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Anotace 
Výroba kvalitního kameniva podléhá náročně nastaveným parametrům. Do 

roku 2004 se kvalita kontrolovala podle ČSN 721510, 721511, 721512. Vstupem 

České republiky do Evropské unie, došlo k zásadním změnám v uplatnění 

evropských norem, jejichž skladba i parametry, jsou podstatně rozdílné oproti 

starým ČSN. Cílem této bakalářské práce je seznámení s jednotlivými normami 

ČSN EN a z nich vyplívajícími povinnostmi pro výrobce kameniva, které musí 

splňovat a zároveň dodržovat k tomu, aby mohli své výrobky prodávat nejen v ČR, 

ale i na trhu evropského hospodářství. Práce shrnuje zkušenosti získané účastí 

na odborných seminářích, školeních, zavedením Systému řízení výroby, včetně 

Systému řízení jakosti podle ISO 9001, ale především prací v centrální zkušební 

laboratoři firmy Kámen a písek spol. s r.o.. 

The annotation of bachelor‘s work 

 Production of a quality aggregates of stones is under exactly given 

parameters. By the year 2004 the quality of the aggregates of stones used to be 

controlled by the CSN 721510, 721511, 721512. There had to be some changes 

made as the production of a quality stone has been under the European Norms 

since the Czech Republic jointed the European Union. Purpose of this study is to 

familiarize with particular norms and requirements included in these norms, which 

has to be fulfilled by the producers of the aggregates of stones to enable them to 

sell their products in the Czech republic as well as on the European market. This 

work summarizes my experience gained through professional seminars, 

estabilishment of the Production Control System, including  the Quality System 

ISO 9001 and my job experience in the copany`s central laboratory of Kamen a 

pisek spol. s.r.o. 
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Seznam použitých zkratek  

ČSN – česká státní norma  

EN – evropská norma  

ITT – počáteční zkouška typu (Initial type testing) 

SŘV – systém řízení výroby 

SQ – systém kvality  

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo  

AS-PK - Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při 

provádění pozemních komunikací 

PJ – příručka jakosti 

KaP – Kámen a písek, spol. s r.o.  

AL – akreditovaná laboratoř 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci  

TKP – Technické kvalitativní podmínky 

TP – Technické podmínky 
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Úvod 

 Vstupem České republiky do Evropské unie se završuje přípravné období a 

povinnost přistupujících zemí do EU v přejímání evropské legislativy a to se také 

týká i přijetí ČSN EN na kamenivo. 

 Dnem 1.6.2004 jsou zrušeny původní normy na kamenivo ČSN 72 1510, 

ČSN 72 1511 a ČSN 72 1512 a jsou definitivně nahrazeny normami evropskými, 

které tvoří ČSN EN 12620, ČSN EN 13139, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242, ČSN 

EN 13450, ČSN EN 13383 a ČSN EN 13055. Přijetím těchto norem se mění 

zásadním způsobem prokazování shody výrobku a uvádění bezpečných výrobků 

na trh. Pro většinu organizací to představuje úplně nový pohled na zajišťování 

kvality výrobků, především z hlediska systémového zajišťování výrobního procesu. 

Dále byli někteří výrobci přijetím nových norem donuceni zajišťovat pravidelné 

zkoušení svých výrobků. 

 Dříve výrobce uváděl na trh bezpečné výrobky a zároveň musel deklarovat, 

pro které účely ve stavebnictví se mohou použít. Na každý výrobek byl vydáván 

certifikát, certifikaci výrobků zajišťovaly autorizované osoby.  

 Podle nového způsobu prokazování shody uvádí výrobce na trh výrobky, 

jejichž vlastnosti odpovídají kategoriím uvedeným v protokolu o počátečních 

zkouškách typu (ITT) na každý výrobek, které zajišťuje výrobce a odběratel 

zodpovídá, že pro konkrétní stavbu použije správný výrobek. Neprovádí se 

certifikace výrobku, ale certifikace systému řízení výroby. Certifikát vydává 

notifikovaná osoba, která má působnost v rámci celé Evropské unie. Výrobky, 

které splňují požadavky kladené evropskými normami na kamenivo, potom mohou 

být bez překážek dodávány na trh evropského hospodářství. 

 Hlavním cílem této práce je přiblížit evropské normy a zároveň uvést, co 

všechno musí výrobce splnit, aby mohl prodávat výrobky nejen na domácím trhu, 

ale i mimo působnost ČR. Konkrétně bude tato problematika popsána na činnosti 

společnosti Kámen a písek, spol. s r.o..  
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1 Charakteristika a rozd ělení kameniva podle 

platných  ČSN EN 

Pojmem kamenivo je označován anorganický přírodní materiál (nebo i uměle 

vyrobený materiál) používaný pro stavební účely. Kamenivo lze obecně rozdělit 

dle různých kritérií následovně:  

• podle původu na: 

o přírodní  

o umělé 

• podle druhu vzniku na:  

o drcené  

o těžené 

o těžené předrcené  

• podle velikosti na: 

o drobné  

o hrubé 

o směs drobného a hrubého  

V oblasti výroby kameniva pro stavební účely je vstupní surovinou rubanina  

získaná rozpojováním lomové stěny hromadnými odstřely. Souhrn různě velkých 

zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva (výrobek). Použití jednotlivých 

výrobků je uvedeno v příslušných výrobkových normách na kamenivo. 

Přechod na ČSN EN v roce 2004 přinesl ve srovnání se starou ČSN 72 15 

10 až 12 zásadní změny požadavků na skladbu, kvalitu a technické vlastnosti 

drceného kameniva. Norma rozděluje kamenivo pro jednotlivé druhy stavebních 

prací podle účelu použití takto: 

 

1.1 ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu  

Tato norma určuje vlastnosti kameniva v souladu s betonářskou normou 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1, kde je kladen důraz na kvalitu betonu a jeho 
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životnost především podle nároků na vliv prostředí, jemuž bude beton vystaven a 

tudíž i kamenivo, které je jeho nedílnou součástí. 

Norma stanovuje způsob zkoušení a vymezuje kategorie, podle kterých je 

nutno deklarovat vlastnosti kameniva s ohledem na konkrétní použití a původ. 

Kamenivo vyráběné a uváděné na trh podle této normy se dá použít do betonů 

s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton, předpjatý beton, 

cementobetonové kryty, stejně jako pro betony s běžnými nároky na vlastnosti 

konstrukčních betonů nebo s minimálními nároky na vlastnosti betonu.     

1.2 ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože  

Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové lože určené pro všechny 

typy drah, které jsou dány specifickým způsobem jeho použití. Určuje vlastnosti, 

které mají být ověřovány, způsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení 

výroby i způsob prokazování shody.   

V případě kameniva pro kolejové lože upravily požadavky na jeho vlastnosti 

České dráhy v „Technických kvalitativních podmínkách staveb Českých drah“ a 

navazujících „Obecných technických podmínkách ČD“. 

