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1. VŠEOBECNĚ 

Technické podmínky dodací č. 1/2012 PREFA BRNO a.s. uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, a dodavatelskou firmou Prefa Brno a.s. platí pro výrobu a použití železobetonových trub (dále 
jen „trub“) určených pro stavby propustků na tratích železničních drah České republiky s právem hospodaření 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „trubních propustků). 

Tyto technické podmínky dodací jsou závaznou technickou specifikací budoucích kupních smluv  
na dodávky výrobků výsledně určených k použití pro železniční dráhy ve vlastnictví ČR, se kterými má právo 
hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Uplatní se bez ohledu na to, kolik subjektů  
se podílí na výrobním a obchodním procesu. 

1.1 Platnost Technických podmínek dodacích 

Tyto Technické podmínky dodací platí pro dodávku: 

- železobetonových trub kruhových DN 600 až 1 800 včetně propojovacích trub 

Železobetonové trouby kruhové včetně propojovacích kusů převádějí železniční trať přes překážku, kterou 
bývá zpravidla stálý nebo občasný vodní tok. 

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

2.1 Označování výrobků 

Výrobky jsou jednoznačně identifikovány názvem a odvozenou obchodní značkou. 

název značka 

železobetonová trouba DN 600 TZH-Q 60/250 CD 

železobetonová trouba DN 600 PR TZH-Q 60/110 CD (140; 170; 200) PR 

železobetonová trouba DN 1 000 TZH-Q 100/250 CD 

železobetonová trouba DN 1 000 PR TZH-Q 100/110 CD (140; 170; 200) PR 

železobetonová trouba DN 1 200 TZH-Q 120/250 CD 

železobetonová trouba DN 1 200 PR TZH-Q 120/110 CD (140; 170; 200) PR 

železobetonová trouba DN 1 400 TZP-Q 140/250 CD 

železobetonová trouba DN 1 400 PR TZP-Q 140/110 CD (140; 170; 200) PR 

železobetonová trouba DN 1 600 TZP-Q 160/200 CD 

železobetonová trouba DN 1 600 PR TZP-Q 160/100 CD PR 

železobetonová trouba DN 1 800 TZP-Q 180/200 CD 

železobetonová trouba DN 1 800 PR TZP-Q 180/100 CD PR 

Tab. 1 - Značení výrobků 

PR ...... propojovací kus mezi troubou hrdlovou/přímou a krajním troubou  

 

Značení jednotlivých výrobků se provádí nalepením štítku, který odpovídá ČSN EN 1916. 
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Obr. 1 - Schéma propustku DN 600 - DN 1800 

 

označení možné typy 

1 – šikmá trouba TZH-Q 60/… CD 

TZH-Q 100/… CD 

TZH-Q 120/… CD 

TZP-Q 140/… CD 

TZP-Q 160/… CD 

TZP-Q 180/… CD 

2 – trouba 
      propojovací 

TZH-Q 60/110 CD (140,170,200) PR 

TZH-Q 100/110 CD (140,170,200) PR 

TZH-Q 120/110 CD (140,170,200) PR 

TZP-Q 140/110 CD (140,170,200) PR 

TZP-Q 160/100 CD PR 

TZP-Q 180/100 CD PR 

3 – trouba 
      standardní 

TZH-Q 60/250 CD 

TZH-Q 100/250 CD 

TZH-Q 120/250 CD 

TZP-Q 140/250 CD 

TZP-Q 160/200 CD 

TZP-Q 180/200 CD 

Tab. 2 - Typy trub pro propustky DN 600- DN 1800 

2.2 Rozměry a tolerance 

Rozměry a tolerance trub - význam jednotlivých značek je uveden v Příloze č. 1 a 2. 
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NÁZEV L DN  DA T es (em)  
přímost 
dříku 

