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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 z jednoho centra, tj. v případě objektu PK v rozsahu dálnic, 
rychlostních silnic a silnic I.tř. ze strany ŘSD ČR-GŘ. 

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. 
 

Bezpečnostní ředitel objednatele stanoví pro jednotlivé objekty a konstrukce bezpečnostní 
třídy odolnosti proti násilnému vniknutí ve smyslu ČSN EN 1627. Třída zabezpečení „3“ je dle 
zkušenosti správce a s ohledem na požadavky pojišťoven minimální. 

Zpracovatel (DZS)PDPS vytipuje problematická místa vzhledem k průniku třetích osob 
za účelem krádeže a vandalismu a připraví příslušná technická opatření v jednotlivých objektech. 
Tato se případně realizují v rámci zkušebního provozu. Zhodnotí zejména možnosti krádeže 
otočných videokamer na nástupních plochách na portálech tunelů. Tyto kamery je nutné 
zabezpečit dalšími prostředky aktivní ochrany. V  PDPS(RDS) lze dopracovat systém vlastního 
zabezpečení. 

 

POZNÁMKA: *) 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 
 
1.2 Použité zkratky a definice 
MP   metodický pokyn 
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DIS-SOS  dálniční informační systém pro předávání a vizualizaci dat z trasy dálnic a r. silnic 
DUN   dešťová usazovací nádrž 
DZ   dopravní značení 
VLKP  velkoplošné dopravní značení 
EZS  elektronická zabezpečovací signalizace 
MX  universální rozvaděč určený k napájení a k integraci prvků silniční telematiky do 

jednotného systému   
Hláska SOS SOS stojan pro hlasovou komunikaci s dispečerem, datový koncentrátor 

telematických. zařízení 
PDZ  proměnné dopravní značky svislého dopravního značení komunikace 
VO  veřejné osvětlení 
RVO  rozvaděč VO 
NK  nosná konstrukce 
MZ  mostní závěr 
RŠ  revizní šachta 
AŠ   armaturní šachta 
VŠ   vstupní šachta 
UV   uliční vpust 
HV   horská vpust 
RN   retenční nádrž 
PTO   provozně technický objekt 
PUR  polyuretanová montážní pěna 
PČR   Policie České republiky 
SSÚD   středisko správy a údržby dálnice 
SSÚRS  středisko správy a údržby rychlostní silnice 
SDP   střední dělící pás (komunikace) 
PHS  protihluková stěna 
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: 
(ocel. a bet. svodidla, tlumiče nárazu a lanová svodidla, zábradlí, oplocení, clony proti 
oslnění, dlažby a tvárnice, dopravní značení apod.) 

           200: mostní objekty a zdi: 
                  (spodní stavba, nosná konstrukce, vstupy do mostů komorového typu a revizních  
                   zařízení, ložiska, mostní závěry, vybavení mostů) 
           300: vodohospodářské objekty: 

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

           600: objekty podzemních staveb: 
                  (stavební a technologické vybavení tunelů, objekty PTO ve smyslu TP-98) 
 
1.4 Všeobecné požadavky na spojovací prvky a jejich úpravy platné pro všechny obory MP: 
 Jako spojovací materiál je doporučeno používat nerozebíratelné spoje jako např. nýtovací 
šrouby nebo trhací nýty min. stejných pevnostních charakteristik, kterých dosahuje běžný spoj. 
materiál (šroub s maticí) daného prvku.  
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Další možností je úprava utažené matice např. částečným zalitím (zakápnutím) 
vysokopevnostní maltou, tmelem, lepidlem, pryží atd., tak aby nešel na matici jednoduše nasadit 
klíč na povolení, případně je možné použití speciálních matic.  

Nevhodné řešení je např. spojování matice se šrouby pomocí svarů, dojde k porušení 
povrchové protikorozní ochrany a tím k předčasné korozi spojovacího materiálu. 

 
 
 

2.  ŘADA 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
2.1  Ocelová a betonová svodidla, zábradelní svodidla na mostech 
Týká se veškerých svodidel osazovaných na krajnici nebo v SDP na silnicích a dálnicích, vč. 
svodidel na mostech. 
 
