
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 160l20t9 ze dne: 9. 4.2019

Akreditovaný subjekt podle Čsn nN ISO/IEC t7025z201,8:

Silniční inženýrská společnost, §.r.o.
Zkušební laboratoř Dobřany

Zižkova I778l54,301 00 Plzeň

1 v Připadě, že laboratoř je sclropna provádět zkoušky rrrino své stálé prostory, jsou tyto ,t ouSty., p*
čísla označeny lrr,ězdičkou

2 u datovaných dokumentu identiíikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentŮ identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější lyd;ání uvedenéňo
posfupu (vČetně všech změn)

Vysvětlivky:
TP technické podmínky schvá

Pořadové

číslo 1
Přesný název

zkušebniho postuprr/metody
Identifikace

zkušebního postupu/metody 2 Předmět zkoušky

17. stanovení odolnosti zkušebního
tělesa vůči vodě

čsN BN 1269,7-12,

čsN BN 1269,7-29,

čsN BN 1269,7-30

Asfaltové snrěsi

18.* Stanovení tlouštky Čsx nx l26g,7-36.mirno č1. 4.2 Asfaltové vrstrry vozovek a
ploch

l9.* stanovení nerovnosti vozol,ek a
ploclr

čsN l: 6I,75, č1.1-4, 8 a 9 Konstrukční vrstvy vozovek a
ploch

20.* Stanovení objemové hmotnosti a
míry zhuftění radiometrickou
sondou Troxler

čsx l: 6160, čl. 7.2, metoda b) Asfaltor,é l,rstvy vozot,ek a
ploch

2!.* Stanovení objemové hmotrrosti
membránovým objemoměrem

čsN lz toto Zeminy, podkladní vrsfiry

22. stanovení vllrkosti čsNpNISo 17892-1 Zeminy

zJ. stanovení zrnitosti čsNBN ISo 17892-4, č1.4,5.1-
5,3. 5.5, 6.I-6.2

Zeminy

24. stanovení meze tekutosti a meze
plasticity

čsN rN ISo 17892-12, č1. 5.3,
5.5

Zeminy

25. Laboratomí stanovení
srovnávací obj emové lrmotnosti
a vlhkosti - proctorova zkouška

čsN pN 13286-2,č1, 6-tl,
přílohy A, B, C. D, NA. NB

Zeminy, nestmelené směsi,
směsi stmelené hydrauliclimi
poji\ry

26" Stanovení kalifornského poměru
únosnosti (CBR) a okamžtého
indexu únosnosti (IBI)

čsx pN 13286-4,7

TP 94, čI. 1 a'7,

TP 170. čl. 4.3,2

ČsN z: 6l33. tab. 7 r 8

Zeminy, nestmelené sněsi,
směsi stmelené lwdraulic§mi
pojiry

27.* statická zatěžov aci zkouška čsN lz tooo,

čsN l: otso
Zerrriny, rresttnelené podkladrrí
vrstv1,

28.* Rázová zatěžov aci zkouška
lehkou dynamickou deskort

čsN l: otsz Zeminy, nestmelené podkladní
vrstvy
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