D2 D3 dsp du w 

železobetonová 
trouba DN 600 

2 500  
± 50 mm 

600  
± 10 mm 

810  
± 10 mm 

105  
± 10 mm 

± 7mm ± 7 mm 

110  
± 3 mm 

95  
± 3 mm 

726,0  
± 3 mm 

716,2  
± 3 mm 

8,0 
železobetonová 
trouba DN 600 PR 

1 100 (1 400; 1 700; 2 000)  
± 50 mm 

600  
± 10 mm 

810  
± 10 mm 

105  
± 10 mm 

110  
± 3 mm 

- 
726,0  
± 3 mm 

- 

železobetonová 
trouba DN 1 000 

2 500 
± 50 mm 

1 000  
± 10 mm 

1 320  
± 10 mm 

160  
± 10 mm 

105  
± 4 mm 

100  
± 4 mm 

1 198,0 
± 4 mm 

1 185,4 
± 4 mm 

11,5 
železobetonová 
trouba DN 1 000 PR 

1 100 (1 400; 1 700; 2 000)  
± 50 mm 

1 000  
± 10 mm 

1 320  
± 10 mm 

160  
± 10 mm 

105  
± 4 mm 

- 
1 198,0 
± 4 mm 

 

železobetonová 
trouba DN 1 200 

2 500  
± 50 mm 

1 200 
± 12 mm 

1 580  
± 12 mm 

190  
± 10 mm 

105  
± 4 mm 

100  
± 4 mm 

1 434,0 
± 4 mm 

1421,4 
± 4 mm 

15,1 
železobetonová 
trouba DN 1 200 PR 

1 100 (1 400; 1 700; 2 000)  
± 50 mm 

1 200  
± 12 mm 

1 580  
± 12 mm 

190  
± 10 mm 

105  
± 4 mm 

- 
1 434,0 
± 4 mm 

- 

železobetonová 
trouba DN 1 400 

2 500  
± 50 mm 

1 400  
± 12 mm 

1 820  
± 12 mm 

210  
± 10 mm 

135  
± 4 mm 

125  
± 4 mm 

1 634,0 
± 4 mm 

1 618,6 
± 4 mm 

12,2 
železobetonová 
trouba DN 1 400 PR 

1 100 (1 400; 1 700; 2 000)  
± 50 mm 

1 400  
± 12 mm 

1 820  
± 12 mm 

210  
± 10 mm 

135  
± 4 mm 

- 
1 634,0 
± 4 mm 

- 

železobetonová 
trouba DN 1 600 

1 000  
± 50 mm 

1 600  
± 12 mm 

2 040  
± 12 mm 

220  
± 10 mm 150  

± 4 mm 
145 
± 4 mm 

1 800,8 
± 4 mm 

1 781,8 
± 4 mm 

16,9 
železobetonová 
trouba DN 1 600 

2 000  
± 50 mm 

1 600  
± 12 mm 

2 040  
± 12 mm 

220  
± 10 mm 

železobetonová 
trouba DN 1 600 PR 

1 000  
± 50 mm 

1 600  
± 12 mm 

2 040  
± 12 mm 

220  
± 10 mm 

150  
± 4 mm 

- 
1 800,8 
± 4 mm 

- 

železobetonová 
trouba DN 1 800 

2 000  
± 50 mm 

1 800  
± 12 mm 

2 240  
± 12 mm 

220  
± 10 mm 

150  
± 4 mm 

145  
± 4 mm 

2 002,2 
± 4 mm 

1 984,0 
± 4 mm 

16,9 
železobetonová 
trouba DN 1 800 PR 

1 000  
± 50 mm 

1 800  
± 12 mm 

2 240  
± 12 mm 

220  
± 10 mm 

150  
± 4 mm 

- 
2 002,2 
± 4 mm 

- 

Tab. 3 - Rozměry a tolerance trub
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2.3 Kvalita a vlastnosti materiálu 

K výrobě lze použít pouze materiály (cement, kamenivo, voda, přísady, výztuž…), které vyhovují příslušným 
normám ČSN uvedených ve článku 7.1 těchto TPD a jsou ověřeny průkazními zkouškami. Vyrobený beton splňuje 
kritéria požadovaných vlastností betonu použitého k výrobě výše jmenovaných výrobků.  

