
 
BEST, a.s. 

Rybnice 148, 331 51 Kazn jov 
O 25201859 

 
 

vydává 
 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHOD  
 

na výrobek 
 

BEST – SVODIDLO MALÉ  
(VODÍCÍ ST NY) 

pro venkovní použití 
 

dle PN-BEST-25-2017 
 

obchodní název:  
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 ZÁKLADNÍ; BEST – SVODIDLO MALÉ 50 DOPL KOVÉ;                                            

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

 
Vodící st ny BEST- SVODIDLO MALÉ výšky 500 mm jsou ur eny pro bezpe né odd lení 
vozovky od p ších zón nebo cyklistických tras, pro odd lování jízdních pruh , pro tvorbu 

chrán ných ostr vk  a kruhových objezd , apod. Jednotlivá svodidla jsou spojována ocelovými 
spojkami ve vrchní ásti. Tento systém se používá p edevším pro zajišt ní provozu v 

zastav ných ástech m st a obcí, a to pro rychlost do 50 km/h. 
Nejedná se o výrobek ur ený pro silni ní záchytné systémy podle SN EN 1317-5+A2 Silni ní 

záchytné systémy – ást 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systém  pro 
vozidla. 

 
Tímto prohlášením výrobce potvrzuje, že uvedené typy výrobk  odpovídají technické 

specifikaci výrobku podle PN BEST 25 2017 a TP 156 a jsou za podmínek uvedeného použití 
bezpe né. 

 
Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavk   

SN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpe uje shodu všech výrobk  uvád ných na trh 
s technickou dokumentací. Soulad s požadavky je stvrzen certifikátem . 2694/2020 vydaným 

certifika ním orgánem pro certifikaci systém  managementu TZÚS Praha, s.p. 
 

Pro posouzení shody bylo využito následujících doklad : 
- Protokol .040-067360 o výsledku certifikace produktu vydaný dne 19.dubna 2021 COV . 0400 
TZÚS PRAHA, s.p. – certifika ní orgán pro výrobek – pobo ka Teplice  
- Certifikát .040-067361 vydaný dne 20.5.2022 COV . 0400 TZÚS PRAHA, s.p. – certifika ní orgán 
pro výrobek – pobo ka Teplice  
 
V Rybnici dne 5. ledna 2023 
 
 
 

Ing. Karel Nosek, PhD. 
Výkonný editel BEST, a.s. 
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