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Anotace 

Výroba kameniva dodávaného na dráţní stavby podléhá náročně nastaveným 

parametrŧm. Do roku 2004 se kvalita kontrolovala podle ČSN 721510, 721511, 

721512. Vstupem České republiky do Evropské unie došlo k zásadním změnám 

v uplatnění evropské normy na toto kamenivo, jejíţ skladba i parametry jsou 

podstatně rozdílné oproti starým ČSN. Cílem této diplomové práce je seznámení 

s jednotlivými poţadavky ČSN EN a souvisejícími předpisy, které musí výrobce 

splnit, aby mohl dodávat kamenivo pro dráţní stavby jak v České republice, tak 

v Rakousku. Práce vychází z praktických zkušeností společnosti Kámen a písek, 

spol s r.o.  

Klíčová slova: kamenivo, dráţní stavby, poţadavky na kvalitu   

Summary 

Production of an aggregate delivered for railway structures is subject to exactly 

given parameters. By the year 2004 the quality of the aggregate 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 thesis is to 

familiarize with particular norms and related requirements, which has to be fulfilled 

by the producers of the aggregate to enable them to deliver their products in the 

Czech Republic as well as in Austria. This thesis is based on practical experience 

of the Kamen a pisek, spol. s r.o. company.   

Keywords: aggregate, railway structures, quality requirements 
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Seznam pouţitých zkratek 

CO – Clonový odstřel  

ČSN – Česká státní norma  

EN – Evropská norma  

ITT – Počáteční zkouška typu (Initial Type Testing) 

NV – Nařízení vlády 

OTP – Obecné technické podmínky 

SDC – Správa dopravní cesty  

SHT – Středisko hromadné těţby  

SŘV – Systém řízení výroby  

SS – Stavební správa  

SŢDC – Správa ţelezniční dopravní cesty 

TKP – Technické kvalitativní podmínky 

TPD – Technické podmínky dodací  

TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty  

TVO – Technický vedoucí odstřelu  

VP – Vedoucí provozovny  
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Úvod 

V České republice probíhá v posledních letech náročná rekonstrukce 

vybraných ţelezničních tratí. Hlavním cílem modernizace těchto tratí je napojení 

vybrané sítě na hlavní evropské magistrály, splnění podmínek integrace České 

republiky do evropských struktur, sniţování zátěţe ţivotního prostředí, zavedení 

vyšší traťové rychlosti spojené se zkrácením jízdních dob a neposledně zvýšení 

bezpečnosti provozu. Jednou z podmínek zajištění technické propojitelnosti 

evropského ţelezničního systému je dosaţení potřebné únosnosti konstrukce        

a zvýšení přepravní rychlosti ţelezniční tratě.  

Přechod na ČSN EN v roce 2004 přinesl ve srovnání se starou ČSN 72 1510 

aţ 12 zásadní změny poţadavkŧ na skladbu, kvalitu a technické vlastnosti 

drceného kameniva. Norma rozděluje kamenivo pro jednotlivé druhy stavebních 

prací podle účelu jeho pouţití. Vlastnosti kameniva získaného úpravou přírodního 

nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro 

pouţití na stavbu ţelezniční tratě jsou uvedeny v ČSN EN 13450 + Z1 „Kamenivo 

pro kolejové loţe“. SŢDC mimo rámec ČSN EN i nadále poţadují prokazování 

doplňkových vlastností kameniva. Souhrn současných poţadavkŧ SŢDC je 

uveden v novelizovaných obecných technických podmínkách „Kamenivo pro 

kolejové loţe ţelezničních drah“ č.j. 59 110/2004-O13 ve znění změny 1. 

Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa ţelezničního spodku nejsou po 

zrušení ČSN 72 1512 stanoveny ţádnou evropskou ani českou normou. Proto se 

prokazování shody provádí podle NV č. 163/02 Sb.. Poţadavky uţivatele na 

vlastnosti tohoto kameniva (frakce 0/22kv, 0/32kv) jsou uvedeny v obecných 

technických podmínkách „Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro 

konstrukční vrstvy tělesa ţelezničního spodku“.  

 Cílem této diplomové práce je seznámit se podrobněji s normami                 

a předpisy, které musí výrobce splnit, aby mohl dodávat své výrobky na dráţní 

stavby nejenom v České republice, ale také v Rakousku. V návaznosti na to 

navrhnout úpravu některých poţadavkŧ uvedených v těchto předpisech. A dále 
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nastínit proces výroby kameniva určeného pro dodávky na ţelezniční stavby 

konkrétně ve společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. a poukázat v konkrétních 

podmínkách provozovny Plešovice na pozitivní vliv na vlastnosti tohoto kameniva 

díky provedeným úpravám při modernizace technologie výroby.   
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1 Parametry kameniva pro dráţní stavby 

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

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

Přijetím těchto norem se mění zásadním zpŧsobem prokazování shody výrobku    

a uvádění bezpečných výrobkŧ na trh. Pro většinu organizací to představuje úplně 

nový pohled na zajišťování kvality výrobkŧ, především z hlediska systémového 

zajišťování výrobního procesu. Správa ţelezniční dopravní cesty v případě 

kameniva pro kolejové loţe posuzované dle ČSN EN 13450 + Z1 upravily 

poţadavky na jeho vlastnosti v navazujících „Obecných technických podmínkách“.  

1.1 ČSN EN 13450 + Z1 (EN 13450:2006) Kamenivo pro 

kolejové loţe 

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva získaného úpravou 

přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného 

kameniva pro pouţití na stavbu ţelezniční tratě. Norma obsahuje parametry 

kameniva pro kolejové loţe určené pro všechny typy drah, které jsou dány 

specifickým zpŧsobem jeho pouţití. Určuje vlastnosti, které mají být ověřovány, 

zpŧsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení výroby i zpŧsob prokazování 

shody.  

Norma je doplněna o národní přílohu NA a změnu Z1, která byla zpracována 

podle výsledkŧ zkoušek kameniva pro kolejové loţe z vybraných lokalit, které 

reprezentují celou šíři kvalitativního spektra kameniva vyráběného v České 

republice. Při výběru vlastností a vhodné skladby normy bylo téţ přihlédnuto         

k národním zvyklostem uţívaným v technické praxi. Jednotlivé vlastnosti 

poţadované normou jsou v národní příloze seřazeny do tříd BI, BII a C. Třídy 

umoţňují kvalitativní odstupňování parametrŧ kameniva podle účelu jeho pouţití v 

jednotlivých typech drah, tratí a kolejí. Je zde také uveden výběr poţadavkŧ na 

geometrické a fyzikální vlastnosti kameniva pro kolejové loţe, které jsou 

uplatňovány pro dodávky do kolejí v České republice. 



Roman Došek: Vliv vlastností kameniva na ţelezniční stavby 

2011                                                                                    

 
4 

1.1.1 Poţadavky na geometrické vlastnosti  

V této části se norma zabývá stanovením parametrických vlastností 

kameniva zkouškami, které posuzují jeho geometrické vlastnosti na základě tvaru, 

velikosti a typu povrchu zrna včetně souborné zrnitosti. Nutnost zkoušení              

a deklarace všech těchto vlastností musí být stanovena podle určeného pouţití 

kameniva nebo jeho pŧvodu. Frakce kameniva musí být označena poměrem 

velikosti dolního (d) a horního (D) síta, tedy d/D. Pro kolejové loţe je d = 31,5 mm 

a D = 50 mm nebo 63 mm.  

Zrnitost je pravděpodobně nejdŧleţitější vlastností kameniva mající vliv na 

zhutnitelnost a stabilitu. Zrnitost se stanoví podle EN 933-1 „Sítový rozbor“ a musí 

být deklarována podle příslušné kategorie, viz. tabulka 1.  

Tabulka 1: Kategorie pro zrnitost 

velikost síta 
mm 

Frakce kameniva pro kolejové loţe   
31,5 mm aţ 50 mm 

Frakce kameniva pro kolejové loţe         
31,5 mm aţ 63 mm 

Propad v procentech hmotnosti 

Kategorie zrnitosti 

A B C D E F 

80 100 100 100 100 100 100 

63 100 97 aţ 100 95 aţ 100 97 aţ 99 95 aţ 99 93 aţ 99 

50 70 aţ 99 70 aţ 99 70 aţ 99 65 aţ 99 55 aţ 99 45 aţ 70 

40 30 aţ 65 30 aţ 70 25 aţ 75 30 aţ 65 25 aţ 75 15 aţ 40 

31,5 1aţ25 1 aţ 25 1 aţ 25 1 aţ 25 1 aţ 25 0 aţ 7 

22 0 aţ 3 0 aţ 3 0 aţ 3 0 aţ 3 0 aţ 3 0 aţ 7 

31,5 aţ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 – – – 

31,5 aţ 63  –  –  – ≥50 ≥50 ≥50 

Norma k zrnitosti uvádí poznámku o pouţití propadu sítem 22,4 mm při 

odběru vzorku v místě výroby a pouţití tolerance, kdyţ se nahradí sítem 25 mm. 

 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. Jemné částice se povaţují 
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za neškodné, pokud je jejich obsah menší neţ pro příslušnou kategorii uvedenou  

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Kategorie pro obsah jemných částic 

Velikost síta Maximální propad v procentech hmotnosti 

Mm Kategorie pro jemné částice 

  A B C Deklarovaná D 

0,063 0,5 1 1,5 > 1,5 Bez poţadavku 

Podíl jemných částic má vliv na pruţnou odezvu materiálu. U hrubě drceného 

kameniva modul pruţnosti klesá se zvyšujícím se podílem jemných částic, zatímco 

u jemně drceného kameniva je tomu naopak. Větší podíl jemných částic také 

sniţuje pevnost a odolnost materiálu proti trvalé deformaci. 

