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ÚVOD 
 
Úkolem dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva 
prostřednictvím členské certifikace ADMD.  
 Nezávislou organizací prověřovaní členové ADMD získají úspěšným absolvováním certifikace možnost 
využívat a uplatňovat výhody plynoucí z držení značky kvality ADMD. 
 
Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní znaky staveb prověřovány. Základním 
předpokladem je akceptování kvalitativních požadavků kladených na vstupní materiály a deklaraci základních 
vlastností konstrukcí. 

V průběhu celé stavby je kladen důraz zejména na sledování kritických bodů, což jsou fáze výroby a 
montáže, ve kterých existuje reálný předpoklad porušení technologických pravidel a konstrukčních zásad 
ovlivňujících základní vlastnosti montovaných staveb. 

Dokument označený jako Seznam kritických bodů je související dokument, který předkládá jasně 
definovaná pravidla a krajní meze, které nesmí být porušeny nebo překročeny.  
 Konkrétní informace ohledně zpracování jednotlivých materiálů jsou předloženy dalším souvisejícím 
dokumentem s označením Prováděcí pokyny.  
 
Dokument národní kvality včetně dokumentů souvisejících vznikl úzkou spoluprací mezi zpracovavatelem 
Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, jednotlivými členy ADMD a podněty z řad výrobců a dodavatelů 
stavebních materiálů. Stejně tak revizi a aktualizaci tohoto dokumentu bude provádět Výzkumný a vývojový 
ústav dřevařský, na základě smluvního vztahu s vlastníkem dokumentu.  Dokument tak poskytuje dostatečnou 
základnu pro členskou certifikaci členů Asociace dodavatelů montovaných domů. 
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1. ROZSAH PLATNOSTI 

1.1. VŠEOBECNĚ 

Požadavky dokumentu národní kvality ADMD se vztahují na všechny členy Asociace dodavatelů montovaných 
domů, kteří vyrábějí prefabrikované prvky nebo stavební výrobky, provádějí montáž prefabrikovaných prvků a 
stavebních výrobků na staveništi nebo budují objekty technologií tzv. staveništní montáže. Podle tohoto 
dokumentu mohou být certifikováni pouze členové ADMD. Ukončením členství v ADMD certifikát  automaticky 
pozbude platnosti ke dni ukončení členství. 

1.2. VYMEZENÍ POUŽITELNOSTI 

Dokument je rozdělen na tři části. První část zahrnuje společné požadavky pro obě technologie výroby (stavby): 
prefabrikace a staveništní montáž. Druhá část stanovuje požadavky na výrobu prefabrikovaných prvků včetně 
jejich osazení na staveništi a třetí část se zabývá staveništní montáží. 
 
Důležité upozorn ění:  
Společnosti, jejichž stavby nejsou sestaveny pouze z pref abrikovaných prvk ů a sestav (prefabrikované 
stěny, stropy i st řešní plášt ě), musí pro ty části, které jsou montovány na staveništi (princip s taveništní 
montáže), respektovat ustanovení t řetí části tohoto dokumentu. 
Pravidla certifikace ADMD nelze splnit pouze certif ikací díl čích prvk ů a sestav. Smyslem zna čky shody 
DNK je sledování a záruka kvality z pohledu celého díla - stavby.   
 
Dokument se vztahuje k následujícím typům konstrukcí: 
 

~ LEHKÉ SKELETY 
- podlažní rámová konstrukce (Platform frame) 

× staveništní montáž; 
× prefabrikovaný jednostranný panel; 
× prefabrikovaný oboustranný panel; 

- přespodlažní rámová konstrukce (Balloon frame a modifikované varianty) 
× staveništní montáž; 
× prefabrikované prvky. 

 
~ TĚŽKÉ SKELETY 

- skelet s jednodílnými průvlaky a sloupy (skelet typu PS) 
× staveništní montáž; 
× prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry) 

- skelet s dvojdílnými průvlaky a jednodílnými sloupy (skelet typu 2xP) 
× staveništní montáž; 
× prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry) 

- skelet s jednodílnými průvlaky a dvojdílnými sloupy (skelet typu 2xS) 
× staveništní montáž; 
× prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry) 

 
 

~ SENDVIČOVÉ PANELY 
- sendvičové panely s pevným izolačním materiálem; 
- sendvičové panely s pružným izolačním materiálem a vnitřními výztužnými dřevěnými prvky 

 
Dokument se nevztahuje na roubené konstrukce a kompozitní konstrukce (ocelové skelety, zděné a 
železobetonové konstrukce apod.). 
 

1.2.1. STANOVENÍ ROZSAHU STAVBY SLEDOVANÝM DNK 

Do rozsahu sledování DNK jsou zahrnuty všechny stavební prvky a konstrukce, které mají vliv na základní 
vlastnosti celé stavby jmenované v kap. 3.4. (Pokud se jednotlivé protokoly o zkouškách nebo provedené 
výpočty k různým vlastnostem konstrukce odkazují na určitou definovanou skladbu, je předmětem certifikace 
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ADMD celá tato skladba. Prvky, které jsou zabudovány uvnitř těchto skladeb (viz. 1.2.2), avšak přímo 
neovlivňují výše uvedené základní vlastnosti, nejsou předmětem certifikace ADMD. 

1.2.2. OBLASTI A PRVKY STAVEB, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DNK  

Dokument národní kvality ADMD nesleduje následující oblasti: 
- technické zařízení budov, 
- podlahové krytiny, 
- vybavení interiéru; 
- střešní krytiny a související příslušenství 
 
Při zabudovávání (instalaci) některých prvků technických zařízení budov by mohlo dojít k zásadnímu porušení 
pravidel DNK. Tyto fáze stavby jsou proto také předmětem sledování ve smyslu kritických bodů, ačkoliv nejsou 
prověřovány kvalitativní parametry jednotlivých prvků technických zařízení budov (např. sleduje se porušení 
parozábrany při provádění elektroinstalací, ale nejsou ověřovány požadavky na jednotlivé vodiče nebo 
přístroje).  

1.3. ČLENĚNÍ STAVBY NA VYBRANÉ OBLASTI 

Pro větší přehlednost a snazší orientaci je objekt rozčleněn do několika skupin, na které se vztahují stejné 
požadavky. 
 
 1/ Stěny 
 2/ Stropy 
 3/ Střešní pláště 
 4/ Vnější otvorové výplně 
 5/ Jiné konstrukční prvky (samostatné sloupy, terasy, fasádní prvky apod.) 
 
Na každou výše uvedenou skupinu se mohou vztahovat tyto požadavky: 
 
  l. Mechanická odolnost a stabilita 
 2. Požární bezpečnost 
 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 4. Bezpečnost při užívání 
 5. Ochrana proti hluku 
 6. Úspora energie a ochrana tepla 
 7. Dodržení konstrukčních zásad a pravidel 

1.4. NORMY, SMĚRNICE, ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY 

Dokument národní kvality (DNK) se často odkazuje na konkrétní normy nebo legislativní dokumenty. Ty se 
tímto stávají pro splnění a dodržení pravidel tohoto dokumentu závazné. V případě provedení úprav požadavků 
v normách (týká se pouze číselných hodnot) je závazný požadavek uvedený v platném znění normy (norma 
nabude účinnosti). V případě změn v legislativních dokumentech jsou aktuální jejich původní znění, dokud 
nebude provedena revize tohoto dokumentu. Při obsahových změnách norem se postupuje jako u legislativních 
změn. 
 
Normy a legislativní dokumenty týkající se oblasti, kterým se věnuje Dokument národní kvality ADMD, jsou 
uvedeny v příloze č.1 
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2. DEFINICE 

2.1. DŘEVOSTAVBY 

Stavby, jejichž hlavní části (stěny, stropy, střešní plášť) jsou tvořeny pouze nosnými prvky sestávajícími z 
výrobků na bázi dřeva, případně jsou kombinovány s dalšími prvky (např. na bázi cementu, sádry aj.). Vždy ale 
musí být přítomen prvek na bázi dřeva plnící statickou funkci v dané sestavě. 

2.2. LEHKÉ SKELETY 

Lehké skelety jsou sestavy tvořené převážně z fošen a prken, přičemž prostorová tuhost je zajišťována 
plošnými deskovými materiály (pobití prkny, překližky, OSB desky, dřevotřískové desky, cementotřískové 
desky, sádrovláknité desky apod.). 

2.2.1. PODLAŽNÍ RÁMOVÁ KONSTRUKCE (PLATFORM FRAME) 

Sloupky tvořící stěny začínající na základových prazích jsou ukončeny pod patrovými prahy. Žádný sloupek 
neprobíhá do dalšího podlaží. Na patrovém prahu jsou uloženy stropnice. Na stropnicích jsou uloženy další 
základové prahy, na nich sloupky atd. Pod střešním pláštěm jsou sloupky ukončeny pozednicovými nebo 
štítovými prahy. 

2.2.2. PŘESPODLAŽNÍ RÁMOVÁ KONSTRUKCE (BALLOON FRAME) 

Sloupky tvořící stěny jsou průběžné přes více podlaží. Spodní konec je uložen na základových prazích, horní 
konec nese pozednicové a štítové prahy. Patrový práh je tvořen jednoduchým průvlakem, který je za sloupky 
průběžný. Na tomto prahu jsou uloženy stropnice. 

2.2.3. MODIFIKOVANÁ PŘESPODLAŽNÍ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE (MODIFIKOVANÝ BALLOON 
FRAME) 

Sloupky tvořící stěny jsou pod patrovým prahem přerušeny. Rohové sloupky jsou průběžné jako v případě 
Balloon frame. Stropnice jsou uloženy na patrovém prahu. 

2.3. TĚŽKÉ SKELETY 

Těžký skelet je prostorový nosný konstrukční systém vytvořený ze svislých a vodorovných nosných prvků 
z hraněného řeziva, lepeného lamelového dřeva, vrstveného dřeva, Parallamu, Intrallamu apod.. Obvodový 
plášť a dělící konstrukce nemají žádnou nosnou funkci. 
 

2.4. DOMY ENERGETICKY ÚSPORNÉ (DEU) 

~ Domy, jejichž roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění splňuje požadavek eA ≤ 70 
kWh/(m2.a).  

~ Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] obvodových konstrukcí musí splňovat doporučené hodnoty 
stanovené pro těžké konstrukce [P1/F1].  

~ Obvodové konstrukce musí vykazovat celkovou intenzitu výměny vzduchu n50 nižší než 1,5 h-1. 

2.5. NÍZKOENERGETICKÉ DOMY (NED) 

~ Domy, jejichž roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění splňuje požadavek EA ≤ 50 kWh/(m2.a).  
~ Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] obvodových konstrukcí musí splňovat doporučené hodnoty 

[P1/F1]. Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤0,35 W/(m2K) 
~ Obvodové konstrukce musí vykazovat celkovou intenzitu výměny vzduchu n50 nižší než 1,0 h-1.  
~ Objekt musí obsahovat zařízení pro řízenou výměnu vzduchu. Účinnost zpětného získávání tepla 

z odpadního vzduchu η ≥ 75% 
~ Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti ϴa,max≤27 °C  
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2.6. PASIVNÍ DOMY (PAD) 

~ Domy, jejichž roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění splňuje požadavek EA ≤ 20 kWh/(m2.a). 
Spotřeba primární energie PEA ≤ 60 kWh/(m2.a),  

~ Měrná tepelná ztráta budovy H dle [P1/F8], vztažená na 1 m2 podlahové plochy vytápěné části 
budovy, nemá u pasivních domů překročit hodnotu 0,3 W/(m2K). 

~ Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] obvodových konstrukcí musí splňovat doporučené hodnoty 
dle [P1/F1]. Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤0,22 W/(m2K) 

~ Obvodové konstrukce musí vykazovat celkovou intenzitu výměny vzduchu n50 nižší než 0,6 h-1. 
~ Objekt musí obsahovat zařízení pro řízenou výměnu vzduchu. Účinnost zpětného získávání tepla 

z odpadního vzduchu η ≥ 75% 
~ Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti ϴa,max≤27 °C  
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3. ČÁST I. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO TECHNOLOGII PREFABRIKACE A STAVEN IŠTNÍ 

MONTÁŽE 

3.1. VŠEOBECNĚ 

Podnik (pověřený pracovník) musí vypracovat a udržovat dokument, který popisuje systém fungování 
společnosti. Dokument musí podávat jasné informace o tom, jak jsou sledovány a dodržovány požadavky DNK 
a to jak v obecné části, tak i v konkrétních částech II a III. 
 Pro požadavky certifikace ADMD lze využít tzv. příručky kvality vypracovávané pro certifikaci systému  
kvality řady ISO 9000. Avšak za podmínky dodržení výše uvedených podmínek. 
 
Společná ustanovení pro provádění prefabrikace a staveništní montáže zahrnují tyto oblasti systému řízení 
výroby: 

 
- kritické body 
- projektová dokumentace a dokumentace pro provádění stavby 
- ověření a deklarace vlastností 
- vstupní materiály a stavební prvky 
- vlastnosti základové konstrukce 
- ochrana životního prostředí 
- personální požadavky 
- záznamy 

 

3.1.1. ZÁLOHOVÁNÍ ZÁZNAMŮ 

Záznamy lze uchovávat jak v originální písemné podobě, tak i v jejich podobě elektronické. Písemnosti musí být 
digitálně sejmuty (naskenovány) tak, aby byly jasně čitelné a aby obsahovaly nezbytné náležitosti, jako jsou 
např. razítka a podpisy. 

3.2. KRITICKÉ BODY (POŽADAVKY ADMD NAD RÁMEC ZÁKONN É CERTIFIKACE) 

3.2.1. VŠEOBECNĚ 

Kritické body jsou technologické úseky, postupy nebo operace v procesu výroby, manipulace, instalace nebo 
montáže stavebních sestav, ve kterých je nejvyšší riziko nedodržení shody výrobku s požadavky na něj 
kladenými. 

3.2.2. ZPŮSOB STANOVENÍ KRITICKÝCH BODŮ 

~ Systém kritických kontrolních bodů se vypracovává v rámci provozovaných činností na základě těchto 
zásad: 

o provedení analýzy nebezpečí, 

o stanovení kritických bodů, 

o stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod, 

o vymezení systému sledování v kritických  bodech, 

o stanovení (popis) nápravného opatření, které se použije ve chvíli, kdy výsledky sledování ukazují ztrátu 
ovládání určitého kritického bodu pro každý kritický bod, 

o stanovení (popis) ověřovacích postupů s cílem potvrdit, že systém pracuje účinně, 

o zavedení evidence a dokumentace zahrnující všechny postupy a záznamy přiměřené výše zmíněným 
principům a jejich aplikacím. 

~ Existuje-li nebezpečí, které je nutno ovládat, a jestliže nebyl nalezen v daném postupu žádný kritický bod, 
přepracuje se tento postup tak, aby kritický bod mohl být stanoven. 

~ Systém kritických bodů se upravuje pro každý výrobní proces odděleně podle druhu výrobku a konstrukce a 
způsobu výroby nebo montáže. Systém kritických bodů se přizpůsobuje rozsahu provozované činnosti. 

~ Při uplatňování systému kritických bodů při výrobě, manipulaci, instalaci nebo montáži stavebních sestav se 
při každé úpravě (modifikaci) typu konstrukce, procesu a rozsahu výroby nebo kteréhokoliv kroku systém 
kritických bodů přezkoumá a provedou se potřebné změny pro stanovení kritických bodů. 
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3.2.3. SYSTÉM EVIDENCE 

 Zahrnuje: 

1. dokumentaci, zejména o 

a) popisu technologických postupů, 

b) analýze nebezpečí včetně ovládacích opatření v kritických bodech, 

c) stanovení kritických bodů, 

d) stanovení kritických mezí, 

e) postupech při jejich sledování, 

f) stanovení nápravných opatření zajišťujících uvedení kritického bodu do zvládnutého stavu ihned, 
jakmile dojde k překročení kritické meze. Překročení kritických mezí a postupy pro nakládání 
s výrobkem musí být dokladovány, 

g) časovém harmonogramu interních kontrol. 

2. záznamy (úchova záznamů 5 let od jejich pořízení), zejména o 

a) modifikování systému kritických bodů, 

b) sledování v kritických bodech, 

c) překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření,  

d) výsledcích použitých postupů u interních kontrol,  

e) nakládání s neshodným výrobkem (stavebním prvkem, sestavou).  

 

3.2.4. ROZSAH SLEDOVÁNÍ 

Fáze dokumentační přípravy 
3.3.1  Projektová dokumentace 
3.3.3 Dokumentace pro provádění stavby  
3.4  Ověření a deklarace vlastností 
 
Fáze realizační přípravy 
3.5 Vstupní materiály a stavební prvky 
 
Fáze realizace 
3.6 Stavební realizace 
3.7 Ochrana životního prostředí 
 
Obecné požadavky napříč všemi fázemi 
3.8 Personální požadavky 
3.9 Záznamy a dokumenty 

3.3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE PRO PROVÁ DĚNÍ STAVBY 

3.3.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dané vyhláškou 499/2006 Sb. a obsahovat nejméně tyto 
části: 

 A/ Průvodní zpráva 
 B/ Souhrnná technická zpráva 
 C/ Situace stavby 
 D/ Dokladová část 
 E/ Zásady organizace výstavby 
 F/ Dokumentace objektů 
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3.3.2. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Dokumentace pro provádění stavby se zpracovává ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci, 
z níž příslušné údaje přebírá, s tím, že: 
 

a) zpřesňují, doplňují a zdůrazňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové 
dokumentaci, 

b) zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení, 
c) případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 
 
Dokumentace pro provádění stavby případně jiné dokumentace určené pro výrobu nebo montáž stavebních 
prvků a sestav musí svým rozsahem zohledňovat všechny kritické body vztahující se na dotčenou 
konstrukci. Zodpovědnost a řešení atypických detailů a situací nesmí být přeneseno na pracovníky 
provádějící výrobu nebo montáž. 
 
Každý člen ADMD musí mít vypracovánu dokumentaci pro provádění stavby. Tato dokumentace se může 
odkazovat na jiné dokumenty (vnitřní databázi), které jsou zpracovány pro vnitřní potřeby společnosti. 
Míněny jsou tímto především standardní řešení detailů a konstrukčních pravidel, zpravidla stále se 
opakující řešení. 
 Pokud se však v konstrukci objektu vyskytují detaily nebo situace, jež nejsou popsány vnitřními 
dokumenty (např. atypické spojení konstrukcí nebo zabudování dosud nevyužívaných otvorových výplní), 
musí být tyto zohledněny přímo v dokumentaci pro provádění stavby a současně mohou být zaneseny do 
vnitřní databáze. 
 
Pokud řešení standardních detailů a situací nejsou přímou součástí dokumentace pro provádění stavby, 
musí být tyto informace dostupné pracovníkům společnosti a případným kontrolám jiným způsobem. 
Účelem tohoto opatření je záruka dostupnosti důležitých informací v místech, kde by mohlo za jistých 
okolností dojít k nedodržení pravidel DNK. 

3.4. OVĚŘENÍ A DEKLARACE VLASTOSTÍ 

Zjištěné hodnoty musí být uvedeny spolu s dalšími informacemi v projektové dokumentaci v části B/ - Souhrnná 
technická zpráva a v dokumentaci pro provádění stavby. 
Sledované oblasti:   - statika 
     - požární bezpečnost 
     - ochrana proti hluku 
     - tepelně technické vlastnosti a ochrana proti vlhkosti 
     - průvzdušnost 
 
Vlastnosti mohou být ověřeny jak zpracováním výpočtu, tak provedením zkoušek. 
 
Výpočty musí být vypracovány osobami k tomu oprávněnými dle kvalifikačních požadavků konkretizovaných u 
jednotlivých sledovaných oblastí.  
Ze záznamu o výpočtu musí být patrné, jaké normy byly využity k jeho provedení. Dále musí zahrnovat 
podrobný popis vstupních údajů a kontrolovatelný záznam výpočtu. Dokument musí být v originální verzi, 
opatřený razítkem a podpisem. 

Zkoušky musí být provedeny akreditovanými laboratořemi. 
Protokoly o výpočtech a zkouškách musí být k dispozici v originální verzi. V případě využívání protokolů, které 
jsou vlastnictvím jiné společnosti, musí být předložen souhlas vlastníka s jejich využíváním. V případě 
požadavku musí existovat možnost tyto protokoly od vlastníka získat ve formě ověřené kopie. 

3.4.1. STATIKA 

Vlastnosti a zjišťování, požadavky a oprávnění k výkonu 

Každý objekt musí mít ověřeny statické vlastnosti výpočtem zpracovaným autorizovaným inženýrem s platným 
oprávněním dle pravidel ČKAIT obor IS00 - Statika a dynamika staveb nebo obor IP00 - Pozemní stavby. 
Statické posouzení musí být provedeno na základě platných norem uvedených v příloze 1 - část A - Statika 
[P1/A1-3].  
Pro potřeby certifikace ADMD lze akceptovat i dokument, který nebude přímo obsahovat zpracované výpočty, 
ale bude se pouze odkazovat na již provedené a archivované statické výpočty. Z dokumentu musí být patrné a 
návazně dohledatelné všechny jeho části stejně tak, jako je tomu v kompletním statickém posudku. 
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3.4.2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Vlastnosti a zjišťování  

REAKCE NA OHEŇ (vlastnost materiálu) 
Všechny prvky, které jsou součástí stěn, stropů a střešních plášťů musí mít známé, výrobcem deklarované 
hodnoty reakce na oheň [P1/B1]. 
 
Postupy pro zjištění vlastností reakce na oheň musí být v souladu s požadavky [P1/B1]. 
 
POŽÁRNÍ ODOLNOST (vlastnost konstrukce) 
Konstrukce nosných stěn, stropů a střešních plášťů musí být klasifikovány hodnotami požární odolnosti [P1/B2]. 
 
Požární odolnost lze stanovit zkouškami [P1/B3-10] i výpočtem na základě normy [P1/B11].  
 
TYP KONSTRUKCE  
Každá konstrukce vnějšího pláště budovy musí mít stanovený typ konstrukce. 

