontroly splnili předepsané požadavky Protokol o změřených odchylkách v průběhu kontrol Poslední kontrola na konci realizace Protokol, Zápis do SD SV, TDI, A

Technické podklady TP - technologický postup SD- stavební deník SV- Stavbyvedoicí (zhotovitel)
ČSN 74 4505:2012 - Podlahy - Společná ustanovení PD - projektová dokumentace A - Architekt
ČSN 73 0205:1995 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti TDI - Technický dozor investora
ČSN 73 0210-1:1993 - Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 26 7406:1993 - Pravidla pro navrhování regálových zakladačů Zákon č. 22/1997 Sb.- Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Nařízení vlády č. 62/2013 Sb. - O dokumentaci staveb
ČSN 26 9030:2017- Skladování. Zásady bezpečné manipulace Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zakoník Nařízení vlády č. 178/1997 Sb - Požadavky na stavební výrobky
ČSN EN 206-1:2018 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Zákon 309/2006 Sb. - Zákon bezpečnost a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
ČSN EN 13670:2010 - Provádění betonových konstrukcí Zákon č.350/2012 Sb. - Stavební zákon 
ČSN EN 13813:2003 -  Potěrové materiály a podlahové potěry - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-2:2003 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 15620:2009 - Ocelové statické skladovací systémy

ČSN 74 4505 (čl. 4.3,4.4); ČSN 73 0205; ČSN EN 15620;  
ČSN 26 7406

Rovinnost14

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

HRUBÁ TĚŽKÁ PODLAHA

Průběžně
Zápis do SD

Jednorázově - před zahájením prací

Jednorázově - Před zahájením prací

Jednorázově - po realizaci

Průběžně - Ucelená část konstrukce

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

ČSN 74 4505 (čl. 4.6), technický předpis výrobce, ČSN 73 
2402

5

Dokončený povrch

Izolační vrstva

Výztuž

Spáry (dilatační. smršťovací, pracovní) ČSN 74 4505 (čl. 4.5)13

Litá roznášecí vrstva

ČSN EN 13 670, ČSN EN 206-1; ČSN 73 0210-1

ČSN 74 4505 (čl. 4.13)

11

12

7

Realizace

Přípravná fáze

Podklad

Stavební připravenost 

Použté materiály
Zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.; 
dodací list; ČSN 26 9030, N.V. č. 591/2006 (příl. 3)

ČSN 74 4505

4 TP

8


