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Anotace 

V předloţené diplomové práci se zabývám systémem řízení výroby na obalovně 

asfaltových směsí společnosti HERKUL a.s. Asfaltová směs je finálním výrobkem, 

který se pouţívá při procesu pokládky jednotlivých vrstev pozemních komunikací na 

pojízdnou část vozovek. V první části práce je popsán vztah mezi řízením výroby a 

systémem kvality výrobní společnosti. V další části je vysvětlen technologický postup 

výroby asfaltových směsí, na jehoţ základě je s ohledem na integrovaný manaţerský 

systém vytvořena procesní mapa. Následuje analýza rizik, která mohou při provozu 

obalovny negativně ovlivnit především výrobní proces asfaltových směsí, ale i ţivotní 

prostředí. Cílem práce je vytvoření dokumentace pro certifikaci řízení výroby 

asfaltových směsí na nové obalovně a její začlenění do systému kvality firmy. 

 

Klíčová slova: certifikace, obalovna, proces, řízení, výroba, asfaltová směs 

 

Summary 

In this diploma work I write about the control system of the production in the 

asphalt mixtures production plant HERKUL a.s. The asphalt mixture is the final product 

which is used in the process of laying layers on roads on the runway. The first part 

describes the relationship between production control and quality systems of the 

production company. The next part explains the technological process for production of 

asphalt mixtures on the basis of which there is developed a process map with regard to 

the integrated management system. It is followed with the risks analysis that may affect 

the production of asphalt mixtures during the operation and also the environment. The 

goal of the work is to create documentation for certification of the new asphalt mixing 

plant and its integration into the company quality system. 
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ACO  Asfaltová směs pro provádění obrusných vrstev 
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BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

ČSN  Česká technická norma 

DN  Vnitřní průměr 

EMS  Systém environmentálního managementu 

EN  Evropská norma 

ES  Prohlášení o shodě 

Hod  Hodina 

IMS  Integrovaný manaţerský systém 

IS  Informační systém 

ISO  Organization for Standardization International 

ITQ  Informační technologie kvality 

Kg  Kilogram 

M
3
  Metr krychlový 

PIMS  Příručka Integrovaného manaţerského systému 

QMS               Systémy managementu jakosti 

SO2  Oxid siřičitý 

SO  Stavební objekt 

TPK  Technické kvalitativní podmínky 
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1 Úvod  

Výrobní společnost, která chce být ve svém odvětví úspěšná a konkurenceschopná, 

musí mít zajištěný kvalitní a spolehlivý zdroj materiálních vstupů s minimalizací řetězce 

dodavatelů. Po té, co se stavební společnost HERKUL a.s. začala specializovat mimo 

pozemních staveb i na realizaci staveb dopravních, vznikl i zde poţadavek na sníţení počtu 

dodavatelů vyuţívaných pro dodávky směsí pro pokládku asfaltových vrstev komunikací. 

Proto, aby společnost byla schopná upevnit svoji pozici v tomto výrobním odvětví na trhu, 

musela postupně odbourat dodavatele materiálů a sluţeb. Po nákupu techniky, potřebné 

pro pokládku asfaltových směsí, zůstal poslední článek, který mohl ohrozit kvalitu a 

realizaci pokládky a to dodávka asfaltových směsí. V roce 2009 vznikl v managementu 

společnosti investiční záměr výstavby nové obalovny, která bude zajišťovat výrobu 

asfaltových směsí na pokládku konstrukčních vrstev pozemních komunikací. Od zahájení 

přípravných prací pro stavbu nové obalovny asfaltových směsí jsem se začala zajímat o 

proces výroby asfaltových směsí, environmentální dopady, o začlenění obalovny do 

systému kvality - integrovaného manaţerského systému (dále IMS) společnosti a do 

informačního systému IPOS (dále IS IPOS). Tento zájem se upevnil, kdyţ jsem se stala 

součástí přípravného týmu, který bude mít na starosti zavedení a certifikaci systému řízení 

výroby na nové obalovně asfaltových směsí. Bez řádné certifikace výroby asfaltových 

směsí na obalovně by výsledné produkty neměly na trhu poţadovanou záruku kvality a 

firma by tak své výrobky nemohla poskytovat širšímu okruhu zákazníků. Proto bylo nutné 

připravit v co nejkratším termínu podklady pro první certifikaci omezené řady výrobků, 

které obalovna mohla po zkušebním provozu nabízet zákazníkům a garantovat jim jejich 

kvalitu. V září roku 2009, tak proběhlo, po měsíčním zkušebním provozu nové obalovny, 

první kolo certifikace výroby. Nyní je nutné připravit kompletní podklady pro celkovou 

certifikaci systému řízení výroby a její implementace do IMS společnosti. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat analýzou procesů pro systém řízení výroby 

na obalovně asfaltových směsí, kdy na základě technologického procesu výroby 

asfaltových směsí vytvořím procesní mapu technologického postupu výroby. Náplní práce 

bude analýza rizik ovlivňujících proces výroby asfaltových směsí, stanovení kontrolních a 

zkušebních plánů. Cílem pak bude vytvoření dokumentů pro úspěšnou certifikaci obalovny 

a jejich začlenění do IMS společnosti HERKUL a.s. 
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2 Vytvoření procesní mapy technologického postupu výroby 

Stavební společnost HERKUL a.s., která je vlastníkem nové obalovny asfaltových 

směsí, působí v severočeském regionu od roku 1994. V současné době patří mezi 

nejvýznamnější stavební společnosti kraje a má téměř 200 kmenových zaměstnanců. 

Kvalitní provedení práce zajišťuje kvalifikovaný tým zaměstnanců i mnoţství referenčních 

staveb.  

2.1 Integrovaný manažerský systém ve společnosti HERKUL a.s. 

V České republice existuje systém pro řízení jakosti ve firmách ČSN EN ISO 

9001:2009, který zákazníkům pomáhá v orientaci na trhu a výběru mezi kvalitními 

dodavateli. Cílem společnosti HERKUL a.s. je neustálé zlepšování procesů v organizaci, 

jejich zprůhlednění a dosaţení maximálně spokojeného zákazníka. Proto se společnost 

v roce 2002 začala řídit normami Mezinárodní organizace pro normalizaci – normami ISO 

(Organization for Standardization International). Jako první byla ve společnosti přijata 

norma ISO 9001 Systémy managementu jakosti, která zajišťuje kvalitu výroby (QMS). 

Získáním tohoto certifikátu zvýšila společnost svoji konkurenceschopnost, došlo 

k upřesnění a zjednodušení organizačních procesů, firma mohla prokazovat svoji 

kvalifikovanost a účastnit se více výběrových řízení. V rámci řízení kvality výroby byl 

zaveden procesní model a zavedeno řazení dokumentů do I., II. a III. vrstvy.  

Později se norma ISO 9001 stala základem dnešního Integrovaného manaţerského 

systému společnosti (IMS), který se v současné době skládá z norem pro kvalitu výroby - 

ČSN EN ISO 9001:2009, ţivotní prostředí - ČSN EN ISO 14001:2005, bezpečnost práce - 

ČSN OHSAS 18001:2008, sociální odpovědnost - SA8000:2008 a bezpečnost informací - 

ČSN ISO/IEC 27001:2006.  

 ČSN EN ISO 9001:2009  

 Norma ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti pro systém 

managementu kvality (QMS) byla ve společnosti zavedena v roce 2002. V rámci přijetí 

normy bylo ve společnosti zavedeno procesní řízení výroby a všech činností společnosti, 

čímţ byla přesně stanovena odpovědnost, pravomoc a povinnosti zaměstnanců. Zároveň 

došlo k celkovému zprůhlednění řízených procesů organizace. Zavedením této normy 

získala firma moţnost jednoznačně prokázat svoji kvalifikovanost v oblasti kvality a 

přístupu k zákazníkovi a tím i moţnost uspět v konkurenčním prostředí, coţ následně vedlo 
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k jejímu dalšímu růstu a nutnosti stále se zdokonalovat. Proto byly ve společnosti přijaty 

další normy ISO. 

 ČSN EN ISO 14001:2005 

 Proto, aby firma prokázala svůj aktivní přístup k ochraně a prevenci znečišťování 

ţivotního prostředí, začlenila do manaţerského systému firmy v roce 2004 ČSN EN ISO 

14001:2005 Systém environmentálního managementu (EMS). Společnost tímto prokázala, 

ţe se ve všech svých činnostech chová tak, aby minimalizovala negativní dopady 

podnikové činnosti na ţivotní prostředí. Environmentální aspekty a profil se musí 

promítnout do chování všech zaměstnanců a řídící pracovníci musejí dbát na to, aby 

v souladu s filozofií normy ISO 14001 byly připravovány veškeré nové aktivity i produkty 

společnosti. Ochrana ţivotního prostředí je do IMS včleněna tak, aby 

podporovala ekonomický růst společnosti a zároveň společnost svojí činností 

minimalizovala dopady na ţivotní prostředí. Environmentální myšlení se tak prolíná všemi 

procesy řízení – přípravou, implementací i kontrolou. 

 ČSN OHSAS 18001:2008 

 K dalšímu rozšíření IMS došlo v roce 2005, kdy společnost přijala ČSN OHSAS 

18001:2008 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma navazuje na 

normy 9001 a 14001. Podstatou normy je nalezení všech noţných rizik, která by mohla 

vést k poškození zdraví osob pohybujících se na pracovištích. Řízení procesů v organizaci 

je tak podmíněno minimalizací moţných rizik a předvídání nebezpečných situací při všech 

funkčních činnostech v organizaci. Zvláštní důraz je kladen na prevenci. 

SA8000:2008 

V roce 2007 přijala společnost normu SA8000:2008 Systém sociální odpovědnosti 

podniku, která upravuje pracovní podmínky zaměstnanců dle příslušné legislativy. Pro 

zákazníka je tak zárukou, ţe firma přebírá společenskou odpovědnost za svou činnost a 

zaměstnance. 

ČSN ISO/IEC 27001:2006  

Poslední z norem, která byla začleněna do IMS společnosti v roce 2010 je ČSN 

ISO/IEC 27001:2006 Systém managementu bezpečnosti informací. Přijetím této normy se 

společnost zavázala nakládat s informacemi, které se ve firmě shromaţďují v souladu se 

zákonem 101/2000 Sb., ochrana osobních údajů a trestní odpovědnost dle § 178 trestního 

zákoníku 140/1961 Sb., neoprávněné nakládání s osobními údaji. 
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Společnost tak svým zákazníkům zaručuje, ţe nedojde ke znehodnocení, zneuţití či 

ztrátě informací a zároveň s nimi bude nakládáno tak, ţe budou shromaţďovány dle 

důleţitosti a bude s nimi nakládáno systematicky, coţ v budoucnu zaručí snadnou cestu 

k nalezení poţadovaných informací. 

Rozšíření IMS 

Společnost HERKUL a.s. se v rámci rozšíření IMS rozhodla kromě výše uvedených 

norem zahrnout a legislativně opatřit do svého manaţerského systému v roce 2009 

„recyklační plochu“, která vznikla v areálu společnosti. Dále bylo IMS rozšířeno o systém 

sledování výroby nestanoveného výrobku HE-DOK-01 - Drť z obalovaného kameniva. 

Tento výrobek je vyráběn během frézování starých asfaltových vrstev komunikací. 

Příručka Integrovaného manažerského systému 

Rekapitulací norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008, SA8000:2008 a ČSN ISO/IEC 27001:2006 je hlavní organizační 

dokumentace Příručka Integrovaného manaţerského systému (PIMS), která je závazným 

dokumentem v rámci celé organizace. 

PIMS byla zřízena pro zpřehlednění systémů managementu, který je ve společnosti 

realizován. Příručka obsahuje odkazy na další prováděcí dokumenty, které jsou v rámci 

IMS obsaţené v řízené dokumentaci. Tato dokumentace je řazena do I. aţ III. vrstvy a 

stanovuje organizační strukturu, postupy, pravomoc, odpovědnost, procesy a zdroje 

nezbytné pro realizaci systémů managementu. Za zpracování PIMS je odpovědný 

představitel vedení pro integrovaný manaţerský systém. Spolupracuje při tom s vedoucími 

jednotlivých oddělení, kteří jsou odpovědni za danou oblast nebo činnost. Odpovědnost 

vedoucích je určena na základě organizační směrnice platné pro činnosti související s 

kvalitou.  

2.1.1 IMS a přípravné práce pro výstavbu obalovny asfaltových směsí 

Firma, která chce získat certifikát ISO a následně po určité době být schopna tyto 

normy obhájit, musí po celou dobu své činnosti vést patřičné dokumenty a orientovat 

veškerou svoji činnost, tak aby byla v souladu s poţadavky norem ISO a legislativou. Je 

tedy nutné skloubit připravovanou výrobu obalovny asfaltových směsí a veškeré procesy 

s tím související s poţadavky příslušných norem ISO a s dokumenty IMS společnosti. 

Společnost si proto jiţ při výběru typu obalovny a od začátku její výstavby musela 

počínat tak, aby výrobní procesy obalovny byly zcela v souladu s veškerými zavedenými a 
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platnými normami, výsledný produkt splňoval příslušné technické parametry (mohl být 

certifikován) a zároveň celý proces výroby minimalizoval environmentální dopady.  

 Minimalizace environmentálních dopadů na ţivotní prostředí a nákladů na jednotku 

vyrobeného produktu, resp. 1 tunu asfaltové směsi bylo zajištěno výběrem prověřeného a 

zkušeného dodavatele obalovny - zařízení na obalování asfaltových směsí, společností 

AMMANN a volbou zemního plynu jako vhodné energie, potřebné pro výrobní proces 

s ohledem na minimalizaci emisí, dostupnost a následné provozní náklady výroby 

asfaltových směsí. 

2.2 Obalovna asfaltových směsí 

Obalovna asfaltových směsí je zařízení, ve kterém se ze vstupních materiálů vyrábí 

asfaltové směsi. Základními surovinami vstupujícími do výroby jsou drcené kamenivo, 

asfalt (někdy téţ bitumen) a jemně mletý vápenec (filer). Výrobní předpisy stanovují 

poměr mísení jednotlivých frakcí drceného kameniva, čímţ se docílí poţadovaný poměr 

vstupních surovin pro výrobu daného typu asfaltových směsí. Shodu s výrobními předpisy 

prověřují periodické laboratorní zkoušky. Výroba asfaltových směsí je od stanovení 

výsledného mnoţství a druhu směsi, po její nakládku na nákladní automobily, řízený a 

sledovaný proces z velínu obalovny. Vyrobené směsi se převáţejí na místo dalšího 

zpracování, kde jsou příslušnou mechanizací pouţity na pokládku jednotlivých 

konstrukčních vrstev pro stavbu pozemních komunikací, případně jejich oprav. 

Výběr typu obalovny s kapacitou 180 tun/hod vzešel z předpokládaného ročního 

výrobního objemu prací s pokládkou asfaltových směsí a stanovené finanční výše 

investice. V květnu roku 2009 tak byla v areálu společnosti HERKUL a.s. v Chanově u 

Mostu započata stavba základů nové obalovny firmy AMMANN Asphalt GmbH. 

 Technologická linka obalovny asfaltových směsí AMMANN UNIGLOBE 180 (SO 

01), umístění a obsluţné plochy znázorňuje obrázek 1, je tvořena deponiemi drceného 

kameniva a asfaltového recyklátu - frézovaný materiál (SO 02). Součástí technologické 

linky je velín a zásobník separačního oleje. Dále obsluţná rampa (SO 08 a SO 09). 

K zázemí patří další objekty, které slouţí jako příruční sklady, garáţe, laboratoř (SO 04), 

zásobník na vodu (SO 11) a silniční váha (SO 03) vč. zázemí obsluhy (SO 12). 
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Obrázek 1 Obalovna asfaltových směsí [4] 

2.2.1 Technologie a technologický proces výroby asfaltových směsí 

Technologická linka obalovny znázorněná schematicky na obrázku 2 se skládá ze 

vstupních základních dávkovačů drceného kameniva (šestikomorový řadový zásobník) – 

odkaz 01 na obrázku 2, dávkovacího pásu, sběrného pásu, odlučovače nadzrna, zaváţecího 

pásu, bubnové rotační sušičky (02) s hořákem spalujícím zemní plyn s filtračním 

odprášením tvořeného odlučovačem hrubého prachu (03), zásobních sil výplňového 
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materiálu (05) a vláknité látky – celulózy, vyhřívaných skladovacích nádrţí bitumenu (08), 

horkého korečkového elevátoru, šnekových dopravníků, prosévacího stroje, horkých 

minerálních sil, nákladních vozíků, mísících zařízení - hnětacích strojů (04) a sil na finální 

asfaltovou směs (06). Na výrobní linku bezprostředně navazuje řídící velín (07). 

