Informace
o podmínkách získání „Osvědčení“
o kvalitě štěrkopísku a štěrkodrti (resp. o způsobilosti
k provádění recyklace výzisku z kolejového lože) pro
konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Základní požadavky na vlastnosti a kvalitu kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního
spodku stanovují Obecné technické podmínky „Štěrkopísek, štěrkodrť a výzisk z
kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“ (dále jen OTP)
vydané pod č. j. 25 640/06-OP ze dne 10. 8. 2006 s účinností od 1. 9. 2006.
Pokud výrobce splní podmínky stanovené OTP na kvalitu kameniva a má zajištěný systém pro
trvalé udržování kvality:
1. Předloží žádost o udělení „Osvědčení“ a vlastníkem potvrzené „Technické
podmínky dodací“ (dále jen TPD), které musí splňovat minimálně požadavky uvedené
v OTP. Tyto TPD musí být zaslány dvakrát v prvopisu na níže uvedenou adresu státní
organizace Správa železnic.
V případě nového přírodního kameniva předloží též certifikát výrobku ve smyslu
zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na adresu:
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Konzultace poskytne Ing. Petr Jasanský, tel.: 972 325 155, mobil: 724 527 471,
e-mail: jasansky@szdc.cz.
Odbor traťového hospodářství, zašle kopii podepsaných TPD na organizační složku
Správy železnic Centrum telematiky a diagnostiky (dále též CTD), specializované
středisko Kvalita a použitelnost materiálu, které je pověřeno výkonem činností
ověřování kvality.
2. Po obdržení podepsaných TPD bude uzavřena smlouva o kontrolní činnosti mezi
výrobcem a CTD, jejímž předmětem je způsob a podmínky ověřování kvality včetně
úhrady nákladů CTD s touto činností spojených. Návrh smlouvy výrobci předloží:
Správa železnic, státní organizace
CENTRUM TELEMATIKY A DIAGNOSTIKY
Správa diagnostiky tratí
Kvalita a použitelnost materiálu
Malletova 2363/10
190 00 Praha 9 – Libeň
Konzultace poskytne vedoucí specializovaného střediska Ing. Karel Mařík,
tel.: 972 341 601, mobil: 602 766 264, e-mail: karel.marik@tudc.cz.
3. Výrobce zároveň dohodne s pověřeným pracovníkem CTD termín ověření provozovny.
Pověřený kontrolor kvality CTD pro kamenivo je Ing. Josef Kropáček (tel.
720 987 247, e-mail: josef.kropacek@tudc.cz).
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Za činnosti spojené s udělením Osvědčení je výrobci účtována částka 12 000,- Kč bez
DPH, za činnosti související s udržováním Osvědčení v platnosti je pak ročně účtována
částka 6 000,- Kč bez DPH. Pro zahraniční výrobce mohou být tyto částky zvýšené
z důvodu vyšších nákladů na tuto činnost.
Provozovatelé recyklačních linek oznámí v dostatečném předstihu na tel. 720 987 247
(Ing. Kropáček) termín výroby a odběru vzorku na PZT.
4. Při ověření provozovny výrobce kontrolorovi kvality CTD:
a. předloží Protokol o počátečních (průkazních) zkouškách kameniva (PZT–ITT)
stanovených OTP a provedených akreditovanou zkušebnou autorizované osoby,
včetně odběru vzorků;
b. deklaruje zajištění kontrolních zkoušek a vedení záznamů o výsledcích včetně
stanovených dokladů ke zkušebním a měřicím zařízením a dokladů o jejich
kalibraci,
c. lokalizuje místo těžby horniny (u recyklační linky původ výzisku) pro výrobu
kameniva do železničních drah,
d. podá nutné informace a předvede technologii výroby,
e. prokáže stav skládek, vhodnost manipulace s materiálem a podmínky
expedice,
f.
prokáže účinnost dokumentovaného systému řízení výroby a případně splní
další podmínky pro zajištění kvality výroby,
g. předloží prohlášení o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném
znění.
