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1.  ÚVOD 

1.1 Předmět platnosti 

Problematika zabezpečení objektů PK (pozemních komunikací a k nim příslušejících zařízení dle 
výše uvedené číselné řady) před odcizením nebo poškozením je široká, a je možno ji rozdělit do 
oblastí:  - režimových opatření 
  - technických prostředků 
  - přímé fyzické ochrany 
U všech uvedených kategoriích (dle číselné řady) může být použito opatření 
   pasivní ochrany (princip technického řešení) 
  - aktivní ochrany (integrace do nadřazených systémů) 
  - ochrany dohledové s přenosem do nadřazených celků*) 

Úspěšnost systému ochrany je závislá na úplné funkčnosti uvedených opatření a jejich stanovení, 
uplatňování i kontrole, tj. v případě objektu PK v rozsahu dálnic, rychlostních silnic a silnic I.tř. 
ze strany ŘSD ČR-GŘ a následných správcích.  
MP uvedených oborů stavebních objektů se zaměřují výhradně na část použití technických 
prostředků pasivní a aktivní ochrany objektů PK. 

Uvedená opatření se vztahují pouze na stabilně instalovaná zařízení. 

Pozn.: *) způsob aktivní ochrany, který lze obecně použít u všech skupin zařízení, kdy chráněný  
prvek je sledován kamerovým systémem na středicích PČR, SSÚD, SSÚRS a návazných celcích 
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1.2 Použité zkratky a definice 
 
MP  metodický pokyn 
ASD  automatický sčítač dopravy 
BK blok komunikace - rozvaděč připojený na optická vlákna sítě DIS-SOS  
DIS-SOS dálniční informační systém pro předávání a vizualizaci dat z trasy dálnic a r. silnic 
DUN dešťová usazovací nádrž 
DZ dopravní značení 
EZS elektronická zabezpečovací signalizace 
Hláska SOS stojan pro hlasovou komunikaci s dispečerem, datový koncentrátor 

telematických.zařízení 
MX universální rozvaděč určený k napájení a k integraci prvků silniční telematiky do 
 jednotného systému  
ODF rozvaděč pro zakončení optických vláken 
PDZ                 proměnné dopravní značky svislého dopravního značení komunikace 
PČR Policie České republiky 
RM napájecí rozvaděč vnitřní elektroinstalace komorového mostu 
RM3 napájecí rozvaděč systému SOS-DIS 
PTO provozně technologický objekt 
RVO rozvaděč veřejného osvětlení 
SSÚD středisko správy a údržby dálnice 
SSÚRS středisko správy a údržby rychlostní silnice 
TO, TD technologický objekt (domek) - rozpojovací místo kabelových vedení 
VO veřejné osvětlení 
SDP střední dělící pás (komunikace) 
PK pozemní komunikace 
ŘSD ČR, GŘ Ředitelství silnic a dálnic České republiky, generální ředitelství 
 
 
1.3  Přehled ochrany na všech souvisejících objektech PK: 

100: objekty pozemních komunikací: 
 (svodidla, tlumiče nárazů, výplně zábradlí, ploty, odvodňovače, DZ, clony proti  

 oslnění, kanalizační vpusti, poklopy šachet, dopravní značky, dlažby z tvárnic, 
 oplocení, apod.) 

 200: mostní objekty a zdi: 
 (vstupy do mostů komorového typu a revizních  zařízení, pochozí rošty a  
 lávky, svodidla, zábradlí, ochranné štíty, sítě, mříže a plenty, odpadní a  
 odvodňovací zařízení apod.) 
 300: vodohospodářské objekty: 

 (poklopy, kanalizační vpusti, potrubí, vybavení DUN včetně technologických 
 souborů, atd.) 

 400: elektro a sdělovací objekty: 
 (kabelové rozvody v trase a zavěšené na objektech, meteostanice, hlásky SOS, 

 rozvaděče u portálů DZ a informačních tabulí, kabelové šachty s poklopy, 
 rozvaděče VO, světelná signalizace, technologické objekty, apod.) 

 500: objekty trubních vedení: 
 600: objekty podzemních staveb: 
 (stavební a technologické vybavení tunelů, objekty PTO ve smyslu TP-98 a  
 samostatné kolektory atd. ) 
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 700: objekty pozemních staveb: 
 (provozní objekty SSÚD, SSÚRS, protihlukové clony apod.) 

            900: volná řada objektů (zatím neobsazeno) 
 
 
2.  KABELOVÁ VEDENÍ – VOLNÁ TRASA 

Týká se veškerých silových, ovládacích, napájecích i sdělovacích vedení v prostoru pozemních 
komunikací. 
 

