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Je tomu jiÏ 50 rokÛ, co státní podnik Technick˘ a zku‰ební ústav
stavební Praha plní své poslání v oblasti péãe o jakost ve stavebnictví.
Ústav byl zaloÏen ministerstvem stavebního prÛmyslu k 1. ãervenci 1953 jako Zku‰ební a kontrolní ústav stavební se sídlem
v Praze a poboãkou v Bratislavû. DÛvodem byla potﬁeba mít
v resortu objektivní zku‰ební orgán, neboÈ v dané dobû se v souvislosti s bouﬁliv˘m kvantitativním rozvojem ãeskoslovenského
stavebnictví zaãaly projevovat i znaãné nedostatky jak v kvalitû
stavebních hmot, tak i ve vlastní stavební v˘robû. Podle zﬁizovací
listiny byl ústav povûﬁen:
• zkou‰et a kontrolovat zeminy, stavební hmoty, polotovary, dílce,
konstrukce, stavební ãásti a stavební dílce a provádût jednoduché zkou‰ky základov˘ch pÛd;
• provádût rozbory a podávat posudky pﬁi arbitráÏních sporech;
• spolupracovat na pﬁípravû technick˘ch norem a pﬁedpisÛ.
Pﬁi zaloÏení mûl ústav 57 pracovníkÛ (vãetnû pracovníkÛ ﬁeditelství) a hodnota zku‰ebních zaﬁízení ãinila cca 1 mil. Kãs.
V souladu s postupnû se upﬁesÀujícím posláním a zabezpeãovan˘mi ãinnostmi byl v roce 1956 zmûnûn název ústavu na
Technick˘ a zku‰ební ústav stavební (dále TZÚS). V roce 1957
byl z dosavadní poboãky vytvoﬁen samostatn˘ Technick˘ a skú‰obn˘ ústav stavebn˘ v Bratislavû. Pﬁes osamostatnûní obou
ústavÛ v tak relativnû vzdálené dobû je moÏno konstatovat, Ïe
následná velice úzká spolupráce nepﬁestala ani po rozdûlení
âeskoslovenska a pokraãuje i v souãasnosti.
Z pÛvodního poslání provádûní zkou‰ek pﬁedepsan˘ch technick˘mi normami zaãal se ústav postupnû orientovat také na

Obr. 1 Meﬁení deformací na pﬁedpjatém panelu typu Spiroll, rozpûtí
7,2 m, zatûÏovací zkou‰ka je provádûna v rámci certifikace
v˘robku
Fig. 1 Measurement of deformations of prestressed panel of Spiroll
type, 7.2 m span; the loading test is performed within the
certification of the product
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provádûní zkou‰ek prototypov˘ch a studijních, které pﬁedstavovaly experimentální sloÏku v˘zkumu a v˘voje nov˘ch v˘robkÛ ve
stavebnictví. Ministerstvem stavebnictví âSR byl TZÚS povûﬁen
funkcí vedoucího pracovi‰tû vûdeckotechnického rozvoje s mezioborovou pÛsobností pro obory:
• hodnocení jakosti a zkou‰ení stavebních hmot, dílcÛ, konstrukcí a objektÛ
• mûﬁící a zku‰ební technika pro zku‰ebnictví
• komplexní ﬁízení jakosti ve stavebnictví a následnû i s meziodvûtvovou pÛsobností v oblasti pﬁístrojové techniky.
K v˘znamné zmûnû utvrzující postavení ústavu do‰lo v souvislosti s vydáním zákona ã. 30/1968 Sb. o státním zku‰ebnictví.
Federálním úﬁadem pro normalizaci a mûﬁení byl ústav jmenován státní zku‰ebnou ã. 204, v té dobû co do rozsahu své pÛsobnosti v oblasti investiãní v˘stavby ve zcela bezkonkurenãním postavení. Jen pro ilustraci lze uvést struãn˘ pﬁehled nûkter˘ch
základních ãinností Technického a zku‰ebního ústavu v období
sedmdesát˘ch aÏ osmdesát˘ch let:
• delegovaná pravomoc ministerstva stavebnictví âSR v oblasti
komplexního ﬁízení jakosti v postavení resortního stﬁediska
komplexního ﬁízení jakosti stavební a prÛmyslové v˘roby na
území âSR pro kontrolu jakosti ve v‰ech fázích v˘roby
• v˘zkumné, v˘vojové a studijní práce v oboru kvality stavebních
hmot, prvkÛ i konstrukcí
• metodické pracovi‰tû pro resortní zku‰ebnictví – metodicky ﬁídí
a provádí kontrolu a hodnocení ãinnosti rezortních zku‰eben
• vedoucí oborové normalizaãní stﬁedisko resortu stavebnictví
âSR, ﬁe‰í normalizaãní úkoly vã. nadnárodních a vyjadﬁuje se ke
v‰em návrhÛm v oboru pÛsobnosti ústavu
Obr. 2 ZatûÏovací zkou‰ka (zkou‰ka na vrcholov˘ tlak)
Ïelezobetonové trouby prÛmûru 1000 mm provádûná
v rámci certifikace v˘robku
Fig. 2 Loading test (apex pressure test) of a reinforced concrete
tube with the diameter of 1000 mm performed as part of
the certification of the product
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• resortní metrologické stﬁedisko pro dohled, kontrolu a metodickou ãinnost v rámci resortu
• posuzování typizaãní dokumentace typov˘ch stavebních konstrukcí schvalované ministerstvem stavebnictví âSR
• sledování a posuzování stavebních experimentÛ a ovûﬁovacích
sérií stavebních objektÛ
• ãinnost geologicko-mûﬁiãské sluÏby
• oborové informaãní stﬁedisko vûdeck˘ch, technick˘ch a ekonomick˘ch informací s celostátní pÛsobností
• experimentální a realizaãní základna pro prototypovou a malosériovou v˘robu pﬁístrojÛ, souvisejících pﬁeváÏnû s realizaãními
v˘stupy úkolÛ vûdeckotechnického rozvoje.