1.3 ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové sm ěsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a  

jiných dopravních ploch  

Norma se týká použití kameniva do asfaltových směsí, přírodního i 

recyklovaného, drceného i těženého, drobného i hrubého kameniva či směsi 

kameniva do velikosti zrna 45 mm. Má podstatně složitější definovanou zrnitost a 

to z hlediska % hmotnosti nadsítného, podsítného, ale i propadu středním sítem a 

tolerance této hodnoty.  

Ministerstvo dopravy ČR doplnilo dodatečné podmínky na kamenivo do 

asfaltových směsí v TKP (technických kvalitativních podmínkách) a TP 

(technických podmínkách). Některé podstatně zpřísnily požadavky na kamenivo.   
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1.4 ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené sm ěsi a 

směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace 

Norma vymezuje kamenivo do směsí pro nestmelené podkladní vrstvy a 

směsi pro nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým 

pojivem (např. cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo 

s hydraulickými vlastnostmi, nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, 

vibrací atd.). Používá se kamenivo do velikosti zrna 63mm. 

Vlastní požadavky normy z technického hlediska neznamenají podstatnější 

změny v dosavadní praxi, za zmínku však stojí, že u této normy došlo od jejího 

zavedení ke dvěma změnám, zejména ve zrušení Národní přílohy s odkazem na 

třídy  podle staré zrušené ČSN. Podrobněji jsou stanoveny požadavky na zrnitost 

z hlediska nadsítného a podsítného, dále jsou pro frakce, kde D/d > 2 

předepisovány propady středním sítem a pro drobné kamenivo tzv. typická zrnitost 

včetně tolerancí. 

1.5 ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty 

Norma určuje vlastnosti kameniva určeného pro použití na malty pro 

podlahové potěry, stříkané, sanační malty, injektážní malty, na malty pro vnější a 

vnitřní omítky, malty pro zdění a na malty pro zdění s drceným pískem. 

Používají se frakce kameniva: 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 nebo 2/4 a 2/8. Frakce 

kameniva 2/4 a 2/8 se používají jen pro malty spolu s frakcemi 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 

(smíchávání kameniva). 

1.6 ČSN EN 13383 – Kámen pro vodní stavby  

Tato norma určuje vlastnosti kameniva získaného úpravou přírodního, 

umělého nebo recyklovaného materiálu a směsí těchto materiálů pro použití jako 

kámen pro vodní stavby. 
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1.7 ČSN EN 13055 – Pórovité kamenivo 

Tato evropská norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a pórovitého 

fileru jako kameniva získaného úpravou přírodních, umělých nebo recyklovaných 

materiálů a směsi těchto kameniv pro použití v betonu, maltě a injektážní maltě v 

pozemních stavbách, silnicích a inženýrských stavbách. Norma zahrnuje pórovité 

kamenivo anorganického původu, které má objemovou hmotnost zrn ne větší než 

2 000 kg/m3 (2,0 Mg/m3) nebo sypnou objemovou hmotnost ne větší než 1 200 

kg/m3 (1,2 Mg/m3). 

 

Na závěr lze říci, že normy ČSN EN rozdělují výrobky podle účelu použití a 

jednotlivé EN nejsou navzájem příliš sladěny, např. v definici rozdílu mezi 

drobným a hrubým kamenivem. Nové normy mají numericky odlišné hodnoty 

výsledků než dřívější normy na kamenivo. Především využívají při hodnocení 

výrobků kategorie.  

To znamená, že pro každou vlastnost jsou stanoveny určité rozsahy hodnot 

(mezní hodnoty), ze kterých je možné „vybírat“, např.zrnitost, index plochosti, 

tvarový index, procentuální podíl ostrohranných a oblých zrn v hrubém kamenivu, 

obsah jemných částic, odolnost proti drcení, odolnost proti otěru, chemické 

vlastnosti atd. Všechny vlastnosti specifikované v normách se nemusí zkoušet a 

deklarovat, ale je možné podle konkrétního použití nebo jeho původu rozsah 

omezit. Výrobce je povinen stanovit typickou zrnitost, kontrolní zkoušky musí 

splňovat toleranci (90% hodnot za posledních 6 měsíců).   

 Vedle těchto ČSN EN jsou do systému norem nově navrhovány navazující 

zbytkové a doplňkové ČSN, které řeší některé z technologií používaných v ČR 

např. ČSN 736127-1 Stavba vozovek – prolévané vrstvy – Část 1: Vrstva ze 

štěrku částečně vyplněného cementovou maltou; ČSN 736127-2 Stavba vozovek 

– Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam, a některé další normy 

schválené převážně podle požadavků velkých dodavatelů staveb kupříkladu 

Dálniční stavby,  Swietelsky Stavební spol. s r.o., Stavby silnic a železnic               

a podobně.  

 



Roman Došek: Kontrola jakosti kameniva pro stavební účely dle platných norem ČSN EN 

2009                                                                                                                                        6 

2 Sledované vlastnosti kameniva v pr ůběhu 

výroby v p ředepsaných lh ůtách 

Evropské normy pro kamenivo jsou rozděleny na výrobkové normy (ČSN EN 

12620, 13043 a další), kde je popsán přehled požadovaných zkoušek vlastností   

a jejich četnost, a na zkušební normy, které se ještě dělí na zkoušení 

všeobecných vlastností kameniva, geometrických vlastností, mechanických           

a fyzikálních vlastností, odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání a chemických 

vlastností. 

 V podmínkách firmy Kámen a písek spol. s r.o. je podrobně rozpracován 

plán četnosti zkoušek v certifikovaném systému řízení jakosti ISO 9001                 

a konkrétně v SQ 05 Směrnice pro kontrolu a zkoušení, která je pravidelně ročně 

auditovaná notifikovanou osobou a interním auditem. Pro informaci uvádím SQ 05 

v příloze č. 6. 

 V této části práce se zabývám pouze zkouškami vlastností kameniva, které 

sám provádím v podnikové laboratoři. Zajištění všech předepsaných zkoušek ve 

firmě Kámen a písek je uvedeno také v příloze č. 6  

2.1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva 

 Tato část souboru evropských norem zahrnuje oblast metodiky postupů 

základních činností zkušebních laboratoří v oblastech vzorkování, zmenšování 

vzorků, petrografického popisu odebraného materiálu, základní zkušební zařízení 

a jeho kalibraci, dále definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Přehled 

zkušebních norem pro všeobecné vlastnosti kameniva je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Zkušební normy pro všeobecné vlastnosti kameniva 

Číslo EN Název 

ČSN EN 932-1 Metody odběru vzorků 

ČSN EN 932-2 Zmenšování laboratorních vzorků 

ČSN EN 932-3 Jednoduchý petrografický popis 

ČSN EN 932-5 Zkušební zařízení a kalibrace 

ČSN EN 932-6 Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 
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2.1.1 ČSN EN 932-1: Metody odb ěru vzork ů 

 Účelem odběru vzorků je získat souhrnný vzorek, který je reprezentativní a 

vyjadřuje průměrné vlastnosti dávky. Metody uvedené v této normě jsou vhodné 

pro odběr dílčích vzorků, které se mohou zkoušet samostatně, rovněž i pro 

zmenšování vzorků a jsou založeny na ručním odběru. 