Tvar zrn - obecně má kamenivo skládající se z kulatých částic menší 

hodnotu modulu pruţnosti a vykazuje větší plastické přetvoření neţ kamenivo 

hranaté, ve kterém se lépe rozptyluje napětí. Je to zpŧsobeno především větší 

odolností proti smykové deformaci a to díky lepší schopnosti částic do sebe 

zapadat. K charakterizování tvaru zrn pouţíváme index plochosti a tvarový index. 

 Index plochosti – podstatou zkoušky je prosévání na tyčových sítech, 

viz. obrázek 1, které mají rovnoběţné mezery šířky D/2. Celkový index 

plochosti se vyjádří jako procento propadlých zrn z celkové hmotnosti 

vzorku.  

                         Obrázek 1: Tyčové síto pro zkoušku indexu plochosti 
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 Tvarový index - jednotlivá zrna hrubého kameniva jsou roztřiďována 

na základě poměru délky a tloušťky. Ke zkoušce pouţijeme posuvné 

měřítko s upravenými čelistmi v poměru 1:3, viz. obrázek 2. 

                     Obrázek 2: Posuvné měřítko s čelistmi v poměru 1:3 

 

1.1.2 Poţadavky fyzikálních vlastností kameniva 

Nutnost zkoušení a deklarace všech vlastností uvedených v této kapitole 

musí být stanovena podle určeného pouţití kameniva nebo jeho pŧvodu.              

V případě, ţe se poţaduje zjištění hodnoty vlastnosti a nejsou pro ni určené meze, 

musí hodnotu deklarovat výrobce. Pokyny pro výběr příslušných kategorií pro 

určité pouţití mohou být uvedeny v národních předpisech v místě pouţití 

kameniva pro kolejové loţe. 

Odolnost proti drcení - pokud se poţaduje odolnost kameniva pro kolejové 

loţe proti drcení, uvádí norma dvě metody: 

 Zkouška Los Angeles (referenční metoda) - úzká frakce zbavena 

nadsítného a podsítného se při stanoveném počtu otáček bubnu omílá 

ocelovými koulemi a součinitel LARB se stanoví jako procentní podíl 

zkušební naváţky, který propadl sítem 1,6 mm po skončení zkoušky. 

Výsledek zkoušky je závislý nejen na počtu otáček bubnu a na počtu 

pouţitých koulí, ale i na mnoţství a zrnitosti naváţky. Proto je v normě 

předepsána nejen hmotnost naváţky jednotlivých frakcí, ale i počet 

koulí a otáček otlukového bubnu. 
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 Zkouška rázem (alternativní metoda) - vzorek kameniva je vystaven 

dynamickým účinkŧm rázu. Stupeň podrcení se zjistí sítovým 

rozborem. 

Obě metody musí splnit stanovené podmínky pouţití zkušebních postupŧ 

uvedených v ČSN EN 1097-2. 

Odolnost proti otěru - podstatou zkoušky je stanovení součinitele            

mikro-Deval, který je vyjádřen procentem úbytku pŧvodního vzorku o částice 

menší neţ 1,6 mm zpŧsobeném nárazy ocelových kuliček v otáčejícím se bubnu. 

Zkouška musí být provedena v souladu s ČSN EN 1097-1 s úpravami podle 

podmínek uvedených v příloze E evropské normy 13450 + Z1 „Kamenivo pro 

kolejové loţe“. 

Stálost – jedná se o posouzení stálosti kameniva pro kolejové loţe vŧči 

teplotě a zvětrávání. 

 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování se posuzuje podle ČSN EN 

1367-1 za podmínek specifikovaných v příloze EN 13450 + Z1, ve 

které je upřesněn počet zmrazovacích a rozmrazovacích cyklŧ. 

Zkušební naváţka úzké frakce kameniva se po nasáknutí vodou 

vystaví 20ti cyklŧm zmrazování a rozmrazování, tj. ochlazování na 

teplotu –17,5°C a rozmrazování ve vodní lázni na 20°C. Po 20. cyklu 

se provede prosetí přes síto poloviční velikosti otvoru neţ je dolní síto 

zkoušené frakce (např. pro frakci 31,5/63 mm se pouţije síto 16 mm). 

Propad sítem se vztáhne k pŧvodní naváţce a vyjádří se v %. 

 Zkouška síranem hořečnatým se stanoví dle ČSN EN 1367-2 za 

podmínek specifikovaných v příloze EN 13450 + Z1. Zkušební 

naváţky kameniva frakce 31,5 mm aţ 40 mm a frakce 40 mm aţ 50 

mm se vystaví 10 cyklŧm střídavého nasáknutí po dobu 17 hodin        

v roztoku síranu hořečnatého a následného vysoušení v sušárně při 

teplotě 110°C. Nasáknutá zrna kameniva se rozrušují opakovanou 

krystalizací a rehydratací síranu hořečnatého. Po zkoušce se provede 
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prosetí sítem 22 mm. Mnoţství propadlých zrn se vztáhne k pŧvodní 

naváţce a procentuelně se vyjádří. 

Náchylnost k poškození kameniva pro kolejové loţe vlivem zmrazování              

a rozmrazování závisí především na klimatických podmínkách, petrografickém 

druhu, na rozloţení velikosti pórŧ v jednotlivých zrnech kameniva a na konečném 

pouţití. 

 Objemová hmotnost a nasákavost kameniva se musí stanovit podle 

přílohy B ČSN EN 1097-6. Nasákavost kameniva je mnoţství vody, 

které pojme vysušené kamenivo při úplném ponoření do vody za dobu 

24 hodin. Udává se v % hmotnosti vysušeného kameniva. Z hodnoty 

nasákavosti mŧţeme zhruba usuzovat mrazuvzdornost kameniva.  

Rozpadavost („Sonnenbrand“) – jedná se o druh porušení, které mŧţe být 

přítomno v některých čedičích a projeví se vlivem atmosférických podmínek. 

Začíná objevením se šedobílých bodŧ. Obvykle následuje vytvoření vlasových 

trhlinek, které mají začátek v těchto bodech a jsou vzájemně propojeny. To má za 

následek sníţení pevnosti horniny a výsledkem je rozpad na malé kousky. 

Kvalitativní zkoušky se provádí podle EN 1367–3 a výsledky se musí deklarovat 

[3].   

1.1.3 Hodnocení shody 

Pro zajištění shody s příslušnou evropskou normou na kamenivo                      

a deklarovanými hodnotami podle vhodnosti pouţití musí výrobce provést nebo 

zajistit u akreditovaného výrobce na kamenivu počáteční zkoušky typu (ITT). 

Jedná se o soubor zkoušek nebo jiných postupŧ 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 mŧţe ovlivnit stanovené vlastnosti). 

Pokud výrobek zŧstává nezměněn, není třeba opakovat ITT a ani technické 
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specifikace. Hodnoty zjištěné při ITT se berou v úvahu při posuzování stability 

systému řízení výroby (SŘV). 

SŘV je proces, při kterém výrobce zajišťuje udrţení předem stanovených 

parametrŧ výrobního procesu tak, aby výsledkem byla výroba kameniva 

splňujícího svými jednotlivými vlastnostmi deklarované kategorie těchto vlastností. 

Výrobce se proto při výrobě kameniva řídí poţadavky pro systém řízení výroby 

uvedenými v přílohách výrobkových norem podle typu pouţití vyráběného 

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

Dalším poţadavkem normy je identifikace a popis kameniva pro kolejové 

loţe. Jde o jeho pŧvod, jednoduchý petrografický rozbor a frakci kameniva. 

Nutnost dalších informací závisí na situaci a konečném pouţití. K označení musí 

dodací list obsahovat identifikaci, datum odeslání, pořadové číslo dodacího listu    

a číslo ČSN EN 13450 + Z1. 

1.2 Obecně technické podmínky SŢDC Kamenivo pro 

kolejové loţe ţelezničních drah 

Tyto obecné technické podmínky (OTP) stanovují poţadavky na kamenivo 

určené pro kolejové loţe ţelezničních drah České republiky. Specifikují jeho 

vlastnosti, zpŧsob výroby a kontroly, prokazovaní a ověřování kvality, manipulaci, 

skladování a dodávání. Stanovují podmínky pro nové přírodní kamenivo, 

recyklované kamenivo a pro umělé kamenivo (vysokopecní strusku). 

V této části bych se chtěl podrobněji věnovat pouze novému přírodnímu 

kamenivu pro kolejové loţe.  

1.2.1 Vlastnosti kameniva pro kolejové loţe dle OTP  

Uvedené vlastnosti v OTP jsou doplňující ustanovení k ČSN EN 13450 + Z1. 

Pověřený orgán SŢDC si vyhrazuje právo posouzení vhodnosti horniny pro výrobu 

tohoto kameniva, případně výběr etáţe, zahloubení nebo lokality lomu, ze které 

bude kamenivo do kolejového loţe dodáváno.  
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Podíl ostrohranných zrn se zjišťuje u všech čedičových a příbuzných 

hornin a slepencŧ. Jde o zrna, která mají minimálně tři nově vzniklé lomové 

plochy, respektive tvoří-li nově vzniklá lomová plocha minimálně 60% plochy 

povrchu zrna. Hodnocení ostrohrannosti se provádí vizuálním posouzením zrn na 

vytříděné frakci 31,5/63 mm. 

Vţdy se také zjišťuje podíl cizorodých částic (např. zrna uhlí, uhelný prach, 

škvára, úlomky cihel apod.), které jsou neţádoucí příměsí kameniva vzhledem 

k technickým vlastnostem. Cizorodé částice se posuzují vizuálně podle vzhledu, 

tvaru, barvy, pŧvodu a struktury materiálu. Také podle objemové hmotnosti, 

pevnosti a vzhledu nových lomových ploch. Vyjadřují se v % hmotnosti a jejich 

přípustný obsah je stanoven v tabulce 3.  

