
 

BEST, a.s. 
Rybnice 148, 331 51 Kaznějov 

IČO 25201859 

 

 
vydává 

 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ 
 

na výrobek 

 

BEST – SVODIDLO MALÉ  
(VODÍCÍ STĚNY) 

pro venkovní použití 

 

dle PN-BEST-25-2017 

 

obchodní název:  
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 ZÁKLADNÍ; BEST – SVODIDLO MALÉ 50 DOPLŇKOVÉ;                                            

BEST – SVODIDLO MALÉ 50 KONCOVÉ; BEST – SVODIDLO MALÉ 50 ROHOVÉ; 
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ POLOMĚR 1,0;  
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ POLOMĚR 0,5; 

 
Vodící stěny BEST- SVODIDLO MALÉ výšky 500 mm jsou určeny pro bezpečné oddělení 
vozovky od pěších zón nebo cyklistických tras, pro oddělování jízdních pruhů, pro tvorbu 

chráněných ostrůvků a kruhových objezdů, apod. Jednotlivá svodidla jsou spojována ocelovými 
spojkami ve vrchní části. Tento systém se používá především pro zajištění provozu v 

zastavěných částech měst a obcí, a to pro rychlost do 50 km/h. 
Nejedná se o výrobek určený pro silniční záchytné systémy podle ČSN EN 1317-5+A2 Silniční záchytné 

systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla. 
 

Tímto prohlášením výrobce potvrzuje, že uvedené typy výrobků odpovídají technické specifikaci 
výrobku podle PN BEST 25 2017 a TP 156 a jsou za podmínek uvedeného použití bezpečné. 

 
Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavků  

ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh 
s technickou dokumentací. Soulad s požadavky je stvrzen certifikátem č. 2694/2020 vydaným 

certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p. 
 

Pro posouzení shody bylo využito následujících dokladů: 
- Protokol č.040-056963 o zkouškách pevnosti v tlaku betonu vydaný dne 3.1.2018 AZL č. 1018.3 TZÚS 
PRAHA, s.p. – zkušebna Teplice 
- Protokol č.040-057125 o stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek metoda A – automatické cyklování vydaný dne 29.1.2018 AZL č. 1018.3 TZÚS 
PRAHA, s.p. – zkušebna Teplice 
- Certifikát č.040-057711 vydaný dne 18.4.2018 COV č. 0400 TZÚS PRAHA, s.p. – certifikační orgán 
pro výrobek – pobočka Teplice  

 
V Rybnici dne 13.srpna 2020 
 

 
Ing. Tomáš Březina 

statutární ředitel společnosti BEST, a.s. 
 