 

název třída betonu 
stupeň vlivu 
prostředí 

železobetonová trouba DN 600 C40/50 

XA1(*) 
XF1 – XF4 
XD1 – XD3 
XC1 – XC4 

železobetonová trouba DN 1 000 C40/50 

železobetonová trouba DN 1 200 C40/50 

železobetonová trouba DN 1 400 C40/50 

železobetonová trouba DN 1 600 C45/55 

železobetonová trouba DN 1 800 C50/60 
(*) Přesná definice stupně vlivu prostředí XA viz 2.4.6  
Tab. 4 - Vlastnosti materiálu 

2.4 Kvalita provedení a vzhled výrobku 

2.4.1 Beton 

Všechny železobetonové trouby jsou vyráběny z vodotěsného betonu třídy C 40/50, pro stupeň vlivu prostředí 
XA1 až XA3, XF1 až XF4, XC1 až XC4 a XD1 až XD3 dle ČSN EN 206-1, změna Z3. 

2.4.2 Minimální tloušťka krycí vrstvy betonu  

Minimální tloušťka krycí vrstvy betonu cmin je u trub 40 mm.  

2.4.3 Odolnost betonu vůči průsakům vody  

Beton trub je odolný vůči průsakům vody dle ČSN EN 206-1/Z3, tab. F.2, tj. beton trub splňuje odolnost proti 
průsaku vody max. 20 mm. Zkouška se provádí dle ČSN EN 12 390-8.  

2.4.4 Vodotěsnost betonu 

Vodotěsnost betonu je zkoušena dle bodu 2.4.3. 

2.4.5 Mrazuvzdornost betonu 

Beton trub je odolný vůči účinkům mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám dle ČSN 73 1326. Tato norma 
kombinuje působení mrazu a chem. rozmrazovacích látek a působí tedy více destruktivně na beton než samotné 
působení mrazu dle ČSN 73 1322. Beton musí vyhovovat při průkazních zkouškách A/150/600 (C/115/600) 
(metoda/počet cyklů/odpad [g/m2]), při kontrolních zkouškách A/100/1000 (C/75/1000). 

2.4.6 Agresivní prostředí 

Beton trub je charakterem svého složení a svými vlastnostmi odolný: 

- chemickému působení zeminy a podzemní vody stupně XA1 dle ČSN EN 206-1/Z3. Pokud množství SO4
2- 

vyvolá stupeň vlivu prostředí XA2 nebo XA3 jsou pro výrobu betonu použity příměsi a cementy dle ČSN EN 
206-1/Z3. 
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- působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly) s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich  
stupně XF1 až XF4 dle ČSN EN 206-1/Z3 

- působení karbonatace stupně XC1 až XC4 dle ČSN EN 206-1/Z3 

- působení chloridů (ne z mořské vody) stupně XD1 až XD3 dle ČSN EN 206-1/Z3 

2.4.7 Vzhled trub 

Povrch betonu musí splňovat požadavky třídy PB3 dle TP ČBS 03. Funkční povrchy průřezů spojů musí být 
zbaveny nerovností, které by bránily trvanlivému vodotěsnému spojení. Vlasové trhlinky na povrchu s bohatým 
obsahem cementu, trhlinky způsobené smršťováním nebo teplotními změnami, s max. šířkou 0,15 mm jsou 
přípustné. Tvoření puchýřů se nepovažuje za nedostatek homogenity. Povrchové úpravy musí vyhovovat všem 
požadavkům ČSN EN 1916. 

Výrobky nesmí mít výrobní vady, které by nepříznivě ovlivnily jejich únosnost a tím i použitelnost. Ocelová 
výztuž musí mít správné rozměry a musí být uložena v souladu s výkresovou dokumentací s předepsaným krytím. 

Na základě požadavku odběratele mohou být navíc trouby opatřeny nátěrem předepsaných vlastností. 

