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Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
-echnical and Test Institute for Construction Prague
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3soba odpovědná za obsah tohoto protoko|u * vedoucí akreditované zkušební |aboratoře:

,rf I't ,utr Y r.r..," -,l
INC. .IARMII-A MALIKOVA

-.^lo p.c:okoI by| Vyhotoven Ve dvou Výt|sc PrVni originá| ná|eŽi zákaznÍkov i' druhý je archiVoVán
:.3 u S ca]ši dokumentací V TZUS_e.to p.ctoko můŽe být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souh|asem VedoucÍ akreditované
:íJŠebnlIaboratoře
'''s|edkV zkouŠek a měření uvedená V tomto rotokolu se en zko ředmětÚ

Akreditovaná zkuŠebn í |aboratoř ČísIo:

PoboČka '

Protokol
o počáteční zkoušce typu (ITT)

Q60 - 031887

z 060090370

ze d ne: 30.3.201 0

Pá|ený zdicí prvek HD, cih|a svis|e děrovaná
kategorie pevnosti v tlaku ll i I, podle EN 77'l-11A1
Cihla lícová, od|ehčená CL_o mf 250x.t 20x65 mm mrazuvzdorná
F í (M 25) určená pro použití v chráněných i nechráněných, nosných
i nenosných zděných stěnách, pi|ířích a přÍókách

oKEČ: D| 26 40

z|ínské cihe|ny s. r' o'
Šrámkova 1211' Z|ín 4 Ma|enovice, PsČ 763 02
Z|inské cihe|ny s. r' o'
závod Ma|enovice
Šrámkova 12,l ,l

763 02 Zlin 4 Malenovice

: slo souboru vzorkŮ: 11ol1011_20
scuboru VzorkŮ: Ci2110

\a Výs|edky zkouŠek a postupů označených V odstavcích 2 a 3 +) a poznámkou' se akreditace
^evzlanute
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EET -rl^
Protoko| o zkoušce:

Akred lovaná zkuŠebni |aboratoř čís|o:

=_=:*éi zkoušky
: 1.. .=:: ::::.a'<i z 1 10 2009 (Íax z 12'11,2009) o provedení předepsané poČáteční zkouŠky typu'=".'::.:..^e z{UŠebnl |aboratořI pro poŽadované prokazováni shody systém 2+ podle EN 771-1lA1. :::n :: :::='.,.. . postupem pod|e písmenee) nařízení V|ádyČ' 19o/2oo2 sb'

Z nské cihe|ny s. r. o., závod cihe|na Ma|enovice;. €ný zdicí prvek HD, cih|a lícová, od|ehčená CL-o mf (ma|ý formát) 250x120x65 mm,
-.azuvzdorná F í (po 25 zmrazovacích cyk|ech M 25), pevnost V tlaku (ko|mo na |oŽnou o|ochu. /'- ' k|aslfikaci pod|e národniho k|asifikačního systému: V kategorii || _ pevnostni .n"čka 15..::::.. _ pevnostní značka,15. objemová hmotnost prvku 15oo kg/m3 (D1). oo]emova._-:.:st materiá|u prvku 1970 kg/m. (D1), pod|e EN 771-,| izoo3tA,|:2o0t urČená pro oouŽití' .:s-,'.h 

I nenosných. chráněných i nechráněných, zděných stěnách' pi|ířÍch a příčkách

3':oér yzorku

:-: : ::.'_

+)

16.2 2010
sk lad
TZÚs' s'p'. autorizovaná osoba č' 2o4, Ing' KVětos|aV ProkeŠ - Vedoucí posuzovate|

: : 1 . : . : :...any reprezentativn im odběrem podle pří|ohy A EN 771-1 za přítomnosti zástupce Žadate|e
: :.:]:. ' ':: :,.em TZÚS Brno' odebraných 20 ksvzo;ků reprezentuje prŮměrnou jakost současné Výroby'
: . :. . .:. : ::-i.e.1 á\red|lace pod e ČsN LN |so4Fc 17025

-, .- :::z- :_ ML 23.2.2010:-..:.= TZÚss'p'. akreditovaná zkuŠební |aboratoř Č' 1o18,2. FrantiŠek Kosina

EN 771-í

EN 772-9

EN 772-13
EN 772-'t 6
Čst't zz zeor

pouŽité zkušební postupy
] :=: .. ::: :: cich prvků

. ].s: , Pá|ené zdicí prvk'
PřÍ|oha c (normativní) - Stanovení nasákavosti

_ Národní pří|oha NA . stanovení Škod|ivosti cicvárů při je]ich Výskytu
:. -š::. -e:cdy pro zdicí prvky

