
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ  
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT  

MANAGEMENT KVALITY STAVEBNÍHO DÍLA  
QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jaroslav Černý  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JANA NOVÁKOVÁ  

BRNO 2018  







ABSTRAKT  
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ABSTRACT  
Master thesis describes the basic concepts and principles of planning of the quality 
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1 ÚVOD 
 
V dnešní době nabídka vysoce přesahuje poptávku a zákazník si raději 
vybere kvalitní výrobek, než ten co není spolehlivý. Což vede k soupeřní 
společností o zákazníky, proto se zaměřují na zlepšování všech parametrů 
výrobků, aby si zákazník vybral právě je. Mezi tyto parametry také patří 
kvalita, která je základní podmínkou konkurenceschopnosti podniku na trhu.  
 
Kvalita není jen o samotném výrobku, ale je to celý výrobní proces. Pro 
zlepšování kvality v celém výrobním procesu slouží řízení kontroly kvality. 
Při nesprávné kontrole kvality může dojít ke zbytečným nákladům nebo 
prodloužení výstavby projektu. Používání certifikovaných systémů 
managementu kvality se stává nezbytnou součástí každé moderně řízené 
společnosti. Certifikáty kvality vzbuzují u zákazníků a dodavatelů důvěru 
o správném fungování společnosti. 
 
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 
Teoretická část je rozdělena na popis řízení kvality obecně a na řízení 
kvality ve stavebnictví. U řízení kvality ve stavebnictví popisuji zejména 
plán kvality a kontrolní a zkušební plány výstavby. 
 
V praktické části se zabývám tvorbou kontrolních a zkušebních plánů (KZP) 
aplikovaných na rodinný dům Skalice, ke kterému mi poskytl podklady pan 
Jiří Šimek. V programu Contec jsem vytvořil kontrolní a zkušební plány 
a harmonogram kontrol. Na základě projektové dokumentace, norem 
a technických listů výrobků jsem vytvořil kontrolní a zkušební plány pro 
základové konstrukce, zdění a vnější kontaktní zateplení K vypracování 
praktické části jsem použil softwarové programy CONTEC a MS Excel. 
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2 MANAGEMENT KVALITY  
 
Podle definice Armanda Vallina Feigenbauma je kvalita výrobku souhrn 
všech jeho konstrukčních a výrobně technických charakteristik, které určují 
úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka. 
 
Kvalita spolu s časem a náklady patří do tří základních parametrů projektu. 
Tyto parametry jsou na sobě vzájemně závislé a můžeme je znázornit 
grafickým modelem, který se nazývá Projektový trojimperativ (viz 
obrázek 1).  
 

 
Obrázek 1 – Projektový trojimperativ [1] 

 
V praxi obvykle řízení projektů přináší různé komplikace, a to se týká i těch 
nejlépe naplánovaných. Pak dochází k porušení jednoho ze zmiňovaných 
parametrů. Nejčastěji problémem je zpoždění doby projektu (čas), dále je 
to vysoký nárůst nákladů (rozpočet). Ke zhoršení kvality dochází 
v případech, kdy se při snaží dodržet ostatní parametry. Každá z těchto 
možností je pro zákazníka špatná - nekvalitní výstup přestože je dodaný 
včas může způsobit stejné problémy jako pozdě dodaný výstup projektu, 
i když je kvalitní a za původní cenu. 
 
Neexistuje jednoznačné pravidlo, jak dosáhnout rovnováhy magického 
trojúhelníků. Udržení rovnováhy je proto jednou z nejlepších dovedností 
kvalitních manažerů projektu. Hlavní roli mají především zkušenosti, 
správný odhad situace na projektu a předcházení situací, které narušují 
rovnováhu mezi harmonogramem, rozpočtem nebo kvalitou. [2] 
 
V dnešní době se k těmto třem základním parametrů připojují další faktory. 
Mezi další faktory patří například rozsah projektu, riziko, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, lidské zdroje a minimální negativní dopad na 
životní prostředí. 
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Obrázek 2 – 6-ti bodová hvězda projektu [22] 

 
Při řízení kvality jde především o trvalé zlepšování všech procesů, které se 
odehrávají v organizaci. Kdo se nebude zlepšovat, ten bude až za 
konkurencí. Proto dnes patří mezi strategická rozhodnutí většiny organizací 
zavedení systému managementu kvality. 
 

2.1 Systém managementu kvality - ISO 9001 
 
Pochází z anglického názvu Quality management system. Systém řízení 
kvality v organizacích definuje mnoho norem nebo standardů, mezi které 
patří norma ČSN EN ISO 9001. 
 
Certifikace ISO 9001 je vhodná pro jakkoliv velké organizace, které se 
chtějí neustále zlepšovat, hledat vhodné způsoby pro efektivnější 
dosahování cílů a řídit svá rizika. 
 
„ISO 9001 zajišťuje infrastrukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné k 
tomu, aby organizace mohla kontrolovat a zvyšovat svou výkonnost, 
zlepšovat své výrobky a služby zákazníkům.“ [5] 
 
Management kvality se dělí na 7 principů: 

 zaměření na zákazníka 

 leadership 

 procesní přístup 

 zlepšování 

 rozhodování založené na faktech 

 zapojení pracovníků 

 management vzájemných vztahů. [4] 
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2.1.1 Procesní přístup 
 
V organizacích umožňuje plánovat procesy a jejich vzájemné vazby. Je to 
soubor logicky souvisejících, opakovatelných a po sobě jdoucích činností. 
Proces musí mít definovaný začátek a konec. Používá se k porozumění 
požadavků a dodržení jejich plnění, zvažování procesů z hlediska přidané 
hodnoty, dosažení účinné výkonnosti procesů a zlepšování procesů 
z hodnocení dat a informací. Při dodržení a řízení procesů dochází k vyšší 
výkonnosti organizace. [4] 
 

 
Obrázek 3 – Schématické znázornění procesu [4] 

 

2.1.2 Metoda PDCA 
 
„PDCA cyklus umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy 
zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti 
ke zlepšování a jedná se podle nich.“ [4, s. 9] 
 
Dělí se na čtyři cykly: 

 Plan = Plánuj 

 Do = Dělej 

 Check = Kontroluj 

 Act = Jednej 
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Obrázek 4 – PDCA cyklus [4, s. 12] 

 
Plánuj 
 
Vybere se proces, popíší se jeho příležitosti, možné příčiny problémů 
a stanoví se cíle, které musí být tzv. SMART. Vypracuje se plán řešení pro 
zlepšení včetně potřebných zdrojů a požadavků zákazníka. 
 
Dělej 
 
Zavedení plánovaných řešení nebo změn. 
 
Kontroluj 
 
Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení provedených procesů a poro-
vnávání s plánovanými proces. 
 
Jednej 
 
Hledají se příležitostí a přijímají se opatření pro zlepšení. 
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2.1.3 Plánování a cíle kvality 
 
Při plánování by si organizace měla stanovit cíle, které musí být takzvaně 
SMART: 

 S = specific – specifické 

 M = measuable – měřitelné 

 A = achievable – dosažitelné 

 R = realistic – realistické 

 T = time – termínované 

 
Při plánování cílů kvality se musí určit, co se bude dělat, jaké budou použity 
zdroje, kdo bude odpovědný, jaký bude termín dokončení a jak se budou 
hodnotit výsledky. [4] 
 

2.1.4 Podpora 
 
„Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro vytvoření, 
zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému managementu kvality.“ 
[4, s. 21]  
 
Organizace by měla zaměstnávat kompetentní osoby s příslušným 
vzděláním a zkušenostmi. Zaměstnanci musí vědět o požadavcích a cílech 
kvality.  
 

2.1.5 Hodnocení výkonnosti 
 
Musí se určit co je potřeba monitorovat a měřit, jaké budou metody pro 
měření a vyhodnocování, kdy se bude provádět monitorování a kdy se musí 
výsledky vyhodnocovat. U zákazníků se monitoruje jejich míra naplnění 
potřeb a očekávání. Pro zjištění efektivního zavedení a udržování 
managementu kvality se provádí interní audity. 
  