Definice: 

• dávka – dílčí množství materiálu dodaného v jednom dopravním prostředku 

nebo skládka materiálu, který byl vyroben najednou za stejných a stálých 

podmínek 

• dílčí vzorek – množství materiálu odebraného z dávky při jedné operaci 

zařízení na odběr vzorků 

• souhrnný vzorek  – vzorek získaný z dílčích vzorků 

• reprezentativní vzorek  – souhrnný vzorek získaný z dílčích vzorků podle 

plánu odběru vzorků 

• redukovaný vzorek  – vzorek získaný z dílčích vzorků nebo souhrnný 

vzorek získaný při postupu zmenšování vzorků 

• laboratorní vzorek  – zmenšený vzorek pro laboratorní zkoušení získaný 

ze souhrnného vzorku 

Dílčí vzorky jsou odebírány náhodně ze všech částí dávky tak, aby souhrnný 

vzorek byl reprezentativní. Množství a počet dílčích a souhrnných vzorků závisí na 

druhu a počtu zkoušek, velikosti zrn a měrné hmotnosti kameniva. Vhodný a 

pečlivý odběr vzorků i jejich přeprava jsou nezbytným předpokladem k získání 

hodnověrných výsledků zkoušek. Před odběrem vzorků se musí zpracovat plán 

odběru vzorků, kde bereme v úvahu velikost kameniva, druh a velikost dávky, 

místní poměry a účel odběru vzorků. Veškeré zařízení používaná pro odběr a 

zmenšování vzorků musí vyhovovat všeobecným požadavkům EN 932-5. Vzorař 

musí zpracovat protokol o odběru vzorků viz. Příloha č. 1. 

2.2 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

Soubor norem EN 933 je rozdělen na 10 částí, ve kterých se zabývá 

stanovením parametrických vlastností kameniva zkouškami, které posuzují jeho 
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fyzikální vlastnosti na základě tvaru, velikosti a typu povrchu zrna včetně souborné 

zrnitosti. Charakteristickým profilem souboru norem 933 je přesné vedení 

laboranta při zpracování vzorku a končí až vydáním protokolu o zkoušce. Jsou 

tedy normami zkušebními, které přesně definují postup stanovení sledované 

fyzikálně-mechanické veličiny. Přehled zkušebních norem a minimální četnost 

v návaznosti s normou ČSN EN je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Přehled zkušebních norem a minimální četnost v návaznosti s normou ČSN EN 

Číslo EN Název Minimální 
četnost 

Výrobková norma 

ČSN EN 

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 1x týdně 12620, 13139,   
13043, 13242, 
13450 

ČSN EN 933-2 Zkušební síta, jmenovité velikosti 
otvorů 

1x ročně u sít 
z pletené 
tkaniny a 1x 
za 2 roky u sít 
z děrovaného 
plechu 

 

ČSN EN 933-3 Index plochosti 1x měsíčně 13450 

ČSN EN 933-4 Tvarový index 1x měsíčně 12620, 13139, 
13043, 13242, 
13450 

ČSN EN 933-5 Podíl ostrohranných a oblých zrn 1x měsíčně 13242, 13043 

ČSN EN 933-6 Geometrický tvar drobného kameniva 1x měsíčně  13043 

ČSN EN 933-7 Stanovení obsahu schránek živočichů 
– Podíl schránek živočichů v hrubém 
kamenivu 

1x za rok 12620 

ČSN EN 933-8 Posouzení jemných částic – Zkouška 
ekvivalentu písku 

1x týdně 12620, 13139, 
13043, 13242 

ČSN EN 933-9 Posouzení jemných částic – Zkouška 
methylenovou modří 

1x týdně 12620, 13139, 
13043, 13242 

ČSN EN 933-10 Zrnitost fileru 1x týdně 13043 

2.2.1 EN 933-1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor  

 V rámci geometrických požadavků bych se chtěl podrobněji věnovat normě 

EN 933-1, respektive některým pojmům, se kterými norma pracuje. Jedná se 

především o tyto pojmy: 
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• frakce kameniva  – označení kameniva podle velikosti dolního (d) a 

horního (D) síta, vyjádřené jako d/D např. (4/8, 8/16, atd.). Jednotlivé frakce 

musí být specifikovány pomocí jmenovitých velikostí sít uvedených 

v tabulce č. 3 zahrnující základní sestavu nebo základní sestavu doplněnou 

sestavou 1 nebo základní sestavu doplněnou sestavou 2. Kombinace sít ze 

sestavy 1 a sestavy 2 není přípustná. 

Tabulka č. 3: Velikosti sít pro stanovení frakcí kameniva 

Základní sestava 
[mm] 

Základní sestava + sestava1 
[mm] 

Základní sestava + sestava 2 
[mm] 

0 0 0 

1 1 1 

2 2 2 

4 4 4 

- 5,6 - 

- - 6,3 

8 8 8 

- - 10 

- 11,2 - 

- - 12,5 

- - 14 

16 16 16 

- - 20 

- 22,4 - 

31,5 31,5 31,5 

- - 40 

- 45 - 

63 63 63 

• zrnitost kameniva – poměrná skladba zrn kameniva vyjádřená v % 

hmotnosti zrn, které propadnou stanoveným počtem sít. Zrnitost je 

definována z hlediska podsítného (d), nadsítného (D) a tzv. „vnitřní 

zrnitostní frakce“ a musí odpovídat všeobecným požadavkům na zrnitost 

podle příslušných výrobkových norem viz. tabulka č. 4. V tabulce je 

stanoveno z hlediska zrnitosti 6 variant kategorií pro hrubé kamenivo, 1 

kategorie pro drobné kamenivo a 2 varianty kategorií pro směs kameniva. 

Kategorie jsou označeny G se spodním indexem C pro hrubé, F pro drobné, 
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A pro směs kameniva. Příklad: Označení GC 90/15 pro frakci 8/16 znamená, 

že na sítě 16 propadne minimálně 90% hmotnostně a sítem 8 maximálně 

15% hmotnostně, přičemž je pochopitelně stanoven i propad na sítech 

odvozených velikostí. 