. ]as: - Stanovení pevnosti V t|aku EN 772-1. ]as: 3 stanovenÍskutečného a poměrného objemu otvorú
pá|ených zdicích prvcÍch hydrostatickým VáŽením EN 772-3. ]as: 9 stanoveni skuteěného a poměrného objemu otvorů a objemu

mater.á|u pá|ených zdicích prvků, vápenopískových zdicích
prvkÚ p|něním otvoÍů pískem

- 33S: 13' stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvku
. za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha

' Cást 16: stanovenÍ rozměrů
- SKÚŠanie tehIiarskych Výrobkov _ Spo|ečné ustanovenia

i ' 
.::sxe normy EN mají status Českých technických norem' ČSNEN jsou českou VerzíeVropských norem'

Zkušební zařízeni a jeho metrologická návaznost
(. z<cuŠkám cih|ářských Výrobkú se pouŽíVají následu]ící měřid|a a zkuŠební zařizeni '. .oSUVné měř.d|o s rozsahem 0 _ 650 mm (d|ouhé čelísti) přesnost o.1 mm, metro|ogické čís|o 4'o1'0355. .'aha Sartorius LP34000P. VáŽivost 0-8kg. 0_'l6kg, 0_34kg, přesnost o'1g, o'2g, o,59. metÍo|og. Č' 3' 04'0206. p.cgramovate|ná odvětráVaná suŠárna Venticel| 707 komfort. rozsah 10.- 250.C' metro|ogické č'4'10'1229. p.o9ramovateIně automaticky regu|ovate|né zmrazovací zařízeni KD-2o-T3 1. metío|ogické Číslo 4'1O'0173. iIs EDB 400 (4000 kN). třída přesnosti -l, zkouŠka v rozsahu |||. tj, o - 1o0o kN' metrológické č' 3.07.0120. odměrný Vá|ec se stupnicí V m|' metro|ogické čís|o 4'o8'129'l, pomůcky a přípravky
Metro ogická |á]/aznost pouŽitých měřideI a zkuŠebních zařízeni je do|oŽena V Metro|ogickém řádU AzL'
VŠechna pouŽitá měřidIa by|a v době pouŽití řádně ověřena a zkaIibrována'

Údaje o průběhu zkoušení
Zkoušky zdicích prvků jsou norma|izovány V EN a jsou uvedeny V bodě 3' Pod|e určení pouŽití a detlarace
Výrobce by|y zkouŠeny V|astnosti pro poÓáteČní zkouŠku typu (lTT), uvedené u EN 771-1.'2oO3],"..,.
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ProtokoI o zkoušce:

Akred|tovaná zkUŠebni ]aboratoř čis o

PoboČka '

060-031887

1418 2

Brno

:.i'. {ázdého vzoÍk! podeEN772 16]sou zapsány v deniku prvotnich zánar ]
::.:'<.. :-rost vtbkubýy|oŽné tlačené pbchy Vzoli(u/ x!!! lprav€ny zabroušeninr podeEN772.1 Č| 72 4]::.:':.3]jeEN772 1d 732b so!čnte| 1oprcpiepočeinastavpirczenéV]|rkostpod|epňďVAkEN772 

1

: : ' Stanovení přitomnosti 
"i"Ji,u-P9!]9 

t,|".odnipří|ohy NA k EN 771-í-')

110t10t7

zÍ o Ušek
::;- -. 

-r :: -- :iŤ přeh|edu

)'=-.: t e.]l p€vnosti v
..t:É": . eho pruměru
|.r-+3:'r€ | a Výpočet

110 t10t8
114t10/9

t|aku' výpočet do|ní hranice konÍidenčního interva|u
s konfidenci 0,95. tj. prÚměrné pevnosti V t|aku pro prvkv
norma|izované pevnosti vt|aku, pod|e EN 772-,|

110t10r10
B''.-i-: -'. ].]la pevnost vt|aku z1rŠténa

v tfaku, podle EN T7Z-1

Šírka w' dé|ka |! Výška h"

zabroušená
zaliženi pevnost v tlaku

na celou plochu.
mm mm mm KN N/mm'(MPa)

1 15.5 246.5 580 605 21 2
1 15,5 246.5 56,0 490 17.2

'a 17

1 15.5 246.0 560 500
116 0 247 ,5 53, O 835 29.1

247 .5 585 710
1 16,5 247 .0 58,0 955 33,2
1 16,5 246,5 875 305
1 15,0 245,O 57 .5 553 1 9.6
1 16.5 247 .A 580 18I
115 5 246 5 58,0 497
í16 247 ctt 656 22,9

s 6,00:: - .1 ' .Í L] . aov V7ork||
lr+l"-. :- . 