2.1.6 Zlepšování 
 
Organizace si určí a zvolí příležitosti ke zlepšování a splnění požadavků 
zákazníka. Opatření musí zahrnovat zlepšování produktů a služeb, 
zlepšování výkonnosti, snížení nežádoucích účinků a jejich nápravu. 
 
„Organizace musí neustálé zlepšovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost 
systému managementu kvality.“ [4, s. 37] 
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3 ZABEZPEČENÍ KVALITY VE STAVEBNICTVÍ 
 
Je důležité věnovat pozornost zabezpečení kvality ve stavebnictví, vysoká 
kvalita stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti. 
Produktem ve stavebnictví je stavební dílo. Stavba je produkt, který má 
dlouhodobou životnost a potřebuje vysokou spolehlivost. Při nesprávném 
zabezpečení kvality stavebního díla může dojít ke zbytečnému zvýšení 
nákladů. 
 
Faktory kvality stavebního díla: 

 Vysoká spolehlivost 

 Dlouhá životnost 

 Vysoký standard uživatelských požadavků 

 Minimální náklady na provoz a údržbu [1] 

 

3.1 Legislativa 
 
Kvalitu stavebního díla definují požadavky, které specifikuje investor, stát, 
stavební firma a další. Tyto požadavky jsou ve formě norem a předpisů, 
které můžeme rozdělit na přímo a nepřímo ovlivňující. 
 
Přímo ovlivňující kvalitu stavebního díla: 

 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 ISO 9001 

 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

 
Nepřímo ovlivňující kvalitu stavebního díla: 

 Zákon o metrologii 

 Občanský zákoník 

 Živnostenský zákon 

 Zákon o životním prostředí [1] 
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3.2 Organizace ve stavebním podniku 
 
„Organizaci stavební firmy je třeba přizpůsobit tak, aby umožňovala účinné 
fungování systému zabezpečování kvality staveb. Musí jednoznačně určit 
pracovníky odpovědné za uskutečňování konkrétních úkolů z oblasti kvality 
při přípravě a realizaci staveb.“ [1, s. 206] 
 

 
Obrázek 5 – Organizační struktura stavební firmy z hlediska 

zajišťování kvality staveb [1, s. 207] 
 
Péče o kvalitu musí začínat u nejvyššího vedení. Strategické vedení určí 
manažera kvality a vypracuje dokumenty, které definují zavedení a kontrolu 
systému řízení kvality. 
 
Manažer kvality zodpovídá za řízení a koordinaci kvality v celé organizaci. 
Jeho odpovědnost spočívá ve vytváření plánů kvality stavby, kontrolních 
a zkušebních plánů a v dosažení stanovených cílů jakosti. Musí zabezpečit, 
aby byl výsledný produkt v souladu s vnitřními a vnějšími požadavky. 
U malých organizací vykonává funkci manažera kvality stavbyvedoucí nebo 
mistr. [1] 
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3.3 Plán kvality 
 
Plán kvality je rozhodujícím podkladem pro zajišťování kvality na stavbě, 
který vypracovává projektový manažer ve stavebním podniku před 
zahájením stavby. „Plán kvality stanovuje specifické postupy při souhrnném 
zajišťování jakosti na dané stavbě.“ [1, s. 208]  
 
Plán kvality by měly obsahovat cíle kvality, kterých má být dosaženo, 
zodpovědnosti za plán kvality, postupy a metody, kontrolní a zkušební plány 
a metodiku hodnocení. [8] 
 
Obsah plánu kvality podle ČSN ISO 10005: 

 Základní informace o stavbě a staveništi 

 Organizační struktura pro zabezpečení kvality 

 Pravomoci a odpovědnosti účastníků výstavby 

 Popis systému pro zabezpečení kvality na stavbě 

 Kontrolní a zkušební plán 

 Seznam technologických předpisů 

 Související dokumenty 

 Smluvní dokumenty 

 Přílohy 

 Změny a revize 

 Rozdělovník dokumentů [1] 

 
Mezi související dokumenty patří projektová dokumentace, harmonogram 
výstavby, výkresy zařízení staveniště a rozpočet. 
 
K dalším nejdůležitějším dokumentům na stavbě patří technologické 
postupy a předpisy, které popisují postup prací podle platných norem 
a vyhlášek. Mají stejný postup jako procesy stavebních prací s tím, že 
popisují ještě bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního 
prostředí. [8] 
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3.4 Kontrolní a zkušební plán 
 
Kontrolní a zkušební plán je součástí plánu kvality. Musí obsahovat všechny 
kontroly, druhy zkoušek, četnost, odpovědnosti, způsob provedení 
a dokumentování. Tyto podmínky je nutné v průběhu přípravy a výroby 
stavby vykonávat. Kontrolní a zkušební plán je sestavován pomocí 
technických norem a technologických předpisů. Je zpracován v rámci 
výrobní přípravy samostatně na každý objekt. Za splnění všech požadavků 
je zodpovědný stavbyvedoucí nebo mistr. Výstup z kontrolního a zkušebního 
plánu je zapsán do stavebního deníku. [1] 
 
Obsah kontrolního a zkušebního plánu: 

 Označení činnosti 

 Název činnosti 

 Způsob kontroly 

 Kritéria pro zhodnocení 

 Dokumenty a podklady ke kontrole 

 Počet kontrol 

 Odpovědná osoba 

 Datum provedení kontroly 

 
Dělení kontrol: 

 Vstupní 

 Mezioperační 

 Výstupní 

 

3.4.1 Vstupní kontrola 
 
V předvýrobní přípravě se kontroluje zejména kvalita projektové doku-
mentace, konstrukční řešení objektů, navrhované materiály a technologické 
postupy. Kontrolují se kvalifikace pracovníků, kvalita materiálu a podmínky 
na pracovišti před započetím prací. 
 

3.4.2 Mezioperační kontrola 
 
V průběhu realizace se kontrolují jednotlivé činnosti výroby tak, aby se 
zabránilo vzniku závady nebo přenášení závady do dalších operací. 
Přeměřují se rozměry konstrukcí a dohlíží se na dodržování přesnosti 
výstavby podle projektové dokumentace. 
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3.4.3 Výstupní kontrola 
 
Po dokončení výroby dochází k předání prací, hodnotí se zde celková kvalita 
provedené práce. Při předání se sepíše protokol a udělá se záznam 
do stavebního deníku. 
 

3.4.4 Kontroly v době užívání stavby 
 
Po kolaudaci se provádí průběžné kontroly v záruční době, zda nedochází 
ke snížení spolehlivosti. Vyskytnuté nedostatky se musí odstranit v souladu 
se smluvními závazky. 
 

 
Obrázek 6 – Průběh kontroly a zkoušení stavby [1, s. 212] 



21 
 

3.5 Nástroje kontroly kvality 
 

 Textové nebo tabulkové editory 

 Analýza příčin a důsledků 

 Histogramy 

 FMEA 

 Contec 

 BIM 360 Field 

 
3.5.1 FMEA 
 
Metoda FMEA (Failure mode and effect analysis) v češtině znamená 
„Analýza možných vad a jejich důsledků".  
 