Tabulka 3: Přípustný obsah cizorodých částic 

Vlastnosti 
Stanovena 

podle 

TŘÍDA KAMENIVA 

BI BII C 

cizorodé částice (% hm.) OTP, příl. 4 ≤ 0,05 ≤ 0,25 ≤ 0,25 

Podíl břidličnatých zrn se zjišťuje u sedimentárních hornin s vrstevnatou 

strukturou. Provádí se v souladu s ČSN 72 1180 na základě vizuálního rozlišení, 

kdy břidličnatá zrna jsou rozpoznatelná podle vrstevnatosti, jsou plochá, mají 

otupené hrany. Naopak zrna z droby jsou ostrohranná, mají všesměrnou strukturu 

a jsou zpravidla světlejší barvy. Mechanické rozlišení břidličnatých zrn se zkouší 

pomocí kladívka nebo dlátka. 

1.2.2 Způsob výroby a kontroly  

Kontrolní výrobní zkoušky zajišťuje výrobce ve smyslu ČSN EN 13450 + Z1          

a doplňujících poţadavkŧ uvedených v OTP. Výrobce je povinen zakládat veškeré 

doklady o kontrole výroby minimálně po dobu záruční lhŧty 5 let. Zároveň musí 

provádět opakované zkoušky v rozsahu počátečních zkoušek minimálně kaţdé       

2 roky, dále v případě, kdy dojde k přerušení dodávek kameniva na dobu delší neţ 

1 rok a po kaţdých vyrobených 200 000 tunách kameniva pro kolejové loţe. 
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Četnost zkoušek nového přírodního kameniva pro kolejové loţe je uvedena 

v tabulce 4. 

Tabulka 4: Minimální četnost zkoušek kameniva pro kolejové loţe dle norem v aktuálním znění 

Vlastnost Zkušební norma Minimální četnost zkoušek 

ZRNITOST ČSN EN 933-1 Jednou týdně 

Drobná zrna ( 0,5 mm ) ČSN EN 933-1 Jednou týdně 

Jemné částice ( 0,063 mm ) ČSN EN 933-1 Jednou týdně 

TVAR ZRN    

   Index plochosti ČSN EN 933-3 Jednou měsíčně 

   Tvarový index ČSN EN 933-4 Jednou měsíčně 

   Délka zrn ČSN EN 13450 Jednou měsíčně 

Podíl ostrohranných zrn OTP, příl. 5 Jednou měsíčně 

Cizorodé částice OTP, příl. 4 Jednou měsíčně 

Břidličnatá zrna  OTP, příl. 4 Jednou měsíčně 

PEVNOST    

   Otlukovost LA ČSN EN 1097-2 Jednou měsíčně 

   Drtitelnost v rázu ČSN EN 1097-2 Dvakrát ročně 

   Odolnost vŧči otěru mikro- Deval ČSN EN 1097-1 Dvakrát ročně 

Nasákavost ČSN EN 1097-6 Jednou měsíčně 

Zmrazování a rozmrazování                   
( při nasákavosti >0,5 ) ČSN EN 1367-1 Jednou měsíčně 

ROZPADAVOST ( Sonnenbrand )     

   Úbytek hmotnosti varem OTP, příl.9 Dvakrát ročně 

   Zvýšení hodnoty SZ 31,5 / 40 OTP, příl.9 Dvakrát ročně 

   Zvýšení součinitele LA 31,5 / 50 OTP, příl.9 Dvakrát ročně 

Správa ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) provádí kontroly ve třech stupních. 

První stupeň kontroly se provádí u výrobce za pomoci Technické ústředny 

dopravní cesty (TÚDC), která je organizační jednotkou Správy ţelezniční dopravní 

cesty, státní organizace (SŢDC, s.o.). Zajišťuje s celosíťovou pŧsobností 

technickou diagnostiku a měření v celém spektru ţelezniční dopravní cesty a další 

technický servis pro ţelezniční infrastrukturu a to ve všech etapách jejího rozvoje, 

výstavby a provozu. Má zavedený systém řízení jakosti a je drţitelem certifikátu 
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systému informační bezpečnosti dle normy ISO/IEC 27001:2005 v oboru 

diagnostika a technický servis ţelezniční dopravní cesty.  

TÚDC kontroluje výrobce drceného kameniva, není však jejich povinností 

procházet lom, kontrolovat výrobu apod., ale primární je zkontrolovat, zda funguje 

systém kontroly kvality výrobce (zda provádí zkoušky v poţadované četnosti, 

archivuje protokoly o zkouškách, zda vše probíhá dle platných předpisŧ apod.). 

Zápis z kontroly systému kvality, viz. příloha 1. 

Druhý stupeň kontroly probíhá na stavbách, kde zhotovitel staveb pro 

SŢDC má k dispozici Technické kvalitativní podmínky (TKP). Jedná se o soubor 

standardních poţadavkŧ objednatele stavby na její provedení, kontrolu kvality        

a převzetí prací. TKP jsou součástí zadávací dokumentace stavby a smlouvy         

o dílo. TKP obsahují zásady technologických postupŧ a ostatní technické              

a organizační poţadavky objednatele na zhotovení stavby s poţadovanou 

kvalitou, ţivotností, bezpečností a provozními vlastnostmi. S tím, ţe se                   

v podrobnostech (pokud je to moţné) odvolávají na ČSN a technické předpisy. 

Technické normy a předpisy uvedené v TKP jsou pro stavbu závazné z titulu 

uzavřené smlouvy o dílo.  

Poslední stupeň kontroly probíhá v kompetenci stavebního dozoru 

pověřeného SŢDC, který zhotovitele staveb kontroluje, zda dodrţuje v prŧběhu 

výstavby TKP. Stavební dozor je reprezentován 3 Stavebními správami                 

a Správami dopravní cesty s pŧsobnosti v rámci kraje. Stavební správy, SS 

Olomouc, SS Praha a SS Plzeň, dozorují pouze velké stavby, výstavby koridorŧ 

apod. Menší stavby jako je údrţba kolejí, výstavba přejezdu, úprava nádraţí má 

v kompetenci Správa dopravní cesty (SDC) s krajskou pŧsobností. Jednotlivé 

úseky v rámci kraje dozorují traťmistři. 

1.2.3 Prokazování a ověřování kvality 

Pověřený orgán SŢDC ověřuje vlastnosti kameniva. Na základě výsledkŧ 

tohoto ověření vydá výrobci „Osvědčení o kvalitě kameniva pro kolejové loţe“, 

které slouţí pro informaci odběratelŧ a uţivatelŧ kameniva, ţe výrobce má 
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vytvořeny předpoklady k plnění ustanovení OTP a ţe podepsal technické 

podmínky dodací (TPD). Zároveň jej zařadí do „Seznamu výrobcŧ kameniva pro 

kolejové loţe“, který je zveřejňován ve „Věstníku dopravy“. Podmínkou prokázání 

zpŧsobilosti výrobce je systém řízení výroby ověřený notifikovanou osobou. 

Rozhodujícím dokumentem pro realizaci dodávky je platné „Osvědčení“. 

1.2.4 Manipulace, skladování a dodávání 

Výrobce musí provést opatření k udrţení kvality výrobku. Tato opatření musí 

brát v úvahu moţnost znečištění výrobku při manipulaci, skladování a moţnost 

segregace výrobkŧ na skládce. Výrobky musí být ukládány do čistých zásobníkŧ 

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

sebe odděleny, aby nedocházelo k promísení frakcí. Kamenivo na skládce nesmí 

být znehodnocováno pojezdy dopravních prostředkŧ.  

Stejné podmínky platí i pro odběratele (zhotovitele) staveb pro SŢDC. 

Bohuţel v praxi velmi často dochází k případŧm, kdy odběratel znehodnocuje od 

výrobce kvalitně vytříděný a hlídaný kámen v souladu s náročnými poţadavky 

OTP SŢDC, a to jak skladováním, tak pojezdem stavebních strojŧ, viz. obrázek 3.  

                       Obrázek 3: Znehodnocení kameniva 32/63 BI na stavbě SŢDC 

 

V tomto případě je zhotovitel povinen na vyzvání stavebního dozoru prokázat 

na vlastní náklady ostrohrannost kameniva podle přílohy 5 OTP. Počet a místa 
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odběru určí stavební dozor. Při pouţívání kameniva třídy BI ze skládky do 

kolejového loţe je zhotovitel povinen provádět přetřídění kameniva na vhodném 

třídícím zařízení.  

Výrobce musí stanovit odpovědnosti za dodávání výrobkŧ odběrateli, zpŧsob 

dopravy, zabránění znečištění nebo znehodnocení výrobkŧ při dopravě a předání 

výrobku. V minulosti byly jednou z příčin vzniku reklamací u firmy Kámen a písek 

ze strany odběratelŧ nečistoty ve vagónech, které se smísily s naloţeným 

kamenivem a po vykládce bylo zjištěno sníţení jeho kvality. Za účelem prevence 

před těmito reklamacemi byl v lomu Plešovice zaveden kamerový systém, kdy 

jsou jednotlivé vagóny snímány ze shora pro kontrolu čistoty vnitřku a současně je 

druhou kamerou zachyceno číslo vagónu, viz. obrázky 4 a 5.        

Obrázek 4: Ukázka kamerového systému v lomu Plešovice – číslo vagónu 

 

Obrázek 5: Ukázka kamerového systému v lomu Plešovice – čistota vagónu 
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Na základě OTP uzavírá pověřený orgán SŢDC s výrobci technické 

podmínky dodací. Výrobce je povinen v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ČSN 

EN 13450 + Z1 přílohou ZA, vydat ES prohlášení o shodě (jde o prohlášení 

výrobce k zodpovědnosti za vyráběné výrobky na provozovně s označením ES) na 

základě prokázání shody systémem 2+ (výrobky s poţadavky na zvýšenou 

bezpečnost).  