2.1 Ochrana pasivní 

- přednostní volné ukládání kabelových vedení do pískového lože s dostatečným krytím 
(neponechávat volně vystupující konce nezapojených kabelů na nehlídané stavbě, apod.) 
 - poblíž míst vyvedení kabelových tras a zemničů na povrch instalovat v zemi v kabelové rýze 
dodatečné kotvení těchto (betonové prefabrikáty, vegetační tvárnice, široké zákrytové desky či 
žlaby apod.) z důvodu zamezení úmyslnému zpětnému strojnímu vytažení uložených kabelů 
- je nepřípustné nahrazovat volné ukládání do lože (viz výše) založením kabelů na větší délky do 
zasypaných plastových chrániček (jednoduchá demontáž) 
- výjimečné ukládání kabelů na povrchu pozemních konstrukcí s dostatečnou masivní 
mechanickou ochranou proti poškození i odcizení (těžko odnímatelné ocelové kryty, apod.) 
 
2.2 Ochrana aktivní 

- zabezpečit důležité rozvaděče na trase informačním zařízením o případném výpadku napájení 
nebo přerušení komunikační trasy a zobrazení provozního stavu sítě do vizualizačních 
nadřazených zabezpečovacích systémů 
- zabezpečení ochranných krytů kabelů při vedení na povrchu pomocí tzv. „otřesového vodiče" – 
viz kap.11 Přílohy, a) - schéma č.1 
  
 
3.  KABELOVÁ VEDENÍ -  NA MOSTECH 

Týká se veškerých silových, ovládacích, napájecích i sdělovacích vedení, která využívají 
mostních objektů k překonání terénních překážek. 
  
3.1 Ochrana pasivní 

- přednostní ukládání (skrytí) kabelových vedení do mostních konstrukcí (mostní římsy – u 
souběžných mostů přednostně římsy vnitřní; uvnitř dutiny mostní konstrukce komorového typu) 
ve smyslu předpisu ŘSD ČR („Příkaz generálního ředitele č.7/2008“) – v příloze 
- přednostní ukládání zemnicích vodičů do mostní konstrukce, resp. využít u novostaveb vnitřní 
„provařené“ výztuže (především mostní pilíře) 
- ochrana kabelové trasy před vstupem do římsy mostu, kde je snížené krytí (odláždění nad 
kabelovou trasou, kabelové chráničky, apod.) 
- mechanická ochrana kabelových vedení v prostoru přechodu pod dilatačními mostními závěry 
(oceloplechové zakrytí, součást dilatačního závěru, apod.)  
- při výjimečném uložení kabelových vedení zavěšením pod mostní římsou volit použití 
ochranných trub (ocel, sklolaminátové trubky – pozor na max. možnou zatahovací délku); 
v prostoru mostních opěr z důvodu možného mechanického poškození výhradně silnostěnné 
ocelové trouby s protikorozní ochranou v délce alespoň 8m 
- nikdy neukládat kabelové vedení volně do žlabů pod mostem  



MP – Zabezpečení objektů PK před odcizením nebo úmyslným poškozením 
 

5/16 

- při instalaci kabelových tras uvnitř komor mostů využít opatření k zamezení snadné demontáže 
(zcizení) kabelů 
         např. nástřik sanační maltou při vedení po stěně 
         na oceloplechových perforovaných nebo drátěných kabelových žlabech provádět pevné  
         úvazky kabelů à 2m 
-zabezpečení vstupů do mostů komorového typu (bezpečnostní kování, panty, speciálně upravené 
dveře, plenty u opěr, dilatační spáry,…)  
 
3.2 Ochrana aktivní 
 
3.2.1 mosty komorového typu 

- instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS) do komor mostů, v kterých je zřízena 
elektroinstalace, případně osazeno jiné odcizitelné zařízení – viz kap. 11 Přílohy, a) - schéma č. 2 

- stupeň zabezpečení prostoru – 2; dle ČSN EN 50131-1 
- třída prostředí: III, venkovní – chráněné; dle ČSN EN 50131-1 
- každý vstup do komory vybavit: 
  • dveřní kontakt 
  • prostorové pohybové čidlo (příp. infrazávora) 
  • zvukové návěsti – siréna 
  • klávesnice pro autorizaci oprávněného vstupu 

- stav EZS dálkově přenášet na příslušné středisko PČR a případně na SSÚD, s trvalým 
dohledem 
 

3.2.2 mosty ostatní (vedení v zavěšených troubách vně mostních konstrukcí) 

- instalace otřesového vodiče a příslušné vyhodnocovací jednotky do chrániček s kabely 
zavěšených pod mostem (viz schéma č.1) 
- přenos stavu (poplachu) na příslušné středisko PČR a případně na SSÚD s trvalým dohledem 
 
 
4.  ROZVADĚČE (RVO, RM 3, MX,…..) 

Jedná se o instalaci elektrických rozvaděčů souvisejících s provozem na PK (osvětlení, 
záchranný systém SOS, řízení dopravy, meteorologická služba, …..) 
 