Po ověření provozovny sepíše kontrolor kvality CTD „Návrh na udělení
Osvědčení“, ve kterém se uvedou další informace o výrobci, potřebné pro zajišťování
kontaktu odběratelů s jednotlivými provozovnami a případné další podmínky zajišťování
dodávek. Aktualizaci obchodních informací v evidenci CTD iniciuje výrobce.
Kontrolor kvality odešle na CTD protokol o počáteční zkoušce typu a Návrh na udělení
Osvědčení. CTD zpracuje a předloží Odboru traťového hospodářství, návrh
„Osvědčení“.
5. Po přezkoumání splnění podmínek vydá Odbor traťového hospodářství
„Osvědčení“, které zašle výrobci a na vědomí CTD. CTD je pověřena vedením a
aktualizací „Seznamu výrobců kameniva pro kolejové lože“.
6. Při změnách, které mohou mít vliv na zajišťování kvality výroby, je výrobce
povinen vyrozumět CTD nebo přímo kontrolora kvality, který posoudí způsob
zajištění důvěry Správy železnic v dodržování kvality kameniva.
a. Při změně majitele nebo jeho právní formy je nutné uzavřít nové TPD a novou
smlouvu o kontrolní činnosti. Poté se znovu ověří systém výroby a novému majiteli
je vydáno nové „Osvědčení“;
b. Při změně těžebního místa, změně technologie výroby, dlouhodobějším
přerušení dodávek nebo při zjištění nedostatků v systému zajišťování kvality
se požadují opakované zkoušky v rozsahu počátečních zkoušek od akreditované
zkušební laboratoře notifikované osoby a zároveň se posoudí platnost „Osvědčení“,
c. U mobilních recyklačních základen je podmínkou platnosti „Osvědčení“ ověření
způsobu instalace technologie a ostatních podmínek na nové základně (při
uvádění linky do provozu na novém místě).
Při zjištění dodávek kameniva, které nesplňuje požadavky na vlastnosti
a kvalitu pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku rozhodne Odbor
traťového hospodářství na základě návrhu kontrolora kvality CTD
o pozastavení nebo zrušení platnosti „Osvědčení“.
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7. Kontrolor kvality CTD v době platnosti „Osvědčení“ nahodile ověřuje plnění
podmínek TPD a popřípadě upozorňuje výrobce na drobné nedostatky. Zápisy
s případným vyjádřením potvrdí odpovědný zástupce provozovny výrobce. Činnost
kontrolora je usměrňována podle vnitřních potřeb CTD, zejména podle CTD známého
objemu dodávek od jednotlivých výrobců.
Cílem systému Správy železnic v oblasti řízení kvality kameniva pro kolejové lože je poskytnout
výrobcům stejné obecně platné soutěžní podmínky a informace o základních požadavcích na
kamenivo a zjednodušit některé obchodně právní vztahy. Základní informace o systému včetně
Seznamu výrobců kameniva pro kolejové lože a vzoru TPD jsou k dispozici na internetu
www.szdc.cz ve složce Dodavatelé/Odběratelé, technické požadavky na výrobky, zařízení a
technologie.
OTP jsou zdarma k dispozici na internetu na adrese http:\\typdok.tudc.cz. Tištěnou verzi lze
objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a technického rozvoje
Jeremenkova 103/23
779 00 OLOMOUC
vedoucí oddělení Ing. Pavel Pišťák, tel.: 972 741 769
Objednávky vyřizuje: pí. Radomíra Černá, +420 972 741 004, e-mail: typdok@tudc.cz. OTP,
vzor TPD i Seznam výrobců kameniva jsou poskytovány elektronicky zdarma, tištěné za cenu
tiskových nákladů a poštovného.
Každá provozovna vyrábějící kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí
mít přístup k platnému znění textu OTP a TPD v rámci systému kvality výrobce.
Tato informace slouží pro základní orientaci zájemců o výrobu kameniva pro
konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.
Zpracoval: Ing. Mařík, tel.: 972 341 601
V Hradci Králové 23. 4. 2020
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