2.1.1 Ochrana pasivní 
- ocelové svodnice umístěné na vytipovaných místech s nízkou hustotou provozu a vysokým 
rizikem odcizení, je doporučeno dodatečně upevňovat šrouby s trhací nebo nýtovací maticí 
- krytky spojek pro dilatační posun betonových svodidel navrhovat z materiálů, které se 
nevykupují (např. plast, TiZn se vykupuje) 
- spojovací materiál je doporučeno opatřit maskovacím nátěrem 
 
2.2.2 Ochrana aktivní 

- nezřizuje se 
 
2.2  Tlumiče nárazů a lanová svodidla 
Vzhledem k charakteru tohoto vybavení, kdy je celý tlumič nebo lanové svodidlo provázáno a 
ukotveno pomocí ocelových lan a napínacích šroubů k bet. základu, je samotné odcizení tlumiče 
nárazu nebo lanových svodidel technicky velmi náročné – neřeší se, ochrana zde není nutná. 
 
 
2.3  Zábradlí 
Týká se všech typů zábradlí schválených a povolených k používání jako ochranné (mostní) 
zábradlí, nebo dopravně-bezpečnostní (silniční) zábradlí k ochraně chodců před pádem z tělesa 
silnice, dálnice nebo mostu.  
 

2.3.1 Ochrana pasivní 

- kotvení sloupků zábradlí ochranného (mostního) i silničního (dopravně bezpečnostního) se 
přednostně navrhuje pomocí patního plechu a kotevních šroubů 

- ukotvení zábradlí je provedeno pomocí patních plechů a chemických kotev 

- vhodné je použití silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí z taženého kompozitního 
materiálu 

- v případě návrhu lankového zábradlí je nutné zabezpečit napínák lanka proti jednoduchému 
povolení např. zakápnutím 

 

2.3.2 Ochrana aktivní 

- nezřizuje se 
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2.4  Oplocení 
Týká se oplocení používaných jako ochrana proti vstupu zvěře a ostatních volně žijících 
živočichů na silnici nebo dálnici. 
 
 
2.4.1 Ochrana pasivní 

- přednostně se navrhuje lesnické-oborové oplocení, nebo oplocení s více velikostmi ok – viz 
Obr.1 

- používat pletivo výšky 2,00 m 

- úprava závěsů branek oplocení se zajištěním proti vysazení 
 
 
2.4.2 Ochrana aktivní 

- nezřizuje se 
 
  
2.5  Clony proti oslnění 
Tato zařízení používaná převážně ve středních dělicích pásech směrově rozdělených rychlostních 
silnic nebo dálnic se navrhují z materiálů, která nevyžadují zvláštní ochranu proti odcizení. 
 
 
2.6  Dlažby a tvárnice 
Týká se dlažeb používaných pro zpevnění ploch okolo silnic a dálnic, ploch pod mostem, 
předportálových ploch, vodohospodářských objektů, vegetačních tvárnic apod. Návrh dlažeb 
v souladu s TKP-9 a TP 192. 
 
2.6.1 Ochrana pasivní 

- jako betonovou dlažbu používat pouze zámkovou dlažbu se vzájemnou vazbou dílů (nejlépe 
uloženou do suchého betonu) 

- používat vegetační tvárnice se vzájemnou vazbou 

- dlažbu z lomového kamene navrhovat zásadně do betonu s vyspárování cementovou maltou 
 
 
2.6.2 Ochrana aktivní 

- nezřizuje se 

 
2.7  Dopravní značení 
Týká se stálého svislého dopravního značení používaného na silnicích a dálnicích.  
 
2.7.1 Ochrana pasivní 

- standardní značky se provedou z pozinkovaného plechu 

- VLKP umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel 

- VLKP umístěné nad vozovkou se mohou provézt i z protahovaných lamel z Al slitiny 
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2.7.2 Ochrana aktivní 

- nezřizuje se 

 

 
2.8  Stožáry VO a portály s elektrickým vybavením 
 
2.8.1 Ochrana pasivní  
 
- zapuštění kabelu v zemi do hloubky min.0,5 m ( po zhutnění) 
 