4.1 Ochrana pasivní 

- situování elektrických rozvaděčů do míst snadno přístupných a dobře viditelných (nejlépe do 
míst stálého pohybu osob) - současně musí umístění rozvaděčů respektovat bezpečnost provozu 
na PK 
- zajistit důležité plastové rozvaděče (např. s ukončením optických kabelů, drahými 
komunikačními prvky) proti poškození masivní obezdívkou (např. z betonových tvarovek) 
- v případě obezdění vložit další ochranné ocelové vstupní dveře s uzamykáním zámkem 
(doporučeno nerez. provedení dveří) 
 

4.2 Ochrana aktivní 
-   zabezpečení vnějších vstupních dveří rozvaděčů (RVO, RM3, MX, …) dveřním kontaktem 
- dálkový přenos informace o vstupu spolu se signalizací poruchového stavu vložených 
ochranných a řídících prvků na středisko PČR a SSÚD (SSÚRS) 
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5.  HLÁSKY SYSTÉMU DIS, SOS 

Jedná se zařízení systému tísňového volání situované v těsné blízkosti dálnic a rychlostních silnic 
opatřené dorozumívacím systémem napojený na dispečink s nepřetržitou obsluhou (dálniční 
policie, centrální záchranný systém). 
 
5.1 Ochrana pasivní 

- situování dálničních hlásek poblíž komunikace na pokud možno viditelném místě (dle výkresu 
opakovaných řešení R32) 
- úpravy krytu hlásky proti úmyslnému mechanickému poškození 
 
 
5.2 Ochrana aktivní 

- zabezpečení vstupních dveří dálniční hlásky dveřním kontaktem  
- dálkový přenos informace o vstupu spolu s provozním stavem na středisko dálniční PČR a 
SSÚD (SSÚRS) – viz kap. 11 Přílohy, a) - schéma č.3 
  
 
6.  METEOSTANICE 

Jedná se o samostatné meteorologické stanice, které slouží ke sledování stavu povětrnosti a 
především stavu vozovek PK v daném místě. Převážně ji tvoří vyšší ocelový stožár s osazeným 
meteorologickým zařízením, snímací prvky ve vozovkách a vlastní elektronické zařízení 
(umístěné v rozváděčové skříni na uvedeném stožáru). 

  
6.1 Ochrana pasivní 

- situování stanic poblíž komunikace na viditelném místě (dle výkresu opakovaných řešení R32 –
viz Technické předpisy ŘSD ČR, PPK a dopravní značení – různé), současně musí umístění 
rozvaděčů respektovat bezpečnost provozu na PK 
- osazení měřicích zařízení v dostatečné výšce (např. ocelový osvětlovací stožár jm.v. 10 m) 
-  vytvoření ocelového krytu kolem skříně meteostanice (klec) osazené v dolní části stožáru proti 
úmyslnému mechanickému poškození nebo zcizení zařízení. vč. zakrytu vystupující kabeláže 
(ochranný plech, chráničky ); ochrannou klec vybavit odolným visacím zámkem 
 
6.2 Ochrana aktivní 

- zabezpečení vstupních dveří meteostanice dveřním kontaktem  
- dálkový přenos informace o vstupu spolu s provozním stavem na středisko PČR a případně 
SSÚD (SSÚRS) 
  
 
7.  TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (TO, TD) 

Zahrnují pozemní stavby (většinou prefabrikované domky) situované převážně v místě křížení 
dálnic a rychlostních silnic, ve kterých dochází k přepojování a rozdělování napájecích a 
především komunikačních kabelových tras. 
 