Požadavky 

V případě, že certifikovaná společnost dodává stavbu jako celek (tj. včetně projektové dokumentace) a stavba 
je dokončena kolaudací, součástí dokumentace ke každému objektu musí být Požární zpráva vypracovaná 
autorizovaným inženýrem nebo technikem s platným oprávněním dle pravidel ČKAIT obor IH00 nebo TH00 - 
Požární bezpečnost staveb nebo obor IP00 - Pozemní stavby. V případě, že certifikovaná společnost dodává 
pouze stavbu (bez zpracování projektové dokumentace) a neprovádí uvedení stavby do užívání, odpovídá za 
řádně zpracovanou požární zprávu projektant, potažmo objednatel stavby. Deklarované vlastnosti konstrukcí 
z pohledu požární odolnosti musí splňovat požadavky Požární zprávy. Pro jednotlivé skladby konstrukce (stěna, 
v případě požadavku strop, střecha) musí být stanoven druh konstrukční části (DP1, 2, 3) a hodnocení požární 
uzavřenosti/otevřenosti ploch.  

 
Požární odolnost konstrukcí se prokazuje: 

- protokol o klasifikaci požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2 (na základě zkoušek) 
- požárně klasifikační osvědčení (rozšířená aplikace požární odolnosti na základě výsledků 

zkoušek a výpočtů) 
- výpočet požární odolnosti podle ČSN EN 1995-1-2 (k výpočtu může být vypracována 

klasifikace podle národních požadavků) 
- pro konkrétní stavbu může být zpracován expertní posouzení požární odolnosti.  

 
Jednotlivé protokoly vydává zkušební laboratoř nebo AO. 

 

Oprávnění k výkonu 

Výpočet požární odolnosti musí být zpracovaný v tomto oboru autorizovaným inženýrem či technikem s platným 
oprávněním dle pravidel ČKAIT obor IH00 nebo TH00 - Požární bezpečnost staveb nebo obor IP00 - Pozemní 
stavby (podmínkou oboru IP00 je prokázání rozsahu znalostí s výpočty montovaných staveb na bázi dřeva). 
Lze akceptovat protokoly zpracované odbornými pracovníky stavebních fakult nebo výzkumných ústavů, které 
vzniknou pod záštitou těchto institucí. 

Statický 
posudek 

celého objektu 

Statický posudek 
prefabrikovaných 

prvků 

Staveništní montáž:  

Prefabrikace: 

Statické vlastnosti 
materiálů 

 

Statické vlastnosti 
materiálů 
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3.4.3. OCHRANA PROTI HLUKU 

Vlastnosti a zjišťování  

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (hluk šířící se vzduchem) 
Vlastnost konstrukce (skladby stěn, stropů, střech) lze zjistit měřením [P1/E2] nebo výpočtem [P1/E4, 6]. 
KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST (hluk šířící se konstrukcí) 
Vlastnost stropní konstrukce (konstrukčního provedení) lze zjistit měřením dle [P1/E3] nebo výpočtem [P1/E5]. 

Požadavky 

Požadavky jsou pro různé účely staveb rozdílné. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v [P1/E1]. V Případě 
stanovení akustických vlastností výpočtem dle [P1/E5] je nutné ověřit výsledky měřením na stavbě nebo 
v laboratoři dle příslušných norem. 
 

Oprávnění k výkonu 

Zkoušky musí být provedeny akreditovanou laboratoří. Výpočty musí zpracovat autorizovaný inženýr nebo 
technik s platným oprávněním dle pravidel ČKAIT obor IP00 nebo TP00 - pozemní stavby. 

3.4.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI A OCHRANA PROTI VLHKOSTI 

Vlastnosti a zjišťování  

JEDNOTNÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY 
Pro účely jednotného a vzájemně porovnatelného tepelně technického posouzení konstrukcí je nezbytné 
aplikování těchto okrajových podmínek. 
Vnitřní návrhová teplota     21°C 
Vnitřní návrhová vlhkost    50% 
Vnější návrhová teplota    -18°C 
Vnější návrhová vlhkost    84% 
 
Pokud není stanoveno podrobným výpočtem jinak, musí být provedena korekce systematických tepelných 
mostů v poměru: 
80% - skladba v řezu tepelnou izolací, 
20% - skladba v řezu nosnou dřevěnou konstrukcí; 
 
Pokud skladba zahrnuje kontaktní zateplovací systém s využitím kotevních prvků, musí být tyto zohledněny 
v korekci systematických tepelných mostů. 
 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
Stanovuje se pro všechny varianty konstrukcí plnící tepelně izolační funkci včetně zohlednění tepelných mostů 
a kritických míst nevyjímaje. [P1/F2, F3, F9] 
 
NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE 
Ověřuje se především u kritických detailů stavební konstrukce. Kritickými místy jsou tepelné mosty v konstrukci 
a prostory s vyšší relativní vlhkostí vnitřního vzduchu [P1/F4-6] 
 
BILANCE VLHKOSTI 
Zjišťuje se výskyt, oblast a míra kondenzace vodní páry v konstrukci (rozsah shodný jako při výpočtu součinitele 
prostupu tepla). [P1/F3,F6] 

Požadavky 

Kriteria pro nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, součinitele prostupu tepla a pravidla vlhkosti 
v konstrukci jsou uvedena v normě [P1/F1]. 
 
V konstrukcích se kondenzace vodní páry prokázané dle [P1/F6] nepřipouští, pouze v následujících případech: 
-pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukce s vnějším tepelně 
izolačním systémem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difuzně málo propustnými vnějšími vrstvami max. 0,5 
0,1 kg /m2 rok nebo 3% plošné hmotnosti materiálu v místě kondenzace, nižší z hodnot. 
- pro konstrukce, u které nehrozí vlivem kondenzace poškození konstrukce (změna změně vlastností nebo 
životnosti) se množství kondenzátu musí omezit na max. 0,5 kg /m2 rok nebo 3% plošné hmotnosti materiálu 
v místě kondenzace, nižší z hodnot. 
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Oprávnění k výkonu 

Tepelně technické vlastnosti (nejnižší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla, bilance 
vlhkosti),energetický průkaz budovy a energetický štítek musí být zpracován autorizovaným inženýrem 
s platným oprávněním dle pravidel ČKAIT obor IA00 - Energetické auditorství nebo obor IP00 - Pozemní stavby 
(podmínkou oboru IP00 je prokázání rozsahu znalostí s výpočty montovaných staveb na bázi dřeva). Lze 
akceptovat protokoly zpracované odbornými pracovníky stavebních fakult nebo výzkumných ústavů, které 
vzniknou pod záštitou těchto institucí. 
 

3.4.5. PRŮVZDUŠNOST 

Vlastnosti a zjišťování  

CELKOVÁ INTENZITA VÝMĚNY VZDUCHU n50 (vlastnost pláště ve vztahu k prostoru) 
Zkouška se provádí mobilním zařízením přímo na skutečných objektech. Postupy stanovuje  
[P1/F7] a mohou nastat dvě alternativy měření. Měření v rozestavěné fázi - metoda B a měření dokončené 
stavby - metoda A.  

Požadavky 

Na základě požadavků normy [P1/F1] a podle pravidel ADMD jsou stanovena následující kritéria pro celkovou 
intenzitu výměny vzduchu n50: 

Přirozené větrání        . . . n50 ≤ 3,0 h-1 
Nucené větrání         . . . n50 ≤ 1,5 h-1 
Nucené větrání se zpětným získáváním tepla (NED)    . . . n50 ≤ 1,0 h-1 
Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou  
potřebou tepla na vytápění (PAD)      . . . n50 ≤ 0,6 h-1 
 
Pravidla ADMD stanovují následující četnosti provádění měření průvzdušnosti: 

Přirozené a nucené větrání (požadavek n50 ≥1,0 h-1)  . . . 2 měření do roka, náhodný výběr CO.  
Nízkoenergetické a pasivní domy (požadavek n50 ≤1,0 h-1) . . . každý objekt 

Oprávnění k výkonu 

Měření musí provádět akreditovaná laboratoř prostřednictvím kalibrovaného zařízení.  

3.5. VSTUPNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRVKY 

3.5.1. VŠEOBECNĚ 

Veškeré stavební materiály a konstrukční prvky využívané v konstrukcích dřevostaveb podléhají prokazování 
shody s požadavky norem, stavebních technických osvědčení (STO) nebo evropských technických schválení 
(ETA). 
 
Základní vlastnosti a pravidla pro zacházení s materiály a konstrukčními prvky jsou uvedeny v jednotlivých 
Prováděcích pokynech.  
 
K použitým stavebním materiálům a konstrukčním prvkům musí být známy všechny vlastnosti týkající se 
sledovaných oblastí uvedených v odstavci 3.3. Důraz musí být kladen na záměnu určujících vlastností 
tepelných a vlhkostních veličin (např. návrhová a normová hodnota). 

3.5.2. PROVÁDĚCÍ POKYNY 

Prováděcí pokyny jsou externí dokumenty normového charakteru. Tyto materiálové listy shrnují důležité 
informace o jednotlivých typech materiálů a diktují pravidla jejich používání. 
 
Struktura provád ěcích pokyn ů: 
 
NÁZEV SKUPINY 
Základní členění materiálů a konstrukčních prvků do skupin  
   (např. dřevěné nosné prvky, izolační materiály, spojovací prostředky atd.)  

TYP VÝROBKU 
Konkrétní skupina materiálů a výrobků 
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   (např. rostlé dřevo na stavební konstrukce, dřevovláknitá izolace, OSB desky, sádrovláknité desky atd.) 

Datum poslední aktualizace  
Datum, kdy prováděcí pokyn započal svoji platnost. V případě aktualizace se uvádí poslední datum provedené 
změny. 
(např. 1.3.2007) 

Skupina stanovených výrobk ů 
Zařazení do skupiny stanovených stavebních výrobků dle aktuálního nařízení vlády, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Harmonizované normy  
Uvedení harmonizované normy, pokud taková norma existuje. 

Technické návody  
Technické návody jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v nařízení vlády, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a postup posuzování shody. Účelem 
dokumentů je zajistit jednotný postup autorizovaných osob (AO) při posuzování shody. V jednotlivých 
technických návodech jsou uvedeny mimo jiné i zkušební a požadavkové normy. 

Normové vlastnosti:  
např. objemová hmotnost, součinitel prostupu tepla, difúzní odpor, mechanické vlastnosti atd. 

Provád ěcí pokyny:  

Skladování  
Pravidla a zásady vhodného resp. nevhodného uskladnění materiálů nebo prvků. Uvádí požadavky na 
vlastnosti prostředí jako např. vlhkost, teplota, orientace uložení apod. 

Doprava a manipulace  
Požadavky na manipulaci při nakládce a vykládce, dopravě a jiné manipulaci. Zvláštní ochrana proti 
mechanickému poškození, případně jiná doporučení 

Zpracování  
Pokyny k užívání vhodných nástrojů a zařízení, doporučené pracovní postupy. 

Klasifikace odpadu  
(dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
Zařazení odpadu podle katalogu odpadů vydávaného Ministerstvem životního prostředí. Týká se jak 
odpadu vzniklého při vlastním opracování (odřezky, zmetky apod.), tak předpokládané kategorizace 
odpadu získaného po demolici ze zabudování (znečištěné jinými materiály nebo obsahující cizí 
materiály nebo prvky apod.) 

