
 

CS – BETON s.r.o. 

IČO 47287586, DIČ CZ47287586 

Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice 
 

Podle § 13, zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, v platném znění a 

v souladu s § 5, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění 

a v souladu s požadavky směrnice EU o stavebních výrobcích 89/109/EHS 
  

vydává 
 

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

na výrobky 
 

odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy 
 

dle ČSN EN 1433:2003 
 

obchodní název: 
 

Štěrbinové trouby, třídy D 400, typu I, profilu I, II, III, IV, V a T 
 

určené pro 
 

odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných 

parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel  
 

Výrobce prohlašuje, že výše uvedené typy výrobků odpovídají požadavkům normy ČSN EN 

1433:2003 a TKP kap. 18, a že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. 
 

Posouzení shody provedl certifikační orgán, TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ 

PRAHA, s.p., Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem. K posouzení se vztahují následující 

dokumenty: 
  

Protokol č. 1020-CPD-050013121 o zkoušce typu výrobku, ze dne 1.4.2005, vydal TZÚS Praha, s.p., 

AO 204; 
 

Protokol č. 1020-CPD-050016263 o počáteční zkoušce typu výrobku, ze dne 15.1.2008, vydal TZÚS 

Praha, s.p., AO 204, NO 1020; 
 

Protokol č. 1020-CPD-050014026 o zkoušce typu výrobku, ze dne 14.10.2005, vydal TZÚS Praha, 

s.p., AO 204, NO 1020; 
 

Protokol č. 1020-CPD-050017123 o počáteční zkoušce typu výrobku, ze dne 18.11.2008, vydal TZÚS 

Praha, s.p., AO 204, NO 1020; 
 

Protokol č. 1020-CPD-050017251 o počáteční zkoušce typu výrobku, ze dne 5.2.2009, vydal TZÚS 

Praha, s.p., AO 204, NO 1020; 
 

Certifikát č. 050-017253 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 1433:2002 a TKP 

kap. 18,  ze dne 4.3.2009, s platností do 31.11.2011, vydal TZÚS Praha, s.p., CO 3001; 
 

Certifikát č. 050-017708 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 1433:2002 a TP 

152:2001, ze dne 21.9.2009 s platností do 30.9.2012, vydal TZÚS Praha, s.p., co 3001; 
 

Certifikát č. 050-016397 o shodě vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 1433:2002, ze 

dne 16.1.2008 s platností do 30.1.2011, vydal TZÚS Praha, s.p., co 3001; 
 

 

Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu jakosti podle požadavků ČSN EN ISO 

9001:2001, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací. Soulad s 

požadavky je stvrzen certifikátem č. 1548/2008, vydaným TZÚS PRAHA, s.p., CO 3001. 
 

Ve Velkých Žernosekách, dne 26.7.2010 

Ing. Josef  M a t ě j k a 

ředitel společnosti 


