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podle ustanovení zákona ě' 22l|997 Sb.' o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některych zákonů, v platném znění a $ 2 a 3 naÍuení vlády č. 163lz002 Sb', ve znění
naiízenívlády č. 3|212005 Sb. a NV č,' 2L5l20l6 sb.

ZAPA beton

Výrobce

a.s.

Vídeňská 495,l42 0l Praha 4
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2513'/ 026

Provozovna

Kamenolom Hrubá Voda, 783 6| Hlubočky

Název výrobku (systému)

Kamenivo pro drážní stavby:
štěrkodrt' frakce 0/32 mm do konstrukčníchvrstev
tělesa železničníhospodku.

Zařazení výrobků podle
přílohy č'2 NV č'16312002
Sb., ve znění NV č.
31212005 Sb. a TN
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B.
1.

Ao č' 238 QUALIFORM, a's' ve
smyslu ustanovení předpisů uvedených na str' l
Výrobce je povinen bezodkladně informovat zpracovatele STo o změnách skutečností
nazákladě kteých, bylo STo vydané'
Zodpovědnost za shodu výrobku s tímto STo a za vhodnost k určenému použitínese
výrobce (dovozce)
STo není přenosné na jiné výrobce, zástupce výrobců, dovozce anebo na jiná místa
výroby, nežjsou uvedena na str. l.
STo můžebýt zrušeno, pokud nastane změna skutečností,zakteých bylo vydáno. STo
můžebýt zrušeno jen jeho zpracovatelem.
Rozmnožování tohoto STo včetně šířeníelektronickými prostřbdky musí bý provedeno
v plném znéní.S písemným souhlasem zpracovatele STo se můžerozrrrnoŽit část
dokumentu, pokud se kopie označíjako "neúplná kopie',
STo je vydáno v českémjazyce' Překlady do jiných jazyků se musí označit jako
"překlad''.
Dnem vydánÍ tohoto STo pozbývá platnost stavební technické osvědčeníě" 2385T01886-3ď2018 ze dne 2'| l.2018.
Toto stavební technické osvědčení(STo) vydala

:

Specifické podmínky
Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použitíve stavbě

l.l Definice a popis výrobku
Výrobek: Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničníhospodku
Kamenivo pro konstrukčnívrstvy tělesa železničníhospodku je specifikováno v oTP
Stěrkopísek, štěrkodď a recyklovaná štěrkodď pro konstrukčnívrstvy tělesa železničního
sp.odku jako:
- Stěrkodrt'0/32 - směs přírodního drceného kameniva, které splňuje požadavky oTP.
Pro přesnou identifikaci dodávek, za účelemuzavfuání smluv a objednávek se pouŽívá
označení (konstrukčnívrstvy _ ,,kV"). označeni 0/32 vyjadřuje velikost zrn frakce kameniva
V Ínm.

Toto STo se nevztahuje na recyklovanou štěrkodť vyrobenou z recyklovaného kameniva.
Výrobek příslušípodle přílohy ě' 2 naŤízenívlády č. |6312002 Sb. do skupiny vyrobků č' 09,
pořadové č. 16, Kamenivo pro &ážnístavby'

|.2

Popis komponent qýrobku

Výrobek nesestává z dílů.Výrobce použivá technologii drceného kameniva, proto bude dále
STo zpracováno pouze pro qýrobek štěrkodrtě.

l.3

Způsob použitíqýrobku ve stavbě

Štěrkodď frakce Ol32 kv slouŽí ke zřizovéníkonstrukčních vrstev tělesa železničníhospodku
státních drah a lzeje použítpro všechny druhy tratí.
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Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich
posouzení

,
2.l

Sledované vlastnosti
Sledované vlastnostijsou určeny v závislosti nazákladních požadavcích uvedených
v příloze č' l nařízení vlády č. 16312002 Sb., ve znění NV č. 31212005 Sb' a NV č"
2015120|6 Sb. Požadavky č. 2,4,5,6 a7 se u výrobku neuplatňují

2.2 Způsob posouzení
Způsob posouzení výrobkuje uveden v následujících tabulkách

:

Štěrkodrt' frakcí 0/32 (d/D)
Jako štěrkodrt'pro konstrukčnívrstvy tělesa železničníhospodku lze použit štěrkodď
uvedených frakcí, získanou drcením hutného přírodního kameniva, která splňuje technické
požadavky oTP a tohoto STo, uvedené v Tabulce č. l. Není povoleno používatštěrkodď
získanou zvápence nebo dolomitu.