Tabulka č. 4: všeobecné požadavky na zrnitost 

Propad zrn v procentech hmotnosti 
Kamenivo  Velikost 

mm  2D 1,4D D d d/2 
Kategorie 

G 

100 100 90 až 99 0 až 10 0 až 2 GC 90/10 

100 98 až 100 90 až 99 0 až 15 0 až 5 GC 90/15 

100 98 až 100 90 až 99 0 až 20 0 až 5 GC 90/20 

100 98 až 100 85 až 99 0 až 15 0 až 2 GC 85/15 

100 98 až 100 85 až 99 0 až 20 0 až 5 GC 85/20 

Hrubé D > 2 

100 98 až 100 85 až 99 0 až 35 0 až 5 GC 85/35 

Drobné D ≤ 2 100  - 85 až 99  -  - GF 85 

Směs 
kameniva 

D ≤ 45 a 
d = 0 100 

98 až 100  

98 až 100 

90 až 99  

85 až 99  -  - 

GA 90       
GA 85 

• Obsah jemných částic - je součástí zkoušky zrnitosti a předpokládá 

vymytí jemných částic na sítě 0,063 mm a následně po vysušení zbývající 

části vzorku provedení standardního sítového rozboru suchou cestou. Pro 

zvýšení přesnosti je i do tohoto suchého prosévání vřazeno síto 0,063 mm. 

V rámci EN je u drobného kameniva a směsi kameniva požadováno zkoušet i 

tzv. kvalitu jemných částic, kdy se zjišťuje podíl jílových částí ve vzorku kameniva. 

K posouzení jemných částic používáme dva postupy, zkoušku ekvivalentu písku a 

zkoušku methylenovou modří. 

2.2.2 ČSN EN 933-8: Posouzení jemných částic – Zkouška 

ekvivalentu písku 

 Podstatou zkoušky je 20ti minutová sedimentace rozplaveného vzorku a 

následné měření výšky usazenin písku k celkové výšce roztoku. Důležitým 

faktorem v této normě je přesná definice veškerého zařízení potřebného pro 

zkoušku. Toto zařízení (viz. obrázek č. 1) není identické s původní normou a 

laboratoře musí počítat s výdaji na nové zařízení cca 60 tis. Kč. 
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Obrázek č. 1: Střásací zařízení, plastikové odměrné válce, zkušební píst 

 
 

2.2.3 ČSN EN 933-9: Posouzení jemných částic – Zkouška 

methylenovou mod ří  

 Podstatou zkoušky je stanovení adsorpce barviva (zde methylenová modř) 

jílovými podíly ve zkušební navážce frakce 0/2 za podmínek zkoušky. Dosažená 

míra adsorpce je kontrolována zkouškou na filtračním papíře (viz obrázek č. 2), 

která probíhá z hlediska vizuálního hodnocení skvrny. 
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Obrázek č. 2: Míra adsorpce MB na filtračním papíře 

 

  Od zkoušení kvality jemných částic se může upustit, pokud obsah jemných 

částic v drobném kamenivu nebo směsi kameniva nepřesáhl požadovanou 

hodnotu 3% z celkové navážky vzorku.  

2.3 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 

kameniva 

 Znovu se jedná o celý komplex norem, který se zabývá problematikou 

zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. Přehled zkušebních 

norem a minimální četnost v návaznosti s normou ČSN EN je uveden v následující 

tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Přehled zkušebních norem a minimální četnost v návaznosti s normou ČSN EN 

Číslo EN Název 
Minimální 
četnost 

Výrobková 
norma 

ČSN EN 

ČSN EN 1097-1 Stanovení odolnosti proti otěru     
(micro-Deval) 

1x za rok 13043 

ČSN EN 1097-2 Stanovení odolnosti proti drcení 2x za rok 
12620, 13043  
13139, 13242  
13450 

ČSN EN 1097-3 
Stanovení sypné hmotnosti a 
mezerovitosti volně sypaného kameniva 

1x za rok 
12620, 13139 
13242, 13450 
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ČSN EN 1097-4 
Stanovení mezerovitosti suchého 
zhutněného fileru 

2x za rok 13043 

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 2x za týden 13043 

ČSN EN 1097-6 
Stanovení objemové hmotnosti zrn a 
nasákavosti 

1x za rok 

 

1x za 2 roky 

2x za rok 

12620, 
13139, 13242 

13043 

13450 

ČSN EN 1097-7 
Stanovení měrné hmotnosti fileru – 
Pyknometrická metoda 2 x za rok 13043 

ČSN EN 1097-8 Stanovení hodnoty odladitelnosti 
1x za 2 roky 

1x za rok 

12620, 13139 

13043 

ČSN EN 1097-9 
Stanovení odolnosti proti obrusu 
pneumatikami s hroty – Nordická 
zkouška 

1x za rok 13043 

ČSN EN 1097-10 Výška vzlínavosti 1 x za 2 roky  13043 

Četnost odběrů vzorků a provádění zkoušek jednotlivých vlastností 

vyráběného kameniva se musí provádět podle požadavků, které jsou uvedeny 

v příslušných tabulkách jednotlivých norem. Četnosti zkoušek se všeobecně 

vztahují k období výroby konkrétního výrobku. Výrobce musí v rámci dokumentace 

systému řízení výroby zpracovat harmonogram četnosti těchto zkoušek. Pokud se 

těmito kontrolami zjistí odchylky ve výrobním procesu (např. nestandardní vstupní 

surovina, poškození sítové plochy třídiče, nevyhovující zrnitost frakce apod.), 

postupuje se podle zpracovaného systému v SQ 08 pro řízení vnitřních neshod a 

při opakovaných výsledcích rozborů zkušební laboratoře se četnost kontrolních 

zkoušek kameniva musí zvýšit. 

Za speciálních podmínek výrobního procesu (např. vysoce automatizovaná 

výrobní zařízení, dlouhodobá zkušenost se shodou určitých vlastností apod.), 

které musí být podrobně popsány v dokumentaci SŘV, mohou být četnosti 

zkoušek vlastností kameniva sníženy pod hodnotu stanovenou v příslušných 

normách. 

Výrobce by ale neměl uvažovat o snižování četnosti provádění zkoušek 

minimálně půl roku od zavedení SŘV, respektive pravidelného vyhodnocování 

výsledků prováděných zkoušek, protože v rámci vyhodnocování výsledků zrnitosti 
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a jejího zařazení do deklarované kategorie je stanovena půlroční lhůta sbírání 

hodnot pro vyhodnocování. 

Záznamy o kontrolách, odběrech vzorků, o výsledku zkoušek a případných 

nápravných opatření musí být k dispozici. Záznamy se musí uchovávat nejméně 

po předepsanou dobu 10ti let.  

2.4 Zkoušení odolnosti kameniva v ůči teplot ě a 

zvětrávání, zkoušení chemických vlastností kameniva 

Jedná se o soubor norem ČSN EN 1367 pro zkoušení odolnosti kameniva 

vůči teplotě a zvětrávání a ČSN EN 1744 pro zkoušení chemických vlastností. 