=. ..:t-;."h';k" kď"r.i. |-
}:3 . : ' . .. :: '(onf denčnlho intervaiu pevnosl]
F* : - - - . . . : 

_' :..rc o 95

v l"k)

(R')
Jp pevnas.n znacRl 15. plúm&

.led1oťlvě
min 1 5.A

12.4

!
- abU ka A 1 |ineá|ni InlerpoIací)_.58rnm

ó o.779fu.:: _ . :: . =-lcěvňošl.iláii v tateg6iiirf--

-

!,! '17,9fu:- Ě ! : _ . ::.:.a peunoš liářu v xateqoňj I fl-
15,2

1 1 3.2010

Vzorek č ís |o

šířka w! pevnost v tlaku

--:a- 
a-. a
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Protoko| o zkoušce]

Akred|tovaná zkuŠebni |aboratoř ČÍs|o

Pobočka

.:.. 2 : :. s:anovenískúéěného a poměrného objemu a průřezové p|ochy otvorů,
rcdle EN 772-3 a EN 772.9 a objemové hmotnost materiá|u prvků v suchém slavu
!odte EN 772-13

. .': : . S-.:.e.Irozměru a to|erancí, pod|e EN 772-í6, postup 7''l b
:?.:.;no objemu ahmotnosti zdicich prvků, pod|e EN 7723,
::-€. }| e hmotnosti zdicích prvků v suchém stavu, pod|e EN 772-13i .is€íavosti. podIe přílohy c (normativní) k EN 77,l-1

/n"+l-

l< ,a

',i-',

\.rl

" ri.

oolemova
hmotnost prvku
v suchern stavu

1769232
1783616

I8t 3031

1809391

1141212
1769232

1783616

1141212
1783616

11aA44A

5 3 2010
. .]..l. Vzoli( ! pod e E N 772 16 isou zr psán y V den iku prvoin|ch ázmmu

ý. M," p,1'

VáŽen ím

Ve Vodě

Iž otvotů

ve vzorku
(=prÚřezoVá

procna)
:: otvorť]

m ateriálU
prvku

v suc hem stavu
kg rn m' mm kg/m"

1.530 1385000 38.4232 22 1860 30
- aJa 1.442 14060 0 0 377616 21 1800 3l
:434 1.478 141 60 00 397031 22 1790

1410000 s 993 91 22 1860 32
'1.540 139 70 00 390212 22 1860
1.531 1389000 3ffi232 22 1860 31
1484 1408000 s 75616 21 1800

: a:2 1.479 14 0 3000 384212 22 1800 32:::5 1393000 3 90616 22 1850
: a56 1,466 140 00 00 380440 21 1790
2.9 09 '|,508 1400700 385960 1827 1

1 0.3.2010
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Protoko| o zkouŠce:

AkreditoVaná zkušebni Iaboratoř Óislo

PoboČka,

=3. 
: . en i tloušt'ky Vnitřních Žeber, pod|é EN 772l 6

tloUŠtkV Žeber

?24

.::-.:...Stanovenítloušt'kyobvodovýchŽeber,pod|eEN772-í6

060-031887

1018.2

BÍno

i

tIouŠt.kV Žeber lm nl

7 3 pÍůměr prumer

224 1 9.0 30,8 24,1

25

248 18,6 31 ,0 24.8

220 20,0 34,4

21 4 19,8 34,2 25,1

224 1q ) 34,0 25,2

zl.a 20,0 34,0 ,r\ )

lz.a 19,4 34,0

22.0 '1 9.8 30,4 24.1

21 I 1 9,8 30,4 24.0

?1 0 20.0 30,2 z3'Í
5.J.lU lU
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-E Protoko| o zkou šce:

Akred]tovaná zkuŠebni Iaboratoř Čis|o

Pobočka

060 031887

1418 2 I

Brno

B{: -

Í"-)] | i ] .

:-..|:\ ?.l souhrnrÉ t|ouštky podé|ných Vnitřních a obvodovlých žeber.i -e.,'atší) trajeKorii Vedené od jedné |icové p|ochy k proti|et é |ícové p|oŠe
'.: s- €íu šiň€) ood|e EN 772-16

sE nor'eni souhrnrE t|ouštty pňčných vnitřních a obvodo\^ých žeber
na (nqkratší) trajeKorii vedené od jedné styčne p|ochy k poti|eh|é styčné p|oše
.Ve směru dé|ka) pod|e EN 772-,| 6

:::É. . -not]ive hodn ' 
t|ouŠt'ky podé|ných

Žeber v % Šiřkv vzorku

I t|ouŠt'ky podé|ných
ŽeberV%dé|kvVzorku
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ProtokoI o zkoušce:
Akred]tovaná 2kušebni |aboraloř čis|o

Pobočka ]

bryb : r S;r-': ,:r pevnosti v aku podle EN772_1 po 25 zmrazovacích cyk|ech -.)

r* r-,

060-031887

1018 2

Brno

. :-'. - .. : - ::. :íouŠek '

:.r:.:. +:--' odborný pracovník :

:..sá:- costU py kontro|ova| :

29.3.2010

V|adimír KIecker

Ing. Květos|av Prokeš

pl,r,,--
. 
,,\,

r'_:*.. =._ - a ch plvku kategorie I

3 - . . :. = 
.: -.:e.Óniho nterval{r pevnos!