Legenda: 

01 – předběţné dávkování 

02 – sušící zařízení 

03 – odprašovací zařízení 

04 – směšovací věţ a horký 

elevátor 

05 – zásobování plnivem 

06 – zásobníkové zařízení na 

směs 

07 – řídící centrum obalovny – 

velín 

08 – zásobování bitumenem 

                                                                                     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Obrázek 2 Technologická linka obalovny [5] 

Z deponií sypkého materiálu jsou minerální látky (drcené kamenivo) transportovány 

pomocí čelního kolového nakladače do šestikomorového řadového zásobníku, odkud jsou 

v závislosti na receptuře odebírány dávkovacím pásem. Sběrný pás přepraví odebranou 

směs minerálních látek přes odlučovač nadzrna, který vytřídí velká zrna před fází sušení, 

na podávací pás a dále přímo do rotační bubnové sušárny. Během průchodu bubnovou 

rotační sušárnou je materiál zahříván spalovacím zařízením, které se skládá z hořáku, o 

tepelném výkonu 13,9 MW a ventilátoru. Palivem je zemní plyn. Horkem dochází 

k odpaření vody obsaţené v kamenivu, probíhá proces sušení a kamenivo je předehříváno 

pro následující mísící proces. Prach a vodní pára, vznikající při sušení, jsou spolu se 
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spalinami odváděny přes zařízení filtračního odprášení, které se skládá z odlučovače 

hrubého prachu a tkaninového odlučovače hrubých znečišťujících látek, do výstupního 

komína obalovny s výškou koruny 12 m a průměrem 1 m. Podtlak při procesu odprášení 

zajišťuje ventilátor.  

Drcené kamenivo, ukládané odděleně v dávkovačích, je dle receptury v příslušném 

poměru dávkováno prostřednictvím regulovaných přepravních pásů, vybavených 

odlučovačem nadzrna a dopravováno po pásovém dopravníku do sušícího bubnu, kde 

probíhá proces sušení. Sušící buben je ohříván hořákem spalujícím zemní plyn. Proces 

sušení je regulován s ohledem na druh minerálu a jeho vlhkost. Jemné částečky nesené při 

odsávání odpadních plynů ze sušícího bubnu jsou odlučovány textilním filtrem 

s automatickým oklepem. Odloučené částečky jsou transportovány do zásobníku vlastního 

výplňového materiálu a pomocí šnekového dopravníku předány přes separační váhu dle 

receptury do minerální směsi. Usušené kamenivo je transportováno do prosévače, kde jsou 

zrna roztříděna dle velikosti a ukládána do komor (rukávů) pro horký minerál. Jednotlivé 

frakce kameniva jsou váţeny na minerální váze v poměru dle vyráběné receptury. Do 

hnětacího stroje je kamenivo dávkováno spolu s mletým vápencem a bitumenem. Po 

procesu mísení je asfaltová směs ukládána do izolovaných rukávů překládacích zásobníků 

nebo přímo do nákladních vozů.  

Mísící zařízení je řízeno mikroprocesorem. Komunikace obsluhy a řídícího systému 

je zajištěna pomocí akustické i optické signalizace, která zajistí kontrolu procesu. 

V průběhu procesu lze na monitoru s vizualizací technologického procesu sledovat 

nastavené a aktuální hodnoty. Tím je zajištěna kontrola a optimalizace průběhu výroby 

asfaltových směsí. Software pro vizualizaci technologického procesu a jeho řízení dodal 

výrobce technologie obalovny – společnost AMMANN Asphalt GmbH. 

Monitor v řídícím centru obalovny, na kterém je spuštěn během procesu výroby 

asfaltové směsi software s vizualizací technologického procesu, jsem znázornila na 

obrázku 3. Při provozu obalovny, tzn. během procesu výroby asfaltových směsí, musí být 

ve velínu stálá obsluha řídícího systému, která sleduje aktuální proces výroby, zná přesně 

technologický postup a mísící postupy jednotlivých směsí. Obsluha systému dává pokyn 

k zahájení procesu výroby, zadává mnoţství vyráběné směsi, v rozhodném okamţiku dá 

pokyn pro vstup komponentů do výroby a dává pokyn k naloţení vyrobené směsi. Proces 

výroby směsí je procesem automatizovaným, přítomnost lidského faktoru je nezbytná. 
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Obrázek 3 Vizualizace technologického procesu 
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 V rámci přípravných prací bylo nutné zřídit samostatnou přípojku zemního plynu 

s kapacitou, která bude plně pokrývat provozní potřeby obalovny. Spotřeba zemního plynu 

se při maximálním vytíţení obalovny pohybuje rozmezí 500-600 m3/hod. Denní spotřeba 

zemního plynu se tak můţe pohybovat kolem 4 000 m3 zemního plynu, coţ jen pro 

představu plně pokryje celoroční spotřebu zemního plynu běţného rodinného domu. 

Stávající středotlaká přípojka zemního plynu do areálu společnosti nebyla na tak velkou 

spotřebu dimenzována, proto bylo nutné zřídit novou, vysokotlakou přípojku plynu a 

zajistit s distributorem zemního plynu smlouvu na dodávku poţadovaného denního objemu 

plynu. 

Společnost AMMANN Asphalt GmbH, která byla dodavatelem technologické linky 

obalovny asfaltových směsí AMMANN UNIGLOBE 180 předala po proškolení obsluhy 

obalovny společnosti HERKUL a.s. uţivatelský manuál pro obsluhu a řízení obalovny. 

Vzhledem k objemnosti tohoto manuálu by bylo takřka nemoţné, se v něm během provozu 

rychle orientovat, proto byla nutnost vytvořit přehlednou procesní mapu. 

2.3 Procesní mapa 

Základem úspěchu výroby kvalitních asfaltových směsí je dokonalá znalost 

výrobního procesu, kvalitní vstupní materiály a kvalifikovaná obsluha výrobní linky 

obalovny. 

Procesní mapa technologického procesu výroby asfaltových směsí vzniká proto, aby 

se obsluha obalovny dokázala snadno a rychle orientovat v procesním cyklu výroby 

asfaltových směsí. Je proto jedním z nejdůleţitějších dokumentů. Procesní mapa bude 

slouţit rovněţ jako jeden ze základních dokumentů, který je určen jako podklad pro 

certifikační orgán při posuzování systému řízení výroby asfaltových směsí. 

Dílčí procesy, na které lze proces výroby asfaltových směsí rozdělit, tvoří základ 

vznikající procesní mapy. Samotné procesy budu dělit do čtyř zón, které představují 

příslušný proces výroby. První zónu procesní mapy budou tvořit materiály, které vstupují 

do výroby, druhou samotný proces výroby asfaltových směsí, třetí pak zkoušky výrobků a 

výstupní kontroly a do čtvrté zóny zařadím expedici asfaltových směsí a jejich dopravu na 

místo dalšího (konečného) zpracování. Tyto zóny na sebe vzájemně navazují, prolínají se a 

jsou na sobě závislé. Jednotlivé dílčí činnosti musejí být v souladu s IMS společnosti. 

Veškeré procesy při výrobě asfaltových směsí, které budou v procesní mapě znázorněny, 
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jsou v praxi realizovány s ohledem na výsledný produkt, který musí splňovat veškeré 

normou předepsané hodnoty, zároveň musí celý proces probíhat tak, aby firma mohla 

získat osvědčení od certifikačního orgánu na systém řízení výroby. 

Veškeré prvky, které budou pouţity pro tvorbu procesní mapy, jsou popsány v 

následující legendě na obrázku 4. Procesní mapu budu vytvářet za pomocí softwaru 

Chartist 5.2 Professional Edition, který je určen pro tvorbu vývojových diagramů, schémat 

a grafů.  

Tabulka 1 Popis legendy procesní mapy 

 

 

Incoming material – vstupní produkty: zkoušky typu a 

vstupní produkty, které tvoří drcené kamenivo, mletý 

vápenec a bitumen 

Production and inspection area – výroba: označení procesu, 

kdy dochází k výrobě asfaltové směsi 

Inspection – kontrola: vstupní a výstupní kontrola materiálů, 

odebrání zkušebních vzorků, pohledová kontrola jakosti, 

kontrola procesu výroby 

COP – kontrolní plán: plán zkoušek, které musejí být 

periodicky během procesu výroby prováděny 

 

STO – skladování: proces, kdy je vstupní materiál přechodně 

uskladněn a vyrobená směs uloţena do sila 

HAN – manipulace: přemístění vstupních materiálů a 

vyrobené asfaltové směsi 

SHE – speciální přepravní zařízení: přeprava bitumenu a 

mletého vápence 

PAC – balení: proces přípravy asfaltové směsi na přepravu – 

naloţení a zakrytí nákladu plachtou 

CLE – čistota produktu a/nebo pracovního prostředí: vstupní 

materiály ani vyrobená směs nesmí být znečištěny 
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Obrázek 4 Legenda procesní 

mapy  

SHS – zvláštní poţadavky pro citlivé produkty: platí pro 

skladování bitumenu, mletého vápence a asfaltové směsi 

MLS – značení a štítkování vč. bezpečnostních výstrah: 

provádí se v souladu s technologickými předpisy a BZOP 

SLC – řízení ţivotního cyklu a obrátky skladování: nutné 

pro kontrolu správnosti průběhu procesů 

SHH – zvláštní poţadavky na nebezpečné materiály: 

bitumen je skladována při teplotě 180 °C 

PDP – ochrana dokumentů spojených s produktem: kontrola 

vedení a archivace příslušných dokumentů 

MCH – kontrola způsobilosti zařízení: dle plánu kontroly 

váţních zařízení → správné dávkování surovin 

FPC – proces kontroly produktu: kontrola vyrobené 

asfaltové směsi – zkušební vzorky 

ID – kontrola dokumentace: periodická kontrola vedení 

dokumentace, jejíţ vedení je stanoveno v dokumentaci na 

podporu řízení systému kvality 

SAM – pouţití mezních vzorků: odběr zkušebních vzorků 

vstupních materiálů při jejich uskladnění, před vstupem do 

procesu a odběr vyrobené směsi před její expedicí. Mezní 

vzorky jsou vţdy předány akreditované laboratoři k analýze. 

2.3.1 ZÓNA 1 

Jiţ při vzniku investičního záměru muselo být stanoveno, kolik tun asfaltových směsí 

ročně chce firma vyrobit. Od tohoto cíle, se jiţ odvíjel výběr typu obalovny, kapacita 

mnoţství zásobníků na vstupní materiály a tím i zajištění potřebného mnoţství těchto 

vstupů do výroby. Zároveň je třeba si uvědomit, ţe asfaltovou směs nelze vyrábět „na 

sklad“, protoţe její zpracovatelnost, po dokončení procesu výroby, nesmí do doby 

pokládky přesáhnout 3,5 hodiny. Společnost tak bude muset výrobu asfaltové směsi vţdy 

přesně plánovat a výrobu neustále přizpůsobovat poptávce a klimatickým podmínkám. 

Do Zóny 1 jsem zahrnula veškerou činnost, kterou je zapotřebí koordinovat tak, aby 

materiály, které vstupují do výrobního procesu, měly poţadovanou kvalitu a byly 
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k dispozici v dostatečném mnoţství pro zajištění plynulého procesu výroby a uspokojení 

poptávky. Kaţdý výrobce, který se rozhodne vstoupit na trh se svým produktem, musí mít 

předem stanoveno - co chce vyrábět, pro koho a kolik toho je schopen vyrobit. Od toho se 

odvíjí přípravné práce od výběru typu obalovny, přes smluvní zajištění vstupních materiálů 

do výroby aţ po plán výroby a zajištění odbytu.  

Zkoušky typu (receptury) asfaltových směsí 

Veškeré materiály, které vstupují do výroby a procesy, které během výroby 

asfaltových směsí probíhají, musejí být řízeny tak, aby finální produkt, tedy směs, 

odpovídala normám ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 

21: Řízení výroby u výrobce a ČSN EN ISO 9001:2009 systémy managementu kvality.  

Norma ČSN EN 13108-21 je normou pro kontrolu řízení výroby u výrobce. Stanoví 

nejen poţadavky na systém jakosti při řízení výroby na obalovnách a veškeré náleţitosti 

pro jeho zabezpečení. Stanovuje také podmínky při provádění kontrolních zkoušek a 

zahrnuje dovolené odchylky u kontrolních zkoušek a opatření, která je zapotřebí provést 

při jejich nedodrţení. 

Pokud bude proces výroby asfaltových směsí probíhat dle pokynů dodavatele linky 

obalovny firmy AMMANN, měl by výsledný produkt splňovat poţadavky na kvalitu dle 

obou norem. Receptury na přípravu jednotlivých typů asfaltových směsí byly zpracovány 

společností NIEVELT - Labor Praha, spol. s r.o. Systém na řízení výroby, který kontroluje 

dodrţení jednotlivých technologických kroků, byl dodán firmou AMMANN. Celý proces 

výroby asfaltových směsí je tedy automatizovaný. Obsluha obalovny musí být řádně 

proškolena, znát přesně technologické procesy a musí mít zkušenosti s obsluhou výrobní 

linky i výrobou samotnou. 

Během zkušebního provozu obalovny byly první asfaltové směsi vyráběny dle 

receptur dodaných smluvní laboratoří NIEVELT - Labor Praha, spol. s r.o. Aby bylo 

moţné výrobek certifikovat, je zapotřebí kaţdý nově vyrobený typ směsi podrobit 

laboratorní expertize, normovací zkoušce. Zkouška typu se navrhuje dle druhu poţadované 

směsi, v souladu s normami ČSN EN 13108-X Asfaltové směsi – Specifikace pro 

materiály. Kdy pro kaţdý typ směsi existuje samostatná norma, s danými poţadovanými 

hodnotami. Tyto hodnoty jsou porovnány s laboratorním rozborem vyrobené směsi. Podíl 

jednotlivých sloţek směsi musí být v povoleném minimálním a maximálním rozmezí dané 

normy, v opačném případě je vzorek vyhodnocen jako neshoda. Pokud dojde k neshodě 
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s normou, je dle návrhu laboratoře, která vzorek posuzovala, upravena receptura pro daný 

typ směsi. Nově vyrobený vzorek je opakovaně podrobován laboratorní expertize, dokud 

nevyhoví poţadavkům normy. 

Protokol zkoušky typu, který vypracovává laboratoř NIEVELT - Labor Praha, spol. s 

r.o., typu asfaltové směsi ACP 22 S je zařazen do Přílohy 3.  

Do procesu certifikace systému kvality na nové obalovně, budou zařazeny typy 

asfaltových směsí, které budou mít prověřenou zkoušku typu s kladným hodnocením 

laboratorního protokolu. Aby bylo moţné protokoly o shodě s recepturami předloţit 

certifikačnímu orgánu při certifikaci, musela jsem během sledovaného období výsledky 

zkoušek typu zaznamenávat a sledovat procento chybovosti.  

Vyrobené směsi během tohoto zkušebního procesu nesmí být pouţity na pokládku 

vrstev veřejných komunikací. Vyrobený materiál byl pouţit na zpevnění obsluţných ploch 

kolem nové obalovny, v areálu společnosti a z části byl recyklován. 

Kamenivo 

Počátečním záměrem společnosti HERKUL a.s. bylo vyrobit 80 tisíc tun asfaltových 

směsí ročně. S tímto záměrem byla uzavřena smlouva s kamenolomy na roční dodávku 

drceného kameniva. Tím byla zajištěna dodávka potřebného mnoţství kameniva i 

garantována cena dodaného materiálu. Drcené kamenivo je v označených zastřešených 

boxech skladováno dle příslušné frakce, a to frakce 0-4, 4-8, 8-11, 8-16 a 11-22. 

