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Kde nás najdete :

1. Výkon inností TZÚS Praha,s.p. s vazbou na regionální specializaci pobo ky :
•
•
•
•
•
•
•

Výkon innosti Autorizované osoby 204 (AO) pro posuzování shody stavebních výrobk podle zákona
o technických požadavcích na výrobky . 22/1997 Sb. a NV . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky
Výkon innosti Notifikované osoby 1020 (NO) pro posuzování shody stavebních výrobk podle zákona
o technických požadavcích na výrobky . 22/1997 Sb. a NV . 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky ozna ované CE
Výkon innosti akreditovaného Certifika ního orgánu 3015 (COV) - certifikace stavebních výrobk
Výkon innosti akreditovaného Certifika ního orgánu 3001 (QMS) - certifikace systém managementu
jakosti podle SN EN ISO 9001:2001 v oblasti stavebnictví
Výkon innosti akreditovaného Certifika ního orgánu 3060 (EMS) na systémy environmentálního
managementu
Výkon innosti akreditovaného Inspek ního orgánu 4003 - inspekce stavebních objekt , inností a
výrobk
Znalecká organizace pro stavebnictví, jmenovaná ministrem spravedlnosti

2. Oblast služeb poskytovaných pobo kou v Teplicích,Tolstého 447
Služby akreditované zkušební laborato e .1018.4
• zkoušení stavebních materiál , výrobk , dílc a konstrukcí
• statické zat žovací zkoušky stavebních konstrukcí a most
Služby akreditovaní kalibra ní laborato e . 2275
• kalibrace laboratorních a pr myslových p ímoukazujících a elektronických m idel teploty od –40 do 1200
st.Celsia (mrazící boxy, sušárny, pícky).

Služby povolené Státním ú adem pro jadernou bezpe nost
•
m ení a hodnocení obsahu p írodních radionuklid ve stavebních materiálech
•
m ení a hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách
Služby autorizované laborato e pro sv tlo a UV zá ení
•
m ení a hodnocení externího osv tlení a jas
•
m ení a hodnocení interního osv tlení a jas
•
m ení a hodnocení UV zá ení
Služby autorizované laborato e na m ení emisí
•
m ení a hodnocení emisích zdroj nad 15 kW
Certifikace výrobk neakreditovaným certifika ním orgánem TZÚS Praha, s.p.
•
posuzování shody výrobk s požadavky technických p edpis
•
ov ování shody výrobk s certifikovaným typem nebo stanovenými požadavky
Certifikace systém managamentu jakosti, environmentálních systém a BOZP
•
certifikace systém managementu jakosti podle SN EN ISO 9001/2001
•
certifikace systém environmentálního managementu podle SN EN 14001
•
zp sobilost k provád ní ocelových konstrukcí podle SN 73 2601 a Z2:1994
•
zp sobilost k provád ní stavebních prací v oblasti pozemních komunikací
•
zp sobilost k provád ní zateplovacích systém
•
certifikace systém BOZP podle OHSAS 18001/1999
Inspek ní a posudkové služby
•
posuzování poruch stavebních objekt a návrh pot ebných opat ení
•
zajišt ní stavu stavebních objekt (rekonstrukce, zateplení, prevence)
•
nezávislý dohled nad kvalitou dodávaných výrobk a stavebních prací (inspek ní zprávy a certifikáty)
Znalecké posudky pro jednání p ed státními orgány
Poradenství a ostatní servisní služby
•
pr kazní zkoušky výrobk
•
typové zkoušky výrobk
•
poradenství v oblasti posuzování shody stavebních výrobk podle platných p edpis
•
poradenství v oblasti posuzování shody stavebních výrobk podle evropských p edpis
•
poradenství v oblasti metrologie
•
poradenství v oblasti zkoušení stavebních výrobk
•
poradenství v oblasti normalizace
innosti provádíme zejména v oborech a oblastech :
•

beton, p ísady do betonu a malt, drobné betonové výrobky, dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty,
zámková dlažba, betonové tvárnice, stavební dílce (silikátové, kovové, d ev né i kompozitní), konstrukce a
objekty, železobetonové pražce nedestruktivní zkoušky, vývrty, odtrhové zkoušky
Informace: Ji í Cháb, jchab@tzus.cz, 417 537 382, 606 639 734

•

cement, vápno, sádra a jiná silikátová pojiva, škvára, zkušební písky, popílky a sm si s popílky, pot ry,
lepidla a suché maltové sm si; stavební chemie, rozbory vod a silikátových materiál
Informace: Ing. Václav Kupšovský, vkupsovs@tzus.cz, 417 503 181, 606 639 731

•

kámen, kamenivo, cihly, st ešní krytina, nepálené zdící materiály, pórobeton, vláknocementové desky,
sádrové a sádrovláknité desky, zeminy
Informace: Jaroslav Chládek, jchladek@tzus.cz, 417 503 182

•

stavební sklo ploché, bezpe nostní, izola ní lepené a p nové, sklen né dlaždice
Informace: Ing. Jan Ješina, jjesina@tzus.cz, 417 537 414

•

stavební ocel, kovové výrobky (poklopy, m íže, rošty, kotvy a hmoždinky), zat žovací zkoušky stavebních
konstrukcí a most , odborné, inspek ní a znalecké posudky
Informace: Ing. Jaroslav Syta , jsytar@tzus.cz, 417 537 382

•

certifikace systém managementu jakosti podle SN EN ISO 9001, environmentálních systém podle SN
EN ISO 14001, systémy bezpe nosti práce podle OHSAS 18001, zvláštní zp sobilosti
Informace: Liliana Chalupová, lchalupo@tzus.cz, 417 503 183, 606 639 732
Ing. Václav Kupšovský, vkupsovs@tzus.cz, 417 503 181, 606 639 731

•

p irozená radioaktivita stavebních materiál
Informace: Ing. Jan Ješina, jjesina@tzus.cz, 417 537 414

•

radon v pobytových místnostech a p dním vzduchu, osv tlení interiér , exteriér a jas , UV zá ení, emise
zdroj nad 15 kW
Informace: Jaroslav Bašta, jbasta@tzus.cz, 417 578 607, 606 639 733

Na Vaše p ání, požadavky a dotazy se t ší pracovníci naší pobo ky v Teplicích.

