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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 01-2021 
 

vydané ve smyslu § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

Výrobce: 
 

Masonite CZ spol. s r.o. 
Hruškové Dvory 82 

586 02 Jihlava 
IČO: 26482738  

 

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku 
 

Dřevěná dveřní křídla otočná vnitřní s polodrážkou, hladká i profilovaná, plná i prosklená, jednokřídlá i dvoukřídlá  
 

Výrobek slouží jako dveřní uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním), který slouží pro užití v interiérech staveb bez 

nároků na jakékoliv klimatické, tepelně izolační, požární, bezpečnostní vlastnosti. Výše uvedená dveřní křídla mohou být 

osazena do typizovaných ocelových zárubní nebo do dřevěných obložkových zárubní.  
 

Výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky splňují ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobku, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 3 odst. 1 pism. a) č. 

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tyto výrobky jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po 

dobu jejich použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. bezpečné. Ve smyslu výše 

uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich 

bezpečnost.   
 

Posouzení shody bylo provedeno ve smyslu § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 

kterými se stanoví technické požadavky na stavební výroby.  
 

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy: 

a) ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení 

b) ČSN EN 1529 - Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí 

c) ČSN EN 1530 - Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí 

d) ČSN EN 1192 - Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků 

e) Norma č. 01 - 2010 společnosti Masonite CZ spol. s r.o. 
 

U výrobků je zjištěna shoda následujících vlastností se základními požadavky norem: 
 

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota 

Rozměrové tolerance 
- Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost 

ČSN EN 1529 třída tolerance 2 

Dveřní křídla – celková rovinnost ČSN EN 1530 třída tolerance 3 

Dveřní křídla – místní rovinnost ČSN EN 1530 třída tolerance 4 

Odolnost proti svislému zatížení ČSN EN 1192 
třída 3 – jednokřídlové typy dveří 
třída 3 – dvoukřídlové typy dveří 

Odolnost proti statickému kroucení ČSN EN 1192 
třída 3 – jednokřídlové typy dveří 
třída 3 – dvoukřídlové typy dveří 

Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým 
tělesem 

ČSN EN 1192 
třída 1 – plné jednokřídlové typy dveří 
bez deklarace – prosklené dveřní křídlo 

  

 

 

V Jihlavě dne 4.1.2021  

             Generální ředitel    Pavel Šatný 