2.4.8 Tlak vodního sloupce  

Trouby a jejich spoje jsou vyráběny dle ČSN EN 1916, vyžadující vodotěsnost při zkušebním tlaku 50 kPa. 

2.4.9 Ukončení trub 

Železobetonové trouby kruhové DN 600 až 1 800 jsou železobetonové prvky kruhového tvaru bez patky. Čela 
trub kruhových jsou opatřena z jedné strany hrdlem a z druhé dříkem. Těsnění spojů trub kruhových zajišťuje 
integrované pryžové těsnění SBR (styrol-butadien-kaučuk), zabudované po obvodu hrdla. Pryžová těsnění spojů 
trub plně vyhovují tlaku vodního sloupce minimální výšky 5,0 m (50 kPa). 

Krajní trouby je nutno vždy objednat u výrobce. Krajní trouby budou vytvořeny šikmým řezem ve sklonu 1:1,5. 
Výztuž trouby bude při výrobě upravena  ve stejném sklonu při dodržení krytí. Úprava trub zhotovitelem na stavbě 
je nepřípustná. 

Ve stěnách trub ≥ DN 1 000 jsou zabudovány úchyty s kulovou hlavou, umožňující manipulaci při nakládce, 
vykládce a montáži. 

2.4.10 Výrobní tolerance  

parametr tolerance 

délka „L“ ± 50 mm 

vnitřní průměr „DN“ 
600  1 000 ± 10 mm 

≥ 1 200 ± 12 mm 

ovalita dříků ± 4 mm 

tloušťka stěny „T“ ± 10 mm 

pravoúhlost konců „es (em)“ ± 7 mm 

přímost vnitřního povrchu  ± 7 mm 

krytí výztuže min. 40 mm 

Tab. 5 - Výrobní tolerance hrdlových a přímých trub 
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2.5 Statika trub 

2.5.1 Obecně 

Statický výpočet byl proveden za předpokladu, že trouby budou používány jako nosné konstrukce železničních 
propustků v České republice v souladu s platnými normami a „drážními“ předpisy – zejména se jedná o 
ČSN 73 6201/2008, SŽDC S4 a S3, ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 206-1 Z3, ČSN EN 1992-2, MVL 649. 
V případě použití posouzených trub v rozporu s uvedenými předpisy a těmito TPD pozbývá statický výpočet 
platnosti. 

Trouby byly posouzeny na účinky zatížení modelů zatížení LM-71 s klasifikačním součinitelem 1,21 a SW/2 
dle ČSN EN 1991-2. Aplikace zatížení byla provedena v souladu s pravidly uvedenými v ČSN EN 1990 a ČSN EN 
1991-2. 

2.5.2 Založení trub 

O způsobu založení rozhodne projektant dle konkrétních podmínek. Založení musí být navrženo tak, aby byly 
splněny požadavky pro splnění I.MS a II.MS v rozsahu dle platných návrhových norem a předpisů SŽDC.  

Ze statického výpočtu provedeného v rámci těchto TPD vyplývá, že pro běžné případy je trouby možné založit 
v souladu s MVL 649 na základovém pasu (monolitickém nebo prefabrikovaném). hrdlové trouby se navíc ukládají 
na podkladky. Požadavky na základový pás viz MVL 649 v akt. znění. Trouby je nutno obetonovat do středového 

úhlu 120° tak, aby byla výztuž základového pásu propojena s obetonávkou. Pro obetonování se použije 
samozhutnitelný beton. Třídu betonu pro obetonování a základový pás volí projektant v souladu s MVL 649 odst. 

3.1 a dle konkrétního prostředí v souladu s ČSN EN 206-1. Minimální třída betonu pro obetonování je C25/30. 
Minimální tl. obetonávky je rovna dvojnásobku tloušťky stěny trouby. Výztuž obetonávky navrhne projektant dle 

konkrétních podmínek. Minimální vyztužení je KARI síť průměru 8 mm s oky 100 x 100 mm při všech površích. 