Ostatní doporu čení 
Pokyny, omezení, doporučení a jiné informace, které přímo nespadají do jiných položek Listů prováděcích 
pokynů 

 

Materiálové skupiny číselně korespondují s označením prováděcích pokynů: 

1. KONSTRUKČNÍ PRVKY ZE DŘEVA 
1.1. Rostlé dřevo 
1.2. Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem 
1.3. Lepené lamelové dřevo 
1.4. Ostatní konstrukční materiály ze dřeva 
1.5. Ostatní lepené výrobky ze dřeva (Duo a Trio) 
2. AGLOMEROVANÉ MATERIÁLY NA BÁZI D ŘEVA 
2.1. Dřevotřískové desky 
2.2. OSB desky (Desky z orientovaných plochých třísek)  
2.3. Dřevovláknité desky tvrdé a středně tvrdé 
2.4. Plošně lisované desky pojené cementem 
2.5. Ostatní plošně lisované desky 
2.6. Překližované desky 
2.7. Vícevrstvé masivní desky ze dřeva 
2.8. Ostatní překližované materiály 
3. DESKY NA BÁZI SÁDRY  
3.1. Sádrokartonové desky 
3.2. Sádrovláknité desky 
3.3. Sádrotřískové desky 
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4. OSTATNÍ DESKOVÉ MATERIÁLY  
5. IZOLAČNÍ MATERIÁLY  
5.1. Vláknité izolační materiály 

5.1.1. Dřevovláknité izolační materiály 
5.1.2. Vláknité izolační materiály z rostlinných vláken 
5.1.3. Vláknité izolační materiály z čedičových vláken 
5.1.4. Vláknité izolační materiály ze skelných vláken 

5.2. Pěnové izolační materiály 
5.2.1. Pěnový (expandovaný) polystyren (EPS) 
5.2.2. Vytlačovaný (extrudovaný) polystyren (XPS) 
5.2.3. Pěnový polyuretan (PUR) 
5.2.4. Pěnové sklo (CG) 

5.3. Dřevitá vlna - lehké stavební desky a vícevrstvé lehké stavební desky 
5.4. Sypané izolační materiály 
5.5. Foukané izolační materiály 
5.6. Ostatní izolační materiály 
6. SPOJOVACÍ, KOTVÍCÍ A UPEV ŇOVACÍ PROSTŘEDKY 
6.1. Hřebíky 
6.2. Sponky 
6.3. Kovové kolíky 
6.4. Svorníky 
6.5. Vruty 
6.6. Stavební kotvy 
6.7. Hmoždíky 
6.8. Ocelové desky s prolisovanými trny 
6.9. Ocelové desky s otvory 
7. FÓLIE, LEPENKY, PAPÍRY A LEPÍCÍ PÁSKY  
8. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY NA DŘEVO 

3.5.3. OBJEDNÁVÁNÍ A VSTUPNÍ KONTROLA 

Pracovník pověřený nákupem musí respektovat požadavky kapitol 3.3 - „Projektová dokumentace a 
dokumentace pro provádění stavby“, 3.4 - „Ověření a deklarace vlastností“ a 3.5 - „Vstupní materiály a stavební 
prvky“ tak, aby vstupní materiály a prvky nebyly v rozporu s těmito požadavky. 
 
1. Pro stavební výrobky uvedené na trh v EU musí každý dodavatel (který uvádí na trh stanovené výrobky) 

vydat každému žadateli ujištění o tom, že vydal prohlášení o shodě. 
 

a) Pokud byl výrobek v ČR uveden na trh podle NV 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nazývá se dokument: Prohlášení o shodě. 

b) Pokud byl výrobek uveden na trh podle NV 190/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, nazývá se 
dokument: ES Prohlášení o shodě, neboli „Evropské prohlášení o shodě“. 

c) Obdobné dokumenty vydané v jiných členských státech EU (mohou se lišit). 
d) Výrobky dovezené z jiných než členských států EU musí splňovat požadavky uvedené výše: a), b) 

nebo c) 
 

2. Přesně specifikované vlastnosti dle požadavků uvedených v kapitole 3.3. Důraz musí být kladen především 
na identické jednotky a na vhodné určující vlastnosti. (deklarovaná, charakteristická hodnota atd.) 

Vstupní kontrola musí být prováděna vyškoleným pracovníkem. 

Dodací listy se archivují po dobu nejméně 5 let a jsou předkládány při prvním certifikačním auditu a externích 
dohledech. 

Pro používané stavební výrobky musí být dodržen odstavec 3.4 tohoto dokumentu a dále předpisy, nařízení 
vlády a příslušné normy. Výrobky musí být náležitě označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

Materiál a prvky, které nebudou předmětem výroby (montáže) ve smyslu tohoto dokumentu (kap. 3.5) z důvodu 
změny svých vlastností, které již nesplňují stanovená kritéria (např. způsobené poškozením při manipulaci), 
musí být zřetelně rozlišeny od ostatních stavebních materiálů a prvků, a to buď zřetelně opticky nebo pozičně. 
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Cílem tohoto doporučení je zamezení možnosti záměny s ostatními materiály a prvky, které požadavky splňují a 
budou zabudovány do stavby. 
 

Skladová karta popř. obdoba tohoto dokumentu musí obsahovat informace, které zabezpečí nezaměnitelnost 
s nevhodnými materiály a prvky. 

3.5.4. OCHRANA MATERIÁLŮ A STAVEBNÍCH PRVKŮ 

3.5.4.1. Ochrana materiálů a stavebních prvků v průběhu výstavby 

Stavební materiály, prvky a prefabrikáty musí být chráněny (především před povětrnostními vlivy) tak, aby 
nedošlo k ovlivnění jejich původních vlastností. Zejména vlivem: 

~ abiotických činitelů (vlhkost, sluneční záření, teplota apod.) 
~ biotických činitelů (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, dřevozbarvující houby, plísně) 
~ mechanického porušení a dalších vlivů. 

 
Musí být provedena taková opatření, která zajistí zachování původních vlastností materiálů a prvků jak během 
dopravy, skladování nebo montáže, ale i po dobu, než budou prvky chráněny vlastními konstrukčními 
opatřeními. 
 
Konkretizované požadavky ochrany jednotlivých materiálů a prvků jsou uvedeny v prováděcích pokynech. 

3.5.4.2. Dlouhodobá ochrana materiálů a stavebních prvků na bázi dřeva 

 
Způsob ochrany dřeva je závislý na prostředí (expozici), ve kterém se daný prvek nachází. Jsou definovány 
[P1/G1] třídy provozu1 - 3, z nichž pro konstrukce domů na bázi dřeva jsou předmětné zejména třídy 1, 2 a 3. - 
viz. Příloha č.2. 
 
Dřevěné prvky montovaných domů vyskytujících se v třídě provozu 1 
 
Do této třídy nelze zařadit prvky, které jsou ve styku se základovou deskou nebo případně s jinými materiály 
přímo orientovanými do exteriéru (základové prahy, rošty pro fasádní minerální prvky, střešní latě, pobití pod 
střešní krytinou apod.). Rovněž nelze do této třídy zařadit prvky, které se nacházejí v kondenzační zóně a vznik 
kondenzace je prokázán výpočtem, viz. kap. 3.4.4. Je charakterizována vlhkostí materiálu při teplotě 20°C a 
65% relativní vlhkosti, kterou přesáhne jen několik týdnů v roce. U jehličnatého dřeva je tato vlhkost 12%.  
 
Prvky z této třídy nemusí být ošetřovány chemickou ochranou. 
 
Dřevěné prvky montovaných domů vyskytujících se v  provozu 2 
 
Do této třídy jsou zařazeny všechny prvky, které nejsou vystavené vlivu povětrnosti a které nejsou zařazeny do 
třídy ohrožení 1. Je charakterizována vlhkostí materiálu při teplotě 20°C a 85% relativní vlhkosti, kterou 
přesáhne jen několik týdnů v roce. U jehličnatého dřeva je tato vlhkost 20%. 
 
Prvky je vhodné ošetřit v těchto případech: 
- dřevina není charakterizována jako středně trvanlivá nebo trvanlivá [P1/G2]. 
- prvek má vliv na pevnost a stabilitu konstrukce a nelze sledovat jeho stav, případně nelze provést jeho 
výměnu 
 
Minimální typové označení ochranného prostředku na dřevo se schválenými symboly Fb, Ip, P, 1, 2, S. 
 
Dřevěné prvky montovaných domů vyskytujících se v  provozu 3 
 
Tato třída je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucí k vlhkosti vyšší než ve třídě 2. 
Prvky vystavené vlivu povětrnosti bez přímého a trvalého styku se zemí mohou zůstat chemicky neošetřené 
pouze v případě, že dřeviny jsou klasifikovány jako trvanlivé.  
 
Minimální typové označení ochranného prostředku na dřevo se schválenými symboly Fb, P, Ip, 3, SP. 
Chemickou ochranu je nutné doložit dle [P1/G3]. 
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3.6. STAVEBNÍ REALIZACE 

Na základě analýzy kritických bodů konkretizovaných v jednotlivých částech pro technologii prefabrikace a 
staveništní montáže musí být sestaven plán kontrol.  
 
V jednotlivých kritických bodech musí být dispozici podklady pro jejich kontrolování včetně návodů jak 
postupovat, když požadavky kritických mezí splněny nejsou. 
 
Pověření pracovníci v těchto úsecích výroby (montáže) musí ověřit správnost provedení a zdokumentovat 
výsledek zjištění. Výstupem každé kontroly je záznam obsahující minimálně údaje k identifikaci kritického bodu, 
času, kontrolního pracovníka a výsledku zjištění. 
 
Klíčové kritické body je vhodné fotografovat. Záznamy musí být archivovány po dobu 5 let. 

3.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

3.7.1. ODPADY 

Každý certifikovaný výrobce musí jmenovat jednoho pracovníka, který bude zodpovědný za záležitosti týkající 
se ovlivňování životního prostředí a třídění odpadů podle platných zákonů.  

3.7.2. VYUŽÍVÁNÍ EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ 

Energetickou náročnost výroby, dopravy, zabudování, skládkování nebo recyklace stavebních materiálů je 
třeba sledovat a cílevědomě snižovat. 
Tato „šedá“ energie by měla být snižována zejména upřednostňováním skutečně ekologických materiálů a 
minimalizací dopravních nákladů (vzdálenost místa výroby).  

3.8. PERSONÁLNÍ POŽADAVKY 

Podnik musí mít vlastní kvalifikovaný personál, který má odpovídající znalosti a zkušenosti pro výrobu, resp. 
montáž dřevěných staveb. 
 
Certifikovaný člen ADMD musí zajišťovat alespoň jednu níže uvedenou činnost v rámci vlastních personálních 
kapacit: 
 
- výroba prefabrikovaných panelů 
- montáž objektu z prefabrikovaných panelů 
- staveništní montáž (nosná konstrukce) 
 
Ve všech těchto i ostatních případech musí podnik vlastními kapacitami zajistit funkci stavbyvedoucího resp. 
hlavního mistra, jehož úkolem je zajistit dodržování pravidel DNK ADMD. 
 