Tabulka č. 1
Vlastnost

Zkušebnípostup

Jednotky

Fožadavek

sD

0/32

Četnost zkoušek

Zmitost
_
_

nadsítné

propad zm sítem 45

- propad zm sítem 32
- propad

zm síteIn 22

propad zm sitem

I

ČsN pN sr:-t

propad zm sítem 4

1

x bidně

100

1

x ýdně

%hm.

85 - 100

1

x ýdně

l x ýdně

%hm.

55-88

l x t}dně

o/oltm.

39 -69

l x fýdně

%hn.

28-s3

zm sitem 2

%hm.

20-42

l x ýdně
l x ýdně

zm sítem l

o/o

ltrn.

14 -34

1

v"bÍl

tt -27

1x

o/oltm.

7 -21

%bm.

4-ts

l x ýdně
l x ýdně

- propad zm sítem 0,5
- propad

max. 15,0

%bm.

6

propad zm sítem 8

- propad

%brn.
%Ífi.

zm síteni nt{
zm sítem 0,l25

Jemné částice

C íslo nestgnozmitosti

o/obm.

zm sítem 0,063
r)

ZkouŠka arátou sušenim

Výpočtern
?)

ČsN zz

Nasákavost

čsN gN

6)

Trvanlivost zkouškou slranem
sodným 7)
Odolnost
nnr azov ániJ rczmr azov áni
obiemová hmotnost

t t so, et'

s_to

ČsNgN 1097-2'kap.5
Čst'I zz

tze, oit

měsíčně

l x ýdně
l x ýdně

%bm.

max.0,8

g.kg''

max. 10,0

%hm.

max. 1,0

l

x měsíčně

součinitel

max.50,0

1

x měsíčně

lx

d-dně

max.3,0

l x měsíčně

a,

%. hm.

max. 12,0

1x za 3 měs.

%bm.

max.4,0

kap' 8

Mďm]

min.2,000

csN EN l3ó7-l

ČsNBtl l097_ó,

ýdně

o/ohm.

1097-ó' kap' 8
t

lx

min. 15,0

ČsN zz t tsr
Čsw BN qr:-q

Zkouška methylenovou modří 3)
Cizorodé částice (na frakci 4
mm) 4t
Odolnost pÍotl drcení Otlukovost 5)

max,9,0

x ýdně

I

xza2 roky

9)
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Cclnost zkoušek 9)

Sypná hmotn' volně sypaného kameniva

ČsN pN toql-:

Mďm]

deklarace

sypná hlnotnost setřeseného kameniva

l xzaZroky

ČsN Ett l097_3, Příloha D

Mď^'

deklarace

I x za2

Mezerovitost volně sypaná

csN EN

% objemu

deklarace

1

Mezerovitost setřesená

ČsN pN 1097-3, PříIoha D

objemu

deklarace

Ix

obsah přírodních radionuklidů

Postupy SÚJB

1097-3

ll

obsah celkové síry 8)

ČsNttt l744-l,kap.

obsah siranů 8)
obsah chloridů 8)

ČsN sI$ 1744-1,kap' 12
ČsN pN l,744-l,kap.7

Petrografic\ý popis

ČsNr EN q:z_:

%o

rol<y

xza2rcky
za2

rol<y

lxza5rokťr

index

t,0

o/nhm.

deklarace

1x

zaZ

%hm.

deklarace

Ix

za2 rclcy

o/"hm.

deklarace

Ix

za2 roky

nazev

7

rol<y

x zaZ roky

Poznámky:

')

Čísloneste.]nozrnitosti (1o

- w.ja<lřuje poměr-mezi velikostí zm vzorku zjištěnou z čáry zrnitosti na
hranici 60 % hmotnost i
hmotnosti (dro). Vypočitá se dlé vzorcé N = dm,drc.

?)