1.3 Obecně technické podmínky „Štěrkopísek, štěrkodrť 

a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa 

ţelezničního spodku 

Tyto obecně technické podmínky stanoví poţadavky na štěrkopísek získaný 

těţením přírodního kameniva a štěrkodrť získanou drcením hutného přírodního 

kameniva (mŧţe být vyrobena přímo v technologické lince nebo zhotovena 

mícháním dílčích frakcí) pro pouţití do konstrukčních vrstev. 

V další části této diplomové práce budou podrobněji popsány pouze 

poţadavky stanovené pro štěrkodrť frakce 0/32kv získané drcením hutného 

přírodního kameniva. Štěrkodrtě pro konstrukční vrstvy musí být odolné proti 

mechanickému namáhání a proti povětrnostním vlivŧm. Zrnitostní sloţení musí 

vytvářet plynulou křivku zrnitosti s číslem nestejnozrnnosti CU>15, maximálním 

zrnem 32 mm a zajistit propustnost, nenamrzavost, zhutnitelnost a také filtrační 

kritérium vŧči kamenivu kolejového loţe. V případě, ţe není filtrační kritérium 

splněno, musí být na zemní pláni poloţena vhodná separační vrstva. Většinou se 

jedná o geosyntetické materiály vyrobené z plastŧ (např. geotextilie). Křivky 

zrnitosti štěrkodrtě pro konstrukční vrstvy musí leţet v mezích uvedených  na 

obrázku 6.  
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                        Obrázek 6: Meze zrnitosti štěrkodrtě 0/32kv 

 

 V rámci EN je u drobného kameniva a směsi kameniva poţadováno 

zkoušet i tzv. kvalitu jemných částic, kdy se zjišťuje podíl jílových částí ve 

vzorku kameniva. U štěrkodrtě pro konstrukční vrstvy je rozhodující zkouška „míra 

zahlinění ztrátou sušením“. V případě nevyhovujících výsledkŧ u hornin 

bazaltového typu se provede zkouška „míra zahlinění zkouškou methylenovou 

modří“.  Podstatou této zkoušky je stanovení adsorpce barviva (zde methylenová 

modř) jílovými podíly ve zkušební naváţce frakce 0/2 mm za podmínek zkoušky. 

Dosaţená míra adsorpce je kontrolována zkouškou na filtračním papíře, viz. 

obrázek 7, která probíhá z hlediska vizuálního hodnocení skvrny.  

                                    Obrázek 7: Míra adsorpce MB na filtračním papíře 
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Od zkoušení kvality jemných částic se mŧţe upustit, pokud obsah jemných 

částic v drobném kamenivu nebo směsi kameniva nepřesáhl poţadovanou 

hodnotu 3% z celkové naváţky vzorku. 

Štěrkodrť pro konstrukční vrstvy mŧţe obsahovat jemné a cizorodé částice 

(zejména organické) pouze v mnoţství, které nepřekročí hodnoty uvedené 

v tabulce 5 a neovlivní tak poţadované technické vlastnosti štěrkodrtě. 

Tabulka 5: Technické poţadavky na kvalitu štěrkodrtě pro konstrukční vrstvy 

Vlastnost Hodnota Četnost zkoušek 

Zrnitost viz. obr. č. 6 1 x týdně 

Číslo nestejnozrnnosti min. 15 1 x týdně 

Nadsítné v % hmotnosti max. 15 1 x týdně 

Jemné částice v % hmotnosti max. 9 1 x týdně 

Míra zahlinění ztrátou sušením v % hmotnosti max. 0,8 1 x týdně 

Míra zahlinění zkouškou methylenovou modří v g.kg
-1

 max. 10 1 x týdně 

Cizorodé částice v % hmotnosti (frakce > 4 mm) max. 1 1 x měsíčně 

Otlukovost LA (na frakci 8/32 mm; 8/22 mm) max. 50 1 x měsíčně 

Trvanlivost (frakce 8/16 mm) - úbytek frakce v % 
hmotnosti po 5 zkušebních cyklech max. 12 1 x za 3 měsíce 

Mrazuvzdornost (frakce 8/16) - úbytek frakce v % 
hmotnosti po 10 zkušebních cyklech max. 4 1 x za 3 měsíce 

Nasákavost v % hmotnosti max. 3 1 x měsíčně 

Dodávka, skladování a prŧkazní zkoušky, viz část 1.2. 
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2 Proces výroby kameniva pro dráţní stavby 

s ohledem na parametry kameniva 

Hodnocení vlivu vlastností suroviny má zásadní vliv na postup technického 

zpracování drceného kameniva. Surovina v Jihočeském kraji pouţívaná v lomech 

společnosti Kámen a písek se skládá převáţně z ţul, granulitŧ a granodioritŧ, tedy 

surovin velmi náročně zpracovatelných při výrobě drceného kameniva. 

K vlastnostem těchto surovin patří obtíţná drtitelnost, velká abrazivita, problémy 

s tvarovým indexem, drtitelností v rázu apod. Problémem u suroviny je i stav, kdy 

v okrajových a nadloţních částech jde o surovinu i po skrývkách částečně 

zahliněnou a zvětralou. Tento fakt vede k nutnosti zvýšené pozornosti řízení těţby 

tak, aby nedocházelo k znehodnocování a zhoršování kvality konečného výrobku. 

Další část práce podrobněji pojednává o procesu výroby kameniva pro dráţní 

stavby v lomu Plešovice, kde bylo přistoupeno k zásadní rekonstrukci celé 

technologické linky, viz. příloha 2: Technologický postup výroby Plešovice.           

A zásahu do zpŧsobu provádění těţby. 

2.1 Způsob provádění těţby 

V lomu Plešovice je uplatněna metoda povrchového dobývání v etáţovém 

jámovém lomu, viz. příloha 3: Letecký snímek lomu Plešovice. Zpŧsob provádění 

těţby se dělí do tří etap a to vrtacích prací, clonových odstřelŧ a sekundárního 

rozpojování. 

2.1.1 Vrtací práce  

Vrtací práce pro společnost Kámen a písek, spol. s r.o. jsou zajišťovány 

dodavatelsky firmou CB Destrukce, s.r.o. a vykonává je obsluha vrtací soupravy 

podle technického projektu odstřelu a postupu pro obsluhu vrtací soupravy. Uţ 

v prŧběhu vrtacích prací lze podle kvality vrtné drtě předběţně očekávat kvalitu 

plánovaného clonového odstřelu. 
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2.1.2 Clonový odstřel  

Clonový odstřel (CO) patří k trhacím pracím velkého rozsahu, na který musí 

Středisko hromadné těţby (SHT) vypracovat technický projekt odstřelu. Místo CO 

určuje vedoucí provozovny (VP) ve spolupráci s technickým vedoucím odstřelu 

(TVO). Na základě technického projektu vydá Obvodní báňský úřad povolení 

k provedení CO. Provedený clonový odstřel zakreslí TVO do mapy lomových stěn 

lomu s označením čísla odstřelu. Tato mapa je umístěna u VP. V zápise                

o clonovém odstřelu provede technický vedoucí odstřelu společně s vedoucím 

provozovny vyhodnocení vizuálního stavu rubaniny s ohledem na pouţitelnost 

k dalšímu zpracování.  

Je zavedena přesná lokalizace těţby pro výrobu takovým zpŧsobem, aby 

bylo moţné v daném čase identifikovat stav těţené suroviny a s ním související 

kvalitu výrobku. Je stanoven přesný postup identifikace místa těţby pravidelně 

doplňovaný v mapách postupu těţby a denní evidence v lomovém deníku podle 

čísel clonových odstřelŧ a uvádění čísla clonového odstřelu v protokolu o odběru 

vzorku. 

Pro tyto účely pouţíváme systém Augment Reality od společnosti EMKON, 

jenţ vymyslel a zprovoznil Ing. Miroslav Konopáč a který je provozován na 

systému rozšířené reality LAYAR. Tento software je šířen jako freeware pro 

mobilní operační systémy Symbian, Android a iOS. Celý systém funguje na 

principu promítání informací do obrazovky mobilního telefonu, kde je zobrazeno 

vše, co vidí kamera přístroje. Informace jsou zobrazovány na základě výpočtu 

polohy zařízení a bodu, který je uloţen v databázi bodŧ. Ke kaţdému bodu je 

moţné přiřadit informace do 4 textových polí, dále do pole název bodu a jednu 

fotografii. MySQL databáze je uloţena na serveru, který je k dispozici internetu. 

Na serveru je uloţen i řídící skript napsaný v jazyce PHP5. V zařízení, ve kterém 

dojde k poţadavku na zobrazení bodŧ, je uloţena informace o poloze GPS 

zařízení, dále informace z kompasu. Tyto informace jsou odeslány na řídící skript 

PHP i s poţadavkem, v jakém rádiusu chceme body zobrazit. Skript pošle 

poţadavek do databáze MySQL, která vrátí relevantní výsledky, tudíţ body, které 
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splňují podmínku určité vzdálenosti od přístroje. Ty informace skript odešle zpět 

do přístroje, kde jsou zobrazeny na displeji.  

V podmínkách lomu Plešovice je tento systém vyuţíván pro zobrazování 

bodŧ, které nesou informaci o bodech dobývacího prostoru, informací o clonových 

odstřelech, strojního vybavení lomu, poloze kabelŧ i kanceláře vedoucího lomu.        