Ostatní činnosti, které přímo neovlivňují základní vlastnosti objektu viz. 3.3 (s výjimkou fasádního zateplovacího 
systému), mohou být prováděny externími firmami. Rozsah prací musí být smluvně definován, stejně jako druh 
a kvalita aplikovaných materiálů. 
Člen ADMD se využitím služeb jiných společností nijak nevyvazuje z odpovědnosti za kvalitu díla. Současně 
plně přebírá odpovědnost za druh a kvalitu použitého materiálu a zároveň konstrukčního provedení všech 
detailů. 

3.9. ZÁZNAMY A DOKUMENTY 

Záznamy jsou předmětem kontroly externích dohledů i interních kontrol. Musí být překládány při prvním 
certifikačním auditu a při následných externích dohledech. Povinná archivace pro účely certifikace dle tohoto 
dokumentu je 5 let. 
Členové ADMD musí vytvářet, vést a archivovat minimálně tyto druhy záznamů: 
 

Oblast Prefabrikace  Staveništní montáž  

Řízení společnosti Dokument popisující systém fungování podniku 
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Systém kritických bodů 

Stavební povolení Projektová dokumentace 

Stavební přípravy 
Dokumentace pro provádění stavby 

Specifikace vstupních materiálů 
Dodací listy 

Výroba Záznamy z výrobní kontroly Stavební deník 

Montáž Stavební deník 

Dokončení stavby Předávací protokol 

  
4. ZMĚNY 

Správce Dokumentu národní kvality (DNK)- Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. průběžně 
sleduje všechny nově vydané normy, legislativní a jiné dokumenty vztahující se k obsahu tohoto dokumentu. 
Zabezpečuje, aby tajemník ADMD měl k dispozici nejnovější vydání DNK. Překonané a zastaralé dokumenty 
archivuje. 

Návrhy na provedení změn správce předkládá Technickému výboru ADMD k odsouhlasení. Na základě 
vyjádření Technického výboru (TV) nebo podle vlastních návrhů TV provádí správce změny v DNK. Ty jsou po 
zapracování předloženy znovu TV ADMD k odsouhlasení. 

Tajemník ADMD zabezpečuje, aby platné dokumenty vydané certifikačním orgánem byly k dispozici všem 
členům ADMD. Současně členy informuje o aktuálních změnách. 

5. ČÁST II. - VÝROBA PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH PRVK Ů A JEJICH OSAZENÍ NA   
STAVENIŠTI 

5.1. ROZSAH PLATNOSTI 

Tato část dokumentu národní kvality ADMD se vztahuje na výrobu prefabrikovaných prvků a sestav dle rozsahu 
1.2. 

Pozn.: Společnosti, které technologií prefabrikace provádějí pouze některé části staveb (např. pouze stěnové 
panely), musí pro ostatní (neprefabrikované) části staveb respektovat ustanovení části III, tedy požadavky 
staveništní montáže.  

5.2. USTANOVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 

Základním požadavkem pro splnění kritérií ADMD uložených výrobcům prefabrikovaných prvků je úspěšné 
absolvování certifikace stanovené zákonem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o 
všeobecné bezpečnosti výrobků. 

5.2.1. PREFABRIKOVANÉ PRVKY 

Pod pojmem prefabrikované prvky a sestavy se rozumí takové prvky a sestavy, které jsou na staveniště 
dopraveny hotové nebo v různém stupni dokončenosti. Na stavbě dochází pouze ke spojení s ostatními prvky 
stavby, doplnění části skladby, případně k instalaci inženýrských sítí a podobným procesům.  

Prefabrikací se nerozumí např.: 

~ výroba sestavy na staveništi z předem délkově připravených prvků, 

~ výroba sestavy na staveništi z předem naformátovaných deskových materiálů apod. 
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5.2.2. CERTIFIKACE STANOVENÁ ZÁKONEM 

Požadavky kladené na vstupní materiály a prvky jsou uvedeny v kapitole 3.4. Nákupem prvků zpracovaných do 
jakékoliv úrovně prefabrikace se nelze vyvázat ze zodpovědnosti za dodržení stanovených pravidel. 

5.2.2.1. Oboustranně nebo jednostranně opláštěné stěny, stropy nebo střešní pláště 

Pro dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy musí být provedeno posouzení shody podle §5a NV 
163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. – Certifikace bez zkoušek při dohledu nebo je možné provést 
posouzení shody postupem dle NV 190/2002 Sb. na základě vydaného evropského technického schválení 
(ETA). 

5.2.2.2. Nosné dřevěné stavební prvky z rostlého dřeva nebo ze dřeva lepeného 

Pro konstrukční výrobky z rostlého dřeva musí být provedeno posouzení shody podle § 5a resp. §6 NV 
163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.  

Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva musí být certifikovány podle §5a NV 
163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. Na lepené lamelové dřevo s tloušťkou lamel do 45mm se vztahuje 
harmonizovaná norma [P1/G1.4] a tudíž se uplatňuje certifikační postup dle NV 190/2002 Sb.. 

5.2.3. KRITICKÉ BODY (POŽADAVKY ADMD NAD RÁMEC ZÁKONNÉ CERTIFIKACE) 

5.2.3.1. Všeobecně 

Obecné informace týkající se obou technologií (prefabrikace a staveništní montáž) jsou uvedeny v úvodní části 
tohoto dokumentu, viz. 3.2. Pokyny k aplikaci systému kritických bodů jsou uvedeny v dokumentu Systém 
kritických bodů DNK ADMD. 
 
 

5.2.3.2. Oblasti sledování výskytu kritických bodů 

Prefabrikace  
 

Plánování  
~ Projektová dokumentace 
~ Dokumentace k provádění stavby 

 
Výroba 

~ vstupy 
o objednávání a přejímka vstupních materiálů 
o manipulace  
o uskladnění  

~ výroba 
o podklady k výrobě 
o jednotlivé kroky výroby 

(dřevěná konstrukce základové desky, stěnové, stropní a střešní sestavy) 
• sestavení rámové konstrukce 
• oplášťování 
• příprava TZB a jiných sítí 
• vkládání izolace 
• oplášťování 
• parozábrana 
• montážní předstěna 
• vnitřní obklad 
• otvorové výplně 
• fasádní systém 

~ výstupy 
o manipulace  
o uskladnění  

 
Instalace prefabrikátů 

o převzetí základové konstrukce 
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o doprava 
o staveništní manipulace  
o staveništní uskladnění 
o jednotlivé montážní kroky 

(dřevěná konstrukce základové desky, stěnové, stropní a střešní sestavy) 
� usazení a vyrovnání 
� spojování 
� kotvení 
� ........ 

o denní zajištění stavby proti povětrnosti 
o dokončovací práce 

5.2.3.3. Systém evidence 

Systém evidence kritických bodů může být rozdělen na dvě části - procesy ve výrobně a procesy na staveništi. 
Staveništní záznamy mohou být vedeny prostřednictvím stavebního deníku. 
KANCELÁŘ SPOLEČNOSTI 
Dokumentace: 

� popis technologických postupů, 
� analýza nebezpečí včetně řešení nápravy neshody v kritických bodech, 
� časový harmonogram interních kontrol; 

 
Záznamy: 

� změny v systému kritických bodů, 
� výsledky použitých postupů u interních kontrol; 

 
VÝROBNÍ PROVOZ A STAVENIŠTĚ 
Dokumentace: 

� stanovené kritické body, 
� stanovené kritické meze, 
� postupy při sledování kritických bodů a zjišťování dodržování jejich mezí, 
� nápravná opatření při porušení kritických mezí; 

 
Záznamy: 

� sledování v kritických bodech, 
� překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření, 
� nakládání s neshodným výrobkem, 
� záznam o stavu klimatických podmínek; 

5.3. VÝROBNÍ PŘEDPOKLADY 

5.3.1. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ VÝROBNY 

Pro správnou výrobu dřevěných montovaných domů a stavebních dílů pro dřevostavby musí být zabezpečeny 
následující požadavky: 

a) vytápěná výrobní hala, 

b) dostatečné strojní vybavení, vybavení nářadím a přípravky nutnými k výrobě jednotlivých dílů, 

c) odpovídající měřící zařízení ke kontrole vlhkosti dřeva, 

d) odpovídající měřící vybavení ke kontrole rozměrů, rovinnosti apod. 

e) dostatečné prostory pro skladování materiálů a hotových výrobků v kontrolovaných podmínkách; 

5.3.2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ K PROVÁDĚNÍ MONTÁŽE PREFABRIKÁTŮ 

Pro správné provedení montáže objektu z prefabrikovaných prvků na staveništi musí být zabezpečeny 
následující požadavky: 

a) odpovídající měřící zařízení ke kontrole vlhkosti dřeva, 
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b) prvky a vybavení pro vhodné uložení skladovaného materiálu a stavebních prvků, 

c) prvky a vybavení pro vhodné zabezpečení skladovaného materiálu a stavebních prvků proti 
povětrnostním vlivům, 

d) vybavení vhodné k manipulaci s prefabrikovanými prvky a sestavami; 

e) fotoaparát pro zachycení stavu staveniště, skladu materiálů, případně pro zdokumentování důležitých 
situací a skutečností, 

f) mobilní toalety 

5.3.3. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

5.3.3.1. Objednávání a vstupní kontrola 

Společné požadavky pro objednávání a vstupní kontrolu jsou předmětem obecné části tohoto dokumentu, viz. 
odstavec 3.5.3. 

5.3.3.2. Sledování kritických bodů 

Sledováním kritických bodů se zabezpečuje dodržování požadavků dokumentace pro provádění staveb včetně 
technologických postupů a respektování prováděcích pokynů. Jejich úkolem je zejména sledování kritických 
bodů v celém průběhu výroby prefabrikovaných prvků a sestav i jejich montáže na staveništi. Důraz musí být 
kladen na takové body výroby a montáže, které nelze v dalších výrobních fázích kontrolovat (zakrytí jinými 
materiály). 
 
Systém řízení výroby musí zajistit, aby pověření pracovníci měli přístup k potřebným podkladům nezbytných pro 
sledování kritických bodů jak při výrobě prefabrikátů, tak i při jejich instalaci na staveništi. 

5.3.3.3. Subdodávky a dokončovací práce 

Pokud člen ADMD neprovádí celý rozsah stavby definovaný v kap.1.2.1. (např. pověřuje provedením 
kontaktního zateplovacího systému subdodavatele), není možné, aby tento člen ADMD přenesl zodpovědnost 
za dodržení pravidel DNK na jinou společnost. 
 
Pokud člen ADMD nakupuje hotové prefabrikáty od jiné společnosti, musí být tyto výrobky certifikovány viz. 
5.2.2. Část požadavků DNK na oblast výroby prefabrikátů se pak považuje za splněnou. Za ostatní požadavky 
zodpovídá člen ADMD v plném rozsahu.  

5.4. CERTIFIKACE A DOHLED ČLENŮ ADMD 

5.4.1. VŠEOBECNĚ 

Členění a formy: 

~ První certifikační audit 

~ Interní kontrola  

~ Externí dohled 

První certifikační audit a externí dohled je prováděn příslušným akreditovaným certifikačním orgánem. 