Počínaje dopravou kameniva do areálu společnosti se veškeré další procesy řídí 

kontrolním plánem. Kvalita kameniva, které bude vstupovat do procesu výroby, je tak 

důleţitým prvkem, který nejvíce ovlivní jakost vyrobené asfaltové směsi. Vstupní kontrola 

je řízena v přímé návaznosti na technologický postup výroby asfaltových směsí. Kamenivo 

je v areálu uskladněno do boxů, které jsou označeny příslušnou zrnitostí. Skladování 

kameniva musí být zajištěno před povětrnostními vlivy, zejména před dešťovými sráţkami 

či případným znečištěním, za tímto účelem byly boxy na jeho uskladnění opatřeny 

střechami, coţ zajistí jeho ochranu před sráţkami a sníţí se vlhkost kameniva, které 

vstupuje do sušícího boxu a tím značně klesne i spotřeba energie při procesu sušení. 

 Kamenivo je z krytého boxu strojním nakladačem přemístěno do násypky výrobní 

linky, která je opatřena označením totoţné frakce, jaké je přepravované kamenivo. 

Z tohoto zásobníku jiţ kamenivo vstupuje do samotného procesu výroby asfaltové směsi – 
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Zóny 2. Mnoţství kameniva a typ, který nakladač doplňuje do násypek výrobní linky 

zadává obsluze nakladače obsluha řídícího systému z velínu obalovny. 

Zkoušky typu asfaltových směsí se prolínají všemi procesy při výrobě 

asfaltových směsí, i když přímo na ně žádný další proces nenavazuje. Pro větší 

přehlednost a důraz na tento nezbytný proces, jsem je zařadila na počátku procesní mapy, 

tedy na úroveň vstupních materiálů. Spolu s kamenivem tvoří levou část Zóny 1 procesní 

mapy, která je znázorněna na obrázku 5. Vstupní materiály dělím v Zóně 1 na dvě části – 

levou a pravou, resp. kamenivo a výplňový materiál s bitumenem. Toto dělení jsem zvolila 

z důvodu odlišného způsobu skladování, jiných vstupních kontrol i jiných procesů před 

procesem mísení. Tedy do doby, neţ tvoří celek – asfaltovou směs. K tomuto kroku dojde 

v závěru Zóny 2. Celkový pohled na zónu 1 představuje obrázek 7. 

 

Obrázek 5 Zóna 1 - Zkoušky typu, kamenivo 



Bc. Marcela Pondělíčková: Projekt certifikace systému řízení obalovny asfaltových směsí 

2011                                                                                                                                      16 

Výplňový materiál, asfaltová pojiva 

 Druhým základním materiálem, který vstupuje do výroby asfaltové směsi je 

výplňový materiál – mletý vápenec (CaCO3), někdy téţ nazývaný filer. Spolu s výplňovým 

materiálem mohou být dle druhu vyráběné asfaltové směsi přidány do výroby vláknité 

látky a aditiva, pouţívají se při výrobě modifikovaných asfaltových směsí, případně 

barviva. Posledním vstupním materiálem je ţivičné pojivo. Asfalt neboli bitumen je 

označení pro viskózní, tmavou směs organických substancí, získanou v ropných rafinériích 

ze zbytků při výrobě pohonných hmot a lehkých topných olejů. Bitumen je plněn do 

vyhřívaných skladovacích nádrţí speciálními cisternami dodavatele. Na pracovní teplotu 

(180°C) je zahříván elektrickými přímotopnými spirálami. Na uvedených materiálech je 

při jejich vstupu do areálu prováděna vstupní kontrola a váţení. 

Procesy probíhající od přijetí výplňového materiálu a asfaltového pojiva, po jejich 

dočasné uskladnění jsem zařadila do levé části Zóny 1 a jsou znázorněny na obrázku 6.  

 

Obrázek 6 Zóna 1 - Výplňový materiál, asfaltová pojiva 

 Dokumenty, které souvisejí s dodanými materiály – mletým vápencem, ţivicí i 

kamenivem musí být řádně evidovány a archivovány tak, aby byla zajištěna potřebná 

ochrana dokumentů těchto produktů a bylo moţné jejich předloţení certifikačním orgánům 

k nahlédnutí. 

 Spojením obrázku 5 a obrázku 6 jsme vytvořila stručný přehled procesů, které 

budou probíhat v rámci Zóny 1 u vstupních materiálů. Tento stav je znázorněn na obrázku 

7. Návaznost Zóny 1 na zónu následující - Zónu 2 spočívá v napojení procesů 

z kontrolních bodů, jimiţ Zóna 1 končí. 
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Obrázek 7 Procesní mapa - Zóna 1 
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2.3.2 ZÓNA 2 

Během procesu výroby asfaltové směsi vstupují do výroby postupně všechny 

materiály v poměru a pořadí dle technologického postupu výroby asfaltové směsi a dle 

receptury na konkrétní směs. Jako první začíná manipulace s kamenivem, které je ze 

zásobníků v poţadovaném mnoţství a poměru jednotlivých frakcí pásovým dopravníkem 

přesouváno do bubnu sušárny. Dávkování kameniva musí být přesné, proto musejí být 

váhy kalibrovány a pravidelně přezkušovány.  Zařízení, která zajišťují přepravu materiálu 

do bubnu sušárny, podléhají kontrolám způsobilosti zařízení. 

V bubnu sušárny dochází k sušení kameniva, jeho zahřívání, odprašování, třídění do 

frakcí a přesnému dávkování jednotlivých frakcí. Do horkého kameniva je dle druhu 

vyráběné směsi přimíchán drcený vápenec, popř. další příměsi a potřebné mnoţství 

bitumenu. Vyrobená směs je z mísícího centra přemístěna do sila pro finální asfaltovou 

směs, kde můţe být skladována maximálně dvě hodiny. Do uplynutí této doby musí být 

realizována překládka směsi na dopravní prostředek, který vyrobenou směs dopraví na 

místo pokládky. Pokládka asfaltové směsi musí být realizována do 3,5 hod od ukončení 

procesu výroby, tedy od doby, kdy je vyrobená asfaltová směs uskladněna v silu linky 

obalovny. Vyrobená směs musí být okamţitě po překládce na dopravní prostředek, aţ do 

ukončení převozu na místo určení, zakryta. Dopravní prostředky jsou před naloţením 

vystříkány speciálním olejem BISOL, tím se zajistí snadné vyklouznutí směsi z auta 

v místě pokládky – směs se nepřilepí na korbu. 

Popsané procesy Zóny 2 jsem do vytvářené procesní mapy dělila na této úrovni opět 

na levou a pravou část v přímé návaznosti na dělení procesů ze Zóny 1. Procesy souvisejí 

s kamenivem, jsou zachyceny v levé části obrázku 8, s vápencem a asfaltem jsou na pravé 

části na obrázku 8. Obrázek 8 je rovněţ celkovým pohledem na základní procesy Zóny 2. 

Závěr Zóny 2 související s výrobou tvoří mísení materiálů, tedy dochází ke spojení vstupů 

s levé a pravé části. Materiály jsou zpracovány na finální produkt, proto nebudu Zónu 3 

dělit na levou a pravou část, ale procesy budou probíhat současně. Z obrázku 8 je rovněţ 

patrné, ţe v jeho levé části navazuji na předchozí zónu procesem manipulací s drceným 

kamenivem. Kamenivo je teprve v této fázi přemístěno do zásobníků obalovny a začíná 

jeho zpracování. Kdeţto mletý vápenec a asfaltové pojivo je jiţ uloţeno v zásobnících 

obalovny, kde je po celou dobu přechodného uskladnění uchováváno v podmínkách, které 

umoţní jeho přímý vstup do výroby během procesu mísení. 
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Obrázek 8 Procesní mapa - Zóna 2 
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2.3.3 ZÓNA 3 

Vyrobený produkt musí být podroben výstupní kontrole, dle kontrolního plánu a 

způsobem, který odpovídá procesu kontroly produktu. V praxi to probíhá tak, ţe po výrobě 

kaţdých 80 tun asfaltové směsi je odebrán zkušební vzorek, který je předán nezávislé 

akreditované laboratoři na přezkoumání. Tento mezní vzorek je podroben důkladné 

expertíze. Výstupní kontrola slouţí k ověření, zda během procesu výroby byly dodrţeny 

technologické postupy výroby asfaltových směsí. 

Dle druhu vyráběné směsi musí mít směs v momentě naloţení na nákladní vozy 

teplotu, kterou ji předepisuje norma. Teplota se pohybuje v rozmezí 180 – 185 °C. 

Výstupní teplota výrobku je periodicky kontrolována, o zkouškách jsou vedeny příslušné 

záznamy. Kontrola teploty se provádí kalibrovaným teploměrem s délkou zapichovacího 

čidla teploměru 30 cm. Kontrolou teploty lze ověřit dodrţení technologického postupu 

výroby směsi a rovněţ zákazníkovi garantovat, ţe dodaná směs má stanovené teplotní 

parametry pro její další zpracování. Obsluha výrobní linky obalovny je na přání zákazníka 

povinna kdykoliv provést kontrolní měření teploty nakládané asfaltové směsi. Po ukončení 

nakládky asfaltové směsi na nákladní vozy, kdy je náklad řádně zakryt plachtou a 

připraven tak na přepravu na místo dalšího zpracování, musí proběhnout proces váţení. 

Mostní váha musí být kalibrovaná a dle zákona o metrologii pravidelně kontrolována 

přesnost váţení. Zváţením nákladu je odběrateli garantována dodávka poţadovaného 

mnoţství (tun) asfaltové směsi a zároveň je informace o mnoţství vyrobené a prodané 

asfaltové směsi importována do ekonomické a výrobní části informačního systému 

společnosti. Procesy, které jsem zařadila do Zóny 3, jsou schematicky znázorněny na 

obrázku 9. V této části procesní mapy je jiţ zřetelně patrné spojení vstupních materiálů v 

celek. Procesy zachycené na obrázku 9 probíhají po té, co je asfaltová směs vyrobena a 

zónu 3 opouštějí v momentu, kdy dojde ke zváţení naloţených nákladních vozů. 

Do Zóny 3, jak je patrné z obrázku 9, jsem vloţila procesy tak, aby bylo patrné, které 

činnosti jsou v této fázi výroby asfaltových směsí prioritní. Po ukončení procesu mísení je 

důleţitá kontrola vyrobené směsi, proto jsem do Zóny 3 zařadila prvek výstupní kontrola, 

který bude na tuto povinnost upozorňovat. Následuje opatření výrobku CE štítkem, jako 

garance shody výrobku s odpovídající normou. Posledním prvkem, který jsem do Procesní 

mapy v této zóně zařadila, je nakládání výrobku na nákladní vozy a zváţení nákladu na 

mostní váze a opatření nákladu dodacím listem. 
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Obrázek 9 Procesní mapa - Zóna 3 

2.3.4 ZÓNA 4  

 Zváţená asfaltová směs je opatřena dodacím listem a po řádném zabezpečení 

přepravována na místo pokládky, kde směs vstupuje do dalšího procesu výroby a to 

samotné pokládky jednotlivých vrstev pozemních komunikací. Proces expedice a dodání 

Zóny 4 tak, jak ho budu komponovat do procesní mapy, je na obrázku 10.  

 Na závěr procesní mapy, a tedy i celého procesu výroby, jsem zařadila vyrobený 

produkt – asfaltovou směs. 
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Obrázek 10 Procesní mapa - Zóna 4 

Spojením zóny 1-4 jsem vytvořila základní procesní mapu, která ve zjednodušené 

formě znázorňuje procesy, které při výrobě asfaltových směsí probíhají. Základní procesní 

mapu z obrázku 11 budu vyuţívat i během vytváření dalších podkladů pro certifikaci 

systému řízení na obalovně asfaltových směsí i při jejich následném začlenění do systému 

kvality společnosti. Je to kostra s nejdůleţitějšími základními procesy, které jsem sestavila 

z celkového technologického postupu výroby směsí. 

Po té, co provedu analýzu rizik, které mohou negativně ovlivnit výrobu asfaltových 

směsí, stanovím opatření a doplním procesní mapu o moţná rizika a kontrolní body. 

Procesní mapu dokončím začleněním dokumentace, kterou budu připravovat pro 

certifikaci, do systému kvalitu firmy. Systém kvality musí být provázaný se všemi 

výrobními procesy společnosti, proto zahrnu do finální procesní mapy odkaz na tento 

systém. 

Procesní mapa, bude po jejím kompletním dopracování slouţit během procesu 

certifikace jako stěţejní podklad pro hodnocení řízení výroby asfaltových směsí na 

obalovně, tak následně pro obsluhu výrobní linky obalovny jako schematicky, graficky 

zpracovaný technologický postup. Proto jsem při zpracování procesní mapy postupovala 

tak, aby i z celkového pohledu na základní procesní mapu byly hranice mezi jednotlivými 

zónami snadno rozpoznatelné. Základní procesní mapu jsem vytvářela tak, aby z ní bylo na 

první pohled parné, kdy dojde ke spojení vstupních materiálů a provázanosti procesů, které 

probíhají během výroby asfaltových směsí. 
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Obrázek 11 Základní procesní mapa 
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3 Analýza rizik ovlivňujících negativně výrobní proces 

Výrobní proces asfaltových směsí se řídí normou ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi 

– Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby u výrobce a je zaloţen na 

poţadavcích normy ISO 9001. Negativní vliv na kvalitu výroby můţe mít lidský faktor, ale 

i nekvalitní vstupní materiály, nedodrţení technologických postupů při výrobě, chybně 

fungující technologie, nepříznivé povětrnostní vlivy, nekoordinovaná výroba, chybný 

způsob přepravy, nekvalitní zpracování atd. Rizika, která mohou negativně ovlivnit 

výrobní proces a tím sníţit kvalitu vyráběné asfaltové směsi, je zapotřebí vhodně zvolenou 

prevencí odstranit, popř. eliminovat. 

3.1 Rizika ovlivňující výrobní proces asfaltových směsí 

Vznikající procesní mapa by v sobě měla mít zakomponovány kontroly a 

dokumenty, které je během procesu výroby zapotřebí sledovat a dodrţovat jejich evidenci. 

Procesní mapa bude během procesu výroby slouţit jako návod v jednotlivých etapách 

výroby asfaltových směsí. Rizik, která mohou ovlivnit kvalitu výroby asfaltových směsí, si 

musí být obsluha nové obalovny plně vědomá. Tato rizika musejí být do procesní mapy 

zakomponována formou nařízení, doporučení a kontrol. Obsluha obalovny bude řádně 

proškolena, aby se jejich výskyt během procesu výroby eliminoval. Jedná se o následující 

opatření: 

 Vstupní a průběţná kontrola jakosti materiálů 

 Kontrola CE štítků a kontrola prohlášení o shodě 

 Výstupní kontrola vyrobené asfaltové směsi 

 Procesní kontrola produktu 

 Kontrola dokumentace 

 Kontrolní plán 

 Kontrola způsobilosti zařízení 

 Řízení ţivotního cyklu a obrátky skladování 

 Čistota produktu a pracovního prostředí 

 Zvláštní poţadavky na citlivé produkty 

 Zvláštní poţadavky na nebezpečné materiály 

 Značení a štítkování včetně bezpečnostních výstrah 
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 Kontrola způsobu skladování 

 Ochrana dokumentů spojených s produktem 

 Pravidelné odebírání vzorků 

 Laboratorní zkoušky 

 Kalibrace váţících zařízení 

 Kalibrace sít a teploměrů 

Uvedená kontrolní opatření budu v procesní mapě zobrazovat v příslušných fázích 

výroby. Mohou se opakovat, avšak způsob jejich provedení a kontroly se liší dle 

příslušného výrobního procesu. V následujících podkapitolách budu proto analyzovat 

proces výroby asfaltové směsi, v návaznosti na vytvořenou základní procesní mapu 

(obrázek 11, strana 24), kterou jsem vytvořila a popsala v kapitole 2, po jednotlivých 

zónách a příslušných procesech. V závěru pak vţdy navrhnu doplnění příslušné zóny a 

kontrolní opatření, která budou upozorňovat na moţná rizika, která vzejdou z analýzy 

konkrétního procesu. 

3.1.1 Zkoušky typu, vstupní materiály, vstupní kontroly (Zóna 1) 

Zkoušky typu 

Nezbytné před zahájením výroby jsou provedené zkoušky typu. Tyto zkoušky tvoří 

základ pro kvalitní výrobky odpovídající normě ČSN EN 13108-21. O prováděných 

zkouškách je nutné vést důkladnou dokumentaci, která musí být certifikačnímu orgánu 

nebo zákazníkovi kdykoliv na poţádání předloţena k přezkoumání. Proto jsem do procesní 

mapy v Zóně 1 doplnila k prvku „Zkoušky typu asfaltových směsí“ prvek „ID“ – kontrola 

dokumentace. Doplnění, které jsem provedla je patrné na obrázku 12. Pod prvek „Zkoušky 

typu asfaltových směsí“ jsem dále připojila prvek s odkazem na moţnou podporu při řešení 

potíţí na dodavatele softwaru i výrobní linky – společnost AMMANN. 