(d6g)

a

l0

o/o

Zkouška se provádí u všech homin nrimo homin bazaltového
ýpu.
Zkouška se provádí pouze u homin bazaltového typu.
a) Cílem zkouškyje stanovení obsahu
cizorodých organichých a anorganicloých částic.
5) Zkouška metodou LA se provádi nanavážce5 podílu
kg
8/22, respektive 8/32, s poúitíml l koulí při 500 otačkách bubnu.
6) Vlastnost se zk_oušína podíIu
(z.fiakce 0/22), respek1ive 8/32 (zftakce Ol32)' Pitnelyhovujícím rnýsledku
zkoušky se bere v úvahu
.8/22
t'1;'sledek zkoušky trvanlivosti zkouškou síranem sodným, pokud ini
t.n n"uyňóuuj., ioá'oau1i.i.1. úir"air.
odolnosti protí
ztnr azov ini/ rozmrazov ání'
"ř.iiiřy
7) Vlastnost se zkouší na.podílu 8/l6. Nevyhovuje-li
ýsledek zkoušý po 5ti cyklech, rozhodující-ie v.ýsledek zkoušky odolnosti proti
zmt azov

])

8)
9)

l0)

áni / r o mtra zován í'

Zkoušky vlastnosti se požadují pouze při použitíkameniva do stmelených vrstev při použiti pojiv
Stanovuje se po l0tí cyklech na podílu 8/l6 při nelyhovujícim
zkoušky trvanlivosti.
Požadovaná četnost zkoušek v průběhu

3.
3.1

ýsledku

ýroby

Posuzování shody

kameniva. D = dohled'

- upřesňující požadavky

Postup posuzování
Výrobek je podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. |6312002 Sb. ve znění natízenívlády č.
312/2005 Sb' zařazený do seznamu č. 9 poř. č. 16 apostup posuzování shodyje stanoYen
dle $ 5. Z tohoto plynou tyto hlavní úkoly a odpovědnosti pro

a) výrobce
- uplatňuje systém řizení výroby a zajišťuje jeho

_ provádí plánované zkoušky a posouzení
- poskytne AO podklady dle odst. (l) g 5 NV

řádné fungování

b) autorizovanou osobu
_ přezkoumá a posoudí podklady poskytnuté
výrobcem
- provede a vyhodnotí zkoušky a posouzení dle tabulky č. l (odst. 2b 5
$
_ posoudí systém řizení výroby (odst' 2b
$ 5 NV)

- provede pravidelný dohled

NV)

nad dodrŽováním stanovených požadavkůna systém
řízenívýroby a na Výrobky nejméně jedenkrát za 12 měsióů (odst. 2c 5 NV)
$

:
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3.2

činnosti výrobce a autorizované osoby

3.2.l

Činnost výrobce

0 3b

3.2'1.1 Systém Íízenívýroby

vystavený Ao, jako doklad o schválení,
zavedení a pťovozování SRV ve shodě spožadavky CSN EN 13450, Příloha I (svýjimkou
Tabulky I'1, kterou na\tanlje Tabulka č. l tohoto STo) nebo ČsN nN 13242, Příloha C (s
výjimkou tabulky C.l a C.2, kterou nahrazuje Tabulka č. l tohoto STo), tak dalšíposuzování
SŘV není poŽadováno.

V případě,

že výrobce vlastní certifikát SŘV

Jestliže výrobce tento certifikát nevlastní, Ao posoudí sŘv u ýrobce podle Přílohy 3 NV,
s použitím doporučených Checklistr'*t, zda odpovídá pffslušnétechnické dokumentaci a zda
zabezpečuje, aby ýrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci. Pokud u dováŽených
výrobků dovozce nezajistí posouzení systému Íízenívýroby u zahraničního výrobce
autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobku dovozcem.
Technická dokumentace' jako součást SŘV, musí být zpracována v rozsahu požadovaném
v $ 4 NV ě.163/2002 Sb' v a dle Tab. 7 TN 09'l6.01.
3.2.1.2. Zkoušení
Výrobce zajišťuje provedení zkoušek a kontrol dle plánu, kteý je součástí systému řizení
výroby.
a) Počátečnía opakované zkoušky typu

