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1898
1919
1950
1965
1997
2001

1898 - Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živ-
nostenské komoře - Jablonec nad Nisou

1919 - Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živ-
nostenské komoře - Brno

1950 -  Kovotechna

1965 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.

1997 - Autorizovaná osoba 202

2001 - Notifikovaná osoba 1015

2005 - SZUTEST Turecko

1898 - Provincial Institute for Promotion and Development of Trades and 
Small Enterprises at Chamber of Trade and Commerce - Jablonec 
nad Nisou

1919 - Provincial Institute for Promotion and Development of Trades and 
Small Enterprises at Chamber of Trade and Commerce - Brno

1950 -  Kovotechna

1965 - SZU - Engineering Test Institute, p.e.

1997 - Authorized Body 202

2001 - Notified Body 1015

2005 - SZUTEST Turkey

2005

2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016

2006 - akreditovaná laboratoř UIAA

2009 - akreditovaná laboratoř DVGW

2012 -  SZU Korea, SZU Slovensko

2013 - SZU Tchaj-wan, SZU Balkán 
zkušební laboratoř EHPA

2014 - SZU Maďarsko, SZU Rumunsko 
uznaná laboratoř KCs a S-mark

2015 - SZU Kolumbie 
akreditovaná laboratoř MCS

2016 - SZU Izrael, SZU Čína, SZU Šanghaj, SZU Írán, SZU Egypt 
certifikační orgán KEYMARK 
uznané technické zázemí CSA

2006 - UIAA accredited laboratory

2009 - DVGW accredited laboratory

2012 -  SZU Korea, SZU Slovakia

2013 - SZU Taiwan, SZU Balkan 
testing laboratory registered in EHPA

2014 - SZU Hungary, SZU Romania 
recognized laboratory for KCs and S-mark

2015 - SZU Colombia 
MCS accredited laboratory

2016 - SZU Israel, SZU China, SZU Shanghai, SZU Iran, SZU Egypt 
KEYMARK empowered certification body 
CSA testing facility



newspaper Práce 5. 2. 1965

slovo ředitele

Naše dlouhá historie není pro nás 
svazující, ale zavazující. Zavazuje nás 
poskytovat služby na špičkové úrovni 
a neustále se rozvíjet. Jsme připravení být 
Vašimi strážci kvality i v dalších letech.

Our long history does not pose a limitative 
issue to us, but rather a binding one. 
It commits us to provide services at the 
highest level and to constantly develop 
ourselves. In the sense of quality, we are 
ready to be your guardians for the next years.

„Guardians 
             of Quality“

noviny Práce 5. 2. 1965

word by Director-General



test of ringing duration
zkouška délky budícího signálu

„alarm“



tests of wristwatches
zkoušky náramkových hodinek

„t
ic

k“

„t
oc

k“



flat resolution test and detection of parallax
plochý test rozlišovací schopnosti a zjišťování paralaxy

„capture“



spectral analysis
spektrální analýza

„metal“



test of semiautomatic gun
zkouška poloautomatické pistole

„bullet“



test station of arms and ammunition
zkušebna zbraní a střeliva



test of fire extinguisher
zkouška hasicího přístroje

„wildfire“



test of nominal output and of efficiency of stoves for solid fuels
zkouška jmenovitého výkonu a účinnosti kamen na tuhá paliva

„coal“



zkouška plynového sporáku
test of gas cooker

„gas“

„wood“

zkouška povrchových teplot kamen na dřevo
test of surface temperatures of stoves for wood



test of smoothness of the eye of a sewing machine needle
zkouška hladkosti oušek strojních šicích jehel

„stitch“



test of wheelchair
zkouška kolečkového křesla

„whee-
lie“



test of load capacity and stability of the storage racks
zkouška nosnosti a stability skladovacích regálů

„load“



test of water-resistance
zkouška vodotěsnosti

„soak“
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test of skateboard
zkouška skateboardu

„flip“



tower for tests of climbing ropes
věž pro zkoušky horolezeckých lan

„tug“



test of stoves fired with wood pellets
zkouška kamen na dřevní pelety

„heat“



corrosion test
korozní zkouška

„rusty“



grease trap sample taking
odběr vzorku z lapáku tuku

„conta-
mination“



test of pram
zkouška dětského kočárku

„takecare“



test of fire extinguishing spray
zkouška hasicího spreje

„inferno“



test of Vickers hardness 
zkouška tvrdosti dle Vickerse

„hard“



inspection of equipment for nuclear facilities
inspekce zařízení pro jadernou elektrárnu

„nucleus“



tests of bicycles
zkoušky jízdního kola

„ride“



3D measurement of dimensions
3D měření rozměrů

„touch“



k tomu také občas dojde
this can also happen

„fail“



shielded chamber
stíněná komora

„silence“



„burn“
test of fireplace insert

zkouška krbové vložky



dustproof test
zkouška prachotěsnosti

„dust“



test of office chair
zkouška kancelářské židle

„sit 
    down“



ok



1898
1919
1950
1965
1997
2001
2005

Pokračujeme!
We are going on!

2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016



Víme jak.
We know the way.

www.szutest.cz


