
Příloha je nedíInou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 36612020 ze dne: 3. 6.2020

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025:2018:

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

Ě.-.Zížkova 1778154,301 00 Plzeň

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou týo zkoušky u pořadového
čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:
TP Technické

Pořadové
1clslo

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identiíikace
zkušebního postupu/metody 2 Předmět zkoušky

17. stanovení odolnosti
zkušebního tělesa vůči vodě

CSN EN 1269,7-12
čsx BN 1269,7-2g

čsN gN 12691-30

Asfaltové směsi

18.* Stanovení tloušťky Čsx EN 12691-36. mimo čl.
4.2

Asfaltovó vrstr.y vozovek
a ploch

19. * stanovení nerovnosti
vozovek a ploch

čsx l: 6175, č1. 1-4, B a9 Konstrukční vrstvy vozovek
a ploch

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

ČsN z: 6160, ěl. 7.2,metoda
b)

Asfaltové vrstvy vozovek
a ploch

21.* Stanovení ob_jemové
hmotnosti membránoým
objemorněrem

čsN zz toto Zemkly, podkladní wstvy

22. stanovení vlhkosti čsNpN lso l7892-1 Zeminy

23. stanovení zrnitosti CSN EN ISo 17892-4,é1.4,
5.1-5.3, 5.5,6.I-6.2

Zeminy

24. stanovení meze tekutosti
ameze plasticity

čsx px Iso 17892-12. čl.
5.3, 5.5

Zeminy

25. Laboratorní stanovení
srovnávací objemové
hmotnosti a vlhkosti
- proctorova zkouška

čsN BN 13286-2, ě1. 6-8,
přílohyA, B, C, D, NA, NB

Zeminy, nestmelené směsi,
směsi stmelené
hydraulichými pojivy

26. stanovení kalifornského
poměru únosnosti (CBR) a
okamžitého indexu únosnosti
(BD

čsN BN 13286-47
TP 94, él. 4 a7
TP 170, é|.4.3.2
čsN z: 6I33,Áb.7 a8

Zeminy, nestmelené směsi,
směsi strnelené
hydrauliclcými pojily

2].* statická zatéžov ací zko uška čsN lz tooo
čsN z: otgo

Zeminy, nestmelené
podkladní wstvy

28.* Rázová zatěžov ací zkouška
lehkou dynamickou deskou

čsN73 6192 Zeminy, nestmelené
podkladní wsfiy
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