Přehled zkušebních norem a minimální četnost v návaznosti s normou ČSN EN je 

uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Přehled zkušebních norem a minimální četnost v návaznosti s normou ČSN EN 

Číslo EN Název 
Minimální 
četnost 

Výrobková 
norma  

ČSN EN 

ČSN EN 1367-1 
Odolnost proti zmrazování a 
rozmrazování 

1x za 2 roky 

2x za rok 

12620, 13139, 
13043, 13242, 

13450 

ČSN EN 1367-2 Zkouška síranem hořečnatým 1x za 2 roky 
12620, 13139, 
13043, 13242 

ČSN EN 1367-3 
Zkouška varem pro „rozpadavý čedič“ 
a rozklad vysokopecní strusky 2x za rok 

13043, 13450, 
13242 

ČSN EN 1367-4 Stanovení smršťování 1x za 5 let 12620 

ČSN EN 1367-5 
Stanovení odolnosti vůči tepelným 
šokům 

1x za rok 13043 

ČSN EN 1744-1 Chemický rozbor 
2x za rok 

1x za 2 roky 

13043, 13242, 

12620 

ČSN EN 1744-2 
Stanovení odolnosti proti alkalické 
reakci 

1x za 2 roky 13043 

ČSN EN 1744-3 Získání fluátů vyluhováním kameniva 1x za 2 roky 13043 

ČSN EN 1744-4 
Citlivosti na vodu fileru používaného 
pro asfaltové směsi 

1x za 2 roky 13043 
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3 Vliv vlastností kameniva na technologii 

zpracování jednotlivých výrobk ů 

Hodnocení vlivu vlastností suroviny má zásadní vliv na postup technického 

zpracování drceného kameniva. Surovina v Jihočeském kraji používaná v lomech 

Kámen a písek se stává převážně z žul, granulitů a granodioritů, tedy surovin 

velmi náročně zpracovatelných při výrobě drceného kameniva. K vlastnostem 

těchto surovin patří obtížná drtitelnost, velká abrazivita, problémy s tvarovým 

indexem, drtitelností v rázu apod. 

Problémem u suroviny je i stav, kdy v okrajových a nadložních částech jde     

o surovinu i po skrývkách částečně zahliněnou a zvětralou. Tento fakt vede 

k nutnosti zvýšené pozornosti řízení těžby tak, aby nedocházelo 

k znehodnocování a zhoršování kvality konečného výrobku. Proto je zavedena 

přesná lokalizace těžby pro výrobu takovým způsobem, aby bylo možné v daném 

čase identifikovat stav těžené suroviny a s ním související kvalitu výrobku. Je 

zaveden přesný postup identifikace místa těžby pravidelně doplňovaný v mapách 

postupu těžby a denní evidence v lomovém deníku podle čísel clonových odstřelů 

a uvádění čísla clonového odstřelu v protokolu o odběru vzorku. 

V přípravném období na zavádění evropských norem a po seznámení s jejich 

náročností, bylo u firmy KaP rozhodnuto k provedení zásadních technologických 

změn ve druhém a třetím stupni drcení. Za období od zavedení ČSN EN se 

v podniku podařilo přes značnou ekonomickou náročnost na tuto činnost provést 

tyto změny na všech provozovnách kromě provozovny Rejta, kde podle výsledků 

dlouhodobého sledování vznikají problémy s tvarovým indexem, zejména pro 

naplnění požadavků výrobců betonu s dlouhodobější životností. Na ostatních 

provozovnách došlo k výměně čelisťových drtičů ve druhém stupni technologické 

linky a kuželových drtičů Symons ve třetím stupni drcení. Po důkladném 

technickém zvážení došlo ve všech lomech k nahrazení kuželových drtičů stroji 

z dovozu (Svedala a Nordberg), a to jak ve druhém, tak ve třetím stupni drcení. . 

V průběhu zkušebního provozu byl podle výsledků rozborů stanoven vhodný typ 

drtícího prostoru a použití drtících plášťů a kuželů. Výhodou tohoto řešení je, že u 
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všech strojů je automatické řízení provozních parametrů přes počítač, pravidelné 

sledování nejvhodnějšího seřízení strojů přispělo k dosažení potřebné kvality 

kameniva. Problémem zůstává rychlé opotřebení drtících elementů a bohužel i 

jejich cena z dovozu. Proto řešíme tento stav zhotovením vlastních modelů a 

operativnějším řešením složení materiálu pro výrobu těchto zařízení, kupříkladu 

zlepšení odolnosti u abrazivních materiálů zvýšením podílu manganu v odlitcích. 

V posledním období se podstatně zvýšila poptávka po směsích kameniva 

splňujících nároky na zrnitost, jež vyplývají z požadavků evropských norem, a to 

jak u dodávek pro podklady komunikací, tak železniční stavby. Problém je řešen 

zabudováním automatizačních prvků míchacích linek a dopravních pasů spolu s 

přidáváním vody do MZK při expedici těchto výrobků. Podle požadavků odběratele 

je možné technologickou linku nastavit tak, aby její parametry odpovídaly normám 

a potřebám zákazníka. Pro přehlednost o současném stavu v lomu Plešovice 

přikládám jako přílohu č. 2 jednoduché technologické schéma.   

Zvýšené nároky na kvalitu drceného kameniva vyústily až k situaci, kdy již 

podniku nevyhovoval dříve používaný způsob zajišťování týdenních zkoušek 

smluvní laboratoří z bývalého podniku v  Blatné. Rozhodnutím vedení došlo 

k vybudování vlastní zkušební laboratoře, jejímu potřebnému vybavení a následně 

pak k získání oprávnění AS-PK Brno, její certifikaci a tím i ročním pravidelným 

dohledům AS-PK včetně vlastního ročního interního auditu podle schválené PJ 

Zkušební laboratoře. Zásadním důvodem tohoto rozhodnutí bylo zajištění nejen 

pravidelnosti rozborů, ale zejména operativnost zjištěných výsledků a možnost 

rychlých zásahů do výroby k odstranění případných nedostatků. Pro operativnost 

soustřeďování výsledků podnikové laboratoře byl zaveden systém v elektronické 

formě propojený s podnikovou sítí. Pro hodnocení výsledků kontrolních rozborů 

byl ve spolupráci s laboratoří KaP vyvinut vlastní program řešící zrychlení 

administrativního zpracování zjištěných výsledků a jejich sumarizaci pro pololetní 

hodnocení. Pro informovanost zákazníků jsou výsledky zveřejněny i na webových 

stránkách v zákaznické sekci na www.kamen-ck.cz, kde zákazník podle své 

potřeby získá komplexní informace o našich výrobcích. 
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O vývoji počtu prováděných zkoušek podnikovou laboratoří za období 2. pol. 

roku 2004 až do konce roku 2008 svědčí výsledky v následující tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Přehled zkoušek a neshod  

Rok Počet 
provedených 
zkoušek 

Počet neshod Reklamace od 
zákazníka  

Poznámka 

2004 763 5 2 Od zavedení 
ČSN EN 

2005 1266 18 3  

2006 1657 5 2  

2007 1485 4 3  

2008 1571 3 0  

V roce 2008 laboratoř fungovala podle plánu. Celkem bylo odzkoušeno 1571 

vzorků plánovaných, 114 ostatních a 278 vzorků pro obalovnu Kájov. 