Vstupní materiály 

Vstupní materiály tvoří základ pro výrobu asfaltových směsí. Důraz je proto třeba 

klást na dostatečné zásobení kvalitním materiálem a správné skladování. Nutné je zajistit 

dodávku materiálů v dostatečném mnoţství před zahájením samotné výroby. Poţadované 

mnoţství je potřeba stanovit v poměru k mnoţství předpokládaného objemu vyrobené 

směsi. Na jednu tunu asfaltové směsi je zapotřebí cca 800 kg drceného kameniva, 180 kg 

asfalt, 20 kg mletého vápence. Obalovna je schopna vyrobit denně přes 1000 tun. 
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Vyráběné mnoţství bude zapotřebí plánovat denně s ohledem na povětrnostní podmínky a 

aktuální poptávku. Plán zásobování nelze sestavit na delší časové období. Během hlavní 

sezóny výroby směsí je nezbytná denní komunikace s dodavateli materiálů a jejich 

flexibilní reakce na aktuální mnoţství poptávky. Důleţité pro zajištění plynulé výroby 

asfaltových směsí je třeba uzavřít smlouvy s více prověřenými dodavateli a stanovit 

následující poţadavky na vstupní materiály: 

 Dodací list 

 Shoda dodaného materiálu s písemnou objednávkou 

 Řádné označení dodaného materiálu 

 Prohlášení o shodě 

 Odběry kontrolních vzorků a porovnání shody dle příslušné normy u nových 

zdrojů 

 CE štítky 

 Řádné označení dodaného materiálu 

 Předloţení zkoušky typu 

 Odběry kontrolních vzorků 

 Porovnání shody dle příslušné normy u nových zdrojů 

 Vizuální kontrola shody 

Při vstupu materiálu do areálu společnosti je třeba klást důraz na jeho evidenci a před 

jeho uskladněním je zapotřebí provézt následující procesy: 

 Váţení 

 Evidence mnoţství do IS 

 Kontrola CE štítku  

 Kontrola prohlášení o shodě 

 Odběry vzorků dodaného materiálu 

 Laboratorní zkoušky 

 Kontrola správnosti skladování 

 Značení a štítkování 

 Bezpečnostní výstrahy 

 Ochrana dokumentů spojených s materiálem 
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Rizikovým procesem je uskladnění, kdy může dojít vlivem neodborné 

manipulace s uskladněným materiálem nebo špatným skladováním k jeho snadnému 

znehodnocení. Jednotlivé materiály mají rozdílné požadavky na způsob uskladnění. 

Rizika a návrh opatření proto pro každý skladovaný vstupní materiál – drcené 

kamenivo, výplňový materiál, bitumen a pro přísady stanovím samostatně. 

Drcené kamenivo 

Důleţité pro dovezené kamenivo, aby bylo moţné ho zařadit do procesu výroby, je 

to, ţe musí být dodavatelem opatřeno ES prohlášením o shodě a CE štítkem, který 

garantuje jeho kvalitu. Kaţdá dodávka kameniva musí být opatřena dodacím listem. Dále 

musí být převáţena kalibrovanou váhou. Převáţení je potřebné, nejen z důvodu kontroly 

dodavatele, ale i proto, aby byla přesná evidence o mnoţství materiálu, který je pouţitelný 

pro výrobu. 

Za tímto účelem byla ve společnosti zřízena kalibrovaná mostní váha o nosnosti 60 

tun s neautomatickou činností. Zařízení mostní váhy je obsluhováno kvalifikovaným 

zaměstnancem, který obsluhuje software váhy a získané hodnoty poté exportuje do 

informačního systému společnosti. Tím je docíleno centrálního řízení dodávek materiálu.  

Ze zásobníků kameniva jsou odebírány vzorky, aby bylo zamezeno případnému 

znehodnocení materiálu při jeho skladování či záměně kameniva, při jeho přemísťování 

z boxů do zásobníků. Tím by mohlo dojít k nedodrţení technologického procesu a výrobek 

by neměl poţadované parametry. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu o 

zkouškách. 

Z uskladněného materiálu (kameniva) je odebrán vzorek, který je předán do 

akreditované laboratoře a podroben analýze. 

Po zmapování procesů, kterými drcené kamenivo prochází, jsem analyzovala 

možná rizika a navrhla následující opatření: 

 Rizika, která jsem stanovila: 

 Špatné zatřídění frakce 

 Smísení jednotlivých frakcí 

 Znehodnocení povětrnostními vlivy 

 Znečištění organickými a anorganickými látkami 

 K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Zřetelné označení úloţných boxů číslem příslušné frakce 
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 Pohledová kontrola 

 Kontrolní odběry vzorků 

 Laboratorní zkoušky 

 Zkouška zrnitosti 

 Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci 

 Zabezpečení proti povětrnostním vlivům 

V návaznosti na výše uvedená rizika a jejich možná opatření jsem do základní 

procesní mapy, do její levé časti Zóny 1, doplnila prvky, které by měly na tyto rizika 

u kameniva upozorňovat a sloužit jako prevence před jejich vznikem. Doplněnými 

prvky jsou u vstupní kontroly a váhy - protokol kalibrace vah, prohlášení ES a CE štítek, 

kontrolní zkušební plán (COP), prvek ID a ochrana dokumentů (PDP), dodací list. U 

skladování došlo k doplnění o manipulaci (HAN), čistotu produktu (CLE), značení 

(MMLS), skladování (STO) a přepravní zařízení (SHE). Vstupní kontrolu jsem doplnila o 

upozornění na řízení případných neshod, protokoly o zkoušce, COP a pouţití mezních 

vzorků (SAM). 

Opatření, která jsem do procesní mapy ke kamenivu doplnila, jsem znázornila na 

obrázku 12.  

 

Obrázek 12 Zóna 1 - zkoušky typu, drcené kamenivo - doplnění opatření 
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Výplňový materiál, bitumen, přísady 

 Vápenec, bitumen a příměsi musejí v první řadě projít procesem váţení a vstupní 

kontrolou v součinnosti s kontrolním plánem. Proces váţení materiálu musí být pokaţdé 

evidován v protokolu váţení, to se týká i kameniva. Váha musí být kalibrovaná a její 

kalibrace je ověřována kaţdé 2 roky. Materiály musejí být od dodavatele vybaveny ES 

prohlášeními o shodě a CE štítky, aby byla zaručena jejich kvalita. Důleţitou součástí 

dodávky fileru a bitumenu jsou bezpečnostní listy, které obsahují informace, ţe materiál 

neobsahuje zdraví škodlivé látky a příměsi, které by měly negativní dopad na ţivotní 

prostředí. Nezbytné jsou při dodávce materiálu dodací listy. 

 Z kaţdého dodaného materiálu, jsou odebrány vzorky, které se podrobí rozboru 

v akreditované laboratoři. Protoţe uskladněný materiál vstupuje ze sil přímo do procesu 

výroby, proto je důleţité, aby materiál byl kvalitní a nedošlo ke znehodnocení výsledného 

produktu.  

Způsobilost zásobníků musí být pravidelně kontrolována, protoţe uloţením bitumenu 

do sil, kde je předehříván na 180°C, končí jeho manipulace, odtud je jiţ dle 

technologického postupu výroby asfaltových směsí dávkován přímo do vyráběné směsi.  

Důleţité je pečlivé značení zásobníků a jejich opatření bezpečnostními výstrahami, rovněţ 

musejí být zásobníky prověřovány a teplota směsí pravidelně kontrolována, protoţe se 

jedná o materiály, které kvůli vysoké teplotě při skladování podléhají zvláštnímu způsobu 

skladování nebezpečného materiálu. 

Při procesech, kterými mletý vápenec (filer) prochází, jsem zjistila následující 

možná rizika a navrhla opatření: 

 Rizika, která jsem stanovila: 

 Nekvalitní dodaný materiál 

 Nevhodný způsob uskladnění 

 Záměna materiálu při uskladnění 

 K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Laboratorní zkoušky objemové hmotnosti 

 Zkoušky ztuţujících vlastností 

 Zkouška zrnitosti 

 Zřetelné značení úloţiště 

 Kontrola způsobu skladování 
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Při uskladnění bitumenu (asfaltového pojiva) jsem stanovila možná rizika a 

navrhla následující opatření. 

 Rizika, která jsem stanovila: 

 Nekvalitní dodaný materiál 

 Chybný způsob dopravy 

 Záměna materiálu při uskladnění či vyskladnění 

 Nevhodný způsob uskladnění 

 Porucha sila pro uskladnění 

 K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Laboratorní zkoušky sloţení 

 Zkouška viskozity 

 Zkouška penetrace 

 Zkouška bodu měknutí 

 Zkouška teploty 

 Kontrola způsobu uskladnění 

 Zřetelné značení úloţiště 

Při uskladnění a manipulaci s přísadami, jsem analyzovala možná rizika a 

navrhla následující opatření: 

 Rizika, která jsem stanovila: 

 Nekvalitní dodaný materiál 

 Nevhodný způsob uskladnění 

 Záměna materiálu při uskladnění 

 K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Laboratorní zkoušky objemové hmotnosti 

 Zkoušky ztuţujících vlastností 

 Zkouška zrnitosti 

 Zřetelné značení úloţiště 

 Kontrola způsobu skladování 

Po zvážení uvedených rizik a možných opaření jsem pravou část Zóny 1 u 

vstupní kontroly a váhy doplnila o následující prvky: prohlášení ES a CE štítek, 
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kontrolní zkušební plán (COP), protokol kalibrace, dodací list a bezpečnostní list (BL), ID 

a ochranu dokumentů (PDP). 

Opatření, která jsem doplnila k pojivu a přísadám do procesní mapy jsem znázornila 

na obrázku 13.  

 

Obrázek 13 Zóna 1 - výplňový materiál, pojivo - doplnění opatření 

Na následujícím obrázku 14 jsem zachytila celkový pohled na doplněnou Zónu 1. 

V porovnání se Zónou 1 základní procesní mapy (obrázek 7, str. 17) jsem procesní mapu 

doplnila o velké mnoţství podpůrných opatření, která budou během procesu výroby směsí 

slouţit jako prevence před moţným pochybením při jejich výrobě, zároveň však bude 

upozorňovat na moţná rizika, která jsem v procesu výroby směsí analyzovala. 
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Obrázek 14 Zóna 1 - doplnění opatření 
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3.1.2 Výroba, přechodné uskladnění (Zóna 2) 

Zvláště během procesu výroby směsí je třeba přesně dodrţovat technologické 

postupy pro přípravu jednotlivých typů asfaltových směsí, protoţe se jedná o náročný 

proces. Je nutné zajistit, aby síta byla kontrolována a váhy kalibrovány, byly prováděny 

jejich pravidelné kontroly a byly o těchto kontrolách vedeny přesné protokoly. Závisí na 

tom přesné odměření potřebných surovin, důleţité pro správný poměr mísení. Kritickým 

prvkem při výrobě asfaltové směsi je kamenivo, předehřáté na správnou teplotu. Pokud je 

teplota nízká, nemusí dojít k dostatečnému spojení jednotlivých surovin a po její pokládce 

na komunikaci můţe v průběhu uţívání docházet k trhlinám v asfaltovém povrchu. 

Kamenivo, které by při procesu mísení s pojivem a výplňovým materiálem mělo příliš 

vysokou teplotu, by mohlo negativně ovlivnit vlastnosti přimíchaného vápence a asfalt, 

došlo by k jejich přepálení, a asfaltová směs, by tak po jejím zpracování opět vykazovala 

brzké známky poškození. Teploměry, které měří teplotu kameniva, tak musejí být 

kalibrovány a podléhají pravidelným kontrolám. 

Účelem kontrol průběhu výroby je zamezit moţným rizikům, kterými by obsluha 

linky obalovny, mohla sníţit kvalitu výrobků. Lidský faktor, podílející se na výrobě 

asfaltové směsi je důleţitým článkem celé výroby. Obsluha obalovny musí mít dostatečnou 

kvalifikovanost a mít zkušenosti, aby dokázala operativně odstranit moţné poruchy na 

lince obalovny, ale rovněţ aby výsledný produkt splňoval poţadovanou kvalitu. 

Vyrobená asfaltová směs musí splňovat kvalitativní podmínky dle normy ČSN 

EN 13108-21. Aby byla tato norma dodržena, provedla jsem analýzu příslušných 

procesů, kdy jsem zjistila, že je třeba stanovit následující rizika a navrhnou následná 

opatření pro jejich eliminaci. 

Rizika, která jsem stanovila: 

 Chybný poměr hmotnosti vstupních materiálů 

 Chybný technologický postup 

 Záměna vyráběné směsi 

 Nedodrţení technologického postupu 

 Nedodrţení teplot vstupních materiálů 

 Nekvalitní vstupní materiály 

 Technická závada 

 Chybně seřízená technologie 
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K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Odborná způsobilost obsluhy 

 Pravidelná školení 

 Dodrţení poměru mísení dané směsi 

 Dodrţení technologických postupů 

 Dodrţení teplot vstupních materiálů 

 Pohledová zkouška barvy vyrobené směsi 

 Pohledová zkouška zrnitosti 

 Pohledová zkouška homogenity 

 Pohledová zkouška obalení zrn 

 Zkouška teploty směsi 

 Laboratorní zkoušky zrnitosti 

 Rozbor obsahu pojiva 

 Zkouška mezerovitosti 

 Pravidelná kontrola technické způsobilosti výrobních zařízení 

Z výčtu hrozících rizik při procesech probíhající v Zóně 2 vyplývá nutnost zdůraznit 

následná opatření. Proto jsem základní procesní mapu doplnila na úrovni Zóny 2 

následující prvky: 

Kamenivo 

Proces dávkování jsem doplnila o kontrolu kalibrace vah, kontrolu způsobilosti 

zařízení (MCH) a značení (MLS). Sušení doplňuji o protokol kalibrace vah, sít a teploměru 

a proces mísení, včetně přechodného uskladnění směsi jsem doplnila o upozornění na 

způsob skladování (STO) a výstrahu na zvláštní poţadavky pro citlivé produkty (SHS). 

Mletý vápenec, bitumen a přísady 

Proces uskladnění doplňuji stejně jako kamenivo o protokol kalibrace, tentokrát se 

ale jedná o teploměry a kontrolu způsobilosti zařízení (MCH). Dále jsem k přechodnému 

uskladnění doplnila upozornění na manipulaci (HAN), značení (MLS), citlivé produkty 

(SHS), způsob skladování (STO), zvláštní poţadavky na nebezpečné materiály (SHH) a 

speciální přepravní zařízení (SHE). 

Opatření, která jsem do Zóny 2 doplnila, jsem znázornila na obrázku 15.  
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Obrázek 15 Zóna 2 - doplnění opatření 
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3.1.3 Zkoušky, výstupní kontrola (Zóna 3) 

Základem jsou objektivní laboratorní zkoušky a vyhodnocení vzorků v krátkém 

časovém intervalu. Za tímto účelem byly v areálu společnosti pronajaty prostory nezávislé 

akreditované laboratoři, firmě NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o., která operativně 

vyhodnocuje odebrané vzorky. Vzorový test mezního vzorku asfaltové směsi tvoří Příloha 

1. O průběhu a výsledku zkoušky musí být veden protokol o zkoušce produktu. 

Pokud výsledný produkt splňuje dle zkoušky typu normou stanovené hodnoty 

pro daný typ směsi, je záruka, že proces výroby proběhl dle příslušného 

technologického postupu. Vyrobená asfaltová směs může být opatřena CE štítkem a 

prohlášením o shodě. 

Společnost, která dodává na trh své výrobky je povinna počínat si tak, aby tyto 

produkty splňovaly veškeré kvalitativní a dodací podmínky, kterým daný typ produktu 

podléhá. Kromě dobrého jména si tak zajistí i stálé zákazníky. Pokud během procesu 

výroby dodrţí obsluha výrobní linky technologický postup, bude výsledný produkt na 

první pohled odpovídat předepsaným hodnotám.  