-

_

výrobku

Počátečnízkoušky ýpu ýrobku jsou zkoušky specifikovaných vlastností provedené před
podáním žádosti o,,osvěděení SŽDC"' přinové certifikaci, při změně podmínek a v
případě přerušení dodávek kameniva pro konstrukčnívrstvy na dobu delšínežjeden rok.
Zazměnu podmínek se považuje, změní-li se vlastnost výchozí suroviny, technologický
postup, výrobní zaÍízeninebo dojde-li k rozšířenítěžbyo dalšíetáŽ, neuvedenou
v osvědčení.
opakované zkoušky typu qýrobku jsou zkoušky specifikovaných vlastností, které se musí
provést nejdéle po dvou letech od počátečníchzkoušek nebo posledních opakovaných
zkoušek'

odběr vzorků, počátečnía opakované zkoušky typu výrobku zajišťujevýrobce a provádí je
akreditovaná laboratoř autorizované osoby v celém rozsahu vlastností uvedených v Tabulce
č' l.
b) Kontrolně výrobní zkoušky
V průběhu výroby musí výrobce zajistit kontrolu jakosti vyráběných výrobků. Tuto kontrolrr
za;tŠtuje výrobce pťováděním kontrolně výrobních zkoušek vlastností uvedených v Tabulce
č'.l, jejichž četnost je - l x
ýdně, l x měsíčně,Ixza3 měsíce. Zkoušky próvádí výrobce
nebo si jejich provedení zajisti smluvně u způsobilé laboratoře.
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c) Zkoušky pro dohled
Povinností výrobce je dále zajistit v pruběhu vyroby dvakrát ročně provedení zkoušek vlastností
qýrobku pro dohled u akreditované laboratoře autorizované osoby. Rozsah zkoušekje totožný
jako u zkoušek v bodě b)' Ve stejném termínu' kdy jsou prováděny zkoušky pro dohled Ao, není
nutné provádět kontrolně qýrobní zkoušky.

o všech provedených zkouškách výrobce archivuje Frotokol o odběru vzorků a Protokol o
zkoušce stanovených vlastností. Ie vyŽadováno' aby součástí kaŽdého Protokolu o zkoušce
zmitosti byla i křivka zrnitosti znánorněná v grafu mezí zmitostí - dle vzoru uvedeného v
Přílozeč.l a2oTP.

3.2.2

Činnost autorizované osoby (Ao)
Ao provede zkoušky sledovaných vlastností dle tabulky č. 1, zkoušky ověřovací
(pokud jsou požadovány).
Ao provede posouzení technické dokumentace předložené výrobcem, ýkajícíse
používaný ch složek čerstvéhobetonu
Ao posoudí systém řízení výroby z hlediska splnění poŽadavků uvedených v odst'
3.2.1.1.

Provede pravidelný dohled (viz odst.

3.l.b)

odběr vzorků a posuzování vlastností výrobku provádí Ao na základé vyhodnocení
předložených výsledků počátečníchzkoušek typu provedených akreditovanou zkušební

laboratoří autorizované osoby' Pokud se nezměnily druh a vlastnosti kameniva, mohou b;it
pro posouzení shody výrobku použity výsledky počátečníchzkoušek typu, které nejsou starší
neŽ dva roky.
Namrzavost a propustnost kameniva se zjišťuje z křivky zrnitosti. Tyto vlastnosti se zvlášť
nevylrodnocují a má se Za to, že kritérium nenamrzavosti a propustnosti splňuje kamenivo,
jehož křivka zrnitosti ležímezi mezními křivkami zrnitosti uvedenými v Příloze l až 3 oTP.
Císelnévyjádření křivky zrnitosti - mezní hodnoty propadů na jednotlivých sítech, uvádí
Příloha 4 oTP.
Posuzování shody výrobku je prováděno na základě vyhodnocení specifikovaných vlastností
vzorku výrobku z v'ýsledků počátečníchzkoušek typu' Pokud bude výsledek zkoušek jedné
vlastnosti nevyhovující,|ze provést opakovanou zkoušku nevyhovující vlastnosti z nově
odebraného vzorku.
Podmínkou kladného posouzení shody výrobku je splnění požadavků všech specifikovaných
vlastností vyrobku.
o provedeném posouzení shody výrobku Ao zpracuje a předá výrobci Souhrnný protokol o
výsledku
certifikace výrobku' který musí obsahovat závěry z posuzování shody, včetně plnění
poŽadavků na certiťrkaci' V případě splnění požadavkůcertifikace Ao vystaví a předá
výrobci i Certifikát výrobku, se závěry zjišťovánía způsobem použitívýrobku. Platnost
certifikátu je ze zákona neomezena, podmíněna je však platností vystaveného STo.
V průběhu platnosti certifikace provádí Ao dvakrát ročně průběžný dohled nad řádným
fungováním kontroly výrobků, spojený s odběrem vzorků výrobku a zkoušením
specifikovaných vlastností, pro posouzení, zda vlastnosti výrobku odpovídajítechnickým
předpisům a STo' o provedení dohledu Ao zpracuje a předá výrobci Zprávu o dohledu nad