- používat uzamykatelná víka se speciálním zámkem nebo přizpůsobit víko tak, aby šroub byl co 
nejméně přístupný 
 
- pro portály s elektrickým vedením používat ochranu navrženou pro jednotlivá řešení s ohledem 
na maximální zamezení přístupu ke kabelům (např. systém KAPSCH) 
 
- pro uzamykání výše uvedené  ochrany používat uzamykací systémy k tomu určené nebo 
speciální zámek s čepem, aretací jednotlivých poloh a výměnným uzávěrem (spec. zámek 
schválený ŘSD ČR), v případě uzamčení šroubem používat speciální šrouby – šroub 
s bezpečnostní hlavou, např. typu „torx“ apod.  
 
2.8.2 Ochrana aktivní 

- Opatření proti vniknutí  a vykradení (kabely, svorkovnice, nerez. objímky, spojovací materiál, 
atd.) je vhodné řešit ve spolupráci s firmou specializovanou na zabezpečení staveb, objektů a 
ostatního majetku.  
 
 
2.9  Ostatní části objektů PK řady 100 
- zpevnění příkopů nebo rigolů pozemních komunikací navrhovat z monolitického betonu nebo 
z betonových tvárnic uložených do betonu   
- materiály pro vybavení pozemních komunikací navrhovat z nekovových materiálů, které se 
nevykupují, např. z kompozitů. 
- u gabionových konstrukcí (zdí) se jejich horní povrch (ocelová víka) pokryjí vrstvou betonu o 
tl. cca 10 cm 
 
 
 
3.  ŘADA  200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
 
3.1 Spodní stavba 

Spodní stavbu mostů lze z hlediska možného poškození dělit na: 

• masivní (plné) opěry a pilíře 

• dutinové (komorové) opěry a pilíře 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



MP – Zabezpečení objektů PK před odcizením nebo úmyslným poškozením 
 

 

 7/27 

Poškození částí spodní stavby je možné povrchové nebo hloubkové (případně zevnitř komory). 

Odcizení těchto částí mostů nepřichází vzhledem k jejich rozměrům a váze v úvahu. Výjimku 
mohou tvořit prvky ocelových středních pilířů, např. příhradových bárek lávek pro pěší. 

3.1.1 Masivní spodní stavba mostů (masivní opěry a pilíře) může být poškozena povrchově 
nebo hloubkově. 

Z povrchových poškození přichází v úvahu znečištění povrchu betonu (sprejerství – graffiti) 
nebo hloubkové poškození (odražení kusů betonu na hranách nebo v ploše). 

3.1.1.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti povrchovému poškození (znečištění) jsou možná preventivní nebo dodatečná: 

• preventivní jsou ochranné nátěry nebo nástřiky povrchu konstrukcí, které umožní 
následné jednoduché odstranění znečištění 

• dodatečná opatření se řeší odstraněním znečištění a nanesením nového nátěru, případně 
obnovením původního barevného bezpečnostního značení 

 
3.1.1.2 Ochrana aktivní 

Nezřizuje se. 

 

3.1.2 Členěná nebo dutá spodní stavba mostů (masivní opěry a pilíře) může být poškozena 
podobně jako masivní, tedy povrchově nebo hloubkově. U dutých částí spodní stavby pak 
přichází v úvahu poškození nebo odcizení krytů vstupních otvorů (dveří, vrat, krytů šachet apod.) 
pokud jsou osazeny, případně vniknutí do spodní stavby a následný přístup do nosné konstrukce 
a ohrožení zařízení a sítí, které jsou instalovány ve vnitřních prostorách NK mostu (komory, 
dutiny apod.) 

3.1.2.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti povrchovému poškození (znečištění) nebo hloubkovému (odražení) jsou stejná 
jako u masivních spodních staveb 
Při návrhu opatření proti vniknutí do vnitřních prostor se postupuje podle existujících norem, 
např. ČSN EN 1627 a související normy, kde jsou uvedeny jak požadavky na návrh konstrukcí 
zabraňujících vniknutí do konstrukce, tak způsoby zkoušení těchto zábran. Bezpečnostní třída a 
způsob zabezpečení se určí v zadávací dokumentaci stavby. 
 
