2írffiš'
NÁBoDNí AKREDrAčNí oBGÁN

Signaíóř EA MLA
Ceský institut pro akreditaci o.p.s.
olšanskí54/3' 130 00 Praha 3
vyďává

v souladu s $ 16 zékona č.22/|997 Sb', o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších př€dpisú

OSVED c ENI O AKREDITACI
č.388 / 2016

Univerzita Pardubice

se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice

,|č 00216275

pro zkušebnílaboratoř č.1472
Zkušební laboratoř AL DFJP

Rozsah udělené akreditace:
Měření jízdníchobrysů kol dvojkolí a příěných profilů hlav kolejnic za úěelem stanovení kontaktní
geometrie dvojkolí-kolej a statická zatěžovacízkouška mostu lymezené přílohou tohoto osvěděení.
Toto osvědčeníjedokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akeditačníchpožadavkůpodl€

ČsN BN Iso/IEc 17025:2005
Subjekt posuzovrání shody j€ pfi své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčeni v rozsahu udělené akreditace po dobu
v souladu
s příslušnými předpisy váahujícími se k ěinnosti akrcditovaného subjektu posuzoYání shody'

její platnosti, pokud nebud€ akreditac€ pozastaven4 a je povinen plnit stanovené akrcditaění požadavky

Toto osvěděení o akeditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčoníč.:260D0I5 z9 dne l4.04'20l5' popřípadě správní akty na
ně

navazující.

Udělení akreditace je platné do 19.01.20r9

Y Praze

dne 22.06.2016

(2:;*
Ing. Jiří Růžička"MBA

ředitel
Českéhoinstitutu pro akreditaci' o'p.s.

Při|oba je nedílnou součásti
osvědčenío akreditaci ě.: 388/1ólčIA/Ds ze dne 22.06.20!6

Akreditovaný subjekt podle čSN EN Iso/IEc 17025:2005:
Univerzita Pardubice

Zkušební laboratoř AL DFJP
Studentská 95' 532 10 Pardubice

Pracoviště zkušební laboratoře:

SPl
sPó

Specializované pracoviště pro
zatěžovacízkoušky mostů

Doubravice 41, 533 53 Pardubice

Specializované pracoviště pro
kontaktní geom€trii dvojkolí-kolej

NádraŽní 547, 560 02 Česká Třebová

Laboratoř je způsobilá akÍualizovat normy identifikuj ícízkušebnípostupy.
Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

AktuáIní seznam činnostíprováděných
vedoucího laboratoře.

sPl

v

rámci flexibilního rozsahu

je

k

dispozici

v

laboratoři u

Specializované pracoviště pro zatéžovacízkoušky mostů

Zkoušky:
Přesný název
zkuš€bnÍho postupu/m€tody

číllo1)

l:*

1)

Statická zaÍéžnvací zkouška
mostu

IdentiÍikace
zkušebního postupu/metody

1J'Mz l-1 (ČSN 73

6209)

Přodmět zkoušky

Mosty

v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své slíléprostory, jsou q/to zkoušky u pořaclového

číslaozrračeny hvězdičkou

Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořrdová číslazkoušek
1

Laboratoř můžemodifrkovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akeditace při zachovríní
principu měření.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vvsvětlivkv

lJ'i[dz

a

zkratkv:

- Metoda zkoušky (interní postup Zkoušky l,5zpracovaný Zkušební laboratoří

AL DFJP)

Příloha je nedilnou součásti
osvědčenío akreditaci č.: 388/16/cIÁDs ze dnez 22.06.20l'6
Akreditovaný subjekt podle čSN EN Iso/IEc t7025:2005:
Univerzita Pardubice

Zkušebnílaboratoř AL DFJP
Studentská 95, 532 l0 Pardubice

sP6

Specializované pracoviště prokontaktnígeometriidvojkolí-kolej

Zkoušky:
čísloD

1*

l)

Id€ntifikace
zkušebního postupu/metody

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Pořadové

Měření jízdních obrysů kol
dvojkolí a příěných profilů hlav
kolejnic za účelemstanovení
kontaktní geometrie dvojkoli

N,MZ6-t

(UrC s19)

Předmět zkoušky

Dvojkolí, kolej

kolei
v případě, že laboratoŤ je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou

číslaozrračeny hvězďčkou

bto Zkoušky u pořadového

Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořadová číslazkoušek
1

Labolatoř můžemodifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace

píl zarhován1

principu měření.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akeďtace.

Vvsvětlivkv

N-MZ
UIc

_

a

zkratkv:

Metoda zkoušky (intemí postup zkoušky lypracovaný Zkušební laboratoří

AL DFJP)

- Union lntemationale des Chemins de fer (lyhlráška M eztaárodni železniěníunie)
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