Zkušená obsluha již při zběžném pohledu na vyrobenou směs je schopna 

rozeznat, zda během výroby nedošlo k pochybení a vyrobená asfaltová směs má 

správnou barvu a konzistenci. Pracovníci, kteří budou výrobní linku obalovny 

obsluhovat, musejí mít odpovídající kvalifikaci, aby včas odhalili případné neshody 

v kvalitě vyrobené směsi nebo poruchy na technologii obalovny. 

V procesech, které souvisejí se Zónou 3, jsem nestanovila možná rizika, nejedná 

se již přímo o výrobní proces, ale proces kontrolní, proto jsem Zónu 3 pouze doplnila, 

s přihlédnutím k požadavku ze strany zákazníků na garanci kvality vyráběných 

směsí, o prvky kontrolní.  

Proces výstupní kontroly jsem v Zóně 3 doplnila o kontrolní plán (COP), pouţití 

mezních vzorků (SAM) a kontrolu finální výrobku (FPC), CE štítek jsem doplnila o 

značení (MLS), nakládání na nákladní vozy a váţení jsem doplnila o záznamy o výrobě 

(AMMANN) a protokol kalibrace ověření vah, dále o čistotu produktu (CLE) a proces 

přípravy na transport – balení (PAC). CE štítek a Nakládání na nákladní vozy jsem 

společně doplnila o zdůraznění nutnosti doloţit CE štítek pro kaţdý odběr (CE). 

Doplněná opatření Zóny 3 jsem znázornila na obrázku 16. Z obrázku je patrné, ţe při 

důsledném vedení poţadované dokumentace, nedojde k poklesu kvality dodávané směsi. 
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Obrázek 16 Zóna 3 - doplnění opatření 

3.1.4 Expedice, dodání (Zóna 4) 

Vyrobená směs má pouze omezenou dobu zpracovatelnosti, která je daná 

technickými kvalitativními podmínkami (dále TKP). Dle kapitoly 7 TKP – Hutněné 

asfaltové vrstvy, odstavec 7.3.6. Skladování a doprava směsi, nesmí doba od výroby 

do pokládky překročit 3,5 hod. TKP dále stanoví, že po ukončení procesu výroby, lze 

asfaltovou směs skladovat v silu obalovny maximálně 2 hodiny, tím je omezena i 

dojezdová vzdálenost, která je tak stanovena na 1,5 hod. Do uplynutí této lhůty musí 

být asfaltová směs dopravena na místo pokládky.  

Aby nedošlo k porušení TKP je třeba výrobu asfaltových směsí důkladně 

koordinovat s dopravou.  

Expedice a dodání asfaltové směsí podléhá řízení ţivotního cyklu a obrátky 

skladování. Vyrobená směs má omezenou dobu zpracovatelnosti, proto doba její přepravy 

na místo dodání nesmí překročit 1,5 hodiny.  
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Přepravovaná asfaltová směs má teplotu 180-185 °C, proto musí být náklad zakryt 

plachtou. Tím se zamezí i působení povětrnostních vlivů a zamezí jejímu znehodnocení, 

především tuhnutí. Nutná je také koordinace dopravy s výrobou, aby nedošlo k situaci, kdy 

vyrobená směs zůstane v zásobníku příliš dlouho a dojde k jejímu znehodnocení.  

 Samotný proces výroby jednoho zásobníku (40 tun) objednaného druhu asfaltové 

směsi trvá cca 20 minut. Výroba by se neměla zahájit do doby, neţ bude zajištěna její 

včasná expedice. 

 Spolu s dodaným smluveným mnoţstvím asfaltové směsi je odběrateli předán 

dodací list, kde je dané mnoţství, cena a typ asfaltové směsi. 

Analyzovala jsem rizika, která mohou nastat během manipulace s vyrobenou 

směsí, na základě těchto rizik jsem navrhla možná opatření pro jejich eliminaci. 

Rizika, která jsem stanovila: 

 Překročení povolené doby pro skladování v zásobníku obalovny 

 Nízká teplota při skladování 

 Nezajištění vozidla na přepravu 

 Přeprava nezakrytého nákladu 

 Přeprava nevhodným prostředkem 

 Znečištěný nákladní prostor vozidla 

 Technická závada vozidla během přepravy 

 Nedodrţení povolené délky přepravy 

 Nedodrţení minimální venkovní teploty během přepravy 

K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Dodrţení doby skladování dle TKP 

 Nedodrţení teploty při skladování 

 Koordinace výroby s dopravou 

 Zajistit náklad zakrytím plachtou 

 Kontrola způsobilosti nákladního vozidla 

 Kontrola stavu znečištění vozidla 

 Kontrola technického stavu vozidla 

 Dodrţení maximální doby přepravy 

 Koordinace výroby dle povětrnostních vlivů 

 Zastavení výroby při nízkých venkovních teplotách 
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Procesní mapu jsem v Zóně 4 doplnila k procesu expedice a dodání o dodací list 

a o opatření nutné pro kontrolu správnost průběhu procesu – řízení ţivotního cyklu 

(SLC) a o značení (MLS). 

Opatření, která jsem do Zóny 4 doplnila, jsem znázornila na obrázku 17. 

 

Obrázek 17  Zóna 4 - doplnění opatření 

Následující obrázek 18 představuje celkový pohled na doplněnou procesní mapu o 

opatření, která jsem navrhla a upozornění na moţná rizika.  

Na obrázku 18 jsem tak zaznamenala procesní mapu ve stádiu, kdy jsem ji 

doplnila o rizika, která jsem během analýzy rizik stanovila a opatření, která jsem 

navrhla, na jejich zamezení. Pří jejich dodržení, během procesu výroby asfaltových 

směsí eliminovat možný pokles v kvalitě vyráběných směsí. 

Procesní mapa, kterou jsem takto připravila, obsahuje veškeré prvky, které budou 

certifikační komisí hodnoceny.  Zpracovala jsem ji tedy v dostatečné kvalitě pro certifikaci 

obalovny.  

Proto, ale abych mohla procesní mapu začlenit i do systému kvality společnosti, 

budu ji doplňovat o prvky, které budou obsluhu obalovny, pro kterou je vznikající procesní 

mapa především určena, upozorňovat na dodrţování zásad ITQ (Informační technologie 

kvality) společnosti. 
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Obrázek 18 Procesní mapa – doplnění opatření
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3.1.5 Pokládka 

Pokládka asfaltových směsí jiţ není součástí procesní mapy. Procesní mapa se týká 

pouze samotného procesu výroby asfaltových směsí, který končí naloţením a expedicí 

vyrobené směsi ze závodu. Přesto bych zde chtěla zmínit moţná rizika, související 

s procesem pokládky, protoţe i jakost realizace tohoto procesu má velký vliv na kvalitu 

finálního produktu a odebrané zkušební vzorky mohou být nápomocny při sledování 

kvality vyráběného produktu. 

Pokládka asfaltové směsi je realizována ihned po dodání na místo určení. Výstupní 

kontrola, která spočívá v periodickém odebírání vzorku (kaţdých vyrobených 80 tun), je 

prvním typem zkoušek – zkouška směsi při převzetí na obalovně. Druhá zkouška, je 

zkouška, která slouţí jako kontrola, zda nedošlo k pochybení při pokládce dodané asfaltové 

směsi nebo během přepravy asfaltové směsi na místo pokládky. 

Proces pokládky asfaltových směsí se řídí dle ČSN 73 6121 Stavba vozovek, 

hutněné asfaltové vrstvy. Dovezená asfaltová směs je z nákladního vozu přesypána do 

zásobníku finišeru, který po komunikaci rozprostře rovnoměrnou asfaltovou vrstvu. 

Teplota asfaltové směsi nesmí být při vysypání do násypky finišeru niţší neţ normou 

předepsaná teplota pro rozprostření směsí. Směsi s teplotou niţší nesmí být pouţity. 

Rychlost finišeru se při pokládce reguluje tak, aby povrch pokládané vrstvy byl rovný a 

vrstva měla projektovanou výšku povrchu a tloušťku, která po dokončení hutnění bude v 

souladu s dokumentací stavby. Rychlost rozprostírání asfaltové směsi finišerem bude 

přizpůsobena zásobení asfaltovou směsi, aby přestávky při doplnění zásobníku asfaltovou 

směsí byly vyloučeny, popř. maximálně eliminovány. Rozprostřená směs se zhutní při co 

nejvyšších teplotách, proto vibrační válce hutní směs ihned za finišerem. Tím je dosaţena 

maximální kompatibilita povrchu. Pro dosaţení dobré přilnavosti k podkladu, musí být 

pokládka pod asfaltovými úpravami očištěný, pevný, tuhý a rovný. Po očištění se provede 

spojovací postřik asfaltovou emulzí, která zajistí spojení nově pokládané vrstvy 

s podkladem. Pokládka asfaltové směsi se po postřiku provádí s časovým odstupem. 

Kontrola procesu přepravy se provádí po pokládce asfaltové směsi, kdy lze ze 

zkušebního vývrtu laboratorním rozborem určit, zda nedošlo ke znehodnocení dodané 

směsi a to během přepravy (nedodrţení přepravní vzdálenosti, chyba při překládce atd.) 

nebo během procesu pokládky, kdy mohlo dojít k pochybení či nedodrţení 

technologického postupu pokládky asfaltové směsi. 
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Zkoušky směsí po pokládce se liší dle druhu vrstvy, zda se jedná o podkladní, loţnou 

či obrusnou. Dále je třeba je rozlišit na zkoušky pro komunikace, které jsou společností 

realizovány včetně podkladních vrstev ze štěrkopísku nebo takové, kde pokládková četa 

provede poloţení pouze vrchních asfaltových vrstev. Jiné poţadavky na zkoušky po 

pokládce jsou na komunikace, kde je realizována souvislá vrstva asfaltového povrchu a 

jiné na komunikaci, která je opravována v místech poškození, tzv. výtluky.  

Jedná se o tyto typy zkoušek: 

 Míra zhutnění, počet pojezdů hutnící techniky 

 Tloušťka pokládané vrstvy 

 Teplota pokládané vrstvy 

 Rovinatost pokládané vrstvy 

 Zkouška vývrty 

 Po provedení všech vrstev komunikace, je proveden zkušební vývrt patronou o DN 

100 mm. Odebraný zkušební vzorek obsahuje souvrství veškerých poloţených asfaltových 

směsí. Vzorek je v laboratoři podroben detailní analýze, která můţe odhalit pochybení při 

pokládce. 

Při analýze procesu pokládky, jsem zjistila faktory, které mohou ohrozit kvalitu 

pokládky asfaltových směsí a navrhla jsem možná opatření pro jejich odstranění. 

Rizika, která jsem stanovila: 

 Nevhodné povětrnostní podmínky pří pokládce 

 Zpracovávaná směs s neodpovídající teplotou 

 Nekvalitní zpracovávaná asfaltová směs 

 Technologické přestávky během pokládky 

 Nekvalitní podklad 

 Nepřipravenost podkladní vrstvy 

 Chybný postup pokládky 

 Malá míra zhutnění poloţené vrstvy 

 Technická závada 

 Nedodrţení technologického postupu pokládky 

K uvedeným rizikům jsem navrhla následující opatření: 

 Koordinace pokládky dle povětrnostních podmínek 

 Vizuální kontrola dovezené asfaltové směsi 



Bc. Marcela Pondělíčková: Projekt certifikace systému řízení obalovny asfaltových směsí 

2011                                                                                                                                      43 

 Zkouška teploty dovezené asfaltové směsi 

 Proškolení pracovníků 

 Dodrţení technologie pokládky 

 Kvalitní příprava podkladu 

 Hutnění poloţené vrstvy ihned po pokládce 

 Hutnění poloţené vrstvy na předepsanou míru zhutnění 

 Koordinace pokládky a dopravy asfaltové směsi 

 Minimalizace technologických přestávek během procesu pokládky 

 Kontrola technického stavu strojů 

3.2 Vliv výroby na environmentální dopady a BOZP 

Společnost při výrobě asfaltových směsí spotřebovává vstupní materiály, energie, 

informace a vyuţívá k tomu pracovní sílu. Spolu s výrobky, uváděnými na trh, ale 

produkuje i vedlejší produkty. Ty tvoří dále nevyuţitelný odpad a z velké části emise, které 

zatěţují ţivotní prostředí. Vztah mezi výrobním procesem a environmentálními dopady 

znázorňuje obrázek 19. 

 

Obrázek 19 Výrobní proces a environmentální dopady [1] 

3.2.1 Analýza vlivu výroby na environmentální dopady 

Společnost HERKUL a.s. přijala v roce 2004 ČSN EN ISO 14001:2005 Systém 

environmentálního managementu. Proto je zapotřebí pro novou obalovnu zpracovat 

analýzu environmentálního postavení, aby bylo moţné její začlenění do IMS společnosti a 

proces výroby asfaltových směsí byl v souladu se systémem environmentálního postavení. 

Odpad, který vzniká během výroby asfaltové směsi lze částečně dále zpracovávat. 

Během procesu sušení a třídění drceného kameniva jsou odlučována nadzrna kameniva, 
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která nelze vyuţít pro výrobu. Tento odpad je z výrobního procesu odváděn do speciálního 

boxu a dále ho lze pouţít do podkladních vrstev komunikací, přimícháním do štěrkodrtí, 

které jsou častým podkladem pod vrstvy z asfaltových směsí. Druhým odpadem, který při 

sušení kameniva vzniká, je jemný prach. Ten je zachytáván speciálními filtry, které zamezí 

jeho úniku do ovzduší. Zachycené jemné částečky jsou transportovány do zásobníku 

vlastního výplňového materiálu (vlastního proto, ţe je vyroben z vlastních zdrojů během 

procesu výroby) a lze je vyuţít během dalšího výrobního cyklu přimísením, v určeném 

poměru, do mletého vápence, jako výplňový materiál. Plamen ohřívající sušící buben 

obalovny má jako energetický zdroj zemní plyn. Jeho spalováním tak do ovzduší unikají 

spaliny CO, dále pak během výroby i CO2 a SO2. Při překládce vyrobené asfaltové směsi 

na nákladní automobil je do ovzduší uvolněno mnoţství těkavé látky. Do procesu výroby 

vstupují ropné látky v podobě horkého bitumenu, během jejího zpracování je třeba zabránit 

úniku tohoto materiálu do okolí a minimalizovat emise unikající spolu s těkavými látkami.  

Při zpracování analýzy environmentálního postavení jsem vycházela ze základní 

procesní mapy (obrázek 11), kterou jsem doplnila o rizika, která by mohla ovlivnit 

environmentální postavení obalovny. Dopady na ţivotní prostředí jsem v Zóně 1 a 2 tvořila 

opět zvlášť pro drcené kamenivo a zvlášť pro mletý vápenec spolu s bitumenem. U 

drceného kameniva v Zóně 1 jsem zdůraznila nutnost sledování prašnosti, v Zóně 2 během 

procesu sušení únik emisí CO, CO2 a SO2. Při uskladňování bitumenu do sila jsem kladla 

důraz v Zóně 1 na mnoţství a sloţení výparů, v Zóně 2 při přechodném uskladnění 

bitumenu a mletého vápence na mnoţství spotřebované energie při udrţování materiálů na 

poţadované teplotě. Během procesu mísení v Zóně 2 jsem označila nutnost sledování 

mnoţství kondenzátu, energetická náročnost kompresoru a moţný únik ropných látek. Pro 

minimalizaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí je třeba, aby technologická zařízení 

podléhala pravidelné kontrole. V Zóně 3 jsem ţádné environmentální dopady neshledala. 

V zóně 4 je během procesu nakládky na nákladní auto nutné předcházet úniku ropných 

látek, do procesní mapy jsem tak k nakládce na nákladní automobily dala výstrahu na únik 

ropných látek. V praxi je to řešeno tak, ţe je odvodnění plochy kolem obalovny napojeno 

do veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek, aby bylo zamezeno znečištění 

odpadních vod. 

Analýzu environmentálního postavení, kterou jsem vypracovala, znázorňuje obrázek 

20.
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Obrázek 20 Analýza environmentálního postavení
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3.2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

V rámci IMS společnosti jsou dodrţovány doporučení přijaté normy ČSN OHSAS 

18001:2008 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nově vzniklá obalovna a 

procesy výroby na ní probíhající, musejí tyto normy také splňovat. Lidé, kteří se do 

procesu výroby zapojí, procházejí řádným proškolením BOZP. Technologická zařízení 

obalovny jsou pravidelně kontrolována, aby splňovala veškeré poţadavky a opatření, aby 

při jejich obsluze nedošlo k újmě na zdraví personálu obalovny. 