3.1.2.2 Ochrana aktivní 
Opatření proti vniknutí do vnitřních prostorů (komor nebo dutin) se řeší ve spolupráci s firmou 
specializovanou na zabezpečení staveb nebo objektů. (Viz detail 1A, 1B). 
 
3.2 Nosná konstrukce 
Pro účely tohoto MP je NK mostů rozdělena odlišně od ČSN 73 6200. 
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Nosná konstrukce mostu se tak z hlediska možného poškození dělí na: 

• masivní (plné) konstrukce (rámové, deskové, trámové, klenbové) 

• dutinové (komorové) konstrukce (segmenty, komorové nosníky, oblouky s dutinami) 

Poškození částí NK nebo NK jako celku je možné povrchové nebo hloubkové. 

Odcizení nosných konstrukcí mostů nepřichází vzhledem k jejich rozměrům a váze v úvahu. 
Výjimku mohou tvořit ocelové příhradové konstrukce, z nichž je možné vyjmout některé prvky 
nebo části. V tomto případě je nutno postupovat individuálně s přihlédnutím k danému objektu. 

3.2.1 Masivní nosné konstrukce mostů (masivní desky, trámy, klenby) mohou být poškozeny 
povrchově nebo hloubkově. 

Z povrchových poškození přichází v úvahu znečištění povrchu betonu (sprejerství – graffiti), 
hloubkové poškození (odražení kusů betonu na hranách nebo v ploše), které může být způsobeno 
vandalstvím, nebo dopravní nehodou. 

3.2.1.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti povrchovému poškození (znečištění) jsou možná preventivní nebo dodatečná: 

• preventivní jsou ochranné nátěry nebo nástřiky povrchu konstrukcí, které umožní 
jednoduché odstranění znečištění 

• dodatečná opatření jsou odstranění znečištění a použití nových nátěrů. V případě 
hloubkového poškození se provádí oprava části konstrukce 

 
3.2.1.2 Ochrana aktivní 

Nezřizuje se. 
 

3.2.2 Komorové nebo dutinové NK mohou být poškozeny podobně jako masivní, tedy 
povrchově nebo hloubkově. U dutinových nebo komorových konstrukcí pak přichází v úvahu 
poškození nebo odcizení krytů vstupních otvorů (dveří, vrat, krytů šachet apod.) pokud jsou 
osazeny. Další možností je vniknutí do konstrukce velkými spárami (šířky nad 100 mm při 
uvážení veškerých posunů konstrukce v průběhu času). Jedná se především o dilatační spáry. 
Vniknutím cizích osob může dojít k poškození statických prvků konstrukce (volných kabelů), 
případně inženýrských sítí uložených v mostní konstrukci. 

3.2.2.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti povrchovému poškození (znečištění) nebo hloubkovému (odražení) jsou stejná 
jako u masivních NK.  
Při návrhu opatření proti vniknutí do vnitřních prostor se využijí existující normy, např. 
ČSN EN 1627 a související normy, kde jsou uvedeny jak požadavky na návrh konstrukcí 
zabraňující vniknutí do konstrukce, tak způsoby zkoušení těchto zábran. 
Jako ochranné prvky vstupních otvorů do NK mostů se použijí otevírací dveře, vrata nebo mříže 
osazené v pevných rámech zakotvených do konstrukcí, pro zamezení vniknutí dilatačními 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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spárami se přednostně navrhnou betonové plentovací zídky s ponecháním volných mezer do 
100 mm, pokud toto opatření není možné, osadí se krycí konstrukce širokých spár (hřebenové 
mříže, viz detail 1A, 1B, 2). 
 
3.2.2.2 Ochrana aktivní 
Opatření proti vniknutí do vnitřních prostorů (komor nebo dutin) se řeší ve spolupráci s firmou 
specializovanou na zabezpečení staveb nebo objektů – nejlépe navržením EZS. 
 
