
 
BEST, a.s. 

Rybnice 148, 331 51 Kazn jov 
O 25201859 

 
 

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ní 
pozd jších p edpis  a podle §13 na ízení vlády . 163/2002 Sb., ve zn ní na ízení vlády . 312/2005 Sb. 
a na ízení vlády . 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

 
vydává 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  
na výrobek 

 
BEST – TROUBA SE ŠT RBINOVÝM ŽLABEM – SAMOZHÁŠECÍ DÍL, TYP ŠT 20/30 

 
Popis a ur ení výrobku: 

Jedná se o protipožární p epážku – samozhášecí kus, který je sou ástí systému liniového odvodn ní – 
trub se št rbinovým žlabem. Trouby se št rbinovým žlabem (typu I, t ídy E 600, profilu 20/30) slouží k 
odvedení povrchových vod ze zpevn ných ploch, tzn. vozovek, zpevn ných krajnic, dopravních ploch, 

parkoviš , skladovacích a manipula ních ploch, erpacích stanic, tunel  apod. 
Samozhášecí dílce mají zhášecí funkci, tj. fungují na bázi lapa e ropných látek. Samozhášecí dílce se 
umis ují do požárních úsek  tak, aby nedocházelo na okrajích jednotlivých požárních úsek  k ší ení 

požáru v systému liniového odvodn ní prost ednictvím ho lavých kapalin. V míst  lapa e ropných látek 
(samozhášecí kus) je prohloubení se svislou pevnou p epážkou z betonu. Samozhášecí kus je 

zhotoven bez vtokové št rbiny na horní stran . Do sestavy se osazuje mezi další št rbinové trouby s 
propustnou št rbinou (pr žnou nebo p erušovanou) na povrchu horní strany. Jednotlivé dílce jsou 
napojeny na pero s t sn ním a drážku. Dokonalé t snosti, resp. vodot snosti spoj  je dosaženo za 

pomocí elastomerového t sn ní. 
 

Zp sob posouzení shody: 
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 na ízení vlády . 163/2002 Sb., ve zn ní na ízení vlády                    

. 312/2005 Sb. a na ízení vlády . 215/2016 Sb., s použitím následujících doklad , které vydala 
Autorizovaná osoba . 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobo ka 0800 – PBS, 

Prosecká 811/ 76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, I O 000 15 679: 
Certifikát . 204/C5/2019/080-022721 ze dne 24. 06. 2019, aktualizovaný dne 20.6.2022 
Protokol o certifikaci . 080-022720  ze dne 24. 06. 2019.  
 

Seznam technických p edpis  a technických norem použitých p i posouzení shody: 
Stavební technické osv ení . 080-022719 ze dne 21. 06. 2019 s platností do 20. 06. 2022, vydal 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobo ka 0800 – PBS, Prosecká 811/ 76a, 190 00 
Praha 9 - Prosek, AO 204, I O: 000 15 679. Prodloužení doby platnosti STO . 080-022719 evidovaný 
pod .: 080-024748 ze dne 20.6.2022 s platností do 20.6.2025.  

 
Výrobce prohlašuje na svoji výlu nou odpov dnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku 
spl ují základní požadavky podle p ílohy . 1 na ízení vlády . 163/2002 Sb., ve zn ní pozd jších 

edpis  a výrobek je za podmínek obvyklého, p íp. výrobcem ur eného použití bezpe ný. 
Zárove  byla p ijata veškerá opat ení, kterými je zabezpe ena shoda uvedeného výrobku 
uvád ného na trh s technickou dokumentací a s t mito základními požadavky. 
 
V Rybnici dne 5. ledna 2023 
 
 
 

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