
Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 

173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. 
 
 
 
 

a) Výrobce:   

SPUR a.s.,  
tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 
IČO: 46900098 

 
 
 

b) Identifikační údaje o výrobku 
 
Materiál RETROX kombinovaný žluto-stříbrný je retroreflexní materiál vyráběný 
nánosováním vrstev, způsobujících reflexní vlastnosti výrobku. Materiál je dodáván 
v návinech na papírové dutince v šířích 5 nebo 7,5 cm.  

 
c) Popis a určení výrobku 

 
RETROX kombinovaný žluto-stříbrný je retroreflexní materiál, obsahující mikroskopické 
skleněné kuličky, zajišťují odraz dopadajícího světla ve tmě a při snížené viditelnosti. Barevná 
část pásku zajišťuje zvýšenou viditelnost za denního světla. Materiál je odolný proti vodě, 
olejům, polárním látkám a běžnému mechanickému poškození. Doporučené postupy 
ošetřování výrobku jsou chemické čištění, praní do 60o C a šamponování. Aplikuje se 
našíváním na podkladový materiál ve formě pásků. 

 
d) Způsob posouzení shody 

 
Při posouzení shody výrobcem bylo postupováno dle §2, odst. b nařízení vlády č. 173/1997 
Sb. a zákona č. 22 /1997 Sb.  
K posuzování shody retroreflexních vlastností materiálu RETROX kombinovaný žluto-stříbrný 
originálu a po expozicích s ČSN EN 471 bylo využito následujících nálezů: 

 
1. Osvědčení č. 12013 ze dne 8. 3. 2012, vydané ITC a.s. Zlín na základě zkušebního 

protokolu č. 412402759 ze dne 8. 3. 2012 od ITC a.s. Zlín. 
 
 

e) Technické předpisy použité při posuzování shody 
 

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou 
uvedeny v: 
1. Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.   
2. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody. 
 
Při posuzování shody uvedeného výrobku bylo využito harmonizované české technické normy 
ČSN EN 471. 

 



 

Výrobce identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, 
identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, 
konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto 
prohlášení.  

Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal 
opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou 
dokumentací a základními požadavky. 

 
 
 

Ve Zlíně, 18. 8. 2014.         
         …………………………………. 
              Marianna Kortišová 
         vedoucí střediska 240 
 