V níţe přiloţeném obrázku 8, je vidět pohled na závěrný svah lomu, ve kterém je 

moţné spatřit body sluţby LAYAR. Označený je bod, který znázorňuje clonový 

odstřel č. 799. Dobře viditelné jsou výsledky zkoušek kameniva, které odpovídají 

místu, kde byly vytěţeny. Toto lze vyuţít pro sledování kvality kameniva                

a selektivní těţbu, např. pro SŢDC. Je moţné pomocí tohoto systému selektivní 

těţby, konzultovat přímo na místě se zákazníkem kvalitu nebo jiné vlastnosti 

kameniva (např. drtitelnost v rázu, otlukovost LA, odladitelnost apod.). 

           Obrázek 8: Náhled obrazovky systému Layar 

 

Dříve se ve společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. pouţívaly k trhacím 

pracím delaborované trhaviny TNT míchané s ledkem, které byly levné ale 

neekologické a nespolehlivé. Vlivem nepravidelného smíchání a vyplavování ledku 

docházelo k nadměrné kusovitosti rozpojeného materiálu a nutnosti pouţívání 

sekundárního rozpojování, coţ prodraţovalo samotnou výrobu drceného 

kameniva. Z těchto dŧvodŧ se začaly pouţívat emulzní trhaviny typu SLURRY, 
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zlepšila se ekologie samotného výbuchu respektive povýbuchové zplodiny, dále 

hygiena práce s těmito trhavinami a zmenšil se i počet pracovníkŧ potřebných 

k zajištění přípravy odstřelu. 

Zajímavá byla situace, kdy byly v lomu Plešovice prováděny clonové odstřely 

v šesti aţ sedmi řadách. Kusovitost odstřeleného materiálu byla dobré kvality, ale 

vlivem porušení v pásmu nepruţných deformací docházelo ke vzniku mikrotrhlinek 

a to mělo negativní vliv na otlukovost finálního produktu. Tato skutečnost byla 

jedním z dŧvodŧ, proč se začaly provádět clonové odstřely ve třech aţ čtyřech 

řadách. 

2.1.3 Sekundární rozpojování  

Sekundární rozpojování je v pravomoci vedoucích provozoven a střelmistrŧ 

provozoven. Výběr nadměrných kusŧ z rozvalu se provádí rypadlem E303, dále se 

rozpojování přednostně provádí pomocí pásového bagru s hydraulickým kladivem. 

Výjimečně se rozpojení nadměrných kusŧ provádí příloţnými náloţemi nebo 

náloţemi vloţenými do otvorŧ vyvrtaný vrtacími kladivy. Sekundární rozpojování  a 

další trhací práce (dočišťování, převisy, paty atd.) provádí střelmistr s pomocníkem     

a musí být prováděny podle technologických postupŧ trhacích prací malého 

rozsahu. Tyto jsou vypracovány podle § 35 vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

Po sekundárním rozpojení velkých kusŧ horniny oddělených z rozvalu 

bagrem následuje nakládka na auta pomocí rypadel s obsahem lţíce 3 m3 a odvoz 

k drcení. Dopravu k drcení zajišťují smluvně vozidla Belaz společnosti ČSAD 

Jihotrans České Budějovice. Prŧběh dopravy určuje platný dopravně provozní řád 

Kámen a písek, spol. s r.o. Přepravovaná rubanina je vyklápěna do násypky 

primárního drtiče, která je usazena v ocelové nosné konstrukci. Odebírání 

rubaniny probíhá pomocí vozíčkového podavače a dále je přesouvána na pevný 

třídící rošt a po něm do drtiče. 
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2.2 Úvod do problematiky drcení 

Cílem drcení při výrobě drceného kameniva je přeměnit rubaninu na uţitnou 

zrnitost kameniva s kubicitou zrn podle účelu pouţití. Je přirozené, ţe tato 

přeměna se musí provádět postupně, neboť rubanina má kusovitost řádově 

v decimetrech, zatímco zrnitost kameniva se pohybuje v milimetrech. Úpravna má 

obvykle tři stupně drcení. Kaţdý stupeň má své specifické poslání a podle toho 

musí být i vybaven. Primární drcení upravuje kusovou rubaninu na vstupní 

zrnitost, kterou vyţaduje další stupeň drcení. Sekundární drcení zdrobňuje 

kamenivo po primárním drcení na zrnitost, která se co nejvíce blíţí rozsahu 

cílového sortimentu frakcí bez ohledu na kvalitu s výjimkou štěrku. Terciární drcení 

upravuje surovou zrnitost produktu sekundárního drtiče na drtě určitých 

kvalitativních parametrŧ[1].  

Horniny se drtí tlakovým nebo dynamickým zpŧsobem. Tlakové drcení 

spočívá v tom, ţe se větší zrna rozpadají na menší pŧsobením tlaku drtících 

ploch. Při dynamickém drcení se větší zrna rozpadají na menší tím, ţe prudce 

narazí na masivní předmět a masivní předmět prudce narazí do nich nebo do sebe 

prudce naráţí samy mezi sebou. Přirozeně záleţí i na fyzikálně mechanických 

vlastnostech horniny, ze které se kamenivo vyrábí. Z nich se odvíjí volba typu 

strojŧ, které mŧţou mít vliv i na počet stupňŧ drcení [1]. 

Historie modernizace technologie v lomu Plešovice se datuje na začátek 80. 

let, kdy zvýšená potřeba drceného kameniva přispěla ke skutečnosti, ţe bylo 

přikročeno i k zásadní změně v celé technologii nakládky, dopravy, drcení a třídění 

kameniva. Byla vybudována meziskládka kameniva po 1. stupni drcení 

s tunelovým odběrem a pro zlepšení kvality výrobkŧ byl vytvořen odhliňovací uzel, 

kde se oddělují hlinité a jílovité příměsi. Technologie byla rozšířena o tři kuţelové 

drtiče Symons (1x Sy1064 a 2x Sy1063). Současně byla zahájena jako u jednoho 

z prvních lomŧ postupná instalace automatizačních a regulačních prvkŧ do 

výrobní linky. Byla zde provedena první instalace prŧmyslové televize v oboru  

kamenoprŧmyslu. To přineslo zásadní změnu ve zlepšení pracovního a ţivotního 

prostředí obsluh strojŧ a jejich přemístění mimo prašné a hlučné prostředí. Došlo   
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i k rekonstrukci vlečky a ke zřízení odstavných kolejí pro nákladní vagóny 

v ţelezniční stanici Zlatá Koruna. Změna v nakládce rubaniny a přepravě si 

vyţádala i výměnu primárního čelisťového drtiče za nový jednovzpěrný čelisťový 

drtič DCJ 1600 x 1250 mm se štěrbinou 110 aţ 250 mm. Jedná se o stroj určený 

k drcení materiálŧ přerušovaným tlakem mezi dvěma drtícími čelistmi, z nichţ je 

jedna pevná a druhá pohyblivá. Rozhodujícím prvkem kaţdého drtiče je výstupní 

štěrbina (mezera mezi spodními hranami drtících čelistí), kterou se reguluje 

velikost zrn drceného materiálu a současně výkonnost. V roce 1988 si zvýšené 

poţadavky na výrobu granulovaných drtí vyţádaly další zásah do technologie a to 

výstavbu nové finální třídící linky se 6 zásobníky o objemu 250 tun. Nepříznivé 

období v kamenoprŧmyslu na počátku devadesátých let postihlo i lom Plešovice, 

kdy bylo nutno sniţovat počet zaměstnancŧ a přejít na moderní systém řízení 

výroby. To bylo moţné pouze prostřednictvím další modernizace a automatizace 

výroby.  

Přes veškerou modernizaci nebyly splněny zásadní parametry finálního 

výrobku. Jednalo se především o tvar zrn, jinými slovy kubicitu, která je 

charakterizována poměrem mezi délkou a tloušťkou (čím menší poměr, tím lepší 

kubicita). V lomu Plešovice byla vyzkoušena instalace odrazového drtiče Tornado. 

Výsledný tvar zrn byl dobrý, ale díky velké prašnosti, hlučnosti, značnému 

opotřebení a s ohledem na ekologii a blízkost obce, muselo být od tohoto zpŧsobu 

drcení upuštěno. Tvar zrna je dŧleţitým aspektem u staveb především kvŧli 

zlepšení kompaktnosti (méně prázdného prostoru), zlepšení mechanických 

vlastností, lepší stabilitě a odolnosti proti otěru.  

Vyrobit dobrý tvar lze při dodrţení několika základních pravidel. Především 

jde o správné zaplnění drtící komory, které je v lomu Plešovice zajištěno 

podavačem a pásem propojeným se snímačem hladiny. Podání probíhá vţdy ze 

zásobníku, čímţ se vyrovnává nepravidelnost toku v lince. Stálé podání zároveň 

eliminuje kolísání odběru kW, kolísání v nastavení štěrbiny a předčasné 

opotřebení drtící komory. Pro získání dobrého tvaru musí být v podání část zrn 

menších neţ výstupní štěrbina, coţ zajišťuje správnou hustotu v drtící komoře. 

Tyto částice však nesmí být příliš jemné. Optimální velikost je ½ aţ celá šířka 
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štěrbiny. Ani velká zrna nejsou vhodná, neboť vedou k otevření drtící komory, 

zvětšení štěrbiny a horšímu tvaru zrn. Jedním z pravidel je tedy správná vstupní 

křivka zrnitosti. Také uzavřený okruh tzv. „vratka“ má několik výhod. Především 

pomáhá správnému plnění drtící komory, viz. obrázek 9 a zajišťuje konstantní 

podání. Kalibruje materiál pro další stupeň drcení, zlepšuje tvar obrušováním         

a pomáhá předrcovat plochá zrna. V neposlední řadě jde i o výběr vhodného 

stroje – drtiče. 