V tûchto letech do‰lo i k v˘raznému nárÛstu odborn˘ch pracovníkÛ ústavu – prÛmûrn˘ stav pﬁevy‰oval ãtyﬁi sta kmenov˘ch
pracovníkÛ, hodnota zku‰ebního zaﬁízení dosáhla v té dobû úctyhodn˘ch 33 mil. Kãs. A to byly plánovány delimitace dal‰ích zku‰ebních a v˘vojov˘ch ústavÛ a sloÏek – jako napﬁ. „zku‰ebna Talian“, VAS (sloÏka VVÚ SZP), PAVUS a ãásti realizaãní sloÏky VÚM
k posílení komplexnosti zabezpeãovan˘ch ãinností TZÚS, z nichÏ
se realizovalo napﬁ. vãlenûní v˘zkumné a v˘vojové základny VAS
a odborné posílení servisní ústavní dílny, která byla pﬁetransformována na poboãku Technicko inÏen˘rské sluÏby. Pﬁesto v té dobû stanoven˘ cílov˘ poãet zamûstnancÛ – více neÏ pût set, nebyl
dosaÏen. Obecnû lze konstatovat, Ïe odborné funkce jak na ﬁeditelství ústavu (v technickém úseku i úseku státního zku‰ebnictví),
tak na pracovi‰tích byly obsazeny pracovníky na skuteãnû vysoké technické úrovni, coÏ nakonec dosvûdãuje i to, Ïe po roce
1990, kdy bylo vedení TZÚS poznamenáno vlivy tehdej‰ích vedoucích politick˘ch stran (OF, ODS), nûkteﬁí tito pracovníci ode‰li na v˘znamná místa v konkurenãních zku‰ebnách, pﬁípadnû
zaãali sami podnikat v této oblasti, a pﬁesto si TZÚS svou odborností udrÏel základní pozici ve zku‰ebnictví v âeské republice.
Od poãátku pÛsobení ústavu bylo prozíravû sledováno, aby
ve‰keré základní zku‰ební ãinnosti bylo moÏno vykonávat operativnû co nejblíÏe místním v˘robním kapacitám, a proto byly zku‰ebny TZÚS (pozdûji pracovi‰tû, nyní poboãky) zaloÏeny kromû
Prahy ve v‰ech ãesk˘ch krajích (âeské Budûjovice, PlzeÀ, Teplice,
Pﬁedmûﬁice nad Labem u Hradce Hrálové, Brno, Ostrava). Pouze
v Pﬁedmûﬁicích nad Labem do‰lo k minimální modernizaci objektu, na ostatních poboãkách byla v prÛbûhu let realizována
v˘znamná modernizace, resp. komplexní v˘stavba. V Praze od
zaloÏení ústavu kromû ﬁeditelství (jednotlivé útvary byly delimitovány na pûti místech) pÛsobila postupnû aÏ 4 odborná stﬁediska (mechanické zkou‰ky, chemie, mosty a defektoskopie, stavební fyzika) ve ãtyﬁech lokalitách a pozdûji je‰tû stﬁedisko v˘poãetní techniky s centrálním poãítaãem v samostatném objektu
v Plzni. Díky pﬁidûlení k uÏívání areálu Konvikt v centru Prahy
do‰lo k postupné centralizaci, následnû v roce 1990 po vybudování stávající 1. etapy TZÚS na Proseku ke komplexnímu pﬁemístûní v‰ech administrativních i zku‰ebních sloÏek do tohoto
areálu – vãetnû jiÏ zmínûné dílny, která dosud sídlila v komunální vile v Chabrech. Místo 2. etapy byla realizována v˘stavba
Akademie vûd âR. V 70. aÏ 80. letech kromû vykonávání bûÏn˘ch zku‰ebních ãinností se jednotlivá pracovi‰tû postupnû specializovala:
• Praha – teorie ﬁízení, kvalimetrie, ﬁízení jakosti; statika, dynamika; aplikovaná matematika a statistika (v AMS PlzeÀ)
• â. Budûjovice – tmely, stavebnû tepelná technika
• PlzeÀ – keramické a Ïáruvzdorné v˘robky a suroviny
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• Teplice – stavební chemie; silikátové stavební dílce a v˘robky,
pórobeton; sklo
• Pﬁedmûﬁice nad Labem – v˘robky pro stavební izolace
• Brno – stavební kámen a kamenivo; betony a betonová smûs;
cihláﬁské pálené v˘robky
• Ostrava – osinkocementové suroviny a v˘robky; stavební ocel
a kovy; kovoplastické stavební dílce a prostorové buÀky.