3.3 Vstupy, otvory a jejich zabezpečení 
Možnosti vstupu do vnitřních prostor mostních konstrukcí je nutno uvažovat jednak jako 
zabezpečené (vstupní dveře nebo vrata do komor spodních staveb a/nebo nosných konstrukcí), 
nebo jako nezabezpečené – možnosti proniknutí velkými mezerami (dilatačními spárami) na 
koncích nosné konstrukce nebo nad posuvnými ložisky. 

Jako ochranné prvky vstupních otvorů do NK mostů přicházejí v úvahu otevírací dveře, vrata 
nebo mříže osazené v pevných rámech zakotvených do konstrukcí, pro zamezení vniknutí 
dilatačními spárami se osadí krycí konstrukce širokých spár (hřebenové mříže) viz detail 2. 

Poškození krytů vstupů nebo jejich částí je možné především povrchové (poškození povrchové 
ochrany), dále pak poškození funkčnosti (vylomení zámku). 

Odcizení těchto částí mostních konstrukcí je vzhledem k jejich rozměrům a váze poměrně 
bezproblémové. Odcizení je však vždy vázáno na demontáž nějakého prvku nebo části tohoto 
zařízení (vylomení zámku, odstranění prvku zabezpečení nebo uchycení). 

Při hodnocení zabezpečení těchto zařízení je nutno vždy uvažovat: 

• přístupnost - bezpečná výška nad okolním terénem je 4,0 – 6,0 m podle konkrétní 
situace a určí se v zadávací dokumentaci stavby, další možnosti přístupu z terénu jsou 
žebřík, plošina, portály DZ v blízkosti, okolní stromy, nebo z mostního svršku – např. 
hozené lano přes zábradlí) 

• atraktivnost materiálu pro další využití nebo prodej 

• použitelnost jednotlivých částí dané výplně otvoru – zámky, kování 

3.3.1 Ochrana pasivní 
Při návrhu opatření proti vniknutí do vnitřních prostor se využijí existující normy, např. 
ČSN EN 1627 a související normy, kde jsou uvedeny jak požadavky na návrh konstrukcí 
zabraňující vniknutí do konstrukce, tak způsoby zkoušení těchto zábran. Bezpečnostní třída a 
způsob zabezpečení se určí v zadávací dokumentaci stavby. 
Při návrhu nebo dodatečném osazení vstupních dveří nebo mříží je nutno dále věnovat patřičnou 
pozornost materiálu těchto zařízení a navrhovat tyto prvky tak, aby nebyly atraktivní z hlediska 
dalšího využití nebo prodeje. 
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3.3.2 Ochrana aktivní 
Zajištění prvků proti vniknutí do vnitřních prostorů (komor nebo dutin) mostních konstrukcí se 
řeší ve spolupráci s firmou specializovanou na zabezpečení staveb nebo objektů. 
 
3.4 Ložiska 
Ložiska jako spojovací články mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou mostů jsou pro účely 
tohoto MP rozdělena především podle materiálů: 

• ložiska gumová, gumokovová, elastomerová  

• ložiska hrncová  

• ložiska litinová, ocelolitinová, ocelová 

Poškození ložisek je možné především povrchové, tedy znečistění, které může způsobit u 
ocelových ložisek omezení funkčnosti. 

Odcizení je možné u demontovatelných částí ložisek (plenty, šrouby). Bezpečnostní třída a 
způsob zabezpečení se určí v zadávací dokumentaci stavby. 

3.4.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti povrchovému poškození (znečištění) se řeší osazením ocelových „klecí“ kolem 
ložisek viz detail 1A, 1B. Pro ložiska se použijí speciální ochraňující prostředky, viz řada 100, 
článek 1.4. Tato opatření se řeší ve spolupráci s firmou specializovanou na zabezpečení staveb 
nebo objektů. Bezpečnostní třída a způsob zabezpečení se určí v zadávací dokumentaci stavby. 
 
3.4.2 Ochrana aktivní 

Nezřizuje se. 
 
3.5 Mostní závěry 
Mostní závěry tvoří funkční a vodotěsné spojení mezi vozovkou na mostě a mimo most. 

Požadavky na MZ uvádí TP 86. 