                  Obrázek 9: Správné pnění drtící komory 

 

Pro SŢDC jsou nejdŧleţitější fyzikální vlastnosti kameniva, které nelze 

ovlivnit, protoţe jsou dané surovinou (nasákavost, trvanlivost, drtitelnost apod.)     

a vlastnosti, které je moţné primárně ovlivnit technologií. SŢDC vede seznam 

vydaných osvědčení pro kamenivo třídy BI a BII, kde je uvedena i technologie 

výroby. Jsou lomy, které mají dobrou surovinu, ale kvŧli nedostačující technologii 

jim SŢDC udělí pouze osvědčení na kamenivo kategorie BII, ne však na kamenivo 

kategorie BI.  Nedostačující technologií je většinou jen jeden stupeň drcení, kde 

vzniká problém s tvarovým indexem a stálostí kameniva vŧči rozpadavosti, 

protoţe pouze jeden čelisťový drtič nezajistí podrcení všech rozpadavých zrn        

a hrozí pak následný rozpad na kolejišti. Proto SŢDC poţaduje minimálně dva 

stupně drcení pro kamenivo třídy BI, kde druhý stupeň drcení zmenší 

pravděpodobnost výskytu rozpadavých zrn. I z tohoto dŧvodu v lomu Plešovice 
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došlo k nahrazení dvou čelisťových drtičŧ DCD 800x630 ve druhém stupni drcení 

spolehlivějším ostroúhlým kuţelovým drtičem SVEDALA H 6800, kde se materiál 

drtí v prostoru mezi otočným drtícím kuţelem a pevným drtícím pláštěm. Jeho 

součástí je i řídící rozvodná skříň, která zajišťuje automatizovaný provoz drtiče 

včetně ovládání podávacích a vynášecích pásŧ. Následně proběhla výměna 

kuţelových drtičŧ ve třetím stupni drcení za modernější a výkonnější ostroúhlé 

kuţelové drtič SVEDALA H3000 a NORDBERG HP200, jejichţ úlohou je dát 

zpracovávanému kamenivu ten nejlepší tvarový index. Je moţné zde měnit tvar 

drtící komory a díky tomu jsme schopni trvale dodrţovat poţadované vlastnosti. 

Z praxe mohu uvést příklad, jaký vliv má změna čelistí v kuţelovém drtiči na 

výslednou křivku zrnitosti. V lomu Plešovice bylo vyzkoušeno osadit jiný typ čelistí 

do drtiče NORDBERG HP200, coţ vyústilo ve změnu zrnitostní křivky materiálu 

jdoucího z drtiče na finální třídírnu. Osazení sítových ploch na finální třídírně bylo 

nastaveno na starý typ drtících čelistí a s pouţitím nových čelistí došlo ke změně 

na frakcích 4/8 mm a 8/11 mm, které jsou vzhledem k šířce frakce 4 mm 

respektive 3 mm nejvíce náchylné na změnu zrnitostního sloţení. Z nových čelistí 

materiál vykazuje horší tvarový index, který má velmi výrazný vliv na kvalitu 

odtřídění, tak    i výstupní zrnitostní křivku materiálu z drtiče, kde se objevuje vyšší 

mnoţství materiálu v rozmezí 7-9 mm (jde o odborný odhad). Z toho vyplývá, ţe    

u frakce 8/11 mm je vyšší podsítné a nelogicky k tomu, u frakce 4/8 mm je vyšší 

nadsítné. Poučením je, ţe nejlepší cestou zŧstává zachování osvědčené 

geometrie čelistí, popřípadě úvaha nad změnou osítování třídících ploch a moţná   

i výrobní linky.  

2.3 Úvod do problematiky třídění 

Při výrobě drceného kameniva je vedle rozpojování horniny a jejího drcení 

dŧleţitou součástí technologie procesu třídění, která zásadně ovlivňuje kvalitu 

drceného kameniva, jeho zrnitost a čistotu. V zásadě je třídění rozdělení směsi 

uţitkového nerostu na jednotlivé frakce, které posuzujeme z rŧzných hledisek. 

Hlavním hlediskem je velikost zrna tříděného materiálu, případně jeho tvarová 

hodnota. Třídění probíhá rŧznými zpŧsoby. V lomu Plešovice je při třídění 
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uţitkového nerostu pouţíván proces třídění pomocí sít (sítových ploch) 

umístěných na vibrační třídící technice (třídičích). K odstranění prachových částic 

se v lomu pouţívá třídění pomocí proudu vzduchu a odsávání. Třídění jako takové 

je sloţitý proces, protoţe neexistuje ţádný spolehlivý technický zpŧsob, kterým by 

bylo moţné stanovit předem všechny potřebné údaje pro úspěšné nastavení 

třídících ploch při třídění přírodních zrnitých materiálŧ [1].  

V praxi jsou rozdílné podmínky a kvalita vstupních materiálŧ, podíly 

velikostí jednotlivých částí, tvarová hodnota apod. Pro úspěšné třídění je nutné 

kontrolovat výstupní frakce a následně korigovat sítové plochy. 

Při úpravě kameniva rozeznáváme v zásadě tři rozdílné funkce třídění. 

Odhliňovací třídění, které má spíše charakter rozdruţování, protoţe odděluje 

hlinité a jílové nečistoty od dobývané horniny. Od tohoto třídění se vyţaduje 

maximální odolnost proti ucpávání a zalepování. Pokud jde o odhliňování před 

primárním drtičem, vyţaduje se také odolnost proti velkým dynamickým účinkŧm 

zpŧsobených velkými kusy rubaniny. Operační třídění, které rozděluje surové 

kamenivo na určitých hranicích tak, aby vyhovovalo svou zrnitostí technologickým 

poţadavkŧm dalšího stroje. Od operačního třídění se vyţaduje schopnost třídit na 

určité hranici i poměrně široké frakce, ale většinou zde není poţadována zvláštní 

ostrost třídění. Finální třídění, které hotové kamenivo roztřiďuje do výsledných 

frakcí. Od tohoto třídění se vyţaduje konstantní přesnost a ostrost roztřídění 

finálního produktu [1]. 

V lomu Plešovice se při procesu třídění pouţívá v primárním stupni drcení 

pevný rošt umístěný před drtičem DCJ10, který má za úkol odtřídit drobné kusy    

a hlinité části rubaniny mimo primární drtič. V drtiči rozdrcený materiál a materiál 

propadlý roštem prochází elektromagnetickým podavačem PMV na dopravní pás 

a dále následuje odhlinění na hrubotřídiči HT1500x4000 mm a prstovém 

odhliňovacím třídiči Tornado. Podsítné z tohoto třídiče je pásovou dopravou 

dopravováno na skládku odvalu. Nadsítné z obou třídičŧ jde pásovou dopravou na 

meziskládku pro sekundární stupeň drcení. Za sekundárním drtičem je umístěn 

třídič SVEDALA 2500x600 mm, ze kterého se nadsítné vrací zpět k drcení                  

a mezisítné odchází do dvou expedičních sil, odkud mŧţe být expedováno nebo 
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pouţito pro terciární drcení. Podsítné z tohoto třídič je frakce 0/4 mm. Po 

terciárním drcení je materiál dopravován pásovou dopravou na finální třídění [4]. 

Jednou ze základních součástí kaţdého třídiče jsou síta. Výkon sítové 

plochy při třídění je určen volnou plochou síta (Fo), kterou lze vyjádřit vztahem: 

Fo = w2 / (w + d) 2 x 100 % 

w … velikost oka (mm) 

d … prŧměr drátu (mm) 

V zásadě síta rozdělujeme podle pouţitého materiálu na jejich výrobu. 

Podle pouţitého materiálu se jedná o síta kovová (drátěná, harfová, štěrbinová)              

a nekovová (polyuretanová).  

2.3.1 Kovová síta 

Nejčastěji pouţívaná kovová síta jsou síta drátěná, jejichţ předností je kromě 

velké volné plochy rovněţ nízká pořizovací cena. Nevýhodou je však krátká 

ţivotnost. Síta jsou většinou zakončena falci na protilehlých stranách, za které 

jsou pomoci upínacích lišt připevněny ke skříni třídiče. Při montáţi je nutné síto 

přesně vypnout, aby nedošlo k jeho natrţení (hlavně u sít ze slabších drátŧ). Je-li 

síto naopak nedopnuté, během krátké doby se proklepe neustálým naráţením do 

podpěr třídiče. Nejčastěji pouţívanými typy jsou síta se čtvercovými nebo 

obdélníkovými oky, jednostranně hladká síta, síta s dvojitým krepem a tlakově 

svařovaná síta. 

V podmínkách společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. se pouţívala drátěná 

síta se čtvercovými oky vyrobená z otěruvzdorné nebo nerezové pruţinové oceli. 

Tato síta vyţadovala soustavnou kontrolu (minimálně 2x za směnu), protoţe 

kromě opotřebení zpŧsobené otěrem docházelo také k poškození síta 

v exponované ploše a to mělo za následek znehodnocení dané frakce kameniva. 

U takto zjištěné závady se musela provést výměna celé třetiny sítové plochy, coţ 

vedlo k odstávce technologie a tím pádem ke ztrátě produkce. I z tohoto dŧvodu 

se vedení společnosti rozhodlo, po konzultaci s odborníky ze společnosti 

EUROSITEX s.r.o., pro přechod ze sít kovových na síta nekovová vyrobená 

z moderních materiálŧ.  
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2.3.2 Nekovová síta 

Základním materiálem pro výrobu nekovových sít je polyuretan                      

a otěruvzdorná guma, která ovšem uvolňuje stále větší prostor polyuretanu. 