 
Obr. 2 - Vzorový list uložení potrubí 
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2.5.3 Zásypový materiál a hutnění 

Parametry hutnění zásypu (násypu) a požadavky na typ a kvalitu zásypové zeminy jsou dány předpisem  
SŽDC S4. Statický výpočet prokázal, že trouby vyhovují pro všechny zeminy, které jsou dle uvedeného předpisu 
vhodné do násypu (viz. níže) a také bylo prokázáno, že trouby vyhovují pro všechny stupně hutnění (tj. pro 
všechny výsledné hodnoty Edef02 na pláni tělesa železničního spodku) požadované uvedeným předpisem pro 
regionální i celostátní tratě. Kvalita násypu a jeho zhotovení musí odpovídat předpisu SŽDC S4 v aktuálním znění. 

Při hutnění zásypu (nebo při zřizování nového násypu) v okolí instalovaných prefabrikátů je třeba respektovat 
následující požadavky, aby nedošlo k poškození, nebo nesprávné funkci výrobků: 

1. Zásypový (násypový) materiál v okolí prefabrikátů musí být volen v souladu s předpisem SŽDC S4 
v aktuálním znění s následujícími omezeními: 

 max. velikost zrna zeminy bude 63mm 

 budou použity pouze zeminy, které jsou ve výše uvedeném předpisu klasifikovány v příloze 10 
v tabulce 7 „Orientační hodnoty geotechnických vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa“ 
jako: „vhodné“ a zároveň „nenamrzavé“ případně „vhodné“ a zároveň „propustné“.  

 

2. Zásyp (násyp) je třeba provádět po vrstvách tloušťky vhodné dle typu zeminy a účinnosti hutnícího 
mechanismu, maximálně však po vrstvách tl. 300mm. Zasypávání (nasypávání) bude prováděno 
rovnoměrně po obou  stranách prefabrikátů současně, aby nedošlo k jednostrannému přitěžování 
prefabrikátů. Při pohybu mechanismů v okolí zasypávaných prefabrikátů musí být vyloučeny 
dynamické rázy a rychlost pojíždění nesmí překročit 5km/hod. Násyp musí být kompaktní bez 
nespojitostí kaveren apod. Při zasypávání vrcholů prefabrikátů je třeba postupovat obezřetně a vrstvu 
bezprostředně nad prefabrikáty hutnit přiměřeným způsobem, aby nedošlo k poškození prefabrikátů 
(např. šetrné vibrování ručně vedenou hutnící deskou hm. do 100kg). 

 

3. Hutnící mechanismy budou pro zřizování násypu (zásypu) v okolí prefabrikátů omezeny následovně: 

 v blízkosti prefabrikátu (tj. do vzdálenosti 1,0m od rubu prefabrikátu a 0,6m nad prefabrikátem) 
budou použity pouze hutnící mechanismy o hmotnosti do 100kg – ručně vedené. 

 při hutnění přesypávky v tl. nad 0,6m do 1,8m budou použity lehké pojezdové mechanismy o 
hmotnosti do 7t při statickém lineárním zatížení max. 24kg/cm. 

 při hutnění přesypávky výšky nad 1,8m budou použity středně těžké hutnící mechanismy o 
celkové hmotnosti do 10t. 

2.5.4 Výška přesypávky 

Pro trouby DN 600 až DN 1600 je povolena výška přesypávky (po ložnou plochu pražce) 0,3 m až 8,0 m. 

Pro trouby DN 1800 je povolena výška přesypávky (po ložnou plochu pražce) 0,3 m až 6,0 m. 