V pravidelných rozborech se nevyskytly  žádné problémy k řešení. Neshody byly 

pouze jednorázové a způsobené předrcováním – různě zatížená síta. Řešení 

neshod bylo provedeno v souladu s postupy stanovenými v SŘV. 

Zajímavou informací je výše skutečných nákladů podnikové laboratoře ve 

vztahu k průměrné ceně realizované výroby za rok 2008, která byla při produkci 

2,1 mil. tun 180 Kč/t. Při čemž přepočtené náklady laboratoře představují  0,48 Kč 

na tunu. 

V rámci spolupráce s AS-PK je naše laboratoř zapojena do provádění 

celostátních anonymních zkoušek vybraných vlastností kameniva jako podklad pro 

hodnocení úrovně laboratoří.  

4 Kontrola jakosti kameniva dle platných 

předpis ů ČR 

Rozvoj mezinárodního obchodu vyžaduje sjednocování postupů a zásad pro 

specifikaci výrobků, podmínek uvádění výrobků na trh a jejich použití ve stavbách. 

K zajištění této technické srozumitelnosti jsou vytvářeny evropské normy (EN). 
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Jejich použití je sice dobrovolné, ale pro všechny účastníky obchodních vztahů 

mimořádně výhodné. 

Z důvodu zajištění tzv. oprávněného zájmu společnosti je uvedení výrobků 

na trh (případně i jejich použití) vhodným způsobem regulováno technickými 

předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády atd.). V oblasti stavebních výrobků tak 

působí zejména Směrnice 89/106/EHS, která se opírá o evropské normy a 

definuje postupy pro posuzování shody stavebních výrobků (označované jako 

systémy 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4). Směrnice 89/106/EHS je do právního řádu ČR 

zavedena zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

(většinou obecné zásady a povinnosti) a navazujícím nařízením vlády                   

č. 190/2002 Sb. pro stavební výrobky uváděné na trh s označením CE, ve znění 

pozdějších změn. Podle tohoto nařízení musely organizace, které váhaly 

s dobrovolným zaváděním systému managementu jakosti povinně zavést a 

certifikovat systém prokazování shody 2+ (výrobky s požadavky na zvýšenou 

bezpečnost), systém řízení výroby a související dokumenty požadované 

v přílohách ČSN EN na kamenivo. Toto nařízení vlády též specifikuje základní 

požadavky na obsah ES prohlášení o shodě a CE označení výrobku. To je dále 

upřesněno příslušnou normou. 

Pro stavební výrobky není rozhodující jen možnost jejich uvedení na trh, ale  

i možnost takové výrobky zabudovat do staveb v daném regionu. V ČR je možnost 

použití výrobků ve stavbách vymezena zejména následujícími technickými 

předpisy v aktuálním znění: 

• Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

• Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

• Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii 

• NV 163/2000 o tech.požadavcích na výrobky 

• vyhláška.345/2002 měřidla k ověřování 

Některých stavebních výrobků se též mohou týkat zákony                              

o telekomunikacích, o vodách, o ochraně veřejného zdraví, o požární ochraně atp. 
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V úvahu je také nutno brát některé zákony týkající se obecné ochrany uživatelů 

výrobku. Jedná se především o zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti 

výrobku a zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku. 

Při uvedení výrobku na trh musí výrobce doložit splnění právních požadavků 

tj. vydat na výrobek ES prohlášení o shodě (jde o prohlášení výrobce 

k zodpovědnosti za vyráběné výrobky na provozovně s označením ES). Součástí 

uvedení výrobku na trh podle harmonizovaných ČSN EN je CE osvědčení 

zpracované podle formuláře, který je součástí každého výrobku podle jednotlivé 

normy ČSN EN na kamenivo. Toto CE osvědčení musí být ročně aktualizováno     

a navíc musí být uvedeno i na vydaných dodacích listech pro příslušný výrobek 

uvedený na trh. 

Pro zajištění shody s příslušnou evropskou normou na kamenivo                   

a deklarovanými hodnotami podle vhodnosti použití, musí výrobce provést na 

kamenivu počáteční zkoušky typu (ITT), mít zavedený systém řízení výroby 

v místě výroby (jde o stálé vnitřní řízení výroby, kterým výrobce zajišťuje, že           

i následně vyrobené výrobky budou shodné nebo v rámci povolených tolerancí 

jako výrobek předložený k počáteční zkoušce typu) a provádět zkoušky vzorků 

předepsaným způsobem a ve stanovených lhůtách. 

4.1 Počáteční zkoušky typu (Initial type testing – ITT) 

ITT je soubor zkoušek nebo jiných postupů popsaných v harmonizovaných 

technických specifikacích. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v protokolu          

o zkoušce a musí být dokumentovány jako začátek řízení výroby pro daný 

výrobek.  

Počáteční zkoušky typu se provádějí na počátku výroby nového výrobku  

nebo na počátku nové metody výroby (pokud může ovlivnit stanovené 

vlastnosti).Pokud výrobek zůstává nezměněn, není třeba opakovat ITT a ani 

technické specifikace. Hodnoty zjištěné při ITT se berou v úvahu při posuzování 

stability systému řízení výroby. 
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4.2 Systém řízení výroby (S ŘV) 

SŘV je proces, při kterém výrobce zajišťuje udržení předem stanovených 

parametrů výrobního procesu tak, aby výsledkem byla výroba kameniva 

splňujícího svými jednotlivými vlastnostmi deklarované kategorie těchto vlastností.  

Výrobce se proto při výrobě kameniva řídí požadavky pro systém řízení 

výroby uvedenými v přílohách výrobkových norem podle typu použití vyráběného 

kameniva tak, aby zajistil shodu s příslušnými požadavky citované normy.  

Firma KaP Č. Krumlov má certifikovaný systém jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001. a dlouhodobě garantuje produkci výrobků velmi dobré kvality, o čemž 

svědčí výsledky výroby v minulých letech dosahované bez reklamací. Dokladují to            

i výsledky interních auditů a auditů z dohledu AL nad plněním úkolů stanovených 

v ČSN EN ISO 9001:2001.. 

Pro zpracování příručky Systému řízení výroby dle všech příloh uvedených v 

ČSN EN, je využito kvalitně zpracovaných Směrnic a příloh ČSN EN ISO 

9001:2001, na které se v jednotlivých statích Systému řízení výroby odvoláváme. 

Tyto směrnice včetně příloh .jsou nedílnou součástí této příručky. 

Systém řízení výroby je v normách přibližně členěn níže uvedeným 

způsobem. 

4.2.1 Odpov ědnosti   

Organizaci zde vyplývá povinnost stanovit odpovědnosti, pravomoci a 

vzájemné vztahy mezi pracovníky, kteří vykonávají činnosti, jež ovlivňují jakost 

nebo tyto činnosti kontrolují. Současně by měla společnost mít zpracované 

organizační schéma, ze kterého vyplívají jednotlivé odpovědnosti konkrétních 

pracovníků. 