Polyuretanová síta mají několikanásobně větší ţivotnost neţ síta kovová, 

minimální hlučnost v provozu a samočisticí efekt. Konické otvory zabraňují 

ucpávání síta, které lze rovněţ sniţovat volbou vhodné tvrdosti samotného 

polyuretanu. Nevýhodou polyuretanových sít jsou vysoké pořizovací náklady         

a sníţení volné plochy oproti kovovým sítŧm. Přes tyto nevýhody pronikají 

polyuretanová síta stále více do těţařských provozŧ. Tento trend lze vysvětlit 

snahou o sniţování nákladŧ, neboť mnohonásobně vyšší ţivotnost uspoří 

provozovateli i náklady na zastavení provozu a personál měnící síta. Nejčastěji 

pouţívanými typy polyuretanových sít jsou příčně napínaná síta, systém Clip–Tec 

a membránová síta. 

V lomu Plešovice jsou na třídičích pouţity ploché rámy pro uchycení sít          

a rychloupínací modulový systém Clip-Tec.  

Modulový systém Clip-Tec představuje nejmodernější polyuretanový systém 

na principu stavebnice. Sítové moduly, běţně o rozměru 300 x 1000 mm, se 

vkládají mezi adaptační lišty s flexibilní dráţkou. Upevnění zajistí vloţená klínová 

lišta. Adaptační lišty jsou upevněny k nosníkŧm typu „C“ na rámu třídiče. Snadná 

výměna jednotlivých modulŧ umoţňuje nahrazení pouze opotřebených segmentŧ, 

nikoli celé sítové plochy, čímţ se výrazně sniţují náklady na údrţbu. Je rovněţ 

moţné kombinovat moduly s rŧznou velikostí oka a tím dolaďovat mnoţství 

nadsítného a podsítného, aniţ by se musela měnit celá třídící plocha.  

Pro názornost úspory nákladŧ bych chtěl uvést příklad při výměně sít  na 

třídiči 1500 x 4000 mm. Na tento třídič je potřeba 4 sít o rozměrech 1500 x 1000 

mm. Při ceně jednoho kovového síta cca. 3 000,- Kč a ţivotnosti 2 měsíce je 

celkový náklad za období 18 měsícŧ 108 000,- Kč. Naproti tomu jedno 

polyuretanové síto o rozměrech 1500 x 1000 mm má sice vyšší pořizovací cenu 

15 000,- Kč, ale jeho ţivotnost je 18 měsícŧ a tudíţ celkový náklad za stejné 
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období je pouze 60 000,- Kč. Nemluvě o úspoře času při výměně kovových sít, 

kdy bylo nutné zastavit celou linku.   

V současné době jsou v lomu Plešovice polyuretanová síta na všech 

třídičích, pouze na posledním metru sítové plochy je pouţito drátěné síto z dŧvodu 

ostrosti vytříděné frakce, viz. obrázek 10. K tomuto řešení se dospělo po 

laboratorních rozborech vzorkŧ vytříděné frakce. 

            Obrázek 10: Třídící plocha polyuretanová a drátěná síta 

 

V neposlední řadě bylo zrekonstruováno ovládání celého lomu, nyní je lom 

téměř stoprocentně automaticky řízen a ovládán pomocí počítače.    
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3 Srovnání s technickými podmínkami BH 700 

 BH 700 vychází z evropské normy 13450, stanovují speciální poţadavky 

ÖBB a určují vlastnosti nového štěrku na dodávky ţelezničního svršku. BH 700 

v porovnání s obecně technickými podmínkami SŢDC vycházejí pro výrobce 

kameniva podstatně lépe, i kdyţ jsou prakticky stejné. Největší rozdíly jsou ve 

vyhodnocení mechanických vlastností kameniva a v četnosti zkoušek.  

3.1 Mechanické vlastnosti kameniva dle BH 700 

V České republice se těţí poměrně kvalitní kamenivo ve srovnání                  

s Rakouskem, kde je kamenivo niţší kvality a i z toho dŧvodu byly zmírněny 

některé poţadavky na kamenivo v technických podmínkách rakouských drah. 

Jednalo se především o hodnoty stanovené při zkoušce drtitelnosti v rázu 

SZRB, které smí být maximálně 22% hmotnosti a pokud zároveň dosahuje 

koeficient „Los Angeles“ LARB maximální hodnoty 20 a koeficient mikro-Deval 

MDERB maximálně 12% hmotnosti, mŧţe hodnota drtitelnosti v rázu SZRB činit 

maximálně 24% hmotnosti. Zde je podstatný rozdíl oproti technickým podmínkám 

SŢDC, kde je stanovena bez dalších moţných poţadavkŧ hodnota SZRB na 18% 

hmotnosti kameniva pro kolejové loţe třídy BI. 

Další rozdílnou hodnotou je koeficient otlukovosti dle zkoušky „Los Angeles“ 

LARB, který smí maximálně dosahovat hodnoty 22 a zároveň 24, pokud vychází 

hodnota drtitelnosti v rázu do 20% hmotnosti nebo koeficient mikro-Deval 

maximálně 12% hmotnosti. Otlukovost Los Angeles probíhá dle EN 1097-2 

„Metody pro stanovení odolnosti proti drcení“ a dle podmínek uvedených v EN 

13450 příloha C. Otlukovost kameniva pro kolejové loţe uvedené v OTP SŢDC se 

posuzuje dle stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v OTP rakouských drah, jen 

hodnota LARB smí dosahovat maximálně hodnoty 20 pro kamenivo třídy BI. 

Poslední z mechanických vlastností je stanovení koeficientu odolnosti proti 

otěru mikro-Deval MDERB, který smí činit maximálně 16% hmotnosti a pokud 

vychází hodnota drtitelnosti v rázu maximálně 20% hmotnosti nebo koeficient LARB 
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maximální hodnoty 20, mŧţe mít koeficient mikro-Deval hodnotu 20% hmotnosti. 

V podmínkách stanovených OTP SŢDC není hodnota otěru stanovena a musí se 

deklarovat. 

Jedním z dalších poţadavkŧ rakouských drah, který zlepšil mechanické 

vlastnosti kameniva, bylo zajistit třídění před nakládkou na vagony. Výrobky 

druhého stupně drcení putují do prstového třídiče Tornádo, viz. obrázek 11 na 

přetřídění, kde dochází k oddělení podsítného a vytříděný materiál pokračuje dále 

přes pásovou váhu na vagony. Podsítné je při skládkování skrápěno. Při pouţití 

třídiče jsou z výrobku 32/63 mm odstraněna podsítná a zrna s horším tvarovým 

indexem, viz. obrázek 12. Toto vytřídění zlepšuje mechanické stavební vlastnosti 

kameniva. Pokud materiál obsahuje jemné součásti, zvyšuje se jeho nasákavost, 

která při namrzání mŧţe zpŧsobovat pohyb kolejí. Dále se vytříděním zlepšuje 

kubicita, která má vliv na stabilitu kolejového loţe. Dalším doporučením bylo 

skrápění materiálu před nakládkou na vagony, proto se počítá s další moţnou 

modernizací prostřednictvím nainstalování skrápěcího roštu na třídiči Tornado        

a s ním spojené vodní hospodářství, které se bude skládat ze dvou nádrţí, jedna 

bude akumulační a druhá odkalovací.   

                Obrázek 11: Finální třídění před nakládkou na vagóny 

 



Roman Došek: Vliv vlastností kameniva na ţelezniční stavby 

2011                                                                                    

 
32 

                                     Obrázek 12: Podsítné z frakce 31,5/63 mm 

 

3.2 Četnost zkoušek kameniva  

Četnost provádění jednotlivých zkoušek kameniva dle českých OTP SŢDC 

(černé písmo) a rakouských dodacích podmínek BH 700 (modře) je uvedena 

v tabulce, viz. příloha 4. Z tabulky je zřejmá rozdílnost v četnosti provádění 

některých zkoušek (např. nasákavost, otlukovost) a také skutečnost, ţe rakouské 

předpisy jsou pro výrobce výhodnější, neboť se u četnosti často vyskytuje termín 

„dle potřeby“.  
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4 Vyhodnocení zkoušek  

V lomu Plešovice se těţí granodiorit, který je křehčí, a výsledky zkoušky 

drcení v rázu jsou většinou na hranici 18% hmotnosti. Před vstupem České 

republiky do Evropské unie se hodnotilo kamenivo podle ČSN 721510-12, kde 

byla hranice drtitelnosti v rázu stanovena na hodnotu 20% hmotnosti a tuto 

podmínku kamenivo z Plešovic splňovalo a bylo bez problémŧ dodáváno na 

ţelezniční stavby. Po vstupu České republiky do Evropské unie chyběla stupnice 

kategorií v evropské normě 13450, kde byly stanoveny kategorie SZRB 18, 22       

a deklarovaná hodnota. Pro SŢDC byla hodnota 22% hmotnosti příliš vysoká, 

proto v OTP stanovili kategorii 18 bez dalších moţných kritérií pro dodávky na 

jejich stavby. Splnit tento poţadavek je v případě suroviny z Plešovic vcelku 

obtíţné a proto musely být vytipovány části lomu, vyjímaje okrajových                    

a navětralých částí, odkud se mŧţe dodávat kamenivo pro stavby SŢDC. Na rozdíl 

od situace, kdy jsou dodávky kameniva z lomu Plešovice pro ÖBB pouţity na 

stavbu rakouské rychlodráhy a navíc mŧţe být toto kamenivo z jakékoliv části 

lomu (kromě okrajových a navětralých partií lomu), pokud je splněna hodnota 

drtitelnosti do 22% hmotnosti. Poměr dodávek kameniva z lomu Plešovice na 

dráţní stavby v České republice a v Rakousku v minulém roce je znázorněn 

v tabulce 6.  