2.5.5 Specifika pro výstavbu železničních trubních propustků 

Železniční trubní propustky jsou mostními objekty a pro jejich výstavbu je vždy třeba připravit projektovou 
dokumentaci v rozsahu specifikovaném v předpisu „Směrnice generálního ředitele č.11/2006“ (Změna č. 1  
na základě vydané vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).  
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2.5.6 Výztuž trub 

 

trouba 

VÝZTUŽ B 500 B 

hlavní / 1 bm rozdělovací smyková 

horní orientace 
sítě 

dolní orientace 
sítě 

  

DN 600 

kari 8x100 

kari 8x100 smyk přenáší beton 
1 vrstva v těžišti, podélná výztuž  
po obvodě trouby 

DN  1 000 

kari  
8x75 

kari  
8x75 

kari 8x100 
spony Ø6 mm - 30 ks/m2  
- prostřídat 

příčná výztuž bude po obvodě 
trouby s umístěním u obou okrajů 

v tomto případě je 
tvořena podélnou výztuží 

 

DN 1 200 

kari  
8x50 

kari  
8x50 

kari 6x75 
spony Ø8 mm - 50 ks/m2 - 
prostřídat 

podélná výztuž po obvodě trouby 
s umístěním u obou okrajů 

  

DN 1 400 12 ks Ø12 12 ks Ø12 Ø10 á 160 mm 
Ø 10 mm - 45 ks/m2 – 
prostřídat 

DN 1 600 10 ks Ø14 10 ks Ø14 Ø12 á 160 mm 
Ø12 mm - 30 ks/m2 
- prostřídat 

DN 1 800 10 ks Ø16 10 ks Ø16 Ø12 á 140 mm 
Ø12 mm - 40 ks/m2 
- prostřídat 

Tab. 6 - Výztuž 

2.5.7 Zatížitelnost trub, přípustné zatížení 

 

trouba 
výška přespávky (m) 

Min. zatížitelnost dle 
SŽDC SR 5 (S) min. max. 

DN 600 0,30 8,0 1,26 

DN 1000 0,30 8,0 1,29 

DN 1200 0,30 8,0 1,27 

DN 1400 0,30 8,0 1,26 

DN 1600 0,30 8,0 1,26 

DN 1800 0,30 6,0 1,27 

Tab. 7 - Únosnost trub 

Pozn.: Uvedená hodnota zatížitelnosti je minimální při dodržení TPD výrobce. 
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Hodnoty v Tab. 7 vycházejí z následujících parametrů: 

Součinitelé spolehlivosti zatížení a součinitelé kombinací pro stanovení zatížitelností trub byly voleny podle 
předpisu SŽDC SR5 (S) v aktuálním znění. 

Klasifikační součinitel pro model zatížení LM-71: α = 1,21 

Dynamický součinitel pro stanovení zatížitelností byl uvažován hodnotami dle SŽDC SR 5 (S): 

    φ3  = 2,0  - při umístění trouby těsně pod kolejové lože 
    φ3  = 1,5  - při přesypávce 6 m 
    φ3  = 1,3  - při přesypávce 8 m 

2.6 Životnost výrobku 

 Výše jmenované výrobky jsou vyráběny z betonu dle ČSN EN 206-1/Z3, Tab. F.2, čímž výrobce vytváří 
všechny předpoklady pro životnost 100 let od data výroby, při respektování všech výrobcem daných doporučení 
pro skladování, montáž a použití výrobků. 

3. ZKOUŠENÍ 

3.1 Počáteční zkouška typu (PZT) 

Počáteční zkouška typu se provádí za účelem prokázání shody stavebního dílce s požadavky  
ČSN EN 1916.  PZT spočívá v odebrání vzorků, které se podrobují odpovídajícím zkouškám. 

PZT se musí provádět: 

- při zahájení výroby nového prvku 

- pokud dojde k podstatné změně v konstrukci, druhu materiálu nebo výrobního postupu 

3.2 Kontrola kvality výrobcem 

Veškerá kontrola vstupní, mezioperační a výstupní je prováděna dle „Kontrolního a zkušebního plánu“ (KZP), 
který vychází ze zásad uvedených v ČSN EN 1916, ČSN EN 206-1/Z3, ČSN EN ISO 9001. KZP předpisuje druhy 
kontrol, zkoušek a jejich četnost. 