5.4.2. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUDIT 

Úspěšné provedení certifikačního auditu je předpokladem pro udělení značky shody s DNK –montované domy 
z prefabrikovaných sestav. 

Na základě provedení certifikačního auditu bude rozhodnuto, zda jsou splněny všechny předpoklady týkající se 
kvality používaných materiálů a systému řízení výroby při výrobě prefabrikovaných stavebních prvků a sestav 
pro montované objekty na bázi dřeva. 
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Certifikační orgán provádějící certifikační audit může v případě nesplnění požadavků na certifikaci nařídit další 
audit(y). 

Oznámení o splnění (případně nesplnění) podmínek auditu resp. dohledu je předáváno tajemníkovi ADMD, 
který spravuje databázi členů ADMD. 

5.4.3. RÁMCOVÝ PRŮBĚH CERTIFIKAČNÍHO AUDITU 

Cílem prvního certifikačního auditu je kompletní prověření systému řízení výroby (a montáže) v rozsahu 
požadavků DNK ADMD. V průběhu auditu bude pracovníkem CO pořizována fotodokumentace zachycující 
skutečný stav prostor, vybavení, materiálů, výrobků a dalších skutečností týkající se DNK ADMD. 

- výrobna 

1. Seznámení s programem auditu 

2. Prohlídka prostor společnosti 

3. Namátkový výběr realizované zakázky a ověření dodržování pravidel DNK 

4. Kontrola aplikování systému kritických bodů ve výrobně (reálné znalosti personálu, dokumentované 
podklady k provádění interních kontrol, záznamy o kontrolách ad.) 

5. Prozkoumání provádění interní kontroly 

- staveniště 

6. Kontrola aplikování systému kritických bodů na staveništi (reálné znalosti personálu, dokumentované 
podklady k provádění mezioperačních kontrol, záznamy o kontrolách ad.) 

- kancelář CO 

7. Vypracování záznamu z průběhu auditu (hodnocení, připomínky, neshody) 

8. Podrobná analýza projektové dokumentace a dokumentace k provádění stavby 

9. Vypracování protokolu o posouzení systému řízení výroby 

10. Předání informace o výsledcích certifikačního auditu tajemníkovy ADMD 

Certifikační orgán provádějící certifikační audit může v případě nesplnění požadavků na certifikaci nařídit další 
opakovaný audit(y). 

5.4.4. INTERNÍ KONTROLY 

Každý certifikovaný člen ADMD je povinen provádět interní kontroly, jejichž úkolem je ověření, zda jsou 
dodržována jednotlivá ustanovení DNK. Pracovníci písemně pověření k provádění interních kontrol musí mít 
přístup ke všem dokumentům týkající se systému řízení výroby firmy. Záznamy z interní kontrol se archivují 
nejméně 5 let.   

Interní kontrola sestává ze dvou částí: 

Sledování kritických bodů 
Prověrka zakázek 

Člen ADMD je povinen neustálým a důkladným sledováním kritických bodů. V průběhu jednoho roku je povinen 
provést nejméně jednu prověrku zakázky v celém rozsahu. V případě změn ve firmě, které by mohly ovlivnit 
dodržení požadavků DNK, je společnost povinna informovat certifikační orgán o těchto nových skutečnostech. 
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5.4.5. SLEDOVÁNÍ KRITICKÝCH BODŮ 

Smyslem sledování kritických bodů je zamezení vzniku neshod, které by mohly ovlivnit základní vlastnosti 
výrobku a které by nebylo možné v dalších fázích výroby odhalit. 

Sledování kritických bodů zaručuje dodržování požadavků dokumentace pro provádění stavby včetně 
technologických postupů a respektování prováděcích pokynů. 

Vedení musí písemně pověřit pracovníky, kteří sledují kritické body v procesu výroby (montáže). Pracovníci 
musí mít k dispozici podklady pro jasné provedení kontroly. Výsledkem kontrol je záznam, který udává 
minimálně tyto informace: 

~ datum a čas provedení kontroly 

~ jméno kontrolora 

~ identifikace kritického bodu 

~ předmět kontroly (např. číslo zakázky) 

~ případné zjištěné nesrovnalosti a jejich řešení 

Neshodné výrobky, jejichž neshodu s požadavky nelze odstranit nebo jejichž neshoda bude odstraněna 
později, musí být řádně označeny. Označení musí obsahovat informaci o neshodě, případně poznámku o 
možnosti jejího odstranění. 

5.4.6. PROVĚRKA ZAKÁZEK 

Náhodně vybraná (nejlépe nejnáročnější) zakázka musí být krok za krokem prozkoumána. V případě zjištění 
neshod s DNK musí být vytvořena opatření k nápravě tak, aby bylo co nejdříve zamezeno vzniku dalších 
neshod. 
Z provedení prověrky zakázek musí být pořízen záznam včetně informace o řešení a nápravě neshod. 

5.4.7. EXTERNÍ DOHLED 

Předmětem externího dohledu je především kontrola záznamů o provedení interních kontrol, registrace a 
hodnocení změn vzniklých v období od posledního externího auditu resp. dohledu, kontrola sledování systému 
kritických bodů a kontrola kvality výrobků a konstrukčních sestav. 

Četnost dohledu 

1x ročně dohled ve výrobním provozu bez nutnosti předchozího ohlášení 
1x ročně dohled na staveništi bez nutnosti předchozího ohlášení 

5.4.7.1. Četnost dohledu 

Externí dohled je vykonávaný certifikačním orgánem viz. 6.4.1 bez nutnosti předchozího ohlášení a to 1x ročně 
ve výrobním provozu a 1x ročně na staveništi. 
 
Certifikační orgán (CO) vyzve dvakrát ročně každého člena za účelem zpracování přehledu plánovaných a 
rozpracovaných staveb na následující čtvrtletí. Přehled musí obsahovat minimálně tyto informace: 
 - adresa objektu 
 - účel objektu (RD, řadový dům, bytový dům) 
 - energetická skupina (Standard, NED, PAD) 

- fáze rozestavěnosti specifikované na každý ze tří měsíců, rozčleněné na stav ve výrobním provozu a 
na provádění montáže na staveništi (nosná konstrukce, tepelná izolace, uzavření parozábranou, vnitřní 
pláště, fasáda, sestavování prefabrikátů apod.) 

 
Pracovník certifikačního orgánu z tohoto přehledu může vybrat některý objekt, na kterém bude proveden 
externí dohled. Provedení externího dohledu během tohoto čtvrtletí však není závazné. Musí být ale dodrženo 
zásada četnosti dohledu.  
 
Certifikační orgán provádějící externí dohled může v případě nesplnění požadavků nařídit opakovaný dohled. 
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5.4.8. VÝJIMEČNÝ AUDIT 

Z důvodu podezření na nedodržování pravidel DNK může být na základě podnětu výkonné rady ADMD 
proveden výjimečný audit. Průběh výjimečného auditu je shodný s běžným externím dohledem. 
 
Pokyn výkonné rady k provedení výjimečného auditu může být vyvolán důvodným podezřením o nedodržení 
nebo nedodržování pravidel DNK. Písemně podaná žádost o prošetření stížnosti musí být řádně odůvodněna a 
doplněna o průkazní materiály (např. fotografický záznam). Stížnost může být podána ze strany investora 
(investor, technický dozor investora) nebo některým členem ADMD. Stížnost je možno podat anonymně, avšak 
za dodržení výše uvedených podmínek. 

5.4.9. NÁKLADY NA CERTIFIKACI A DOHLED 

Certifikace a dohled 
Základní cena za certifikační audit a dohledy včetně vydání protokolů a certifikátu jsou pro všechny členy 
ADMD stejné. Ceny jsou předmětem smlouvy mezi ADMD a certifikačním orgánem. 
 
Pozn.: 
Ze zákona vyplývá povinnost certifikace prefabrikovaných výrobků. Jelikož rozsah zkoušek DNK nepřesahuje 
požadavky zákonné certifikace (co se týče rozsahu zkoušek a výpočtů) a podmínkou členství v ADMD je držení 
certifikátu, nepředpokládají se další náklady na provedení zkoušek a výpočtů. 
 
Další certifikační audit a opakovaný externí dohled 
V případě, že výsledky auditu nebudou vyhovující a bude nezbytné provedení dalšího certifikačního auditu 
nebo dohledu, mohou se náklady zvýšit. Ceny jsou předmětem smlouvy mezi ADMD a certifikačním orgánem. 
 
Výjimečný audit 
V případě, že výkonná rada ADMD požaduje provedení výjimečného auditu, mohou nastat následující situace: 
 
~ Certifikační orgán shledá výsledek auditu nevyhovujícím 

- náklady spojené s provedením auditu jsou uhrazeny prověřovaným členem ADMD, 
- při auditu se provede rozbor neshodných výrobků (kolik neshodných výrobků bylo vytvořeno, které stavby 
mohou obsahovat neshodné prvky, jaká je míra ohrožení kvality staveb atd.), 
- na základě protokolu o posouzení systému kvality rozhodne výkonná rada o míře poškození dobrého 
jména ADMD a v této souvislosti o případném vyloučení provinilého člena. 

 
~ Certifikační orgán shledá výsledek auditu vyhovujícím 

- náklady spojené s provedením auditu jsou uhrazeny z prostředků ADMD 

5.5. OZNAČOVÁNÍ 

Značka přidělená členům ADMD obsahuje číslo, které slouží k identifikaci jednotlivých členů. 
 
Značka shody udělovaná členům ADMD na základě splnění pravidel certifikace musí být umístěna na každý 
prefabrikovaný prvek (obr. A1). Nezbytná je viditelnost značky od fáze expedice z výrobních prostor do fáze 
sestavení prefabrikátů na staveništi. 
 
Doporučuje se umístění značky na místa, která nebudou pohledová, ale která budou přístupná i po dokončení 
stavby (např. vnitřní strana dvířek el.rozvodnice). 
 
Součástí předávacího protokolu a případně dalších dokumentů musí být značka kvality ADMD. Příklad 
provedení značky kvality je uveden na obr.A1 
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Značku lze využít i pro účely propagace, avšak vždy za podmínky uvedení identifikačního čísla. 
 
Grafický manuál pro využití značky shody a ostatní pravidla využití tohoto znaku jsou uvedeny v příloze č.3 

 
Obrázek: A1 

 
Ukázka značky shody ADMD pro 

označování prefabrikovaných prvků a 
objektů z prefabrikovaných prvků 
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6. ČÁST III. - STAVENIŠTNÍ MONTÁŽ 

6.1. ROZSAH PLATNOSTI 

Tato část dokumentu národní kvality ADMD se vztahuje na provádění konstrukce prvků a sestav přímo na 
staveništích metodou tzv. staveništní montáže dle rozsahu 1.2. 

Pozn.: Toto ustanovení se týká i společností, které technologií prefabrikace provádějí pouze některé části 
staveb (např. pouze stěnové panely). V těchto případech se na tyto společnosti vztahují veškerá ustanovení 
této části, avšak pouze v rozsahu např. stropních a střešních konstrukcí. 