4.2.2 Přezkoumávání  

Organizace musí také zajistit v pravidelných intervalech, aby systém řízení 

výroby byl přezkoumáván managementem, dále aby bylo zajištěno, že přijatý 

systém splňuje požadavky uvedené v citované příslušné normě a je zajištěna jeho 
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trvalá vhodnost a účinnost. O přezkoumání se pořizují záznamy, které musí být 

uchovány jako podklady pro další zlepšování systému řízení výroby. 

4.2.3 Dokumentace S ŘV a jejich řízení  

Základním dokumentem SŘV je příručka řízení výroby, ve které jsou 

stanoveny postupy umožňující splnit požadavky řízení výroby. Výrobce musí tuto 

příručku výroby vypracovat a především dodržovat. Řízení dokumentů a údajů 

zahrnuje všechny dokumenty a údaje, které se vztahují k příslušné normě, podle 

níž je kamenivo vyráběno. Do řízené dokumentace patří příručka řízení výroby, 

všechny postupy týkající se vedení dokumentace, řízení neshodného výrobku, 

postupy výroby, protokol o odběru vzorku, kniha vzorků, protokol o zkouškách 

apod.     

4.2.4 Požadavky na management  

Aby byl systém řízení funkční, musí být splněny požadavky na management 

výroby tzn. zpracovány a plněny postupy, které identifikují a kontrolují kvalitu 

zpracovávaného materiálu. Např. pokyny pro obsluhu zařízení, jeho údržbu a 

seřizování, stanovení místa a osob provádějících kontrolu v technologické lince, 

určení místa, odkud lze při výrobě odebírat vzorky (pásový dopravník, násypka, 

skládka apod.) pro kontrolní zkoušky a pro ověření kvality výrobků a stálosti 

výrobního procesu. Také sem patří postupy pro skladování materiálu, identifikaci a 

nakládání s nebezpečnými materiály (v ČR se jedná především o možný výskyt 

radionuklidů).  

4.2.5 Kontrolní a zkušební činnost  

Výrobce musí zajistit pro provádění kontroly a zkoušení stálosti výrobního 

procesu a kvality výrobků nezbytné vybavení, to znamená místo pro provádění 

požadovaných zkoušek viz. příloha č. 3 (dispoziční plán laboratoře). V případě, že 

si provádění zkoušek zajišťuje sám výrobce, ať už částečně nebo v plném 

rozsahu, musí zajistit funkčnost potřebného zařízení pro provádění zkoušek, 

kalibraci, viz. příloha č. 4 a údržbu zařízení kontrolních (např. sada kontrolních sít, 

viz. obrázek č. 3, 4), měřících (váhy, posuvná měřítka, teploměry, viz obrázek č. 5) 
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a zkušebních (třasadla, sušárny viz. obrázek č. 6.). Přesnost         a četnost 

kalibrace musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 932-5.   

Způsobilost zkušební laboratoře se ověřuje podle kritérií uvedených v ČSN 

EN ISO/IEC 17025 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a 

kalibračních laboratoří. Tato kritéria jsou souborem požadavků, které musí 

zkušební laboratoř splnit, aby jí byla přiznána odborná způsobilost. V podnikové 

laboratoři firmy Kámen a písek ověřuje způsobilost Středisko pro posuzování 

způsobilosti laboratoří AS-PK. Na základě posouzení způsobilosti skupinou 

nezávislých expertů bylo vystaveno „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ viz. 

příloha č. 5. 

Obrázek č. 3: Sada kontrolních sít upevněna na vibračních stolech 
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Obrázek č. 4: Kontrolní síto prům. 300 mm z děrovaného plechu 

 

Obrázek č. 5: Stanovená měřidla váhá + posuvné měřítko  
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Obrázek č. 6: Sušárna MEMMERT  

 

4.2.6 Řízení neshodného výrobku  

Výrobek, který prošel kontrolou a výsledek neodpovídá deklarovaným 

požadavkům, musí být znovu vrácen do výrobního procesu k přepracování nebo je 

oddělen a vyčleněn pro jiné použití, pro které by byl vhodný, popřípadě je zamítnut 

a označen jako neshodný. Všechny uvedené případy neshody musí výrobce 

zaznamenat, vyšetřit příčinu jejich vzniku a provést opatření k nápravě. 

4.2.6 Manipulace a skladování výrobk ů  

Výrobce musí provést opatření k udržení jakosti výrobku. Tato opatření musí 

brát v úvahu možnost znečištění výrobku při manipulaci a skladování a možnost 

segregace výrobků na skládce. Výrobky musí být ukládány do čistých zásobníků 

nebo na uklizené a zpevněné plochy na zemních skládkách, které musí být od 

sebe odděleny, aby nedocházelo k promísení frakcí. Při expedici výrobků 

s podílem frakce 0/4 máme zavedenu ve všeobecných obchodních podmínkách 

povinnost zakrývání nákladu plachtou, aby nedocházelo při přepravě 
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ke znečišťování životního prostředí. Podrobný postup je rozveden ve směrnici    

SQ 08. 

4.2.7 Doprava a balení  

Výrobce musí stanovit odpovědnosti za dodávání výrobků odběrateli, způsob 

dopravy, zabránění znečištění nebo znehodnocení výrobků při dopravě a předání 

výrobku.  

4.2.8 Výcvik pracovník ů 

Výcvik pracovníků musí být prováděn podle plánu školení, který bývá 

zpracován v horizontu jednoho roku. O výcviku a školení se musí pořizovat 

záznamy, které musí být uchovávány po nezbytnou dobu. 

Podrobný rozsah je uveden v ISO, v interních směrnicích Příručky jakosti a 

jednotlivých směrnicích SQ: 

• SQ 01 Směrnice pro řízení dokumentů, údajů a záznamů o jakosti 
• SQ 02 Směrnice pro přípravu zakázky 
• SQ 03 Směrnice pro nakupování 
• SQ 04 Směrnice pro řízení výroby 
• SQ 05 Směrnice pro kontrolu a zkoušení 
• SQ 06 Směrnice pro kontrolní, měřící a zkušební zařízení 
• SQ 07 Směrnice pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání 
• SQ 08 Směrnice pro řízení neshod 
• SQ 09 Směrnice pro opatření k nápravě a prevenci 
• SQ 10 Směrnice pro výcvik pracovníků 
• SQ 11 Směrnice pro interní prověrky 
• SQ 12 Směrnice pro komunikaci a monitorování spokojenosti zákazníků 
• SQ 13 Provozní řád provozovny 
• SQ 14 Směrnice pro monitorování a měření procesů 
• SQ 15 Směrnice pro analýzu a zlepšování 
• SQ 16 Směrnice pro řízení hardware a software 
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5 Technicko - ekonomický a ekologický 

přínos navrženého vyhodnocení  

 Platnost Směrnice 89/106/EHS je podle nových nařízení a rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Evropské rady týkající se posuzování shody výrobků 

upravena nařízeními č. 764/2008 – uplatňování vnitrostátních pravidel, č. 