Tabulka 6: Dodávky pro SŢDC a ÖBB z lomu Plešovice za rok 2010 

odběratel 31,5/63 BI  0/32kv 

SŢDC 15033 t 3855 t 

ÖBB 25680 t 9317 t 

V následující tabulce 7 jsou představeny výsledky zkoušek frakcí 31,5/63 mm 

od roku 2007. Tabulka prezentuje výsledky zkoušek akreditovaných zkušebních 

laboratoří. Zkoušky pŧlroční a roční jsou označeny ţlutě, zkoušky z rakouských 

laboratoří jsou značeny červeným písmem a ostatní představují kontrolně výrobní 

zkoušky. 
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Tabulka 7: Plešovice - výsledky zkoušek kameniva frakce 31,5/63 mm 
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ČSN EN 
13450 

 

  0,5 
≥ 2 
t/m

3
 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 12 20 18 NR   

  WA   SI FI   LA SZRB MDERB MS 

5.2.07 BH 
700 LGA 0,3 2,65 13,7   0 16,1 20,8 4,8   

1.3.07 BH 
700 MAPAG 0,4 2,65 19   4 14 20,3 7   

1.3.2007 TZUS 0,33 2,69 8,9 7,4 0 13 20,7 4   

5.3.2007 TZUS 0,5 2,67 9,2 10,7 3,3 15,4 17,8     

6.4.2007 TZUS 0,4 2,685 8,3 8,6 5,6 17,2 19,8     

1.8.2007 TZUS 0,42 2,692 7,5 10,4 3,3 14,3 17,8 4 6,9 

6.8.2007 TZUS 0,4 2,685 10,4 12,4 0,6 16,5 18,5     

1.11.2007 TZUS 0,3 2,681 7 12 6,2 12,2 17,6     

1.2.2008 TZUS 0,35 2,681 8,6 8,1 1,4 12,6 17,9 4,1 5,3 

3.3.2008 TZUS 0,35 2,675 8,7 9,3 1 14,5 17,8     

19.5.2008 TZUS 0,2 2,695 8,8 10,5 3 15,2 17,8     

1.9.2008 TZUS 0,3 2,68 8,2 8,3 5,5 14,9 18 4,1 5,5 

30.7.2008 TZUS 0,42 2,68 8,2 12,4 5,7 14 17,8     

20.1.2009 TZUS 0,4 2,68 6 8,7 3,2 14,8 17,6     

29.1.09 BH 
700 Nievlt 0,3 2,64 8   4 14 19,7 5   

5.2.2009 TZUS 0,35 2,685 12,7 9 5,4 13 17,7 3,8 5,5 

31.3.2009 TZUS 0,3 2,68 6,6 15 2,6 15,1 17,7     

29.5.2009 TZUS 0,25 2,685 7,2 6,9 5,4 15,4 17,5     

12.8.2009 TZUS 0,35 2,67 8,9 11 5,8 15,7 17,8 3,6 5 

12.10.2009 TZUS 0,35 2,68 9,7 12 2,8 12,5 18     

11.11.2009 TZUS 0,35 2,68 9,1 8,8 3,8 16,8 17,8     

3.2.2010 TZUS 0,4 2,68 10 10,5 2,2 15,4 18 4,1 5,2 

30.3.2010 TZUS 0,3 2,68 10,5 12,5 2 16,5 17,9     

23.6.2010 TZUS 0,25 2,685 10,9 6,5 3,8 13,5 17,9     

20.10.2010 TZUS 0,3 2,685 9,4 10,5 1,5 16,6 18 4,5 4,5 

30.10.2010 TZUS 0,35 2,68 7,8 9 1 14,5 18     

1.11.2010 TZUS 0,3 2,685 10,5 14,5 2,8 14,1 17,6     

21.2.2011 TZUS 0,3 2,68 7 10 3,5 16,5 17,8 4,6 6 

5.1.2011 TZUS 0,3 2,68 6,5 11 2 16,5 18     
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se podrobněji s normami                

a předpisy, které musí výrobce splnit, aby mohl dodávat své výrobky na dráţní 

stavby a v návaznosti na to navrhnout úpravu některých těchto poţadavkŧ.   

V úvodní části diplomové práce byly blíţe představeny parametry kameniva 

pro dráţní stavby a to podle evropské normy ČSN EN 13450 + Z1 a podle 

Obecných technických podmínek SŢDC. Dále byl popsán proces výroby kameniva 

pro dráţní stavby konkrétně ve společnosti Kámen a písek v lomu Plešovice a 

provedení modernizace technologie výroby za účelem zlepšení některých 

poţadovaných vlastností vyráběného kameniva (např. tvarového indexu). 

V další části práce byly porovnány technické dodací podmínky rakouských 

drah BH 700 s českými Obecnými technickými podmínkami SŢDC. Ze srovnání 

vyplynulo, ţe hlavní rozdíl spočívá v poţadavcích na mechanické vlastnosti 

kameniva. Pro splnění poţadavkŧ na kamenivo, při dodávkách na rakouské 

rychlodráhy bylo zavedeno v lomu Plešovice přetřídění kameniva před nakládkou 

na vagóny. Tuto změnu technologie nakládky lze vyuţít i pro dodávky kameniva 

pro SŢDC v případě zavedení podobného poţadavku přetřídění v jejich OTP.    

Závěrečnou část diplomové práce tvoří zhodnocení výsledkŧ zkoušek řešené 

problematiky z praktického hlediska v lomu Plešovice. Největším problémem je 

hodnota drtitelnosti v rázu poţadovaná v českých OTP (SZRB 18), která musí být 

striktně splněna a v případě, ţe výsledky zkoušek drtitelnosti v rázu překročí 

stanovenou hodnotu, nemŧţe výrobce dodávat kamenivo třídy BI na dráţní 

stavby.  Na rozdíl od toho má výrobce šanci dodávat kamenivo pro rakouské 

rychlodráhy i v případě, ţe překročí maximální stanovenou hodnotu BH 700 (SZRB 

22) a to za podmínek, ţe kamenivo bude splňovat další zkoušky mechanických 

vlastností. 

Poznatky a závěry z této diplomové práce mohou vyuţít zástupci společnosti 

Kámen a písek, spol. s r.o. při jednání týmu pro kamenivo. Úkolem týmu je 

získávat a zpracovávat příslušné informace z oblasti kameniva (těţba, výroba, 
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úpravnictví, dokumentace, zkušebnictví, legislativa atd.) a předávat tyto informace 

prostřednictvím zástupcŧ (členŧ týmu) pracovníkŧm z ostatních společností          

v oboru. Tým naopak získává zpětnou vazbu od těchto společností – zkušenosti     

a problémy z praxe.  

Jedním z bodŧ připravovaného jednání týmu pro kamenivo je podání 

informace o Aktualizaci OTP SDŢC. Jako přípravu pro toto jednání jsme ze 

zkušeností s OTP podrobně shrnuli naše poznatky z praktického pouţívání OTP     

a předkládáme k projednání a zařazení těchto připomínek do připravované 

Aktualizace těchto dokumentŧ. 

K OTP kamenivo pro kolejové loţe ţelezničních drah ve znění změny Z1 

navrhujeme: 

V příloze 1 a 2 doplnění nedostatku, který byl připomínkován jiţ při zavádění 

ČSN EN 13450 o tento text, který je obdobný i v ostatních normách pro kamenivo, 

v poznámce OTP doplnit: % propadu D mohou být větší neţ 99 % hmotnosti, 

avšak v těchto případech musí dodavatel deklarovat typickou zrnitost včetně sít  

63, 50, 40, 32 a 20.          

Přílohu 1 OTP doplnit o variantu řešení odstavce Pevnost (otlukovost LA, 

drtitelnost v rázu a odolnost vŧči otěru mikro-Deval) o variantní řešení podle 

platných dodacích podmínek z 1.8.2007 rakouských drah a jejich dodacích 

podmínek BH 700 (viz. část diplomové práce 3.1), které vyuţíváme v exportních 

dodávkách k pouţití do drah s vyšší provozní rychlostí neţ je v České republice.    

Zařazení těchto dvou připomínek by podpořilo konstatování v OTP pro 

štěrkodrtě, kde je ve všeobecné části uvedeno, ţe OTP vychází i ze zkušeností 

zahraničních ţelezničních správ, které by bylo moţné v aktualizaci pouţít pro OTP 

kamenivo pro kolejová loţe.  

K OTP Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy 

tělesa ţelezničního spodku: 

Platné OTP jsou zpracovány na základě ČSN EN 13242, která prošla 

aktualizací a byla v plném rozsahu zrušena Národní příloha. Bylo by moţné pro 
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Aktualizaci OTP vyuţít jiţ schválené ČSN EN 13285 a nepouštět se do „lidové 

tvořivosti„ a v OTP řešit jen technicky zdŧvodněné úpravy. 

Posoudit a zváţit v přípravě aktualizace OTP, zda je nutné v týdenních 

intervalech uvádět u štěrkodrťe pro konstrukční vrstvy ověřování čísla 

nestejnozrnnosti. Z dlouholeté zkušenosti s posuzování nestejnozrnnosti  

v případech, kdy jemné částice a křivka zrnitosti vyhovuje zadaným parametrŧm, 

se nestalo, ţe by nestejnozrnnost  nevyšla. 

Nahradit zkoušku stanovení kvality jemných částic mírou zahlinění zkouškou 

methylenovou modří. O zkoušce míry zahlinění se diskutuje jiţ od roku 2004 tj. od 

doby zavedení evropských norem do české normalizační soustavy. Postupně byla 

z výrobkových norem tato diskutabilní zkouška vyřazována a nahrazena zkouškou 

methylenové modře, protoţe se ukázaly rŧzné vlivy, které zkreslovaly výsledky 

zkoušek. 

50. jednání týmu se uskuteční v dubnu 2011 pod patronací společnosti TZÚS 

v Plzni. 51. jednání týmu by se mělo uskutečnit na podzim pod patronací 

společnosti EUROVIA Services, s.r.o.. Pevně doufám ţe námi navrhované změny 

se nám podaří prosadit v připomínkovém řízení o změně normy ČSN EN 13450 a 

s tím souvisejí předpis OTP SŢDC.  
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