MZ je možno pro účely tohoto MP rozdělit podobně jako ložiska především podle materiálů: 

• MZ podpovrchové, překryté vozovkovým souvrstvím 

• MZ povrchové, v úrovni vozovky, elastické nebo elastomerové 

• MZ povrchové, s ocelovou konstrukcí a gumovým těsnicím pásem 

Poškození mostních závěrů je možné především povrchové, tedy znečistění, které může způsobit 
omezení funkčnosti těchto částí konstrukce (pohyby, vodotěsnost). 
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Odcizení je možné u demontovatelných částí ocelových MZ, zejména nůžkových (záleží na 
přístupu na úložný práh). 

3.5.1 Ochrana pasivní 
Opatření proti odcizení částí MZ se přednostně navrhnou jako betonové plentovací zídky s 
ponecháním volných mezer do 100 mm, pokud toto opatření není možné, řeší se osazením 
ocelových „klecí“ pod MZ, viz detail 2. Pro mostní závěry se použijí speciální ochraňující 
prostředky, viz obor 100, článek 1.4. Tato opatření se řeší ve spolupráci s firmou specializovanou 
na zabezpečení staveb nebo objektů. Bezpečnostní třída a způsob zabezpečení se určí v zadávací 
dokumentaci stavby. 
 
3.5.2 Ochrana aktivní 

Nezřizuje se. 
 

3.6 Vybavení mostů 
Vybavení mostů sestává z velkého počtu prvků a člení se na: 

• záchytná zařízení (svodidla, zábradelní svodidla – část II, řada 100 – čl.2.1) 

• zábradlí ( část II, obor 100 – čl.2.3) 

• mříže a rošty (v chodnících, v SDP - část II, řada 300 – čl.4.2) 

• odvodnění (část II, řada 300 – čl.4.3) 

• dopravní značení ( část II, řada 100 – čl.2.7) 

• kabelové vedení a uzemnění ( část I, řada 400 – kap. 3) 

• napájecí skříně ( část I, řada 400 – kap. 4) 

• PHS (část III, řada 700) 

Pro všechny prvky vybavení mostů přichází v úvahu jak jejich poškození, tak i odcizení. 

Poškození vybavení mostu spočívá obvykle v poškození povrchové ochrany (poškození nátěrů, 
obkladů, apod.), a/nebo v deformaci části prvku nebo prvku celého. 

Odcizení je možné a poměrně snadné, protože většina prvků vybavení je k mostu uchycena 
demontovatelně nebo má demontovatelné spoje (nejčastěji šroubové). 

 
3.6.1 Ochrana pasivní 
Opatření spočívá v opravě povrchové ochrany nebo výměně deformované části nebo dílu, 
nahrazení chybějící části nebo dílu a obnovení bezvadné a spolehlivé funkce mostu. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Pro minimalizaci oprav a výměn odcizených prvků vybavení mostů je nutno již při návrhu 
objektu navrhovat takové způsoby osazení, kotvení a zabezpečení, které jsou obtížně 
demontovatelné - viz řada 100, článek 1.4. 

POZNÁMKA: Poškození a odcizení opěrné a zárubní zdi nepřichází v úvahu. 
 
4.  ŘADA 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

 

4.1 Vstupní poklopy 
4.1.1 Ochrana pasivní 

- Použití nekovových (kompozitních) materiálů pro vstupní poklopy RŠ kanalizačního potrubí a 
AŠ vodovodů a přípojek, vstupní poklopy podzemních DUN a RN. 
- Označování víka vstupních poklopů logem správce ( ŘSD ČR). 
- Použití vstupních poklopů výklopných spojených čepem s pevně osazeným a ukotveným 
rámem do konstrukce ŘŠ kanalizačního potrubí a AŠ vodovodů a přípojek podzemních DUN a 
RN.  
- Použití vstupních poklopů s možností uzamčení (speciální zámek ŘSD ČR).  
- Použití víka vstupních poklopů v kombinaci materiálů, např. ocel a beton. 
 