„Metoda představuje týmovou analýzu možností vzniku poruch 
u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika, návrh a realizaci opatření 
vedoucí ke zlepšení jakosti návrhu.“ [15, s. 2] 
 
Metoda FMEA se dělí do tří kategorií: 

 FMEA výrobku (Design FMEA) – analýza návrhu výrobků 

 FMEA procesu (Process FMEA) – analýza procesů, při kterých vznikají 

výrobky 

 FMEA systému (Systém FMEA) – analýza systémové architektury 

 
Postup: 

1. Sestavení týmu 

2. Stanovení pravděpodobných vad 

3. Ohodnocení významu vad 

4. Stanovení možných příčin vad 

5. Ohodnocení očekávaného výskytu vad 

6. Ohodnocení odhalení vad 

7. Výpočet rizikového čísla 

8. Seřazení vad podle velikosti rizikového čísla 

9. Navržení nápravných opatření 

10.Vyhodnocení nového stavu a opakování 
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Metoda FMEA se zpracovává do jednoduché tabulky, do níž se obvykle 
zapisuje metodou brainstormingu. Brainstorming se provádí ve skupině, při 
kterém tým generuje všechny možné i málo pravděpodobné vady 
a problémy vztahující se k procesu nebo výrobku. K těmto možným 
problémům se přiřazují jejich potenciální důsledky a příčiny. [11] 
 
Po identifikaci možných vad se hodnotí tři základní hlediska – význam vady 
(Severity), očekávaný výskyt vady (Occurrence) a odhalení vady 
(Detection). Hlediska se hodnotí bodově od 1 do 10. 
 

Tabulka 3.1 – Hodnocení významu vady [15, s. 7] 

 
 

Tabulka 3.2 – Pravděpodobnost výskytu vad [15, s. 8] 
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Tabulka 3.3 – Hodnocení odhalení vad [15, s. 9]

 
 
V dalším kroku se koeficienty výskytu, významu a odhalení mezi sebou 
vzájemně vynásobí, čímž získáme rizikové číslo. Čím je vyšší rizikové číslo, 
tím větší úsilí bychom dané potencionální vadě měli. Musí se naplánovat 
a realizovat nápravná opatření. [11] 
 
Po realizaci nápravných opatření se opět vyhodnotí výskyt, odhalení 
a význam vad. Význam zůstane stejný, ale odhalení a výskyt bude 
ovlivněný díky předchozím opatřením. Opět se vypočítá rizikové číslo, 
a pokud je toto číslo nižší než před nápravným opatřením, tak bylo 
efektivní. Pro zjištění zda bylo opatření výhodné nebo nevýhodné, je také 
nutné vypočítat návratnost investice do opatření. 
 

3.5.2 Contec 
 
Aplikace Contec používá k tvorbě stavebně-technologických dokumentů 
metodu síťového grafu. Výstupy umožňují sestavit plán realizace výstavby, 
získat přehled o potřebě zdrojů, vytvořit výkazy výměr, rozpočet nebo 
kontrolní a zkušební plány. [1] 
 
Kontrolní a zkušební plán je vytvořen na základě modelu realizace stavby. 
Zpracování KZP vytvořeného modelu postupu výstavby je plně automatické. 
„V něm jsou specifikovány všechny kontroly kvality produktů jednotlivých 
dílčích stavebních procesů a nutné přejímky i atesty, které je třeba při 
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přebírání stavebního díla předložit. Jsou zde vyznačeny i údaje o předmětu 
a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí a dle jakých dokumentů či norem, 
kolikrát a kdy se má kontrola provádět. Je proto nutné kontrolní a zkušební 
plán zpracovávat v těsné návaznosti na technologický rozbor (normál), kde 
jsou v technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy 
na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě či objektu probíhat, jejichž 
výrobky se budou kontrolovat. Při tvorbě kontrolního a zkušebního plánu 
objektu či stavby se proto z technologického normálu vypočítávají nejdříve 
možné a nejpozději přípustné termíny příslušných kontrol podle určeného 
procenta dokončení procesu pro příslušnou kontrolu.“ [17] 
 

 
Obrázek 7 – Kontrolní a zkušební plán CONTEC 

 
Časový plán kontrol kvality se zpracovává „automaticky podle modelu 
postupu výstavby a vypočtených termínů kontrol, zahrnuje jak plánované 
tak již provedené a evidované zkoušky kvality.“ [16] 
 
Plánované kontroly kritických činností jsou vyznačeny červeně a plánované 
kontroly s časovou rezervou jsou zobrazeny zeleně. [21] 
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Obrázek 8 – Harmonogram CONTEC 

 
Pro tvorbu kontrolních a zkušebních plánů slouží databáze kontrol kvality. 
Jsou zde uloženy popisní části příslušných kontrol. [17] 
 
V databázi kontrol jsou uloženy tyto údaje: 

 Číslo 

 Zkratka a název procesu 

 Popis předmětu kontroly 

 Způsob kontroly 

 Doklady o kontrole 

 Odpovědná osoba 

 Podklady pro provádění kontrol (normy) [1] 
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Obrázek 9 – Protokol kontrolního a zkušebního plánu 

 

3.5.3 Autodesk BIM 360 Field 
 
Program BIM 360 Field patří mezi sadu cloudových řešení Autodesk BIM 
360, která slouží ke sdílení, analýze a zpracování projekčních dat. S daty se 
pracuje v celém životním cyklu výstavby, od přípravy po užívání. Cloudové 
služby spolupracují mezi všemi profesemi na stavbě, podporují komunikaci 
a výměnu projekčních informací. Každý má možnost nahlásit problém nebo 
získat přístup k nejaktuálnějším informacím odkudkoliv v reálném čase. 
[18] 
 
„Nástroje pro správu, údržbu a předávání BIM dat přímo na staveništi. Řeší 
zvýšení ziskovosti, snížení rizik, urychlení výstavby - služba pokrývá oblast 
kvality, kontroly, stavebního dozoru, předávání materiálu, reportování 
činností a přístupu k aktuální stavební dokumentaci z mobilních zařízení 
(online i offline).“ [18] 
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Obrázek 10 – Ukázka programu BIM 360 Filed [19] 

 
Lze sledovat, jaké je množství vad a nedodělků na stavbě, porovnávat kolik 
je otevřených a splněných procesů. Ze zjištěných dat se mohou vytvořit 
reporty v podobě různých grafů nebo tabulek (viz obrázek 11). 
 

 
Obrázek 11 – Výstupy z BIM 360 Field [19] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
V praktické části diplomové práce se zabývám tvorbou kontrolních a zkuše-
bních plánů. V první fázi je vypracován kontrolní a zkušební plán celé stavby 

spolu s harmonogramy kontrol v aplikaci Contec a ve druhé části jsou 
vytvořené podrobné kontrolní a zkušební plány pro základové konstrukce, 
zdění a vnější kontaktní zateplení. 

 

4.1 Popis zakázky 
 
Kontrolní a zkušební plán navrhuji na výstavbu rodinného domu ve vsi 
Skalice u Dobříše, která se nachází na Příbramsku. Projektovou 

dokumentaci pro vypracování praktické části mi poskytl pan Jiří Šimek. 
 
Název stavby:  RD Skalice 

Místo stavby :  Skalice, část obce Nečín 

Katastrální území:  Skalice u Dobříše (Nečín); 747 874 

Číslo parcely:  123/2 

Výměra parcely:  638 m2 

Účel stavby:   Rodinný dům 

Zastavěná plocha:  149 m2 

Obestavěný prostor: 785,53 m3 

Počet podlaží:  1 

Výška stavby:  5,95 m 

Jedná se o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům, splňuje 
současná kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Stavba je zděná nepodsklepená se základy z betonových pasů 
a s izolací proti zemní vlhkosti. Má jedno nadzemní podlaží a je zastřešena 
sedlovou střechou. Dům je napojený na veřejný vodovod, jednotnou 

kanalizační síť a elektrickou síť. Rozpočtová cena hlavního stavebního 
objektu je 2 335 456 Kč bez DPH. 
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4.2 Popis hlavního objektu 
 
Dispozice objektu se skládá z předsíně, z níž se dá vejít do technické 
místnosti a chodby. V technické místnosti se nachází umyvadlo, záchod, 
automatická pračka, elektrokotel a boiler. Z chodby můžeme vstoupit 
do kuchyně s jídelnou, obývacího pokoje, ložnice, 2 pokojů, šatny 
a  koupelny. V kuchyni se nachází kuchyňská linka se dřezem a sporákem 
s digestoří. Kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem jsou navzájem 
propojeny. Ohřev vody a vytápění je centrální, otopnými tělesy jsou 
deskové radiátory. Podlaha 1.NP = 0,000 je stanovena na úroveň 
101,10 m.n.m. 
 