765/2008 – akreditace a dozor nad trhem a rozhodnutím č. 768/2008 – o 

společném rámci pro uvádění výrobků na trh, kde jde o revizi globálního přístupu 

k posuzování shody a certifikace a návrh nařízení pro stavební výrobky, které 

vejdou v platnost v roce 2009. Na základě toho již byla parlamentem schválena 

novela zákona č. 22/1997 změnou  č. 481/2008 s účinností od 1.1.2009. 

 Z bakalářské práce je zřejmé, že schválené změny nařízení Evropského 

parlamentu, ale i poslední novela zákona č. 22/1997, staví naší firmu před 

povinnost, se na tyto změny připravit a po vydání prováděcích pokynů zajistit jejich 

urychlené zavedení do celé zpracované dokumentace související s jakostí 

kameniva a jejímu uplatňování na trhu. 

 Cílem těchto změn je podle současných informací zjednodušení předpisů, 

volný oběh a používání výrobků v EU, splnění základních požadavků na stavby, 

zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže. 

 Mezi hlavní navrhované změny patří zrušení stávající směrnice EU, 

udržitelné využívání přírodních zdrojů, nová pravidla o CE označení, výrobcem 

vydávaná prohlášení o vlastnostech i vlastnostech jiných. Dále dílčí úpravy 

systému posuzování shody, subjekty pro technické posuzování a přesnější 

vymezení povinnosti hospodářských subjektů. 

 Z toho pro nás vyplývá povinnost provést revizi a návrhy na úpravy změn 

v celé dokumentaci.  

 K posouzení připravovaných návrhů změn využít průběhu a výsledku 

Certifikace ISO, Dohledu na SŘV a Dohledu AS-PK nad Zkušební laboratoří, které 

proběhnou  v KaP do konce 1. pololetí 2009. 
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  Po zpracování změn provést náročné školení všech pracovníků v rámci 

plánu výcviku, aby tyto přijaté změny byly nejen pochopeny, ale i zajištěna jejich 

realizace v každodenní práci při výrobě kameniva. 

 Po zavedení změn provádět důkladněji kontrolní činnost na všech úrovních 

s cílem včasného reagování na případně zjištěné nedostatky. 

 Aktivně se podílet na práci týmů pro kamenivo, kde je nutné upřesňovat 

jasná vysvětlení a jednotná stanoviska ke změnám tak, aby byly jednotné v rámci 

všech výrobců kameniva. Prostřednictvím týmu na kamenivo vznést požadavek na 

doplnění zákona o silniční dopravě na zakrývání ložné plochy plachtou u výrobků 

obsahujících větší podíl jemných částic (např. frakce 0/4, 0/32 atd.). 

 Podle výsledků dlouhodobých zkoušek na provozovně Rejta doporučit 

přijetí zásadního rozhodnutí vedení firmy vedoucí k řešení problému s tvarovým 

indexem, a to pomocí zásahu do technologie výrobního procesu 2. a 3. stupně 

drcení. Naléhavost tohoto řešení je dána ČSN EN 206-1 Beton – Část 1, kde je 

kladen důraz na kvalitu betonu a zvýšenými nároky na dodávky kameniva při 

výstavbě železničního koridoru a dálnice D3. 

Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo uvést, charakterizovat a zhodnotit kontrolu 

jakosti kameniva pro stavební účely podle evropských norem ČSN EN.  

Úvodní část obsahuje stručné seznámení s jednotlivými normami ČSN EN na 

kamenivo rozdělené podle účelu použití ve stavební výrobě. Teoreticky byly 

nastíněny požadavky na výrobu kameniva a jeho specifikace. A byly zde rovněž 

uvedeny související normy a specifické technické podmínky odběratelů, které 

rozšiřují seznam vlastností kameniva, jež musí výrobce splnit.  

Následující část práce popisuje již praktické sledování vlastností kameniva 

v průběhu výroby. Podrobněji jsem uvedl pouze zkoušení vlastností kameniva, 

které jsou prováděny v centrální zkušební laboratoři společnosti Kámen a Písek 

spol. s r.o.. aby byla dodržena četnost zkoušek vyplývajících ze systému řízení 

jakosti ISO 9001:2001, byl ve firmě KaP zpracován plán četnosti zkoušek. 
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Konkrétně se jedná o SQ 05 Směrnici pro kontrolu a zkoušení. V případě vzniku 

odchylek v rámci prováděných kontrol postupuje centrální laboratoř firmy dle 

interní směrnice pro řízení vnitřních neshod SQ 08.   

Pro dosažení co nejvyšší efektivnosti výroby byla zavedena povinnost vést 

dokumentaci mapující místa těžby spolu s číslem jednotlivých clonových odstřelů. 

Pro udržení kvality jednotlivých výrobků, jež musí splňovat nároky nově 

zavedených norem od roku 2004, bylo rozhodnuto o přijetí rozsáhlých 

technologických opatření. Došlo k modernizaci a automatizaci výrobní linky. Aby 

společnost dostála zvýšeným nárokům na kvalitu, bylo rozhodnuto vybudovat 

vlastní laboratoř. To umožňuje pravidelné rozbory, jejich okamžité výsledky           

a rychlé operativní řešení vniklých problémů. Zřízení laboratoře se i z finančního 

hlediska ukázalo být velkým přínosem.  

Co se týče legislativních předpisů v oblasti výroby kameniva a uvádění 

stavebních výrobků na trh, má firma Kámen a písek certifikovaný systém jakosti 

ČSN EN ISO 9001:2001 a dlouhodobě garantuje produkci výrobků velmi dobré 

kvality s minimálním počtem reklamací.   

 Z celkových výsledků úvodního hodnocení bakalářské práce zabývající se 

kontrolou jakosti kameniva pro stavební účely dle platných norem je zřejmé, že 

systém kontroly jakosti ve firmě Kámen a písek je na dobré úrovni. Tuto 

skutečnost potvrzují výsledky dohledů notifikovaných osob a akreditovaných 

laboratoří za celé období od roku 2004, v ročních dohledech nad SŘV, systémem 

řízení jakosti ISO 9001, ale i dohledem AS-PK nad prací zkušební laboratoře. Při 

těchto kontrolách nebylo zjištěno zásadnějších nedostatků a zpracovaná 

dokumentace odpovídá současnému stavu požadavků, pro dobré výsledky            

i v dalším období. 

Z výše uvedeného je evidentní, že se společnost KaP vyrovnala se změnami 

vyvolanými vstupem ČR do EU bez větších problémů. Novou výzvou bude pro 

firmu Kámen a písek, spol. s r o. připravit se na změny vyvolané novelizací 

směrnice 89/106/EHS, která nastane v průběhu letošního roku.   
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