V rámci začlenění procesu výroby asfaltových směsí je třeba vyhledat a vyhodnotit 

moţná rizika při práci. Rizikové úseky budou proto vyhodnoceny, pracovníci na ně budou 

upozorněni a při práci budou pouţívat výhradně určené ochranné pomůcky. 

Při provozu obalovny, bude brán zřetel na doporučení výrobce, který v rámci prvních 

školení chodu nové obalovny předal společnosti HERKUL a.s. Bezpečnostní broţuru 

zařízení pro míchání asfaltu, která poslouţí jako vzor pro stanovení rizikových faktorů 

během provozu. 
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4 Dokumentace pro certifikaci a její implementace do systému kvality 

firmy 

První certifikace byla udělena na základě zkušebního měsíčního provozu nové 

obalovny s podmínkou, ţe zjištěné nedostatky v předloţené dokumentaci budou během 

ročního sledovaného provozu odstraněny a doplněny dle platných norem a poţadavků 

certifikačního orgánu a chybějící dokumenty budou vypracovány v odpovídající kvalitě.  

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla chybějící dokumenty zpracovat a 

nedostačující přepracovat.  

Jedná se o tyto dokumenty: 

-  procesní mapa – nebyla zpracována → vytvoření nové 

- technologický postup výroby asfaltových směsí – nebyl zpracován → 

vytvoření nové dokumentace 

- příručka řízení výroby asfaltových směsí – přepracování → doplnění dle 

platných norem 

- plán kvality obalovny – nebyl zpracován → vytvoření nové dokumentace 

4.1 Dokumentace pro certifikaci 

4.1.1 Procesní mapa 

Certifikační orgán postrádal během první certifikace procesní mapu. Její vytvoření 

bude přínosem i pro obsluhu obalovny, která bude mít k dispozici přehled všech procesů, 

které musí dodrţet proto, aby vyrobená asfaltová směs splňovala poţadovanou kvalitu.  

Procesní mapa bude tvořit stěţejní dokument při posuzování kvality systému řízení 

výroby na obalovně. Procesní mapu jsem vytvářela v souladu s odpovídajícími 

technologickými procesy pří výrobě asfaltových směsí. 

Procesní mapa upozorňuje na procesy, při kterých můţe dojít k negativnímu 

ovlivnění vyrobené směsi. Proto jsem při analýze rizik doplňovala procesní mapu o 

opatření, která mají zamezit negativním dopadům na kvalitu vyráběné směsi. 

Pro začlenění procesní mapy do systému kvality společnosti bude nutné, abych ji 

doplnila o náleţité instrukce, které budou na tento systém upozorňovat a budou v souladu 

s IMS společnosti. 
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4.1.2 Technologický postup výroby asfaltových směsí 

Technologický postup výroby nebyl při první certifikaci předloţen. Byl vytvořen 

pouze zjednodušený postup výroby asfaltových směsí.  

Pro následnou certifikaci je nutné, abych připravila komplexní technologický postup, 

který bude zahrnovat charakteristiku všech výrobních činností, které je zapotřebí během 

procesu výroby asfaltových směsí řídit a monitorovat.  

Jako formu vzhledu technologického postupu jsem zvolila přehlednou tabulku, 

kterou budu členit podle stěţejních výrobních činností.  

Podkladem pro rozdělení procesu výroby asfaltových směsí na jednotlivé části mi 

byla procesní mapa a manuál dodavatele technologie nové obalovny, firmy AMMANN.  

Výrobní činnosti technologického postupu jsem rozdělila do dílčích výrobních 

činností (10 operací), které na sebe technologicky navazují.  

K odpovídající činnosti budu přiřazovat: 

-  personál, odpovědný za její vykonání  

-   výrobní zařízení a přípravky potřebné pro vykonání činnosti 

-   materiál, který bude během tohoto procesu zpracován, včetně poţadovaných 

vlastností materiálu 

-  výkresy, normy a předpisy odpovídající dané činnosti 

-   pracovní prostředí (místo, kde je činnost realizována) 

Vytvořený technologický postup budu zahrnovat i do systému kvality společnosti, 

proto ho budu doplňovat a odpovídající instrukce v souladu s IMS společnosti. 

Technologický postup, který jsem vytvořila, znázorňuje tabulka 2. Technologický 

postup jsem vytvářela s úmyslem, aby byl přehledný a byla v něm v návaznosti na 

konkrétní výrobní činnost jasně daná odpovědnost kompetentním osobám, zařízení, které 

je k této činnosti vyuţíváno, odpovídající druh materiálu a předpisy, podle kterých se daná 

činnost řídí, popř. pokud je třeba, tak určené podmínky na skladování materiálů při dané 

činnosti. 

Při vytváření technologického postupu výroby asfaltových směsí jsem vyuţila 

základní procesní mapu. Kdy jsem činnosti technologického postupu vytvářela 

v návaznosti na procesy v mapě tak, aby obsáhly celý technologický proces výroby 

asfaltových směsí. 
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Tabulka 2 Technologický postup výroby asfaltových směsí 

 

 

 

 POPIS VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ PERSONÁL 
VYROBNÍ 

ZAŘÍZENÍ/PŘÍPRAVKY 

MATERIÁL 

 

VÝKRESY, NORMY, 

PŘEDPISY 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

1 uloţení minerálních látek 
váţný skladu/ 

řidič nakladače - strojník 

stroj – nakladač 

váha (SM, kalibrace) 

drcené, těţené 

a druhotné 

CE štítek 

protokol o zkoušce 

vzorek 

oddělení frakcí do 

označených boxů 

2 

uloţení a dávkování ostatních 

látek 

 

váţný skladu/ 

řidič nakladače – strojník 

+ trvalá obsluha - míchači 

váha 

zásobníky pro ostatní 

látky 

výplňový materiál – vláknité 

látky, aditiva, barviva 

CE štítek 

protokol o zkoušce 

vzorek 

rozdělení látek do 

zásobníků 

3 
základní dávkování minerálních 

látek 
trvalá obsluha - míchači 

pásové dopravníky 

bubnová sušárna 

dávka minerálních látek 

 
receptura  

4 

 

sušení a zahřívání minerálních 

látek 
trvalá obsluha - míchači bubnová sušárna vznik výplňového materiálu 

receptura 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

 

5 

prosévání, přechodné uskladnění 

a dávkování horkých 

minerálních látek 

trvalá obsluha - míchači 
prosévací stroj 

mísící věţ 

směs minerálů a všech přísad 

bez bitumenu 
receptura  

6 
uloţení (přechodné) asfaltového 

pojiva 

váţný/ 

trvalá obsluha – míchači 

skladovací cisterny pro 

asfaltové pojivo 
asfaltové pojivo max.180

o
C 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

udrţení teploty max.180
o
C 

nebezpečná látka - BL 

7 dávkování bitumenu 
trvalá obsluha – míchači 

 

skladovací cisterny pro 

asfaltové pojivo 

váha (počítadlo) 

mísící věţ 

asfaltové pojivo max.180
o
C 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

receptura 

udrţení teploty max.180
o
C 

8 

 
mísení, přechodné uskladnění 

trvalá obsluha – míchači 

 

mísící věţ 

překládací silo – 

izolované komory 

výsledná směs max.180
o
C 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 
udrţení teploty max.180

o
C 

9 

výstupní kontrola kvality 

osvědčení o jakosti (atest) 

FPC – proces kontroly produktu 

periodická kontrola 

po 5 provozních dnech 

akreditovaná laboratoř – 

oprávněná osoba 

k podpisu protokolu 

 

 

AL 

odběrné místo 

vzorek 

 

hotová asfaltová 

směs 

 

ČSN EN 13108-21 

(úroveň A, B, C) 

 

ČSN EN 12697-27 

      ČSN EN 12697-28 

 

10 překládka směsi  

překládací silo – 

izolované komory 

nákladní vůz - 

zaplachtovaný 

 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

Instrukce pro přepravu 

receptura 

udrţení teploty směsi pro 

pokládku 
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4.1.3 Příručka řízení výroby u výrobce pro výrobu asfaltových směsí 

Příručka řízení výroby u výrobce pro výrobu asfaltových směsí na obalovně bude 

obsahovat pravidla a postupy interních kontrol výrobního procesu pro zajištění shody 

vyráběných asfaltových směsí, proto bude patřit mezi stěţejní dokumenty, které budou 

během certifikace nezbytné. Mým úkolem bylo připravit ji v dostatečné kvalitě 

s přihlédnutím k příslušným normám. 

Při první certifikaci byla příručka řízení výroby asfaltových směsí předloţena 

certifikačnímu orgánu ve stavu, který by byl pro následnou certifikaci nevyhovující. 

K přepracování jsem převzala pouze koncept, který obsahoval stručné body, bez 

bližší specifikace a nebyla v souladu s normou. Jednalo se teda spíše o osnovu, kterou 

bylo nutné celkově přepracovat. 

Během přepracování příručky jsem dbala na to, aby byla v souladu s normou EN 

13108-21 Asfaltové směsi – Část 21: Řízení výroby u výrobce a s poţadavky 

certifikačního orgánu, aby obsahovala poţadavky na řízení výroby u výrobce, plán kvality 

a organizaci. Dále jsem do ní zahrnula řízení dokumentů, postupy řízení, zkoušky a řízení 

neshod. Převzala jsem původní členění příručky do šesti kapitol (1. – 6.) - poţadavek 

certifikačního orgánu a dále jsem ještě přiřadila tři kapitoly (7. - 9.), které si vyţádal 

firemní manaţer IMS.  

Kapitoly příručky řízení výroby u výrobce pro výrobu asfaltových směsí: 

Členění a názvy kapitol 1-6 jsem převzal z původního konceptu a doplnila je 

následujícím obsahem:  

1. Požadavky systému řízení 

Do poţadavků na systému řízení jsem zahrnula normy, které se týkají řízení výroby u 

výrobce asfaltových směsí. Tyto normy jsem shrnula v podkapitole 1.1 Řízení výroby u 

výrobce. Následně jsem zařadila podkapitolu 1.2 Plán kvality obalovny, ve kterém 

stanovím postupy a podrobný popis specifických procesů, které ovlivňují kvalitu výroby a 

shodu. Do poslední části jsem zařadila podkapitolu 1.3 Organizace, kde jsem stanovila 

odpovědnosti a pravomoci. 

2. Řízení dokumentů 

Řízení dokumentů jsem do příručky zařadila proto, abych zajistila, ţe dokumenty 

budou v platném znění uloţeny na místě k tomu určeném. Neplatné dokumenty budou 
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staţeny a dle archivačního a skartačního řádu, který je ve společnosti stanoven, budou 

uchovány po dobu 10 let. 

3. Postupy řízení 

Do této kapitoly jsem zahrnula postupy řízení, které budou stanoveny pro vstupní 

materiály, řízení výrobního procesu a manipulaci, skladování a dávkování vyrobené 

asfaltové směsi. Tyto postupy budou v souladu s vytvářenou procesní mapou. Výrobní 

zařízení obalovny musí procházet pravidelnou údrţbou a být kalibrované. Do tabulky 1 v 

příručce jsem zahrnula plán minimální kontroly řízení procesu, do tabulky 2 minimální 

poţadavky na kalibraci výrobního zařízení. Tyto tabulky jsem převzala z normy EN 

13108-21. 

4. Kontrola a zkoušky 

V obsahu kapitolu jsem specifikovala kontroly a zkoušky. Zkoušky vstupních 

materiálů a vyrobené asfaltové směsi jsou smluvně zajištěny externí akreditovanou 

laboratoří, která má pobočku v areálu společnosti. Norma EN 13108-21 stanoví minimální 

četnost kontrol a zkoušek kameniva, mletého vápence, pojiva a přísad. V tabulkách 3-7 

příručky jsem převzala normou dané poţadavky na jednotlivé zkoušky. 

5. Tolerance a četnost zkoušek pro vyrobenou asfaltovou směs, hodnocení 

shody 

Tolerance moţných odchylek je dána normou. Pokud by došlo k neshodě 

v hodnocené vyrobené směsi s normovanou odchylkou, byla by obalovna zařazena do niţší 

úrovně provozní úrovně shody. Provozní úrovně shody jsou označeny písmeny A aţ C, 

podle četnosti neshod, podle kterých se stanovuje minimální četnost zkoušek vyrobené 

směsi. Četnost zkoušek je stanovována v týdenním reţimu dle posledních 32 rozborů 

zkušebních vzorků. Tabulky A1-A3, D1-D2, které jsem do příručky zařadila, představují 

normou povolené tolerance pro posouzení shody. 

6. Neshoda 

Do této kapitoly jsem zařadila postup, který bude aplikován v případě neshody 

vstupních materiálů i vyrobené směsi. Neshoda u vstupních materiálů můţe vést k jeho 

odmítnutí a vrácení dodavateli. V případě neshody u vyrobené asfaltové směsi musejí být 

dodrţeny zavedené dokumentované postupy, aby se zabránilo pouţití nevhodné směsi. Ta 

můţe být po dohodě se zákazníkem vyuţita i pro pokládku, tato skutečnost musí být 
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prokazatelně zdokumentována. V tom případě je směs deklarována jako jiná směs, jejíţ 

parametry jsou totoţné nebo je vyuţita k dalšímu zpracování - recyklaci. 

7. Kontrolní, měřící a zkušební zařízení 

V kapitole kontrolní, měřící a zkušební zařízení jsem zdůraznila povinnost, ţe 

pouţívaná zařízení musejí být pravidelně ověřována, udrţována a kalibrována.  

8. Záznamy 

Záznamy slouţí k přehledné evidenci výsledků systému řízení výroby - protokoly o 

zkouškách, proto jsem v této kapitole uvedla podmínky pro archivaci pořízených záznamů. 

Záznamy, které obsahují místo odběru vzorku, datum a čas jeho odebrání jsou vedeny jako 

záznamy o odběru vzorku a podléhají Archivačnímu a skartačnímu řádu, s dobou skartace 

10 let. 

9. Výcvik 

Kapitolu výcvik jsem do příručky zařadila z důvodu, ţe s příručkou řízení výroby na 

obalovně musejí být seznámeni pracovníci, kteří se podílejí nebo mají vliv na proces 

výroby asfaltových směsí. 

Uvedené kapitoly příručky jsem zde popsala pouze stručnou charakteristikou. 

Finální podoba příručky bude obsahem Přílohy 2. 

4.1.4 Plán kvality pro obalovnu 

Chybějící plán kvality je jednou z dokumentací, které certifikační orgán bude během 

následující certifikace poţadovat předloţit. Dle doporučení jsem plán kvality zpracovala 

tak, aby obsahoval procesy, které mohou přímo ovlivnit kvality výroby a shodu. Obsah 

plánu kvality jsem rozčlenila do osmi bodů. Body, které jsem vytvořila, jsem volila tak, 

aby obsáhly rizikové činnosti během procesu výroby a byly v nich zakomponovány odkazy 

na dokumenty, dle kterých se bude kvalita výroby plánovaně dodrţovat. 

Kapitoly plánu kvality: 

1. Organizační strukturu výrobce, týkající se shody a kvalita výroby 

asfaltových směsí 

Do této kapitoly jsem zařadila schéma, které jsem vytvořila a znázorňuje schéma 

organizace systému řízení obalovny a pokládky asfaltových směsí společnosti HERKUL a. 

s. - Obalovna je zařazena v divizi silnice (schéma tvoří Přílohu 4). 

2. Postup řízení dokumentů 
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Postup řízení dokumentů jsem v kapitole uvedla odkazem na příručku kvality a 

příslušné externí dokumenty (zákony a normy). 

3. Postup pro řízení toku jednotlivých stavebních materiálů a materiálů 

dodaných odběratelem  

Postup pro řízení toku stavebních materiálů jsem uvedla odkazem na procesní mapu, 

kterou jsem vytvořila a ve které jsem tyto procesy dostatečně zaznamenala. 