 
Obrázek 12 – Studie půdorys 1. NP 
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a) Základy 
 
Základové konstrukce jsou řešeny jako monolitické základové pasy 
(beton C15/20) s podkladní deskou vyztuženou KARI sítí tl. 6 mm 

a o velikosti ok 100x100 mm. 
 

b) Svislé konstrukce 
 
Svislá nosná konstrukce obvodového zdiva je navržena z keramických 
tvárnic POROTHERM PROFI 30 broušená (broušené cihly spojované 
celoplošným lepidlem) a příčky z keramických tvárnic POROTHERM 
PROFI 11,5 broušená. Zateplení obvodového zdiva řešeno kontaktním 

zateplovacím systémem BAUMIT STAR tl. 140 mm. 
 

c) Vodorovné konstrukce 
 
Na obvodových zdech je umístěn ztužující věnec. V celém objektu je 

sádrokartonový systém podhledu, který je zavěšen na střešních 
vazníkách. Nad sádrokartonovým podhledem jsou vloženy vrstvy 
tepelné izolace z minerálních vláken o celkové tloušťce 450 mm. 
 

 
Obrázek 13 – Řez 
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d) Střecha 
 
Střecha objektu je sedlová se sklonem střechy 25°. Střešní krytina je 
navržena z betonové tašky BRAMAC. Krov je dřevěná vaznicová 

soustava s fošnovými krokvemi o rozměrech 100/200 mm. Vazníky 
jsou uloženy na železobetonovém obvodovém věnci. 
 

e) Izolace proti vlhkosti a vodě 

 
Izolace proti zemní vlhkosti a vodě je navržena lepenka HYDROBIT 
V 60 S35. 
 

f) Výplně otvorů 
 
Okna dřevěná s izolačním dvojsklem otevírací a sklápěcí. Vnitřní 
dveře jsou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Do kuchyně 
a obývacího pokoje je vstup umožněn prosklenými dveřmi, ostatní 

dveře jsou plné. Vstupní dveře do domu jsou plastové, hladké ze ¾ 
prosklené. 
 

g) Podlahy 

 
Podlaha v pokojích a ložnici je z PVC. V ostatních místnostech je 
keramická dlažba. 
 

h) Omítky 
 
Vnitřní omítky jsou vápenné Baumit UNI a venkovní nátěr omítky je 
silikonový Baumit SilikonTop. V kuchyni, koupelně a technické 

místnosti jsou keramické obklady. 
 

  



32 
 

4.3 Kontrolní a zkušební plány zakázky 
 
V aplikaci Contec jsem vytvořil nový stavebně-technologický projekt, 
ve kterém je potřeba vyplnit JKSO a účelovou měrnou jednotku. JKSO 
daného objektu je 803.6 (domky rodinné jedno-bytové) a měrná jednotka 
je obestavěný prostor v metrech krychlových. Celkový obestavěný prostor 
je 733,25 m3. 
 
Výpočet obestavěného prostoru: 
 

OP = OZ + OS + OV + OT 
OP = 26,93 + 0 + 437,85 + 268,47 

OP = 733,25 m3 

 
OZ = (((14,62+6,22*2+4,5+2+10,62+8,72)*0,5+8,72*2*0,3)*0,85) = 
= 26,93 m3 

OS = 0 m3 

OV = (14,9*10*3,15) – (4*2,5*3,15) = 437,85 m3 

OT = (11,4/2*3*15,7) = 268,47 m3 

 
OP – obestavěný prostor 
OZ – objem základů 
OS – objem suterénu 
OV – objem nadzemních podlaží 
OT – objem zastřešení 
 
Automaticky vygenerovaný stavebně-technologický projekt je potřeba 
upravit. Zejména se musí odebrat nebo přidat konstrukce a činnosti, podle 
projektové dokumentace, a upravit jejich měrné jednotky. 
 
Z upraveného projektu jsem vytvořil kontrolní a zkušební plán celého 
projektu, který je v příloze č. 4, a KZP vybraných činností, které podrobně 
popisuji v dalších kapitolách. Jsou to kontrolní a zkušební plány základových 
konstrukcí, zdění a vnějšího kontaktního zateplení a jsou zvýrazněny 
červenou obdélníkem v tabulkách č. 4.1–4.6.  
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Tabulka 4.1 – Kontrolní a zkušební plán Contec – Základy část 1/2 
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Tabulka 4.2 – Kontrolní a zkušební plán Contec – Základy část 2/2 
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Tabulka 4.3 – Kontrolní a zkušební plán Contec – Zdění část 1/2 
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Tabulka 4.4 – Kontrolní a zkušební plán Contec – Zdění 
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Tabulka 4.5 – Kontrolní a zkušební plán Contec – ETICS část 1/2 
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Tabulka 4.6 – Kontrolní a zkušební plán Contec – ETICS část 2/2 
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4.4 Harmonogram kontrol 
 
V aplikaci Contec je možné u zkušebních a kontrolních plánů vygenerovat 
řádkový harmonogram, který je kompletní v příloze č. 5 a pro základy, 
zdění a ETICS je v tabulkách č. 4.8–4.11. Tyto činnosti jsou vyznačeny 
červeným obdélníkem. Harmonogram obsahuje termíny každé kontroly 
nebo zkoušky v denních časových jednotkách. Červeně vyznačené termíny 
jsou kritické cesty a zeleně vyznačené mají časovou rezervu. Podle Contecu 
bude doba výstavby 3 měsíce. 
 
Pro lepší přehled jsem vytvořil celkový harmonogram všech etap výstavby 
(viz tabulka č. 4.7). 
 

Tabulka 4.7 – Celkový harmonogram 
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Tabulka 4.8 – Harmonogram kontrol Contec – Základy 
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Tabulka 4.9 – Harmonogram kontrol Contec – Zdění část 1/2 
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Tabulka 4.10 – Harmonogram kontrol Contec – Zdění část 2/2 
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Tabulka 4.11 – Harmonogram kontrol Contec – ETICS 
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4.5 Kontrolní a zkušební plán – Základové 
konstrukce 

 

4.5.1 Charakteristika konstrukce 
 
Základy jsou navrženy na základě výsledků hydrogeologického průzkumu 
a ze statického posouzení. Objekt bude založen na monolitických betono-
vých pasech výšky 850 mm, šířky 500 mm u obvodových zdí a 300-500 mm 

u vnitřních zdí z třídy betonu C15/20 XC 2. Pod pasy bude provedena 
100 mm silná podkladní vrstva z betonu C12/15. Na základové pasy přijde 
vybetonovat podkladní deska o tloušťce 150 mm vyztužená KARI sítí 
tl. 6 mm a o velikosti ok 100x100 mm. Vnější strana základů obvodových 

stěn bude zateplen extrudovaným polystyrenem tloušťky 80 mm. Před 
provedením základů musí být připraveny přípojky inženýrských sítí, které 
pod nimi budou uloženy. 
 

 
Obrázek 14 – Řez základovým pasem 
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4.5.2 Formulář – Kontrolní a zkušební plán Základy 
Tabulka 4.12 – Kontrolní a zkušební plán Základy 
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4.5.3 Vstupní kontrola – Základy 
 
Kontrola dokumentace pro provádění stavby 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby určuje vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace pro provádění stavby obsahuje: 

A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E Dokladovou část 

 
Kontroluje se úplnost a správné provedení dokumentace, zda má 
autorizační razítko. 
 
Připravenost staveniště 
 
Kontroluje se příjezdová komunikace na stavbu, vyznačení proti zákazu 
vstupu nepovolaným osobám, oplocení do výšky nejméně 1,8 m (podle 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 
zařízení staveniště, zdroje energie a skladovací plochy. Komunikace musí 
být zpevněná a odvodněná. Skladovací plochy musí být odvodněné, 
zpevněné a rovné. 
 