6.2. USTANOVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 

Základním požadavkem pro splnění kritérií ADMD uložených firmám provádějící staveništní montáž je úspěšné 
absolvování certifikace ve smyslu Dokumentu národní kvality. Tato certifikace svým rozsahem mj. splňuje 
požadavky zákonné certifikace vztahující se na prefabrikované prvky a sestavy. 

6.2.1. PRVKY A SESTAVY STAVENIŠTNÍ MONTÁŽE 

Pod pojmem prvky a sestavy staveništní montáže se rozumí: 

a) Stěnové, stropní nebo střešní elementy vytvořené (předpřipravené) na staveništi a následně 
zabudované do objektu, 

b) Stěnová, stropní nebo střešní konstrukce montovaná přímo v určené orientaci (bez předchozího 
sestavení do jakéhokoliv celku). 

c) Nosné dřevěné stavební prvky z rostlého dřeva nebo ze dřeva lepeného opracovávané na staveništi 
(např. balkóny, sloupy a jiné prvky). 

6.2.2. KRITICKÉ BODY 

6.2.2.1. Všeobecně 

Obecné informace týkající se obou technologií (prefabrikace a staveništní montáž) jsou uvedeny v úvodní části 
tohoto dokumentu, viz. 3.2. Pokyny k aplikaci systému kritických bodů jsou uvedeny v dokumentu Systém 
kritických bodů DNK ADMD. 

6.2.2.2. Oblasti sledování výskytu kritických bodů 

Staveništní montáž (staveništní výroba)  
 

Plánování  
~ Projektová dokumentace 
~ Dokumentace k provádění stavby 

 
Montáž (staveništní výroba) 

~ vstupy 
o objednávání a přejímka vstupních materiálů 
o staveništní manipulace  
o staveništní uskladnění  
o převzetí základové konstrukce 

~ montáž 
o podklady k montáži 
o jednotlivé kroky montáže dle typu konstrukce 

� dřevěná konstrukce základové desky 
• nosné prvky 
• usazení a vyrovnání 
• oplášťování 
• kotvení 
• hydroizolace 
• tepelná izolace 
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• TZB a jiné sítě 
� konstrukce stěn 

• sestavení rámu 
• oplášťování vnější 
• usazení a vyrovnání 
• spojování sestav a prvků 
• kotvení 
• vkládání izolace 
• oplášťování vnitřní 
• parozábrana  
• otvorové výplně 
• montážní předstěna 
• TZB a jiné sítě  
• vnitřní obklad 
• fasádní systém 

� konstrukce stropů 
• parozábrana 
• nosné prvky 
• usazení a vyrovnání 
• oplášťování 
• kotvení 
• tepelná izolace 
• akustická izolace 
• TZB a jiné sítě 

� konstrukce střech 
• nosné prvky 
• usazení a vyrovnání 
• kotvení 
• pojistná hydroizolace 
• laťování 
• střešní krytina 
• otvorové výplně 
• vkládání tepelné izolace 
• parozábrana 
• oplášťování vnitřní 
• montážní předstěna 
• TZB a jiné sítě 
• vnitřní obklad 

o denní zajištění stavby proti povětrnosti 
o dokončovací práce 

 

6.2.2.3. Systém evidence 

Staveništní záznamy mohou být vedeny prostřednictvím stavebního deníku. V případě vedení záznamů o 
sledování kritických bodů v jiném dokumentu musí být jeho vedením a správou pověřena konkrétní osoba.  
 
KANCELÁŘ SPOLEČNOSTI 
Dokumentace: 

� popis technologických postupů, 
� analýza nebezpečí včetně řešení nápravy neshody v kritických bodech, 
� časový harmonogram interních kontrol; 

 
Záznamy: 

� změny v systému kritických bodů, 
� výsledky použitých postupů u interních kontrol; 

 
STAVENIŠTĚ (resp. stavbyvedoucí) 
Dokumentace: 

� stanovené kritické body, 
� stanovené kritické meze, 
� postupy při sledování kritických bodů a zjišťování dodržování jejich mezí, 
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� nápravná opatření při porušení kritických mezí; 
 
Záznamy: 

� sledování v kritických bodech, 
� překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření, 
� záznam o stavu klimatických podmínek; 

6.3. VÝROBNÍ PŘEDPOKLADY 

6.3.1. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ K PROVÁDĚNÍ STAVENIŠTNÍ MONTÁŽE 

Pro správné provádění staveništní montáže objektů na staveništi a pro dodržení zásad uložených členům 
ADMD musí být zabezpečeny následující požadavky: 

a) odpovídající měřící zařízení ke kontrole vlhkosti dřeva, 

b) prvky a vybavení pro vhodné uložení skladovaného materiálu a stavebních prvků, 

c) prvky a vybavení pro vhodné zabezpečení skladovaného materiálu a stavebních prvků proti 
povětrnostním vlivům, 

d) fotoaparát pro zachycení stavu staveniště, skladu materiálů, případně pro zdokumentování důležitých 
situací a skutečností, 

e) mobilní toalety 

6.3.2. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

6.3.2.1. Objednávání a vstupní kontrola 

Společné požadavky pro objednávání a vstupní kontrolu jsou předmětem obecné části tohoto dokumentu, viz. 
odstavec 3.5.3. 

6.3.2.2. Sledování kritických bodů 

Sledováním kritických bodů se zabezpečuje dodržování požadavků dokumentace pro provádění staveb včetně 
technologických postupů a respektování prováděcích pokynů v celém průběhu staveništní montáže. Důraz 
musí být kladen na takové body montáže, které nelze v dalších výrobních fázích kontrolovat (zakrytí jinými 
materiály). 
 
Systém řízení výroby musí zajistit, aby pověření pracovníci měli přístup k potřebným podkladům nezbytných pro 
sledování kritických bodů. 

6.3.2.3. Subdodávky a dokončovací práce 

Pokud člen ADMD neprovádí celý rozsah stavby definovaný v kap.1.2.1. (např. pověřuje provedením 
kontaktního zateplovacího systému subdodavatele), není možné, aby tento člen ADMD přenesl zodpovědnost 
za dodržení pravidel DNK na jinou společnost.  

6.4. CERTIFIKACE A DOHLED ČLENŮ ADMD 

6.4.1. VŠEOBECNĚ 

Členění a formy: 

~ První certifikační audit 

~ Interní kontrola  

~ Externí dohled 

První certifikační audit a externí dohled je prováděn příslušným akreditovaným certifikačním orgánem. 
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6.4.2. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUDIT 

Úspěšné provedení certifikačního auditu je předpokladem pro udělení značky shody s DNK – domy montované 
staveništní montáží. 

Na základě provedení certifikačního auditu bude rozhodnuto, zda jsou splněny všechny předpoklady týkající se 
kvality používaných materiálů a systému řízení výroby při montáži montovaný objektů na bázi dřeva.  

Certifikační orgán provádějící certifikační audit může v případě nesplnění požadavků na certifikaci nařídit další 
audit(y). 

Oznámení o splnění (případně nesplnění) podmínek auditu resp. dohledu je předáváno tajemníkovi ADMD, 
který spravuje databázi členů ADMD. 

6.4.3. RÁMCOVÝ PRŮBĚH CERTIFIKAČNÍHO AUDITU 

Cílem prvního certifikačního auditu je kompletní prověření systému řízení výroby (montáže) v rozsahu 
požadavků DNK ADMD. V průběhu auditu bude pracovníkem CO pořizována fotodokumentace zachycující 
skutečný stav staveniště, vybavení, materiálů, výrobků a dalších skutečností týkající se DNK ADMD. 

- kancelář společnosti 

1. Seznámení s programem auditu 

2. Namátkový výběr realizované zakázky a ověření dodržování pravidel DNK.  

3. Prozkoumání provádění interní kontroly 

- staveniště 

4. Kontrola aplikování systému kritických bodů na staveništi (reálné znalosti personálu, dokumentované 
podklady k provádění interních kontrol, záznamy o kontrolách atd.) 

- kancelář CO 

5. Vypracování záznamu z průběhu auditu (hodnocení, připomínky, neshody) 

6. Podrobná analýza projektové dokumentace a dokumentace k provádění stavby 

7. Vypracování protokolu o posouzení systému řízení výroby 

8. Vydání certifikátu prověřovanému členovi ADMD 

9. Předání informace o výsledcích certifikačního auditu tajemníkovy ADMD 

Certifikační orgán provádějící certifikační audit může v případě nesplnění požadavků na certifikaci nařídit další 
opakovaný audit(y). 

6.4.4. INTERNÍ KONTROLY 

Každý certifikovaný člen ADMD je povinen provádět interní kontroly, jejichž úkolem je ověření, zda jsou 
dodržována jednotlivá ustanovení DNK. Pracovníci písemně pověření k provádění interních kontrol musí mít 
přístup ke všem dokumentům týkajících se systému řízení výroby firmy. Záznamy z interních kontrol se archivují 
nejméně 5 let. 

Interní kontrola sestává ze dvou částí: 

Sledování kritických bodů 
Prověrka zakázek 
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Člen ADMD je povinen neustálým a důkladným sledováním kritických bodů. V průběhu jednoho roku je povinen 
provést nejméně jednu prověrku zakázky v celém rozsahu. V případě změn ve firmě, které by mohly ovlivnit 
dodržení požadavků DNK, je společnost povinna informovat certifikační orgán o těchto nových skutečnostech. 

6.4.5. SLEDOVÁNÍ KRITICKÝCH BODŮ 

Smyslem sledování kritických bodů je zamezení vzniku neshod, které by mohly ovlivnit základní vlastnosti 
výrobku a které by nebylo možné v dalších fázích výroby odhalit. 

Sledování kritických bodů zaručuje dodržování požadavků dokumentace pro provádění stavby včetně 
technologických postupů a respektování prováděcích pokynů. 

Vedení musí písemně pověřit pracovníky, kteří sledují kritické body v procesu výroby (montáže). Pracovníci 
musí mít k dispozici podklady pro jasné provedení kontroly. Výsledkem kontrol je záznam, který udává 
minimálně tyto informace: 

~ datum a čas provedení kontroly 

~ jméno kontrolora 

~ identifikace kritického bodu 

~ předmět kontroly (např. číslo zakázky) 

~ případné zjištěné nesrovnalosti a jejich řešení 

Neshodné výrobky, jejichž neshodu s požadavky nelze odstranit nebo jejichž neshoda bude odstraněna 
později, musí být řádně označeny. Označení musí obsahovat informaci o neshodě, případně poznámku o 
možnosti jejího odstranění. 

6.4.6. PROVĚRKA ZAKÁZEK 

Náhodně vybraná (nejlépe nejnáročnější) zakázka musí být krok za krokem prozkoumána. V případě zjištění 
neshod s DNK musí být vytvořena opatření k nápravě tak, aby bylo co nejdříve zamezeno vzniku neshod 
dalších. 
Z provedení prověrky zakázek musí být pořízen záznam včetně informace o řešení a nápravě neshod. 

6.4.7. EXTERNÍ DOHLED 

Předmětem externího dohledu je především kontrola záznamů o provedení interních kontrol, registrace a 
hodnocení změn vzniklých v období od posledního externího auditu resp. dohledu, kontrola sledování systému 
kritických bodů a kontrola kvality výrobků a konstrukčních sestav resp. dodržování Prováděcích pokynů. 