3.2.1 Kontrola vstupní a mezioperační 

Při vstupní kontrole se u materiálů vstupujících do výroby kontrolují: 

- dodací list  výrobce, druh a množství 

- jakost  vizuální kontrola znečištění, vlhkosti (kamenivo), teplota (cement), deformace (výztuž) 

- pro případ dodatečných zkoušek se odebírá vzorek cementu a přísad 

- v souladu s příslušnými ČSN, EN se provádí vyhodnocení dodaných atestů 

U mezioperační kontroly (kontrola při výrobě) jsou kontrolovány jednotlivé uzlové operace výroby výrobků.  
Jsou to například stav sestavení a namazání formovacího zařízení, osazení výztuže, parametry čerstvého betonu, 
vlastní vytváření apod. 



 

TPD 1/2012 – PREFA BRNO a.s. 

- 14 - 

3.2.2 Kontrola výstupní 

Před expedicí výrobků se provádí výstupní kontrola (přejímka), při které se kontroluje: 

- vzhled a tvar výrobku 

- rozměry a dovolené odchylky. Pro rozměrovou přejímku může být s odběratelem dohodnut přejímací 
plán, který je součástí kupní smlouvy 

- kvalita betonu  

3.3 Ověřování kvality uživatelem 

Požaduje-li odběratel účast na přejímce v závodě, je povinností výrobce mu tuto účast umožnit a sdělit datum 
přejímky. Po ukončení přepravy výrobků k odběrateli je prováděna odběratelem přejímka zásilky a to  
na místě vyskladnění. Kontroluje se, zda jsou v souladu údaje v dodacím listu se skutečností, tzn. druh výrobku, 
počet kusů a poškození výrobků způsobené dopravou. 

Při podezření na nekvalitní dodávku je odběratel povinen provést přeměření výrobků, případně se provedou 
rozhodčí zkoušky v potřebném rozsahu. Rozhodčí zkoušky provede akreditovaná zkušebna nebo zkušebna, na níž 
se partneři dohodnou. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. 

4. OBJEDNÁVKA A DODÁVKA 

4.1 Objednávání a dodávání 

Při objednání prvků je nutno uvést přesný název, značku, počet kusů, termín dodávky, místo určení  
a způsob dopravy. Adresy, kde je možno uvedené výrobky objednat, jsou uvedeny v obchodních materiálech  
Prefa Brno a.s. (katalog výrobků, ceník, www stránky). Dodávka výrobků musí být kompletní a musí odpovídat 
těmto TPD a dohodnutým změnám stanoveným v kupní smlouvě, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. 

4.2 Dokladování 

K dodávce je přiloženo „ES Prohlášení o shodě“ a to v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a NV 190/2005 Sb. 
Na žádost zákazníka jsou poskytnuty další doklady jako jsou „Protokol o zkoušce typu výrobku, výsledky 
kontrolních zkoušek apod. 

5. PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ 

5.1 Doprava 

Výrobky se dopravují železničními a silničními dopravními prostředky. Trouby se ukládají na dopravní 
prostředek na dva příčné trámy tak vysoké, aby se hrdla nedotýkala podlahy vozu. Trouby musí být zajištěny klíny 
tak, aby nedošlo k jejich posunutí nebo odvalení.  

Nakládání a zabezpečování trub při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými předpisy pro silniční  
a železniční dopravu.  
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5.2 Manipulace, skladování, podmínky pro montáž 

Viz Příloha č. 3  Dokumentace pro použití trub na stavbě propustků. 

5.3 Podmínky pro opravy 

Zákonná lhůta pro odstranění vad zboží je 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Pro provedení 
opravy musí být zajištěny odpovídající podmínky. Při jakýchkoliv problémech s kvalitou trub nebo montáží je 
nutné neprodleně informovat výrobce a tyto trouby nezabudovávat. Výrobce v co nejkratším termínu provede 
kontrolu těchto trub případně kontrolu montáže. Dodatečné úpravy trub na stavbě jsou nepřípustné. 