Převzetí a připravenost pracoviště 
 
Kontroluje se základová spára, zda je dostatečně únosná, čistá, 
nepromáčená nebo nepromrzlá. Musí mít minimálně 60 cm širokou pracovní 
spáru. Rozměry výkopu mají odpovídat projektové dokumentaci, nebo 
alespoň nesmí překročit maximální měrné odchylky. Mezní odchylky polohy 
zemních prací definuje v tabulce č. 4.13 norma ČSN 73 0212-3. Rovinnost 
zemní spáry může mít maximální odchylku ±30 mm. 
 
Měl by být minimálně jeden výškopisný a dva polohopisné body. Musí se 
zkontrolovat jejich poloha a označení.  
 
Zkontroluje se, zda jsou připravené rozvody inženýrských sítí (kanalizace, 
elektřina) a podle projektové dokumentace zkontrolovat jejich polohu 
a spádování. 
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Tabulka 4.13 – Mezní odchylky prostorové polohy objektu [25, s. 4] 

 
 
Při převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola dodaného materiálu 
 
Všechny materiály se musí shodovat s dodacími listy a skladovat 
na pevných a suchých místech. U řeziva se kontroluje množství, druh 
a sukovitost. Betonářská výztuž musí odpovídat evropské normě pro ocel 
prEN 10080. Kontroluje se především průměr, délka, pevnost, druh a tvar. 
Výztuž nesmí být ohnutá a napadená korozí. 
 
Způsobilost pracovníků 
 
Pracovníci musí být kvalifikovaní a zkušení pro vykonávanou práci a jsou 
proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Musí používat osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují § 2 nařízení vlády č. 21/2003 
Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pracovní prostředky. Nesmí být pod vlivem alkoholu nebo 
omamných látek. 
 
Klimatické podmínky 
 
Teplota se měří nejméně 3x denně. Průměrná teplota pro provádění 
betonáže a ostatních prací musí být minimálně +5 °C. Při nižší teplotě 
povrchu betonu než 0 °C se musí opatřit ochrana proti mrazu (plachty, 
ohřívání vody nebo kameniva). Při vysokých teplotách, ale max. do 30 °C, 
se beton musí přikrýt plachtami nebo kropit. Kropení je povoleno nejdříve 
po 24 hodinách, kvůli vymývání cementu. Při prudkém dešti se nesmí 
betonovat, kvůli vyplavování částic z betonové směsi.  
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4.5.4 Mezioperační kontrola – Základy 
 
Kontrola podkladní vrstvy 
 
Pod pasy musí být pokladní beton dostatečně zhutněný a mít spád kolem 
2 %, kvůli odtoku vody z povrchu. 
 
Pod podkladní deskou musí být obsypané pasy, dostatečně zhutněné 
zeminou a na ní zhutněné 100 mm štěrkové lože. 
 
Provedení zemnícího pásku 
 
Kontroluje se rozmístění podle projektové dokumentace. Na materiálu 
nesmí být viditelná koroze. Uzemnění podle normy ČSN 33 2000-5-54 musí 
být provedeno ve čtvercových mřížích o max. velikosti stran 20 m. Musí být 
vytažené mimo objekt a mít pevně provedené spoje. 
 
Kontrola vytyčení 
 
Podle projektové dokumentace se zkontroluje poloha a výšky vytyčení. 
 
Provedení bednění 
 

Tabulka 4.14 – Mezní odchylky bednění [27] 
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Mezní odchylky svislosti a výškové úrovně definuje norma ČSN 73 0210-1 
(viz tabulka č. 4.14). Rozměry a poloha se kontrolují podle projektové 
dokumentace. Bednění musí mít dostatečnou tuhost a těsnost. Z vnitřní 
strany musí být bez nečistot a mastnoty, kvůli vypařování vody z betonáže. 
Má být natření odbedňovacím přípravkem.  
 
Kontrola výztuže 
 
Podle projektové dokumentace se musí u podkladní desky zkontrolovat 
rozmístění, počty a průměry výztuže. Na výztuži nesmí být koroze nebo jiné 
nečistoty, které by narušily soudržnost mezi betonem a výztuží. Výztuž 
musí ležet na dilatačních podložkách a být správně svázána. Dále se musí 
zkontrolovat tloušťka krytí. 
 
Kontrola betonáže 
 
Při každé dodávce se zkontrolují dodací listy, které musí odpovídat 
požadavkům projektové dokumentace. Kontroluje se pevnostní třída, 
označení vlivu prostředí a čerstvost betonu. Beton se smí ukládání 
z maximální výšky 1,5 m 
 
Provádí se zkouška zhutnitelnosti podle ČSN EN 12350-4. Do nádoby se 
ukládá beton, který nesmí být zhutněn. Nádoba musí mít výšku 400 mm 
a půdorysné rozměry 200x200 mm. Beton se zhutní na vibračním stole 
a změří se výška sednutí. Přesný postup definuje norma ČSN EN 12350-4. 
 

 
Obrázek 15 – Zhutněný beton v nádobě [29, s. 8] 

 
Vzorec pro výpočet sednutí: 

𝐶 =
h₁

h₁ − s
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Výsledná hodnota musí být v hodnotách 1,04-1,46. 
 

Tabulka 4.15 – Klasifikace podle zhutnitelnosti [28] 
Ozn. Stupeň zhutnitelnosti 
C0 ≥ 1,46 
C1 1,45-1,26 
C2 1,25-1,11 
C3 1,10-1,04 

 
Dále se provádí zkouška rozlitím. Dle normy ČSN EN 12350-5 se stanoví 
konzistence betonu změřením rozlití betonu na rovné desce, která 
je vystavená otřesům. Na střásacím stolku se beton naplní do formy, lehce 
se zdusá, odstraní se forma a 15x se setřese. Potom se ve dvou směrech 
pravítkem změří největší rozměry rozlitého betonu (viz obrázek č. 16). 
Přesný postup definuje norma ČSN EN 12350-5. 
 

 
Obrázek 16 – Měření rozlití [30, s. 9] 

 
Vzorec pro výpočet rozlití: 

𝐹 =
(d₁ + d₂)

2
 

 
Hodnota se zaokrouhlí na nejbližších 10 mm. Musí mezi 340-630 mm. 
 

Tabulka 4.16 – Klasifikace podle rozlití [28] 
Ozn. Průměr rozlití (mm) Typ směsi 
F1 ≤340 tuhá 
F2 350-410 plastická 
F3 420-480 měkká 
F4 490-550 velmi měkká 
F5 560-620 tekutá 
F6 ≥ 630 velmi tekutá 
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Kontrola ošetřování betonu 
 
Během tuhnutí a tvrdnutí se musí beton ošetřovat nástřikem ochranných 
hmot, kropením nebo navlhčenými geotextiliemi. Pod teplotu 10 °C se 
beton nekropí. Musí se chránit před mrazem. Dle ČSN P ENV 13 670 je 
nejkratší doba ošetřování 12 hodin, ale doba tuhnutí nesmí být delší než 
5 hodin. Nejkratší doby ošetřování v závislosti na teplotě a pevnosti betonu 
jsou popsané v tabulce č. 4.16. 
 