i
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certifikovaným výrobkem' JestliŽe Ao zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit
vy daný certifi kát výrobku'
Pokud výrobce neuvádí na trh výrobek podle tohoto STo, je Ao oprávněna, na základě
písemné Žádosti výrobce, upustit v průběhu roku od jednoho dohledu. V případě neprovedení
dohledu ani dojednoho roku od počáteěních zkoušek typu nebo posledního dohledu (vždy se
posuzuje datum odběru vzorku), Ao výrobci certifikát výrobku zruší.

4.

Foužitézkratky
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nařízenívlády č. 16312002 Sb. v platném znění
stavební technické osvědčení
technický návod

5" Přílohy
Příloha

1

Podklady předložené Žadatelem:
" Výpis z obchodního rejstříku B 4785 vedeného u Městského soudu v Praze

"
.

Technická dokumentace ve smyslu $ 4 brv a speciťrkovanáv tab.7 TN 09.l6.01

"

Všeobecné dodací podmínky

Příručkat"ízenívýroby a související dokumentace

Příloha 2
Přehled. souvisejícícha použitých technických předpisů, technických norem
souvisej ícíchpodkladů :
Technické předpisy

o
o
l
'
o

a

dalších

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Nařízenívlády č. 31212005 Sb', kteým se mění naÍízenívládyč. I$2a02Sb.,
kteým stanoví
technické poŽadavky na vybrané stavební qýrobky
Nařízenívlády č. 31212005 Sb.' kterým se mění nařízenívlády č' 16312002
technické poŽadavky na vybrané stavební
r4ýrobky

Sb., kteým stanoví

Zákoně'26312016 Sb. Zákon atomový zákon
Vyhláška o radiačníochraně azabezpečení
radionuklidového zdroje č. 422l20l6 sb.
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a.s.o
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Harmonizované nebo určenétechnické normy v platném znění

.
.

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loŽe
ČSN EN 13242+Al Kamenivo pro nestmelené směsi

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro

inženýrskéstavby a pozemni komunikace
(Uvedené normy jsou pouŽity jen pro zpracování SŘV _ viz článek 7.)

o
.
.

NormY pro zkoušení kameniva (v platném znění)
ČSN EN 932-l Zkoušenívšeobecných vlastností kameniva.
Část l: Metody odběrů vzorků
ČSN EN 932-2 Zkoušenívšeobecných vlastností kameniva

Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

"
.

ČSN EN 932-3 Zkoušenívšeobecných vlastností kameniva
Část 3: Postup a názvosloví projednoduchý petrografický popis
ČSN EN 932_5 Zkoušenívšeobecných vlastností kameniva

.

ČsN EN

.

ČSN EN 933_2 Zkoušenígeometrických vlastností kameniva

.
.
.
.
.
.
.
.

Část 5: BěŽné zkušební zařízeni a kalibrace
933_1 Zkoušenígeometrických vlastností kameniva
Část l: Stanovení zrnitosti - Sítoqý rozbor

Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 933_5 Zkoušenígeometrických vlastností kameniva
Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 1097_2 Zkoušení mechanických a ýzikálních vlastností kameniva
Část z: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097_3 Zkoušenímechanických aýzikálnich vlastností kameniva
Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a rnezerovitosti volně sypaného kameniva
ČsN EN l097_6 Zkoušení mechanických aýzikálnich vlastností kameniva
Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zm a nasákavosti
ČSN EN l367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůčiteplotě azvětráváni
Část 1: Stanovení odolnosti proÍi zmrazování a tozlnrazováni
ČsN EN 1744-1 Zkoušení chemických vlastností kameniva
Část t: Chemický rozbor
ČsN 72 1|"I6 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
Část 2: Stanovení zrnitosti

_

ČSN72ll80 Stanovení rozlišných častic kameniva

ostatní podklady
o oTP Štěrkopísek,štěrkodď a recyklovaná štěrkodď pro konstrukčnívrstvy tělesa Železničního
spodku čj.25 640106 _ oP;
. TNŽ 73 6949,Příloha 1, odvodnění Železniěnichtratí astanic;
o Příručkařízeníqýroby

