PŘEHLED LABORATOŘÍ
provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou,
opravami a údržbou pozemních komunikací
Následující databázové soubory vycházejí z již dříve námi zpracovávaného stejnojmenného
materiálu, sloužícímu k informování odborné veřejnosti o aktuálním přehledu zkušebních
laboratoří. Jedná se pouze o laboratoře s Osvědčením o akreditaci nebo s Osvědčením o odborné
způsobilosti, jiné nejsou v přehledu zapracovány. Pro zpracování přehledu byl zvolen databázový
soubor Microsoft Access, který umožňuje uživatelům další práci s uvedenými daty.
Informativně byla zpracována také zjednodušená verze v souboru Microsoft Excel s dělením na
laboratoře Akreditované a s Odbornou způsobilostí.
Celý přehled je rozdělen do pěti formálně shodných souborů, nazvaných podle oblasti (materiálu)
zkoušek: Popis jednotlivých částí:
Přehled vybraných laboratoří:
základní údaje o jednotlivých laboratořích seřazených podle čísla laboratoře (A – akreditované, O–
s odbornou způsobilostí). Adresa zohledňuje umístění základní/hlavní laboratoře – ne všech
pracovišť.
Přehled základních vybraných zkoušek:
údaje o zkušebních metodách (název a číslo normy, případně jiného zkušebního předpisu)
reflektují současný stav, kde jsou zaváděny nové ČSN EN, často v souběhu s normami původními.
Staré a již prakticky nepoužívané ČSN (ISO,..) jsou vyřazovány. U jednotlivých oblastí byly z
praktických důvodů vybrány pouze zkoušky, které jsou nejčastěji užívány v souvislosti s výstavbou,
opravami a údržbou pozemních komunikací (požadavky TKP MD ČR). Vzhledem ke snaze
zjednodušit/ zpřehlednit a tím i zajistit aktuálnost presentovaných dat byl omezen počet sestav a
sledovaných zkoušek. Toto zjednodušení částečně postihlo především větší specializované
laboratoře s vysokým počtem zkoušek.
Zkoušky/ normy jsou uváděny pouze v základním tvaru - vycházíme z předpokladu, že každá
laboratoř používá aktuální zkušební postupy. Aktualizace uváděných zkoušek včetně zohlednění
Vašich požadavků (na uvedení dalších zkoušek) je prováděna průběžně (čtvrtletně).
Sestavy:
Laboratoře
Asfalty
Směsi (asfaltové)
Zeminy
Kamenivo
Betony
uvádí základní údaje o všech evidovaných laboratořích s přiřazením vybraných zkoušek.
Pokud v námi uváděných informacích objevíte chybné či neúplné údaje (vzniklé buď chybou při
jejich převádění, případně neaktuálností námi použitých podkladů), informujte nás prosím na
adrese aspk@silvyvoj.cz. Uvítáme také veškeré Vaše připomínky k výše uvedenému tématu.
kolektiv pracovníků AS - PK
Uváděný stav je aktuální k 1.4.2013