Tabulka 4.17 – Nejkratší doba ošetřování [31, s. 45] 

 
 
Provedení odbednění 
 
Bude provedeno až po technologické pauze, kvůli tvrdnutí betonu, která být 
minimálně 28 dní.  Při odbedňování se nijak nesmí porušit betonová 
konstrukce. Kontroluje se, zda nedochází k odtrhávání částic betonu spolu 
s bedněním. 
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4.5.5 Výstupní kontrola – Základy 
 
Kontrola přesnosti provedení 
 
Rozměry a tvary musí odpovídat projektové dokumentaci. Musí se dodržet 
mezní odchylky, které definuje norma ČSN P ENV 13 670. Při předání bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 

Tabulka 4.18 – Mezní odchylky pro základové konstrukce [31, s. 47] 

 
 
Kontrola prostupů 
 
Podle projektové dokumentace se musí zkontrolovat správné rozmístění 
napojení inženýrských sítí.  
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4.5.6 Strukturní plán – Základy 
 

 
Obrázek 17 – Strukturní plán Základy  
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4.6 Kontrolní a zkušební plán – Zdění 
 

4.6.1 Charakteristika konstrukce 
 
Objekt je navržen pouze ze dvou typů zdiva, z nosných obvodových stěn 
a vnitřních příček. Nosné obvodové zdivo je z broušených keramických 
tvarovek Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, zakládané na maltu 
Porothrem Profi AM a lepené maltou pro tenké spáry Porotherm Profi. 
 
Překlady zděných nosných konstrukcí jsou navrženy ze třech cihelných 
překladů Porotherm KP 7, v délkách od 1250 do 2500 mm, a z 80 mm 
extrudovaného polystyrenu. Překlady se vkládají do lože z cementové 
malty. 
 

 
Obrázek 18 – Řez překladem [32] 

 
Vnitřní nenosné příčky v celém objektu jsou navrženy z broušených 
keramických cihel Porotherm 11,5 Profi o tloušťce 115 mm, zakládané 
na maltu Porothrem Profi AM a lepené maltou pro tenké spáry Porotherm 
Profi. Příčky se musí kotvit do nosných stěn pomocí ocelových pásků, které 
budou při zdění vkládány do každé druhé spáry. 
 
Překlady na vnitřních zděných příčkách jsou navrženy jako ploché překlady 
Porotherm KP 11,5; v délkách od 1250 do 2000 mm. Ty se vkládají 
do 10 mm tlustého lože z cementové malty. 
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4.6.2 Formulář – Kontrolní a zkušební plán Zdění 
Tabulka 4.19 – Kontrolní a zkušební plán Zdění 
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4.6.3 Vstupní kontroly – Zdění 
 
Kontrola dokumentace pro provádění stavby 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby určuje vyhláška č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace pro provádění stavby obsahuje: 

A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E Dokladovou část 

 
Kontroluje se úplnost a správné provedení dokumentace, zda má 
autorizační razítko. 
 
Připravenost staveniště 
 
Kontroluje se příjezdová komunikace na stavbu, vyznačení proti zákazu 
vstupu nepovolaným osobám, oplocení do výšky nejméně 1,8 m (podle 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 
zařízení staveniště, zdroje energie a skladovací plochy. Komunikace musí 
být zpevněná a odvodněná. Skladovací plochy musí být odvodněné, 
zpevněné a rovné. 
 
Převzetí a připravenost pracoviště 
 
Na pracovišti musí být dokončena základová konstrukce s izolací proti vodě 
a dodrženy technologické pauzy. Podklad musí být čistý a bezprašný. 
Na povrchu nesmí být voda ani led. Kontrolují se rozměry podkladní desky, 
rovinnost povrchu a přímost hran. Mezní odchylky pro základy definuje 
norma ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1 (viz 
tabulka č. 4.20). U asfaltových pásů se vizuálně zkontroluje, zda jsou 
provedeny v místech, kde budou obvodové zdi a příčky. Dále se posuzuje 
přímost pásů, velikost překrytí, zda nejsou poškozené a poloha podélných 
spojů vůči příčným.  
 
Při převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
  



57 
 

Tabulka 4.20 – Dovolené odchylky pro polohu základů [31, s. 47] 

 
 
Kontrola materiálu 
 
Musí se zkontrolovat množství, certifikace, kvalita, doba spotřeby, a zda 
nejsou poškozené obaly dodaného materiálu. Keramické tvarovky musí být 
uskladněny na paletách a ochráněny obalem před deštěm. Na sobě mohou 
být maximálně 2 palety. Pytle s maltou se musí skladovat v suchu na 
paletách. Překlady musí být skladovány podle pokynů výrobce. Poškozené 
nebo nalomené překlady se nesmí použít. 
  



58 
 

Způsobilost pracovníků 
 
Pracovníci musí být kvalifikovaní a zkušení pro vykonávanou práci a jsou 
proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Musí používat osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují § 2 nařízení vlády č. 21/2003 
Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pracovní prostředky. Nesmí být pod vlivem alkoholu nebo 
omamných látek. 
 
Klimatické podmínky 
 
Průměrná teplota musí být minimálně +5 °C, při nižší teplotě se práce musí 
zastavit. Teplota se kontroluje minimálně 3x denně. Při přímém slunečním 
svitu, dešti nebo silném větru se doporučuje chránit zdivo vhodným 
způsobem. Při suchém a teplém počasí se provádí vlhčení zdiva, kvůli 
nadměrnému odběru vody maltou. Podle normy ČSN EN 1996-2 musí být 
zdivo chráněno před deštěm, dokud malta nezatvrdne a před vymýváním 
malty ze spár. Při intenzivním dešti musí být práce pozastaveny a čerstvé 
zdivo chráněno. Zdivo se nesmí provádět ze zmrzlých tvarovek nebo na 
zmrzlý podklad. 
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4.6.4 Mezioperační kontrola – Zdění 
 
Kontrola vytyčení 
 
Před založením první řady se kontroluje rozmístění příček podle projektové 
dokumentace. Mezní odchylky vytyčení se určuje norma ČSN 73 0420-2 - 
Přesnost vytyčování staveb. U délky a šířky může být mezní odchylky 
±12 mm. 
 
Založení 
 
Při osazení první vrstvy cihel do malty se kontrolují správně použité typy 
keramických tvarovek podle projektové dokumentace, jejich vodorovnost 
a přímost. Zakládací malta Porotherm Profi AM dovoluje tloušťku ložné 
spáry až 40 mm, optimální vrstva je mezi 8 až 15 mm. Měrná odchylka 
vodorovnosti zdiva může být ±1 mm na 2 m.  
 
Průběžná kontrola zdění 
 
Kontroluje se provázání zdiva mezi sebou, včetně rohů. Cihly se musí vázat, 
aby se stěna chovala jako jeden konstrukční celek. Podle zásad zdění 
od výrobce musí být cihly přesazeny alespoň jednou z větších hodnot 0,4 x 
výška cihly nebo 40 mm. Pro výšku 249 mm u broušených cihel Porotherm 
je minimální délka převázání 100 mm. Tloušťka ložných spár musí být mezi 
1 až 3 mm. 
 

 
Obrázek 19 – Vazba rohu obvodové zdi [33] 

 
Maximální přípustné odchylky svislosti a rovinnosti podle ČSN EN 1996-1 
jsou u rovinnosti ±5 mm na 1 m, ale nejvýše ±20 mm na 10 m a u svislosti 
±20 mm na výšku podlaží. 
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Obrázek 20 – Vazba rohu příčky [34] 

 
Kontrola napojení příček na nosné zdivo pomocí stěnové spony z korozi-
vzdorné oceli. Mohou být dva způsoby napojení, první způsob je napojení 
stěnovou sponou ohnutou do pravého úhlu, která se vmáčkne do ložné 
spáry a svislá část se přišroubuje k nosné zdi pomocí vrutů (viz obrázek 21 
vpravo), nebo druhý způsob je pomocí rovné spony, která se zabuduje už 
při zdění obvodové zdi v místě budoucího napojení příčky (viz obrázek 21 
vlevo). 
 

 
Obrázek 21 – Vazba rohu obvodové zdi [35, s. 16] 
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Kontrola lešení 
 
Kontrolujeme certifikaci, kvalitu a stabilitu provedení lešení. Musí mít 
zábradlí ve výšce 1,1 m a minimální šířku 0,6 m. 
 
