
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  č. 02/2016/C 0014 
 
vydané na základě § 13 odstavec2/ zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů výrobce 
 
Obchodní jméno:  Jaroslav Berka – JAVAB  
Sídlo:    Stavbařů 34, 586 01 Jihlava, Česká republika 
IČO:    12428809 
     
Vydává prohlášení o shodě vlastností výrobků 
Požární, požárně kouřotěsný, kouřotěsný uzávěr 
Dřevěná vnitřní dveře MR 110/B2 – dveřní křídla otočná, hladká, plná, prosklená, jednokřídlová 
a dvoukřídlová, bez polodrážky, osazená do ocelové zárubně nebo do dřevěné obložkové zárubně  
a dřevěné vnitřní dveře MR45/B – dveřní křídla jednokřídlová, hladká, plná, bezpolodrážky osazená 
do obložkové nebo ocelové zárubně. 
 
Popis a určení funkce výrobku:  
Protipožární dřevěné vnitřní otočné dveře bezpolodrážky s deklarovanou požární odolností EI1 30 / 
EI2 30 / EW 30 typ: 
- jednokřídlové a dvoukřídlové PLNÉ 
- dvoukřídlové ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ 
 
Dveře vnitřní otočné dřevěné s požární odolností, které slouží jako požární uzávěr nebo jako 
kouřotěsný uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na 
únikových cestách. Druh konstrukce výše popsaných požárních dveří je DP3. 
 
Prohlašuji a potvrzuji, že 

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití 
bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných 
na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj 
vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B. 

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou 
uvedeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky.  

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5a nařízení vlády č. 163/2002  
Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky.  

D. Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
provedla autorizovaná osoba CSI a.s., pracoviště Zlín, AO 212, která osvědčila dne 1.7.2014 
vydáním certifikátu č. AO212/C5a/2012/0014/Z R2 (Protokol o certifikaci č. 
AO212/PC5a/2012/0014/Z rev. 2, Stavební technické osvědčení č. STO-2012-0014/Z rev. 2), 
že výrobky a činnosti související s jejich výrobou, jsou v souladu s technickými požadavky 
v certifikátech uvedených. 

V Jihlavě, 1.5.2016                                                                               
             Ing. Jaroslav Berka - majitel 

 