• Ústavní technická a v˘vojová dílna (Technicko inÏen˘rské sluÏby) – v˘voj a v˘roba zku‰ební a pﬁístrojové techniky; v rámci
celé âSSR servis a metrologické ovûﬁování lisÛ, trhacích strojÛ
a tvrdomûrÛ na beton typu SCHMIDT – pozdûji roz‰íﬁeno na
v˘hradní zastoupení ‰v˘carského v˘robce pﬁístrojÛ pro nedestruktivní zkou‰ení PROCEQ SA; servis a ovûﬁování prÛtokomûrÛ na teplou a studenou vodu atd.
Uvedené specializace – s v˘jimkou Prahy (zde vût‰ina uveden˘ch specializací poplatná tehdej‰ím trendÛm – napﬁ. teorie ﬁízení, kvalimetrie, aplikovaná matematika, byla nahrazena v˘znamn˘mi specializacemi jako je napﬁ. defektoskopie) jsou na souãasn˘ch poboãkách ve valné vût‰inû i nadále rozvíjeny v souladu se svûtov˘m v˘vojem i poÏadavky evropsk˘ch norem.
V roce 1991 byl TZÚS akreditován pro certifikaci systémÛ jakosti podle âSN EN 45 012, o rok pozdûji získal akreditaci i pro certifikaci v˘robkÛ podle âSN EN 45 011. Zku‰ební laboratoﬁe na
v‰ech pracovi‰tích – poboãkách byly postupnû akreditovány podle âSN EN 45 001, na poboãce TIS pÛsobí od roku 1998 akreditovaná kalibraãní laboratoﬁ a státní metrologické stﬁedisko K1
a K 22 (nyní autorizované metrologické stﬁedisko K28). V ﬁíjnu
1999 byl ústav akreditován jako zku‰ební laboratoﬁ v certifikaãním systému GOST R pro zkou‰ení stavebních v˘robkÛ vyváÏen˘ch do Ruské federace. V roce 1998 byla získána akreditace pro
inspekãní orgán a nejnovûji v roce 2001 byla na základû ãinností zabezpeãovan˘ch poboãkou Technicko inÏen˘rské sluÏby, tj.
pro obory v˘tahy a jejich bezpeãnostní komponenty a pﬁístroje
nn napûtí, pﬁiznána TZÚS notifikace (notifikovaná osoba 1020),
jejíÏ rozsah se bude dále postupnû roz‰iﬁovat. Pro zabezpeãení
vût‰í komplexnosti sluÏeb byla v pﬁedcházejícím roce roz‰íﬁena
autorizace ústavu i o poÏární bezpeãnost staveb.
V posledních letech se TZÚS díky souãasnému vedení i podpoﬁe nadﬁízen˘ch orgánÛ stal ãlenem v˘znamn˘ch mezinárodních sdruÏení, kde pﬁi jednání i zastupuje zájmy âeské republiky
(EOTA, AGNB CPD, CQS, WFTAO, UEAtc, ENBRI, ECIICE). Díky
tomuto postavení na mezinárodní úrovni se ústav stal plnoprávn˘m partnerem obdobn˘ch zahraniãních zku‰ebních ústavÛ.
V TZÚS jsou podnikány v‰echny potﬁebné kroky jak z hlediska
zvy‰ování odbornosti pracovníkÛ, tak i v zabezpeãení ‰piãkového
technického a zku‰ebního vybavení vyhovujícího postupnû pﬁebíran˘m evropsk˘m normám, aby se podpisem sektorové pﬁílohy PECA pro stavební v˘robky, nebo nejpozdûji vstupem âR do
Evropské unie, mohl ústav uplatnit jako notifikovaná osoba
s evropskou pÛsobností v plném rozsahu.
Tak jsou vytváﬁeny v‰echny pﬁedpoklady, aby i pro dal‰í generace ve stavebnictví zÛstal Technick˘ a zku‰ební ústav stavební
Praha dÛleÏit˘m a neopominuteln˘m orgánem pÛsobícím na
vysoké odborné úrovni i ve strukturách Evropského spoleãenství.
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