Kontrola překladů 
 
Kontroluje se správnost osazení překladů. U překladů Porotherm KP 7 musí 
být osazené na výšku oblou stranou nahoru a u Porotherm KP 11,5 musí 
šipky vyražené z boku do překladu směřovat vzhůru. Musí se dodržet 
minimální délky uložení podle výrobce a uložení do 10 mm tlustého lože 
z cementové malty. U líce obou podpor musí být překlady k sobě zafixovány 
drátem proti překlopení. U překladů Porotherm KP 11,5 musí být zřízeny 
maximálně po 1 metru provizorní podpory. 
 

Tabulka 4.21 – Minimální délky uložení překladů Porothrem KP 7 [32] 

 
 

Tabulka 4.22 – Minimální délky uložení překladů Porothrem KP 11,5 [36] 

 
 
Kontrola stavebních otvorů 
 
Umístění a rozměry otvorů se kontrolují podle projektové dokumentace. 
Měrné odchylky rozměrů stavebních otvorů jsou podle TNI 74 6077 
±12 mm do 3 m a ±16 od 3 do 6 m. Tolerance pro pravoúhlost je 6 mm do 
jednoho metru, 8 mm pro 1-3 metry a 12 mm pro 3-6 metrů. Tolerance 
rovinnosti ostění je podle ČSN EN 1996-2 10 mm/m.  
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4.6.5 Výstupní kontrola – Zdění 
 
Kontrola souladu s projektovou dokumentací 
 
Musí se překontrolovat, zda jsou všechny zdi hotové a na správném místě 
podle projektové dokumentace. Musí odpovídat jejich tloušťky a materiály. 
Ve zdech se překontrolují všechny otvory, zda jsou na správném místě 
a mají odpovídající rozměry. 
 
Kontrola zdění 
 
Kontroluje se minimální vazba zdiva, vodorovnost zdění a tloušťky ložných 
spár. Měrná odchylka u vodorovnosti zdění může být max. ±1 mm na 2 m. 
Svislost a rovinnost určuje norma ČSN EN 1996-1. Maximální povolené 
odchylky jsou popsány v tabulce č. 4.23. 
 

Tabulka 4.23 – Mezní odchylky u zdění 

Typ měření Specifikace 
Max. přípustná 
odchylka (mm) 

Rovinnost 
Na délku 1 m ± 5 

Nad délku 10 m ± 20 

Svislost Na výšku podlaží ± 20 

 
Po ukončení prací musí být odstraněna přebytečná malta, uklizeno a čisto. 
 
Při předání bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.6.6 Strukturní plán – Zdění 
 

 
Obrázek 22 – Strukturní plán Zdění  
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4.7 Kontrolní a zkušební plán – Zateplovací 
systém ETICS 

 

4.7.1 Charakteristika konstrukce 
 
Na vybrané stavbě je použit zateplovací systém ETICS (external thermal 
insulation composite system), jedná se o vnější kontaktní zateplovací 
systém. Skládá se z tepelné izolace, obvykle pěnový polystyren (EPS) nebo 
materiál z minerálních vláken, armovací a vyrovnávací stěrky s výztužnou 
síťovinou a finálním nátěrem. 
 

 
Obrázek 23 – Zateplovací systém Baumit [37] 

 
Jako první se přilepí a přikotví fasádní izolační desky pěnového polystyrenu 
Baumit EPS-F tloušťky 140 mm, pomocí lepicích kotev Baumit Termoz PN 8 
a lepící stěrky Baumit DuoContact, která se nanese na obvod desky a tři 
vnitřní terče. Na tepelnou izolaci se natahuje základní vrstva stěrkové 
hmoty Baumit DuoContact, do níž se vtlačí sklotextilní síťovina (tzv. 
perlinka) Baumit DuoTex. Na síťovinu se natahuje další vrstva stěrkové 
hmoty. Po zbroušení stěrkové hmoty se nanáší základní nátěr Baumit 
UniPrimer k zajištění přilnavosti a konečná vrstva silikonové omítky Baumit 
SiliporTop s rýhovanou strukturou.   
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4.7.2 Formulář – Kontrolní a zkušební plán ETICS 
Tabulka 4.24 – Kontrolní a zkušební plán ETICS 
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4.7.3 Vstupní kontrola – ETICS 
 
Kontrola dokumentace pro provádění stavby 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby určuje vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace pro provádění stavby obsahuje: 

A Průvodní zprávu 
B Souhrnnou technickou zprávu 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E Dokladovou část 

 
Kontroluje se úplnost a správné provedení dokumentace, zda má 
autorizační razítko. 
 
Připravenost staveniště 
 
Kontroluje se příjezdová komunikace na stavbu, vyznačení proti zákazu 
vstupu nepovolaným osobám, oplocení do výšky nejméně 1,8 m (podle 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 
zařízení staveniště, zdroje energie a skladovací plochy. Komunikace musí 
být zpevněná a odvodněná. Skladovací plochy musí být odvodněné, 
zpevněné a rovné. 
 
Převzetí a připravenost pracoviště 
 
Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot a volně oddělitelných částí. 
Musí být odstraněna vyteklá malta ze spár. Na povrchu se nesmí vyskytovat 
plísně nebo jiná biotická napadení. Požadavky na místní rovinnost dle normy 
ČSN 73 2901 jsou definovány v tabulce č. 4.25. Měrná odchylka rovinnosti 
podle ČSN EN 1996-1 může být maximálně ±5 mm na 1 m, ale nejvýše 
±20 mm na 10 m. Svislost může mít měrnou odchylku ±50 mm na výšku 
budovy. 
 

Tabulka 4.25 – Požadavky na místní rovinnost podkladu [38, s. 10] 
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Při převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola dodaného materiálu 
 
Při dodávce musí být zkontrolováno dodané množství s projektovou 
dokumentací, shoda s objednacím listem, záruční doby a lhůty použitelnosti. 
Překontrolují se rozměry polystyrenových desek, zda se v nátěrech 
nevyskytují plísně a mají správný odstín. 
 
Skladování polystyrenu musí podle výrobce probíhat v suchu, chráněné před 
UV zářením, přímým sluncem a mechanickým poškozením. Lepící hmoty 
a omítky se musí skladovat v suchu na dřevěných paletách. Sklotextilní 
síťovina se skladuje v rolích svisle a chráněné před tlakovým namáháním, 
které způsobují trvalé deformace. Zakládací a rohové profily se skladují 
podélně na rovné podložce. 
 
Způsobilost pracovníků 
 
Pracovníci musí být kvalifikovaní a zkušení pro vykonávanou práci a jsou 
proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Musí používat osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují § 2 nařízení vlády č. 21/2003 
Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pracovní prostředky. Nesmí být pod vlivem alkoholu nebo 
omamných látek. 
 
Klimatické podmínky 
 
Průměrná teplota se podle ČSN 73 2901 může pohybovat od +5 °C 
do +30 °C a relativní vlhkost musí být nižší než 85 %. U silikátových 
výrobků může být teplota +8 °C až 25 °C. Teplota se kontroluje minimálně 
3x denně. Za deště musí být zajištěna ochrana po dobu technologických 
prací. Před přímým slunečním zářením musí být ETICS chráněn po celou 
dobu provádění, zejména EPS. K utlumení slunečního záření slouží fasádní 
sítě zavěšené na lešení. 
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4.7.4 Mezioperační kontrola – ETICS 
 
Kontrola založení 
 
Soklový profil musí být připevněn do lože z lepicí hmoty a ukotvený 3 ks 
hmoždinek na běžný metr. Přímost osazení se zajistí pomocí distančních 
podložek. Mezera mezi profily má být 2-3 mm a ty jsou spojeny spojkami 
soklových lišt PV 30. Desky musí po přilepení dolehnout k přední hraně 
soklového profilu, nesmí ho přesahovat ani být zapuštěné. 
 