6.4.7.1. Četnost dohledu 

Externí dohled je vykonávaný certifikačním orgánem viz. 6.4.1 bez nutnosti předchozího ohlášení a to 2 1x 
ročně na staveništi a 1× v projekční kanceláři. 
 
Certifikační orgán (CO) vyzve jednou ročně každého člena za účelem zpracování přehledu plánovaných a 
rozpracovaných staveb na následující čtvrtletí. Přehled musí obsahovat minimálně tyto informace: 
 - adresa objektu 
 - účel objektu (RD, řadový dům, bytový dům) 
 - energetická skupina (Standard, NED, PAD) 

- fáze rozestavěnosti specifikované na každý ze tří měsíců (nosná konstrukce, tepelná izolace, uzavření 
parozábranou, vnitřní pláště, fasáda apod.) 

 
Pracovník certifikačního orgánu z tohoto přehledu může vybrat některý objekt, na kterém bude proveden 
externí dohled. Provedení externího dohledu během tohoto čtvrtletí však není závazné. Musí být ale dodrženo 
zásada četnosti dohledu.  
 
Certifikační orgán provádějící externí dohled může v případě nesplnění požadavků nařídit opakovaný dohled. 
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6.4.8. VÝJIMEČNÝ AUDIT 

Z důvodu podezření nedodržování pravidel DNK může být na základě podnětu výkonné rady ADMD proveden 
výjimečný audit. Průběh výjimečného auditu je shodný s běžným externím dohledem. 
 
Pokyn výkonné rady k provedení výjimečného auditu může být vyvolán důvodným podezřením o nedodržení 
nebo nedodržování pravidel DNK. Písemně podaná žádost o prošetření stížnosti musí být řádně odůvodněna a 
doplněna o průkazní materiály (např. fotografický záznam). Stížnost může být podána ze strany investora 
(investor, technický dozor investora) nebo některým členem ADMD. Stížnost je možno podat anonymně, avšak 
za dodržení výše uvedených podmínek. 

6.4.9. NÁKLADY NA CERTIFIKACI A DOHLED 

Certifikace a dohled 
Základní cena za certifikační audit a externí dohledy včetně vydání protokolů a certifikátu jsou pro všechny 
členy ADMD stejné. Ceny jsou předmětem smlouvy mezi ADMD a certifikačního orgánu. 
 
Pozn.: 
Náklady na plnění požadavků DNK se však mohou lišit. Rozdílný může být rozsah variant konstrukce a s tím 
spojené náklady na zkoušky a výpočty. Tyto náklady se nezapočítávají do základní ceny za certifikační audit a 
externí dohledy. 
 
Další certifikační audit a opakovaný dohled 
V případě, že výsledky auditu nebudou vyhovující a bude nezbytné provedení dalšího certifikačního auditu 
nebo dohledu, mohou se náklady zvýšit. Ceny jsou předmětem smlouvy mezi ADMD a certifikačního orgánu. 
 
Výjimečný audit 
V případě, že výkonná rada ADMD požaduje provedení výjimečného auditu, mohou nastat následující situace: 
 
~ Certifikační orgán shledá výsledek auditu nevyhovujícím 

- náklady spojené s provedením auditu jsou uhrazeny prověřovaným členem ADMD, 
- při auditu se provede rozbor neshodných výrobků (kolik neshodných výrobků bylo vytvořeno, které stavby 
mohou obsahovat neshodné prvky, jaká je míra ohrožení kvality staveb atd.), 
- na základě protokolu o posouzení systému jakosti rozhodne výkonná rada o míře poškození dobrého 
jména ADMD a v této souvislosti o případném vyloučení provinilého člena. 

 
~ Certifikační orgán shledá výsledek auditu vyhovujícím 

- náklady spojené s provedením auditu jsou uhrazeny z prostředků ADMD 
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6.5. OZNAČOVÁNÍ 

Značka přidělená členům ADMD obsahuje číslo, které slouží k identifikaci jednotlivých členů. 
 
Doporučuje se umístění značky na místa, která nebudou pohledová, ale která budou přístupná i po dokončení 
stavby (např. vnitřní strana dvířek el.rozvodnice). 
 
Součástí předávacího protokolu a případně dalších dokumentů musí být značka kvality ADMD. Příklad 
provedení značky kvality je uveden na obr.B1 
 

 

 

 
Značku lze využít i pro účely propagace, avšak vždy za podmínky uvedení identifikačního čísla. 
 
Grafický manuál pro využití značky shody a ostatní pravidla využití tohoto znaku jsou uvedeny v příloze č.3 

 
obrázek: B1 

 
Ukázka značky shody ADMD pro 
označení objektů montovaných 

staveništní montáží 
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PŘÍLOHA 1 - Normy, sm ěrnice, zákony, na řízení vlády a vyhlášky 

Část A - Statika  

1. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

2. ČSN 73 17 02 - česká verze DIN 1052:2004 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních 
konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

Část B - Požární bezpe čnost  

1. ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace 
podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

2. ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace 
podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

3. ČSN EN 13 63-1: Zkoušení požární odolnosti, Základní požadavky 
4. ČSN EN 13 63-2: Zkoušení požární odolnosti, Alternativní a doplňkové postupy 
5. ČSN EN 13 64-1: Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků, Stěny 
6. ČSN EN 13 64-2: Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků, Podhledy 
7. ČSN EN 13 65-1: Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, Stěny 
8. ČSN EN 13 64-2: Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, Stropy a střechy 
9. ČSN EN 13 64-3: Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, Nosníky 
10. ČSN EN 13 64-4: Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, Sloupy 
11. ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
12. ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
13. ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

Část E - Akustika  

1. ČSN 73 05 32 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 
výrobků - Požadavky 

2. ČSN EN ISO 140-3: Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: 
Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995) 

3. ČSN EN ISO 140-6: Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 6: 
Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí 

4. ČSN EN 12354-1: Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních 
prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

5. ČSN EN 12354-2: Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních 
prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

6. ČSN EN 12354-3: Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních 
prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku 

Část F - Energetika  

1. ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
2. ČSN EN ISO 6946: Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - 

Výpočtová metoda 
3. ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
4. ČSN EN ISO 10211-1: Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky  a povrchová teplota. 

Část 1: Základní výpočtové metody 
5. ČSN EN ISO 10211-2: Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky  a povrchová teplota. 

Část 2: Lineární tepelné mosty 
6. ČSN EN ISO 13788: Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová 

teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
7. ČSN EN 13 829: Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda 
8. ČSN EN 832 - Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy 
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9. ČSN EN ISO 8990 - Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - 
Kalibrovaná a chráněná teplá skříň 

 

Část G - Ochrana d řeva 

1. ČSN 490600-1: Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana 
2. ČSN EN 350-2: Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Přirozená trvanlivost rostlého dřeva - Část 

2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě 
3. ČSN EN 15228 – Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení 
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PŘÍLOHA 2 - Ochrana materiál ů a stavebních prvk ů na bázi d řeva 

Třídy použití dřeva v různých expozicích: 
1 - Dřevo v interiéru staveb, pod střechou, bez styku se zemí, trvale suché 
2 - Dřevo bez styku se zemí, zcela chráněné před povětrností a vyluhováním vodou, možné je přechodné 

navlhnutí 
3 - Dřevo vystavené vlivu povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí 
4 - Dřevo ve styku se zemí a/nebo sladkou vodou 
5 - Dřevo v trvalém a přímém styku se slanou vodou (v ČR se toto riziku neuvažuje) 
 
 
Vybrané dřeviny využívané v ČR pro účely montovaných staveb: 
 

Dřevina - název Latinský název 
Přirozená trvanlivost proti 

houbám 
hmyzu 

(Hylotrubes) 
červotoči 

(Anobium) 

Smrk ztepilý Picea abies 4 SH SH 

Borovice lesní Pinus silvestris 3-4 S S 

Modřín Larix decidua 3-4 S S 

Dub letní Quercus robur 2 
(není 

napadán) 
S 

 
Přirozená trvanlivost dřeviny pro houby 
1 - velmi trvanlivá 
2 - trvanlivá 
3 - středně trvanlivá 
4 - slabě trvanlivá 
5 - netrvanlivá 
 
Přirozená trvanlivost dřeviny pro hmyz 
D - trvanlivá 
M - středě trvanlivá 
S - náchylná (mimo jádro) 
SH - náchylná (včetně jádra) 
 
Kontrola impregnace 
 
Impregnované prvky podléhají certifikaci. Ve stavebním technickém osvědčení (STO) jsou popsány požadavky 
na dodržení příjmu (tř. použití 1,2,3,4) a průniku (tř. použití 3,4) použitého ochranného prostředku.  
Postup kontroly je popsán v dokumentu „Požadavky na systém řízení výroby – impregnace dřeva, VVUD, 
2010“. Výrobce (ten kdo provádí impregnaci) vydává Atest prokazující kvalitu impregnace dřeva podle ČSN 49 
6000-1, ČSN EN 351-1, ČSN EN 15228. 
 
Požadovaný průnik a příjem při impregnaci dle ČSN EN 351-1: 
 
Třída použití 1,2: 
 
smrk, jedle   
– průnik P1 – požadavky na průnik žádné (odběr vzorku do 3 mm od bočních ploch) 
– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek  
 
borovice, modřín 
– průnik P1 – požadavky na průnik žádné (odběr vzorku do 3 mm od bočních ploch) 
– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek  
 
Třída použití 3 – jen dlouhodobým máčením nebo tlaková impregnace: 
 
smrk, jedle   
– průnik P2 – tj. 3 mm od bočních ploch (odběr vzorku do 3 mm od bočních ploch) 
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– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek  
borovice, modřín 
 
– průnik P2 – tj. 3 mm od bočních ploch (odběr vzorku do 3 mm od bočních ploch) - jádro 
– průnik P5 – 6 mm bočně do běle 
– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek  
 
Třída použití 4 – jen tlaková impregnace: 
 
smrk, jedle   
– průnik P4 – 6 mm bočně 
– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek  
 
borovice, modřín 
– průnik P2 – 3 mm bočně - jádro 
– průnik P8 – celá běl 
– příjem dle STO pro použitý ochranný prostředek 
 
Třída použití 1, 2 – typové označení ochranného prostředku Fb, Ip, P, 1, 2, S 
Třída použití 3, 4 – typové označení ochranného prostředku Fb, Ip, 3, 4, E, SP 
 
Použité nátěrového hmoty musí být klasifikovány a používány podle klasifikace ČSN EN 927-1, 2 (provedené 
zkoušky podle ČSN EN 927-3, 4, 5 nebo TP VVÚD 3.64.001, 002). 
  
kategorie použití povolené rozměrové 

změny dřeva 
typické příklady aplikace 

nestabilní rozměrové změny bez 
omezení 

překrývající obložení, ploty, zahradní kůly 

polostabilní malé rozměrové změny 
povoleny 

obklady na drážku nebo pero, dřevěné domy nebo 
horské boudy, zahradní nábytek 

stabilní minimální změny stavebně-truhlářské výrobky, včetně oken a dveří 
 

 