-

.:.:l z1aU! ýznledbez změn

. =: - :1. ..:-.azaýEných 
z tab 1 Ínax -2o.Á

E"|rř.
atro{rir *

Fr--
].,- r

š ířka w"

mm

delka l! Výška hu

2abroušená
zatŽeni Pevnost v tak u

na cdou plochu.
mm mm KN N/mm'(Mpa)

1160 248,0 58 0 528 18.4
1 16.0 248.O 59.0 428
1 16.5 247,A 59,0 4U 16.8
1 16,5 246 5 59.0 517 18.0
1 16,0 246,5 510 11.8'lí6 247 493 '17 ,2s

1,4
v I 

-/ol

(R')

8,2

1 6,0
vznted

oakles pevnost max na. 19.5119 5-20/1Aq=15 6

bez změn
tj pokles -3.5

a -18 %
29.32UA
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f.fÉú..:': : - a osouzenísh ifikací:

l . 'JÍé* i : .; :.'e odlehčená cL-o mf 250x,l20x65 mm, mrazuvzdorná F í (po 25 zmrazovacich
: ...:-:'-:. . :..a"ěných inechráněných nosných inenosných zděných stěnách, pi|ířich a přičkách v

' - ::' É r. shodě s požadavky technické specifikace' tj. harmonizované EN 771..|:2003/A1
@!trt E :'- -.as +:- ,cr deklaraci:

Ml]5! !|IL :=E.,:j+.ó :--. mf jmenovité rozměry 25ox12ox65 mm, to|erance průměrných hodnot rozměrů
! :-t..?- r: - -.dnot v souboru odpovídají kategorii jen T.|, rozpětí jednot|ivých hodnot v souborL

. ...l] 'i nl Pii'lnl ./iikalní]'d' |,řiloha k prol()Lolrr č' ()60 0.] ll{ll7

5@í:=- :- ..

Ťlllň:::...5 :r' r . , s .J chém stavu průměrná odpovidá dek|araci 1500 kg/m. v kategorii to|erance D1 iD2.
'rrrr...:.i-':=- -.i=.: ' prvku V suchém stavu průměrná odpovidá dek|araci 1970 kg/m'v kategorii to|erance

':. . ' | ..'-=:. | (ko|mo na loŽnou p|ochu) X můŽe být deklarovaná maximá|ně 22,9 N/mm.' coŽ pod|e
. : :''i.:-''ŤroŽňuje dek|arovat pevnostní značku maximá|ně 20'
:i.. , xategofii | (ko|mo na |oŽnou p|ochu) (Rr) může být dek|arovaná maximá|ně 19,5 N/mm,,
. : - :: . .^.denčniho interva|u pevností výběrového průměru (zaručená) s konfidencí 0'95, což pod|e
. : :.:..-- odpovídá pevnostníznačce maximá|ně 15'

Alx luclmr'-l r:-ó::.a-a pevnostvt|aku fbpro t|ouŠt'ku zdiva 120 mm,tj.při použití iako běhoun: pro kategorii ||

rir*flt- :'.: .i---;:- 15.2 N/mm'.

l]ú:.-?-. :::.c prVkU - zařazeni pod|e EN 1996.1l:2005 Eurokód 6: Navrhováni zděných konstrukci -
5 ::.-:.; :-, Jla pro vyztuŽené a nevyztužené zděné konstrukce' Pod|e Tabu|ky 3.1 _ Geometrické
.]!!ea!Íl[li]l Ů' .e =.:::- zc|cich prvkú do skupin se zdici p|yék zaiazuie do skupiny 1'

- ir I r* 'ir. .*. !:
F ] il] 5":.:r: . ::. -zUs poboěka Plzeň č. 030-041929 obsah aktivních rozpustných so|í odpovídá kategorii s 2'

'- |. -.i:. t::.rne po 25 zmrazovacich cyk|ech což odpovidá pod|e EN 77,|.1 pro mírně agresivní prostředí
lŮ!ř/iÍÍl i. --.:....::..osti F 1'

Ing.

-4.
'.-1 L

KVětosIaV Prokeš
V€ooUc posuzoVaIe

,,.:;l::.i.; r
'.;i.,:,*l
r:-,'i ::i


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007