Osazení desek 
 
Kontroluje se tloušťka izolačních desek. Nesmí se osazovat desky bez rohů 
nebo s jiným poškozením. Desky se musí lepit pomocí obvodového rámečku 
silného asi 10 cm a 3 terčů uvnitř desky. Minimálně 40 % plochy desek 
musí být spojeno lepicí hmotou s podkladem. Desky musí být u sebe na 
sraz, proto mezi nimi nesmí zůstat žádné zbytky lepicí hmoty. Křížení desek 
musí být vzdáleno od ostění nejméně 100 mm. Minimální šířka použitých 
zbytků desek je nejméně 150 mm, nesmí se používat u nároží, ostění 
a v koutech. Pokud jsou větší spáry než 2 mm je nutné je vyplnit 
polyuretanovou pěnou. Spáry mohou být nanejvýše 5 mm široké. 
 

 
Obrázek 24 – Nanesení lepicí hmoty [39] 

 
Montáž mechanického upevnění je možná nejdříve za 24 hodin po lepení 
tepelné izolace. Po objekty do výšky 8 metrů je minimální počet hmoždinek 
6 ks na m2. Minimální hloubka ukotvení hmoždinek v nosné konstrukci je 
35 mm. Ukotvení by mělo být nejméně 100 mm od okrajů stěn. 
 

 
Obrázek 25 – 6 ks hmoždinek na m2 [40, s. 19] 



69 
 
 

 
Obrázek 26 – Kotvení nároží [41, s. 23] 

 
Základní (výztužná) vrstva 
 
Po zatvrdnutí lepicí hmoty 1-2 dny. Rovinnost se zajistí broušením, nesmí 
převyšovat na délku jednoho metru odchylku velikosti jednoho zrna + 
0,5 mm. Je-li přestávka mezi osazením desek a provedením základní vrstvy 
delší než 14 dní, musí se přebrousit povrchová vrstva polystyrenu 
degradovaného UV zářením. 
 
Musí se zkontrolovat, zde je výztužná síťovina po celé ploše a bez záhybů. 
Vzájemný přesah pásů síťoviny přes sebe musí být minimálně 100 mm. 
Musí být použity rohové lišty pro nároží a ostění. U rohů oken a dveří má 
být provedeno zesilující diagonální vyztužení (viz obrázek č. 27). Z obou 
stran musí být skrytá stěrkovou hmotou. Vrstva musí být nejméně 1 mm 
silná, v místě přesahů 0,5 mm. 
 

 
Obrázek 27 – Znázornění diagonální výztuže [41, s. 28] 
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Vyrovnávací vrstva 
 
Celková tloušťka i s výztužnou vrstvou by měla být 3-6 mm. Maximální 
odchylky v rovinnosti vyrovnávací vrstvy na délku jednoho metru definuje 
tabulka č. 4.26. 
 

Tabulka 4.26 – Požadavky na rovinnost vyrovnávací vrstvy [41, s. 29] 

 
 
Kontrola lešení 
 
Kontrolujeme certifikaci, kvalitu a stabilitu provedení lešení. Musí mít zábra-
dlí ve výšce 1,1 m a minimální šířku 0,6 m. Odstup od budoucí fasády musí 
být alespoň 200 mm, kvůli zajištění manipulace. 
 
Kontrola základního nátěru 
 
Provádění základního nátěru je možné až po vyschnutí základní vrstvy, 
které trvá cca 7 dní. Při méně příznivých klimatických podmínkách se doba 
prodlužuje. Před nátěrem je potřeba přebrousit povrch od nerovností 
a hrudek, nesmí dojít k obnažení výztuže. 
 
Kontrola omítky 
 
Musí se zajistit čistota okolního prostředí a nanášeného povrchu. Minimální 
technologická přestávka mezi nanášením omítky a základním nátěrem je 24 
hodin. Na stejnobarevné ploše se smí používat pouze omítky z jedné 
výrobní šarže. Při nedostatku lze doobjednat další množství, podle 
výrobního data uvedeno na balení. 
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4.7.5 Výstupní kontrola – ETICS 
 
Kontrola přesnosti provedení 
 
Kontrola konečné povrchové úpravy s projektovou dokumentací. Zda je 
odpovídá vzájemná shoda odstínu a struktury omítky se vzorníkem. Nejvýše 
povolená odchylka rovinnosti je 2,5 mm na 1 metr délky. Po ukončení prací 
musí být uklizeno a čisto. 
 
Při předání bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Pravidelná kontrola 
 
Každý rok se kontroluje neporušenost a funkčnost fasády, zda není 
znečištěná, nevyskytují se na ní trhlinky nebo zda stále drží barva omítky. 
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4.7.6 Strukturní plán – ETICS 
 

 
Obrázek 28 – Strukturní plán ETICS  
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5 ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo rozšíření znalostí v oblasti kvality ve stavebni-
ctví a aplikování těchto znalostí na rodinný dům Skalice, ke kterému mi 
poskytl projektovou dokumentaci pak Jiří Šimek. 
 
V teoretické části jsem popsal systém řízení kvality podle normy ISO 9001, 
která je založená na principech neustálého zlepšování kvality. Díky FMEA 
analýze dokážeme určit potencionální rizika a vytvořit opatření proti jejich 
vzniku. Budoucnost kontroly kvality na stavbách je v programech, které se 
zabývají BIM projekty. Mezi tyto programy patří například BIM 360 Field. 
Dochází zde k okamžitému sdílení informací mezi všemi účastníky projektu. 
Prováděním pravidelných kontrol a zkoušek se dá zabránit vzniku vad nebo 
provést nápravná opatření už v počátku jejich projevení.   
 
V aplikaci Contec jsem pro hlavní objekt vytvořil kontrolní a zkušební plán 
a harmonogram kontrol. V dalším kroku jsem navrhl podrobné kontrolní 
a zkušební plány pro vybrané stavební konstrukce. Jako podklady 
k vytvoření KZP jsem používal projektovou dokumentaci, české technické 
normy a technické podklady od výrobců. 
 
Při vytváření mé diplomové práce jsem si prohloubil znalosti v programu 
Contec a naučil jsem se základnímu ovládání programu BIM 360 Field. Toto 
téma diplomové práce pro mě mělo veliký přínos a v budoucnu bych se mu 
chtěl věnovat i v praxi. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
A SYMBOLŮ 

 
 °C – stupeň Celsia 

 § – paragraf 

 BIM – building information model (informační model budovy) 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 cm – centimetr 

 č. – číslo 

 ČSN – česká technická norma  

 DPH – daň z přidané hodnoty 

 EN – evropská norma 
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 ETICS – external thermal insulation composite system (vnější 

kontaktní zateplovací systém) 

 FMEA – failure mode and effect analysis (analýza možných vad a 

jejich důsledků) 

 ISO – International organization for standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci) 

 JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů 

 Kč – koruna česká 

 ks – kus 

 KZP – kontrolní a zkušební plán 

 m – metr 

 mm – milimetr 

 m.n.m. – metry na mořem 

 m2 – metr čtvereční 

 m3 – metr krychlový 

 m. j. – měrná jednotka 

 MS – microsoft 

 NN – nízké napětí 

 NP – nadzemní podlaží 

 OP – obestavěný prostor 
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 OT – objem zastřešení 

 OS – objem suterénu 

 OV – objem nadzemních podlaží 

 OZ – objem základů 

 OZN. – označení 

 PD – projektová dokumentace 

 PVC – polyvinylchlorid 

 RD – rodinný dům 

 tl. – tloušťka 

 TNI – technická normalizační informace 

 tzv. – takzvaně 

 s. – strana 

 Sb. – sbírka 

 SO – stavební objekt 

 SW – software 

 UV – ultrafialové 

  



81 
 
 

10 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 – Půdorys 1. NP 
Příloha č. 2 – Řez 
Příloha č. 3 – Základy 
Příloha č. 4 – Contec - kontrolní a zkušební plán 
Příloha č. 5 – Contec - harmonogram kontrol a zkoušek 
 