5.4 Podmínky likvidace 

Trouby lze likvidovat na betonový recyklát. 

6. ZÁRUKY A REKLAMACE 

Reklamační řád a záruka se vztahuje na zboží a služby zakoupené u společnosti Prefa Brno a.s. 

Záruka platí tehdy, pokud kupující i uživatel dodrží příslušná ustanovení těchto TPD a schválené technické 
dokumentace. Právo uplatnit záruku lze na zboží s vystavenou fakturou, které vykazuje vady. Právo může uplatnit 
zásadně kupující předmětového zboží, na kterého byla vystavena faktura. 

Uplatnit reklamaci lze v záruční době. Pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky, platí záruční 
doba 60 měsíců ode dne obdržení zboží mimo dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady 
způsobené prodávajícím.  

Záruka se nevztahuje na vady: 

 o kterých kupující věděl v době uzavření smlouvy 

 pro které bylo toto zboží prodáno se slevou 

 vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, nesprávnou manipulací, uložením  
na nevhodné skládce, nepřiměřeným použitím, nedodržením technologických a montážních návodů 
nebo návodů k použití 

 způsobené při přepravě, kterou zajišťuje kupující nebo jím pověřený přepravce 

 vzniklé živelnými událostmi 

Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou jedním z následujících způsobů:  

- poštou na adresu:  Prefa Brno a.s. 
Kulkova 10 
615 00  Brno  

nebo  

Prefa Brno a.s. 
závod Strážnice 
U Cihelny 1375 
696 62  Strážnice 

- faxem na číslo:  541 210 560 (Brno) 
518 332 095 (Strážnice) 

- e-mailem:  danova@prefa.cz  
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7. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

7.1 Související normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

ČSN EN 206-1/Z3  Beton - Část 1, změna Z3: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1916  Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 

ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 

ČSN EN 13 670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 13 369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ČSN EN 197-1  Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití 

ČSN EN 12 620   Kamenivo do betonu 

ČSN EN 934-2   Přísady do betonu, malty a injektážní malty -  
Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení 

ČSN EN 1008  Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení 
vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 
vody do betonu 

ČSN EN 12 350-4  Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 

ČSN EN 12 390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČSN EN 12 390-8  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 

ČSN 73 1326  Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody  
a chemických rozmrazovacích látek 

ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -  Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 1997-1  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 

7.2 Související předpisy 

Zákon č. 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky a související předpisy 

Zákon č. 71/2000 Sb. Změna zákona o  technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 205/2002 Sb. Změna zákona o  technických požadavcích na výrobky 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.  

Směrnice Rady Evropských společenství 89/106/EHS O sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se stavebních výrobků  

Směrnice Rady Evropských společenství 93/68/EHS 

Zákon č. 513/1991 Sb Obchodní zákoník 

Zákon č. 111/1994 Sb. O silniční dopravě 

MVL 649   Mostní vzorový list – Železobetonové mostní propustky 
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Obecné technické podmínky pro železobetonové trouby propustků  

Směrnice SŽDC č.67 

KZP Strážnice  Kontrolní a zkušební plán Prefa Brno a.s., závod Strážnice 

8. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Pro výrobky vyjmenované v odstavci 2.1 je vypracována výkresová dokumentace tvořená výkresy tvaru  
a výkresy výztuže. 

Projektantům poskytujeme bezplatně výkresy tvaru. Výkresy výztuže a statické výpočty neposkytujeme. 

Výkresová dokumentace není součástí těchto TPD. 

9. OPRÁVNĚNOST K PROVÁDĚNÍ STAVEB 

Naše akciová společnost, jako výrobce železobetonových trub určených pro stavby trubních propustků  
u SŽDC, provádí proškolení odběratelských firem. Při školení jsou firmy seznámeny se základními pravidly pro 
manipulaci s troubami a postupem montáže. Naše společnost vydává doklad o proškolení – viz 

Příloha 6. Bez tohoto oprávnění nelze propustky realizovat. 
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