4. Postup pro řízení procesu výroby 

Postup pro řízení procesu výroby jsem zpracovala jako odkaz na firemní dokumenty, 

které tyto postupy představují. Jedná se o tyto dokumenty: 

 Technologický postup pro výrobu asfaltových směsí 

 Procesní mapa 

 Návod k obsluze zařízení na mísení asfaltu AMMANN 

 Zkoušky typu/receptury (řídící systém AMMANN) 

 Plán minimální kontroly řízení procesu  

5. Požadavky na manipulaci a skladování hotového produktu 

Poţadavky na manipulaci a skladování výrobku jsem zpracovala rovněţ jako odkaz 

na firemní dokumenty, které tyto postupy představují. Jedná se o tyto dokumenty: 

 Technologický postup pro výrobu asfaltových směsí 

 Procesní mapa 

 Návod k obsluze zařízení na mísení asfaltu AMMANN 

6. Postupy pro kalibraci a údržbu zařízení – dle zákona o metrologii 

Obsah kapitoly jsem přizpůsobila zákonu o metrologii v následujících bodech: 

 Zajištění metrologie v organizaci 

 Minimální poţadavky na kalibraci výrobního zařízení  

V těchto bodech jsem vycházela z firemních dokumentů, které byly součástí dodávky 

technologie výrobní linky obalovny: 

 Návod k obsluze zařízení na mísení asfaltu AMMANN 

 ITQ prediktivní údrţba a revize zařízení obalovny 

7. Požadavky na kontrolu a zkoušení procesů výroby a vyráběných produktů 

(četnost kontrol a zkoušení) 
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Poţadavky jsem volila dle druhu materiálu, který vstupuje do výroby, četnosti níţe 

uvedených zkoušek jsem převzala z normy a zpracoval v tabulkové podobě, na které se 

v kapitole odkazuji. 

 Minimální četnost kontrol a zkoušek kameniva  

 Minimální četnost kontrol a zkoušek fileru  

 Minimální četnost kontrol a zkoušek pojiva  

 Minimální četnost kontrol a zkoušek přísad (aditiv) 

 Minimální četnost kontrol a zkoušek materiálu (recyklát)  

 Minimální četnost kontrol a zkoušek pro daný produkt  

8. postupy pro řešení neshodných produktů 

Postup pro řešení neshodných produktů jsem zpracovala jako odkaz na firemní 

dokumenty, které tyto postupy představují. Jedná se o tyto dokumenty: 

 Řízení neshod 

 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Plán kvality, který jsem vytvořila, budu po schválení manažerem IMS 

implementovat do Příručky řízení výroby do bodu 1.1 Požadavky systému řízení. 

Kompletní Příručka řízení výroby je obsahem Přílohy 2. 

4.1.5 Návod k obsluze zařízení pro mísení asfaltu 

Návod byl poskytnut dodavatelem technologie obalovny společností AMMANN. 

Obsáhlý návod je k dispozici vedoucímu obalovny, v běţném provozu bude zastoupen 

dokumenty, které jsem v rámci své práce vytvořila - procesní mapou a technologickým 

postupem výroby asfaltových směsí. 

4.2 Implementace systému řízení výroby do systému kvality firmy 

Dokumentaci, kterou vytvářím pro certifikaci systému řízení výroby, budu muset 

následně zakomponovat i do systému kvality a IMS společnosti. Systém IMS podléhá 

kaţdoročně auditu, kdy jsou přezkoumávány veškeré procesy probíhající ve firmě. Je proto 

důleţité, aby nově vznikající dokumentace pro obalovnu byla v souladu i s IMS a byla do 

něho řádně zakomponována. 

Ve společnosti HERKUL a.s. existuje server, kde jsou technickým pracovníkům 

přístupna data, týkající se kvality. Je to server ITQ (Informační technologie kvality). Do 
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tohoto firemního systému kvality je zapotřebí zakomponovat procesy, které souvisejí se 

systémem řízení kvality na nové obalovně. Za tímto účelem jsem ve sloţce ITQ vytvořila 

tři instrukce, které budou pro potřeby začlenění obalovny do tohoto systému postačující. 

Před samotnou tvorbou instrukcí jsem se musela důkladně seznámit s existujícími 

instrukcemi, aby nově vznikající měly na stávající návaznost a byly v souladu s IMS 

společnosti. Před tvorbou instrukcí jsem se podrobně prostudovala parametry programu, 

poskytnutým a spravovaným provozovatelem serveru ITQ – Podpora IMS, pomocí kterého 

lze instrukce vyvářet a poţádala jsem správce serveru, o rozšíření přístupových práv do 

systému, abych mohla na serveru ITQ pracovat.  

Při tvorbě nových instrukcí jsem vycházela z označení a zaměření stávajících 

instrukcí, které jsou jiţ ve firmě na serveru ITQ vytvořeny a v rámci IMS dodrţovány. 

Nově vzniklé instrukce budou obsahovat kontrolní operace a podmínky pro realizaci 

daných operací s odkazy na dokumenty, které dotčené operace a podmínky konkretizují. 

Nové instrukce, stejně tak jako jiţ existující, tak budou slouţit jako stručná rekapitulace a 

návod, kde dané dokumenty nalézt, popř. odpovědné osoby za plnění instrukcí. Nové 

instrukce jsem označila Q1 OBAL, Q3 OBAL a Q4 OBAL, aby byly odděleny od instrukcí 

pro stavební výrobu, které jsou bez označení OBAL. 

Nové instrukce jsem volila tak, aby zmapovaly celý proces výroby směsí. Tento 

proces jsem tak rozdělila do tří částí (kontrola vstupních materiálů, výroba směsi, 

expedice). Při volbě dělení procesu a tím i instrukcí jsem se inspirovala procesní mapou. 

Účel jednotlivých částí jsem uvedla do jejich názvu: 

 Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu kameniva 

 Q3 OBAL Průběžná kontrola výroby asfaltových směsí 

 Q4 OBAL Instrukce pro výstupní kontrolu produktu 

Do karty kaţdé instrukce jsem pak uvedla odkaz na dokumenty, které jsou pro danou 

činnost stěţejní, převáţně se jedná o příručku řízení výroby a plán kvality. 

 Instrukce Q2 OBAL měla představovat Instrukci pro vstupní kontrolu prací a 

sluţeb. Po konzultaci s manaţerem IMS, jsem ale tuto část nezahrnula do systému ITQ, 

protoţe je plněna v rámci jiţ existující instrukce Q2, která je dodrţována v rámci celé 

společnosti a není potřeba vytvářet pro obalovnu novou. Stávající instrukce pro vstupní 
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kontrolu prací a sluţeb je tedy zcela v souladu i s obalovnou a není třeba vytvářet novou, 

jako je tomu u ostatních. 

Na obrázku 21 jsem zachytila přehled všech existujících instrukcí na serveru ITQ, 

jsou zde obsaţeny instrukce stávající i nové, které jsem na serveru vytvářela. Na tomto 

obrázku je evidentní, ţe bylo nutné rozlišit označení stávajících instrukcí od těch, které 

jsou nově vytvářeny a budou se týkat pouze systému řízení jakosti výroby na obalovně, 

proto označení OBAL. Nové instrukce jsem zvýraznila v červeném orámování. 

 

Obrázek 21 Přehled instrukcí ITQ 

4.2.1 Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu 

Jako první jsem vytvořila Instrukci pro vstupní kontrolu kameniva, pojiva a aditiva. 

Kartu instrukce jsem rozdělila na Kontrolní operace a na Podmínky realizace vstupní 

kontroly. Dělení karty jsem volila z důvodu, abych zdůraznila nutné kontrolní operace a 

mohla stanovit podmínky, za kterých lze tyto operace realizovat. Pro lepší orientaci 

v kartách budu další instrukce vytvářet ve stejném členění.  

Oblast karty - Kontrolní operace - jsem rozdělila na dvě části. V levé části jsem 

specifikovala konkrétní kontrolní operace a v části pravé jsem popsala způsob, jakým bude 

u těchto operací realizována kontrola jejich plnění. Respektive jsem uvedla, kde se 

nacházejí konkrétní informace o způsobu plnění kontrolních operací. Jedná se vţdy o 
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odkaz na dokument, který bude přístupný všem pověřeným zaměstnancům společnosti. 

Vycházela jsem z toho, ţe pokud má odpovědná osoba přístup na server ITQ, má 

k dispozici i uvedené dokumenty, popř. si je můţe vyţádat u manaţera IMS, kterému je po 

jejich dokončení předám v tištěné i elektronické podobě. V tomto duchu jsem vytvářela i 

druhou část karty a obdobným způsobem i karty následující. Vytvářené karty budou tedy 

slouţit pouze jako návod, proto karty instrukcí, kde rekapituluji úkoly, které je nutné 

provádět pro dodrţení poţadovaných kontrol během procesu výroby směsí.  

Druhou část karty Podmínky realizace vstupní kontroly, jsem rozdělila na čtyři 

oblasti. Do první jsem zahrnula měřící zařízení a na ní jsem navázala Odpovědnost za 

provedení vstupní kontroly. Do odpovědnosti jsem zařadila odkazy na vytvořenou příručku 

řízení, do které jsem zařadila tabulky s minimálními četnostmi zkoušek kameniva, pojiva a 

aditiva. Ke zkouškám je uvedena odpovědná osoba a její odpovědnost, včetně kompetentní 

osoby pří řízení neshod. Po provedení kontrolních zkoušek následuje uvolnění vstupních 

materiálů na místo přechodného uskladnění. Případné neshody při uloţení kameniva do 

boxu budou operativně řešeny. Instrukce Q1 OBAL je na obrázku 22. 

 

Obrázek 22 Instrukce Q1 OBAL 
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4.2.2 Q3 OBAL Průběžná kontrola výroby asfaltových směsí 

Druhá instrukce, kterou jsem vytvořila, se týká průběţné kontroly výroby 

asfaltových směsí. Kontrolní operaci zde představuje plán minimální kontroly řízení 

procesu, který jsem specifikovala v Příručce řízení výroby asfaltových směsí. Podmínky 

realizace vstupní kontroly jsem opět rozdělila do čtyř částí. Měřící zařízení, odpovědné 

osoby za realizaci zkoušek, podmínky pro uvolnění kontrolou a stav po kontrole. Plán 

kvality specifikuje podmínky uvolnění výrobku po kontrole a podmínky, které musí 

splňovat proces výroby asfaltových směsí, aby mohl být prohlášen za vyhovující. Obrázek 

23 znázorňuje instrukci Q3 OBAL. Při tvorbě instrukce jsem stejně jako u předchozí 

vycházela z dokumentů, které pro certifikaci vytvářím. Konkrétně se jedná o Příručku 

řízení výroby a dále její část Plán kvality. 

 

Obrázek 23 Instrukce Q3 OBAL 

4.2.3 Q4 OBAL Instrukce pro výstupní kontrolu produktu  

Instrukce Q4 obsadila místo původně zamýšlené instrukce Q2, proto není 

posloupnost instrukcí na serveru ITQ dle číselné řady.  

Do Q4 jsem zařadila instrukce pro výstupní kontrolu produktu asfaltové směsi – 

validaci procesu výroby a produktu. Mezi kontrolní operace nařízené instrukcí Q4 OBAL 

jsem zařadila porovnání shody vzorku vyrobené směsi se schváleným typem, posouzení 

shody směsi pro daný schválený typ, četnost a tolerance zkoušek, rozbor vyrobené směsi 

po 5 provozních dnech a příslušnou normu, popř. odpovědnou osobu za provedení 

předepsané zkoušky. 
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Podmínky realizace vstupní kontroly jsem i u Q4 OBAL rozdělila do čtyř částí, 

kde do první jsem vypsala příslušná měřící zařízení, ve druhé je odkaz na minimální 

četnost kontrol a zkoušek dle příručky řízení výroby a plánu kontroly, odpovědné osoby a 

kompetentní osobu pro vydání CE štítku pro posuzovanou směs – vedoucí obalovny. 

Uvolnění kontroly je v této instrukci podmíněno opakováním validace procesu výroby. 

Tím je opakovaně kontrolována kvalita výroby. O provedených zkouškách jsou vedeny 

protokoly a uchovávány záznamy v e-evidenci výroby na velínu obalovny.  

Na obrázku 24 jsem znázornila pohled na instrukci poslední - Q4 OBAL tak, jak sem 

ji vytvořila v systému kvality ITQ společnosti.  

Při sestavování instrukce jsem rovněţ navázala na vytvářené dokumenty pro 

certifikaci a k instrukcím jsem uváděla konkrétní odkazy na části Plánu kvality a Příručky 

řízení výroby u výrobce. Pouţila jsem rovněţ dále odkaz na příslušné normy, popř. 

odpovědné osoby. To se týká převáţně validace produktu – ověření jeho kvality 

laboratorními zkouškami. Za dodrţení periody odebírání kontrolních vzorků a vedení 

odpovídajících protokolů, včetně vedení záznamů o provedených zkouškách odpovídá 

vedoucí obalovny. 

 

Obrázek 24 Instrukce Q4 OBAL 
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4.2.4 Doplnění procesní mapy 

Procesní mapu, kterou jsem vytvořila, budu nyní doplňovat o nově vytvořené 

instrukce Q1, Q3 a Q4 OBAL. Jejich zařazením do příslušných zón k odpovídajícím 

procesům propojím procesní mapu se systémem kvality společnosti.  

Procesy probíhající v první zóně procesní mapy se řídí dle příručky řízení výroby u 

výrobce v části Q Systém integrovaného managementu, kapitoly Q1 OBAL, kde jsem 

zahrnula instrukce pro vstupní kontrolu kameniva + pojiva + aditiva. Základem procesní 

mapy budou zkoušky typu asfaltových směsí a vstupní produkty (materiály). Těmi jsou 

drcené kamenivo, výplňový materiál a asfaltová pojiva. Vzorky jsou odebírány periodicky 

dle kontrolního plánu a Q1 OBAL. Proto Zóně 1 přísluší instrukce Q1 OBAL, která 

upozorňuje na nutnost vstupní kontroly u kameniva, pojiva a aditiva a propojuje tyto 

materiály v procesní mapě. Propojila jsem ji tedy s levou i pravou částí Zóny 1. Toto 

propojení jsem znázornila na obrázku 25 a instrukci Q1 OBAL jsem pro lepší orientaci 

v mapě zvýraznila pro tento účel červeným kruhem. 

Zóna 2 zachycuje procesy spojené s výrobou směsí, proto jsem zde připojila instrukci 

Q3 OBAL, která obsahuje pokyny pro průběţnou kontrolu výroby asfaltových směsí. Tyto 

pokyny se vztahují k dávkování materiálů, sušení a dávkování drceného kameniva a 

k přechodnému uskladnění a mísení vstupních materiálů, přechodnému uskladnění a 

překládce vyrobené směsi. Celý proces výroby asfaltové směsi, který je zařazen do Zóny 2, 

podléhá, dle Řízení výroby u výrobce, kapitoly Q3 OBAL, průběţným kontrolám výroby 

asfaltových směsí. Příslušnost Q3 OBAL k procesům Zóny 2 procesní mapy jsem 

znázornila na obrázku 26 a instrukci Q3 OBAL jsem opět zvýraznila červeným kruhem. 

 Na tomto obrázku je i patrné, ţe jsem do procesní mapy zahrnula i technologický 

postup výroby asfaltových směsí, jehoţ vytvoření jsem popsala v kapitole 4.1.2. 

Technologický postup výroby asfaltových směsí se samozřejmě prolíná všemi procesy, 

tedy i celou procesní mapou. V mapě jsem proto Technologický postup propojila se 

stěţejními procesy. Propojení v procesní mapě, které jsem tak vytvořila, je zvýrazněné na 

obrázku 26. Na následujícím obrázku 27 jsem toto propojení rovněţ zvýraznila.  

Instrukce pro výstupní kontrolu produktu je Q4 OBAL jsem zařadila do Zóny 3 

procesní mapy. Tato zóna zaznamenává zkoušky a výstupní kontrolu směsi. Instrukci jsem 

přiřadila v procesní mapě, k procesu výstupní kontrola. Obrázek 27 je znázorněním tohoto 

zařazení instrukce. 
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Obrázek 25 Q1 OBAL v ZÓNĚ 1 
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Obrázek 26 Q3 OBAL v ZÓNĚ 2 
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Obrázek 27 Q4 OBAL v ZÓNĚ 3 

Celkový pohled na procesní mapu doplněnou o instrukce Q1 OBAL, Q3 OBAL a Q4 

OBAL je znázorněn obrázkem 28, kde je rovněţ patrné propojení s technologickým 

postupem výroby asfaltových směsí. Doplněním procesní mapy jsem vytvořila stručný 

přehled procesů, které probíhají při výrobě asfaltových směsí. Procesní mapa obsahuje 

opatření pro zamezení vlivu negativních faktorů na kvalitu výroby a tím jsem ji zařadila do 

systému řízení výroby asfaltových směsí. Zároveň jsem jí doplněním o instrukce zahrnula 

do systému kvality společnosti. Toto zařazení je důleţité pro provázání systému řízení 

výroby a systému kvality v rámci interních auditů systému IMS. 