7.1 Ochrana pasivní 

- instalace oplocení okolo objektů 
- masivní uzamykatelné vstupní dveře s bezpečnostním kováním a zámkem  
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7.2 Ochrana aktivní 

- venkovní osvětlení objektu ovládané pohybovým čidlem 
- uvnitř objektu instalovat EZS (klávesnice, dveřní kontakt, pohybové čidlo, siréna, příp. 
infrazávora) 
 
 
8.  KABELOVÉ ŠACHTY A KOMORY 

Jsou podzemní objekty na kabelových trasách v místech jejich rozdělování a dále i v místech, 
kde se vytvářejí potřebné kabelové rezervy v trase u připojených zařízení. 
 
8.1 Ochrana pasivní 

- plastové kabelové komory u skříní MX zasypávat zeminou, min. 10 cm 
- není-li možné šachtu (komoru) zasypat, bude poklop vybaven uzavíracím šroubem s atypickou 
hlavou, která vyžaduje specielní nářadí (imbusový klíč s trnem) 
 
8.2 Ochrana aktivní 

 - nezřizuje se 
 
 
9. OSTATNÍ ČÁSTI PK ŘADY 400 
 
- solární panely navrhovat pouze výjimečně, v případě jejich použití budou tyto umístěny 
nejméně 5 m nad okolním terénem 
- kamery dohledového systému umístit pokud možno mimo dosah ze země, přichycení musí být 
řešeno způsobem, který zajistí odmontování nejdříve za 20 min. 
- rozvaděče PDZ se doplní o signalizaci otevření, která bude přenášena na příslušné SSÚD, …. 
- umisťovat ASD uvnitř hlásky 
 
 
10. SOUVISEJÍCÍ A CITOVANÉ PŘEDPISY 
 
 
ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, část 1 Systémové požadavky 

TP 98          Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací (MD ČR) 

PPK-KAB Požadavky na provedení a kvalitu kabelových tras na dálnicích 
 a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR 
  zpracovatel: ŘSD ČR, oddělení provozu a údržby 10 422 

výkres opakovaného řešení R32 (Technické předpisy ŘSD ČR, PPK a dopravní značení – různé) 
 stavební řešení – hlásky SOS 
 zpracovatel: ŘSD ČR, oddělení provozu a údržby 10 422 

příkaz generálního ředitele č. 7/2008 
 vedení kabelových tras mostními objekty na dálnicích a rychlostních 
 silnicích v působnosti ŘSD 

   zpracovatel: ŘSD 
  

 









b) Příkaz generálního ředitele ŘSD 
 

 
 

11/16 



MP – Zabezpečení objektů PK před odcizením nebo úmyslným poškozením 
 

12/16 

 
c) Obrázky: 

 
1.1 EZS tablo  

Zobrazení a ovládání lokálních EZS z mostů a TD na SSÚD, SSÚRS 

 
Obrázek 1 - EZS tablo 

 
1.2  Technologický domek, objekt  

Rozpojovací místo kabelových vedení, umístění dispozičně náročných technologií 

 
Obrázek 2 - Technologický domek, objekt 

Vzdálená klávesnice 
systému EZS 

Světlo s fotobuňkou 

Masivní vstupní 
dveře 

Oplocení 
s uzamykatelnými 
dveřmi 
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1.3 Kamerový systém, Meteostanice, ASD, SOS hláska 

Telematické prvky v trase dálnic a rychlostních silnic  

 
Obrázek 3 - SOS Hláska, Kamerový systém, Meteostanice, ASD 

 
 

Kamerový systém  
s IR přísvitem 

Mříž pro přístup k 
rozvaděči  

Kryt kabelových 
přívodů  

Bezpečnostní zámek  

Pevné uchycení 
držáku sond  

Příprava pro 
uchycení rozvaděče   

SOS hláska 
v antivandal provedení    

Umístění ASD v horní 
části SOS hlásky   
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1.4 Ochrana kabelů zavěšených pod mostem  

Mechanická ochrana kabelového vedení zavěšeného pod mostem s EZS 

 
Obrázek 4 - Zavěšení kabelového vedení 

 
       Přechod kabelového vedení zavěšeného pod mostem do SDP  

 
Obrázek 5 - Přechod kabelového vedení 
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1.5 MX, mx rozvaděč pro řízení PDZ 
Instalace technologie pro řízení PDZ do nerezových rozvaděčů 

 
Obrázek 6 - MX, mx rozvaděč instalace technologie 

 
1.6 Napájecí bod RM3 

Obezděné rozvaděče s kontrolou stavů jističů a dveřní 

 
Obrázek 7 - Napájecí bod RM3 

 
 
 
 

Nerezové dveře rozvaděče 
s dveřním kontaktem 

Bezpečnostní zámek   

Umístění rozvaděče 
mimo dosah   
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