V podobě, v jaké jsem ji zachytila na obrázku 28, by procesní mapa měla být zcela 

dostačující pro poţadavky certifikačního orgánu i v souladu s poţadavky systému kvality 

společnosti.  

Procesní mapa, kterou jsem vytvořila, bude hodnocena při certifikaci obalovny 

jako stěžejní doklad o kvalitě systému řízení výroby na nové obalovně asfaltových 

směsí. 



Bc. Marcela Pondělíčková: Projekt certifikace systému řízení obalovny asfaltových směsí 

2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        64 

 

Obrázek 28 Procesní mapa - doplnění Q1, Q3 a Q4
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4.2.5 Doplnění technologického postupu výroby 

Do technologického postupu výroby asfaltových směsí musejí být zahrnuta rizika, 

která mohou negativně ovlivnit výrobní proces, zároveň musí technologický postup výroby 

být nápomocen při dodrţování systému kvality firmy. Za tímto účelem jsem do 

technologického postupu zahrnula v návaznosti na instrukce Q1,Q3 a Q4 OBAL sloupec, 

který jsem nazvala „KONTROLNÍ PLÁN – kontrolní instrukce“.  

Při přiřazení instrukcí k jednotlivým výrobním činnostem jsem vycházela z doplněné 

procesní mapy o instrukce Q OBAL (obrázek 28, strana 64).  

Doplněný technologický postup představuje tabulka 3, kde jsem doplněný sloupec 

s kontrolním plánem zvýraznila podbarvením zelenou barvou.  

Instrukci Q1 OBAL jsem vytvářela tak, aby souvisely s uloţením a dávkováním 

vstupních materiálů, v procesní mapě Zónou 1. V technologickém postupu výroby 

asfaltových směsí náleţí instrukce k činnostem 1 a 2, proto jsem ji přiřadila k těmto 

činnostem – uloţení minerálních látek a látek ostatních. 

Činnosti související se samotným procesem výroby směsí, Zóna 2 procesní mapy, 

jsem přiřadila k instrukci Q3 OBAL. Instrukce Q3 OBAL jsem tak v technologickém 

postupu zahrnula k činnostem 3-8 a budou mapovat proces výroby od dávkování 

vstupních materiálů po dokončení procesu mísení a přechodné uskladněné vyrobené směsi. 

Instrukci Q4 OBAL jsem přiřadila k činnosti 9, která souvisí s výstupní kontrolou 

produktu a s procesem kontroly, stejně jako instrukce Q4 OBAL, kterou jsem zaměřila na 

validaci procesu výroby a produktu. Dle procesní mapy by se jednalo o Zónu 3.  

Poslední činnost 10 souvisí s překládáním vyrobené směsi na nákladní automobily, 

v procesní mapě je to Zóna 4. K této činnosti se jiţ instrukce kvality nevztahují, přiřadila 

jsem k ní ale další důleţitý prvek, který poslouţí ke kontrole jakosti a to je váţní list, spolu 

s dodacím listem a CE štítkem. 

Doplněním technologického postupu výroby o instrukce, které jsem vytvářela 

v systému kvality na serveru ITQ, jsem propojila prvek ze systému řízení výroby se 

systémem kvality společnosti. Při dodržování technologického postupu výroby 

asfaltových směsí, tak bude obsluha výrobní linky nucena plnit i podmínky pro 

splnění kontrolního plánu, tedy podmínek systému kvality firmy. 
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Tabulka 3 Technologický postup výroby asfaltových směsí – doplněný o kontrolní plán

Technologický postup výroby asfaltových směsí 

O
P

E
R

A
C

E
 

POPIS VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ PERSONÁL 
VYROBNÍ 

ZAŘÍZENÍ/PŘÍPRAVKY 
MATERIÁL 

 

KONTROLNÍ PLÁN 

COP = CONTROL PLAN 

kontrolní instrukce 

VÝKRESY, NORMY, 

PŘEDPISY 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

1 
ULOŢENÍ MINERÁLNÍCH 

LÁTEK 

váţný skladu/ 

řidič nakladače - strojník 

stroj – nakladač 

váha (SM, kalibrace) 

drcené, těţené 

a druhotné 

Q1 OBAL Instrukce pro 

vstupní kontrolu kameniva 

+ pojiva + aditiva 

CE štítek 

protokol o zkoušce 

vzorek 

oddělení frakcí do 

označených boxů 

2 

ULOŢENÍ A DÁVKOVÁNÍ 

OSTATNÍCH LÁTEK 

 

váţný skladu/ 

řidič nakladače – strojník 

+ trvalá obsluha - míchači 

váha 

zásobníky pro ostatní 

látky 

výplňový materiál – 

vláknité látky, aditiva, 

barviva 

Q1 OBAL Instrukce pro 

vstupní kontrolu kameniva 

+ pojiva + aditiva 

CE štítek 

protokol o zkoušce 

vzorek 

rozdělení látek do 

zásobníků 

3 
ZÁKLADNÍ DÁVKOVÁNÍ 

MINERÁLNÍCH LÁTEK 
trvalá obsluha - míchači 

pásové dopravníky 

bubnová sušárna 

dávka minerálních látek 

 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

receptura  

4 

 

SUŠENÍ A ZAHŘÍVÁNÍ 

MINERÁLNÍCH LÁTEK 
trvalá obsluha - míchači bubnová sušárna 

vznik výplňového 

materiálu 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

receptura 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

 

5 

PROSÉVÁNÍ, PŘECHODNÉ 

USKLADNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ 

HORKÝCH MINERÁLNÍCH 

LÁTEK 

trvalá obsluha - míchači 
prosévací stroj 

mísící věţ 

směs minerálů a všech 

přísad bez bitumenu 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

receptura  

6 
ULOŢENÍ (PŘECHODNÉ) 

ASFALTOVÉHO POJIVA 

váţný/ 

trvalá obsluha – míchači 

skladovací cisterny pro 

asfaltové pojivo 

asfaltové pojivo 

max.180
o
C 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

udrţení teploty 

max.180
o
C 

nebezpečná látka - BL 

7 DÁVKOVÁNÍ BITUMENU 
trvalá obsluha – míchači 

 

skladovací cisterny pro 

asfaltové pojivo 

váha (počítadlo) 

mísící věţ 

asfaltové pojivo 

max.180
o
C 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

receptura 

udrţení teploty 

max.180
o
C 

8 

 

MÍSENÍ, PŘECHODNÉ 

USKLADNĚNÍ 

trvalá obsluha – míchači 

 

mísící věţ 

překládací silo – 

izolované komory 

výsledná směs 

max.180
o
C 

Q3 OBAL Průběţná 

kontrola výroby 

asfaltových směsí 

 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

udrţení teploty 

max.180
o
C 

9 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

KVALITY 

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI 

(ATEST) 

FPC – PROCES KONTROLY 

PRODUKTU 

PERIODICKÁ KONTROLA 

PO 5 PROVOZNÍCH DNECH 

akreditovaná laboratoř – 

oprávněná osoba 

k podpisu protokolu 

 

 

AL 

odběrné místo 

vzorek 

 

hotová asfaltová 

směs 

 

Q4 OBAL Instrukce pro 

výstupní kontrolu 

produktu asfaltové směsi - 

validace procesu a 

produktu 

protokol o zkoušce 

ČSN EN 13108-21 

(úroveň A, B, C) 

 

ČSN EN 12697-27 

ČSN EN 12697-28 

 

10 PŘEKLÁDKA SMĚSI  

překládací silo – 

izolované komory 

nákladní vůz - 

zaplachtovaný 

 váţní list, DL + CE štítek 

návod k obsluze zařízení 

pro mísení asfaltu 

Instrukce pro přepravu 

receptura 

udrţení teploty směsi pro 

pokládku 
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4.2.6 Doplnění příručky řízení výroby u výrobce a plánu kvality 

Vytvořené instrukce Q OBAL budu zahrnovat i do Příručky řízení výroby u výrobce 

a do Plánu kvality, aby bylo moţné tyto dokumenty sloučit s IMS společnosti. Proto je 

budu nyní doplňovat o odkazy na kontrolní instrukce. Při přiřazování jednotlivých 

instrukcí do příručky jsem opět vycházela z procesní mapy a příslušnosti jednotlivých 

procesů do zón. 

Doplnění příručky řízení výroby u výrobce 

Vytvořené instrukce Q OBAL se týkají kvality procesu výroby kontroly vyrobeného 

produktu, proto jsem tyto instrukce připojila v Příručce řízení výroby u výrobce do 

kapitoly 4. Kontrola a zkoušky, kterou jsem rozšířila o následující tři podkapitoly: 

4.1 Zajištění – týká se zajištění provádění zkoušek vstupních materiálů a vyrobené 

směsi nezávislou akreditovanou laboratoří – Zóna 1 procesní mapy, proces „Zkoušky typu 

asfaltových směsí“. 

4.2 Kontroly přejímaných stavebních materiálů – k tomuto bodu jsem přiřadila 

první kontrolní instrukci Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu kameniva + pojiva + 

aditiva – Zóna 1 – „Kamenivo, Výplňový materiál, Asfaltová pojiva“. 

4.3 Kontroly vyrobené asfaltové směsi – ke kontrolám vyrobených směsí jsem 

přiřadila instrukci Q3 OBAL Průběţná kontrola výroby asfaltových směsí – Zóna 2 proces 

„Dávkování, Sušení, Mísení“ a instrukci Q4 OBAL Instrukce pro výstupní kontrolu 

produktu asfaltové směsi – Zóna 3 proces „Výstupní kontrola“. 

Doplnění plánu kvality 

Plán kvality, který jsem vytvářela v rámci kapitoly 4.1.5, budu nyní zpracovávat 

v souladu s vytvořenými instrukcemi Q1, Q3 a Q4 OBAL, čímţ ho zařadím do systému 

kvality a IMS společnosti. Protoţe se jedná o instrukce, které jsou kontrolní a týkají se 

kvality, zařadila jsem je v plánu kvality do bodu 7, který definuje poţadavky na kontrolu 

během procesu výroby asfaltových směsí, rovněţ jsem zde uvedla odkaz na Procesní 

mapu, kde jsem instrukce Q OBAL propojila s procesem výroby.  

Doplnění a zařazení plánu kvality jsem realizovala připojením následující části: 

 Kontrolní instrukce instrukční řady Q1, Q3 a Q4 OBAL, viz. dokument 

Procesní mapa a ITQ společnosti 

Vypracovanou kompletní Příručka řízení výroby u výrobce pro výrobu 

asfaltových směsí v nové obalovně, obsahuje Příloha 2. 
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5 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala systémem řízení výroby na nové obalovně 

asfaltových směsí ve společnosti HERKUL a.s. Cílem mé práce bylo provézt analýzu 

výrobních procesů a stanovit moţná rizika. Dále pak vytvořit dokumentaci, která bude 

podkladem pro certifikaci systému řízení obalovny asfaltových směsí dle norem ISO a 

začlenit ji do systému kvality firmy. 

V první části diplomové práce jsem na základě analýzy technologických procesů, 

které během výroby asfaltových směsí na obalovně probíhají, zpracovala procesní mapu, 

coţ byl jeden ze základních bodů mé práce. Procesní mapa technologického procesu 

výroby asfaltových směsí vzniká nejen jako podklad pro certifikaci, ale také proto, aby se 

obsluha obalovny dokázala snadno a rychle orientovat v procesním cyklu výroby 

asfaltových směsí. 

Procesní mapu jsem nejprve vytvářela jako kostru nejdůleţitějších činností během 

procesu výroby. Tyto činnosti jsem rozdělila horizontálně do čtyř zón dle stupně výroby 

(1.zóna – zkoušky typu asfaltových směsí, vstupní materiál, vstupní kontroly, 2.zóna – 

výroba, přechodné uskladnění, 3.zóna – zkoušky vyrobené směsi, výstupní kontrola, 

4.zóna – expedice, dodání) a v těchto zónách jsem přiřazovala vertikálně nejdůleţitější 

činnosti vstupním materiálům (kamenivo, výplňový materiál, pojivo). Mým cílem bylo, 

aby jiţ ze základní procesní mapy bylo zřejmé, kdy se jednotlivé vstupní materiály 

připojují do procesu výroby včetně toho, kdy dojde k jejich mísení a expedici.  

V následující části jsem provedla analýzu rizik ovlivňujících negativně proces 

výroby a tím i finální produkt. Při analýze těchto rizik jsem postupovala po dílčích úsecích 

výroby, tedy mnou stanovených jednotlivých zónách, kdy jsem znovu rozebírala jednotlivé 

činnosti při procesu výroby směsí a hledala potencionální hrozby sniţující kvalitu finální 

směsi. Rizika, která jsem tímto způsobem stanovila, jsem posléze zakomponovala do 

základní procesní mapy.  

Doplněná procesní mapa obsahuje opatření, která jsem stanovila na základě analýzy 

rizik jako preventivní opatření, při jejichţ důsledném sledování a dodrţování bude 

minimalizován negativní dopad na kvalitu vyráběné směsi. Takto jsem připravila procesní 

mapu, která bude slouţit jako stěţejní podklad pro certifikační orgán během certifikace 

sytému řízení kvality na obalovně asfaltových směsí. Protoţe je vyráběná asfaltová směs 

výrobkem určeným pro další zpracování - pokládku, provedla jsem i analýzu rizik, která 
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mohou vzniknout při této následné činnosti. Nejedná se jiţ ale o proces, který by mohl 

přímo ovlivnit procesy výroby, proto jiţ opatření ani rizika nejsou zahrnuta v procesní 

mapě. Stejně tak analýza rizik spojených s environmentálními dopady a bezpečností práce 

nejsou v procesní mapě zahrnuta, jsou však nutná pro soulad s certifikáty ISO, které firma 

přijala. 

Dalšími vytvořenými dokumenty, které jsem v rámci své práce vypracovala je 

Technologický postup výroby asfaltových směsí, Příručka řízení výroby asfaltových směsí 

a Plán kvality. Při jejich zpracování jsem vycházela z technologického procesu výroby 

asfaltových směsí, souvisejících norem a organizační struktury společnosti. Tyto 

dokumenty jsem posléze, stejně jako procesní mapu, včlenila do systému kvality 

společnosti. Proto jsem vytvořila na serveru ITQ, který byl pro sledování systému kvality 

ve společnosti jiţ v minulosti v rámci norem ISO zřízen, speciální instrukce. Při jejich 

tvorbě jsem se inspirovala instrukcemi jiţ vytvořenými. S ohledem na tento fakt, i přes 

obsáhlost celého technologického procesu a mnoţství rizikových faktorů, bylo moţno 

stanovit pouze tři instrukce, které zahrnují dílčí části celého procesu, procesní mapy i 

vytvářené dokumentace.  

Abych docílila provázání mezi vzniklými instrukcemi a dokumentací, kterou jsem 

vytvářela pro potřeby certifikace, začlenila jsem odkazy na instrukce zpětně i do procesní 

mapy, příručky řízení výroby u výrobce a technologického postupu. Tyto dokumenty jsem 

tak doplnila o odkazy Q1 OBAL, Q3 OBAL a Q4 OBAL, tak abych věcně a logicky 

navázala na obsah dokumentů i účel dané instrukce. Tuto provázanost jsem volila z důvodu 

zdůraznění váhy těchto instrukcí a tím i zapojení kompetentních osob do jejich sledování. 

Procesní mapu jsem pro úplnost doplnila odkazem a propojením příslušných činností, na 

technologický postup výroby asfaltových směsí. Stejně jako jsem spojila s odpovídajícími 

činnostmi v procesní mapě instrukce Q OBAL. 

Dokumentace, kterou jsem v rámci své práce vytvořila, byla prakticky vyuţita během 

těchto měsíců k úspěšnému udělení osvědčení o certifikaci systému řízení výroby na nové 

obalovně asfaltových směsí a tím jsem dosáhla cíle své práce. 
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