4.1.2 Ochrana aktivní  

- Instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS) do vstupních a armaturních šachet, v 
kterých je zřízena elektroinstalace, případně osazeno jiné odcizitelné zařízení (uzavírací a 
regulační ventily, čerpadla a pod.) 
- Stav EZS dálkově přenášet (DIS-SOS) na příslušné středisko PČR a případně na SSÚD s 
trvalým dohledem. 

 

4.2 Objekty na kanalizaci  

4.2.1 Ochrana pasivní 

- Použití nekovových materiálů pro vtokové mříže UV a HV, vtokových objektů. 
- Použití vtokových mříží výklopných spojených čepem s pevně osazeným a ukotveným rámem 
do konstrukce UV a HV.  
- Použití vtokových mříží s možností uzamčení (speciální zámek ŘSD ČR).  
 
4.2.2 Ochrana aktivní  

- nezřizuje se 
 
 
 
 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



MP – Zabezpečení objektů PK před odcizením nebo úmyslným poškozením 
 

 

 13/27 

4.3 Potrubí – vedení po mostech a jiných konstrukcích  

4.3.1 Ochrana pasivní 

- Ukládání (skrytí) trubních vedení do mostních konstrukcí (mostní římsy a prostory v mostních 
konstrukcích komorového typu) se řídí podle Příkazu GŘ ŘSD ČR 7/2007 
- Mechanická ochrana trubních vedení v prostoru přechodu nad krajní opěrou pod dilatačními 
mostními závěry (přednostně stavební konstrukcí) 
- Při uložení trubních vedení zavěšením pod mostní konstrukcí volit použití trubních systémů s 
nesnadnou demontáží (pevné a zámkové spoje), použití nekovových potrubí, včetně závěsů.  
 

4.3.2 Ochrana aktivní  

4.3.2.1 Mosty komorového typu 
- instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS) do komor mostů, v kterých je zřízena 
elektroinstalace, případně osazeno jiné odcizitelné zařízení  
- 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 
   • zařízení pro autorizaci oprávněného vstupu 
- stav EZS dálkově přenášet na příslušné středisko PČR a případně správce (pokud jsou k tomu 
podmínky) 

4.3.2.2 Mosty ostatní (vedení v zavěšených troubách vně mostních konstrukcí) 
- v případě vedení potrubí v chráničce instalace otřesového vodiče a příslušné vyhodnocovací 
jednotky do chráničky zavěšené pod mostem 
- přenos stavu (poplachu) na příslušné středisko PČR a případně správce (pokud jsou k tomu 
podmínky) 
 

4.4 Sedimentační a retenční nádrže 

4.4.1 Sedimentační a retenční nádrže otevřené  

4.4.1.1 Ochrana pasivní 

- Použití nekovových materiálů pro vtokové mříže nátokových a výtokových objektů, pochozí 
lávky, krycí otvory, norné stěny apod. 
- Použití vtokových a výtokových mříží spojených čepem s pevně osazeným a ukotveným rámem 
do konstrukce objektu s možností uzamčení (speciální zámek ŘSD ČR)  
- pro zpevnění svahů použití dlažby se zámkem 
- oplocení DUN a RN (viz. Oplocení, obor 100, část 2.4) 
- osazení mechanické typové závory ŘSD na přístupové komunikaci s příslušným DZ. 
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4.4.1.2 Ochrana aktivní  

- využití kamerového systému (pokud je v okolí instalován) 
 

4.4.2 Sedimentační a retenční nádrže podzemní  

4.4.2.1 Ochrana pasivní 

- Použití nekovových materiálů pro vstupní poklopy DUN a RN. 
- Označování víka vstupních poklopů logem správce ( ŘSD ČR). 
- Použití vstupních poklopů výklopných spojených čepem s pevně osazeným a ukotveným 
rámem do konstrukce DUN, RN.  
- Použití vstupních poklopů s možností uzamčení (speciální zámek ŘSD ČR).  
- Použití víka vstupních poklopů v kombinaci materiálů, např. ocel a beton. 
- osazení mechanické typové závory ŘSD na přístupové komunikaci s příslušným DZ. 
 

4.4.2.2 Ochrana aktivní  

- nezřizuje se 
 
 
5.  ŘADA 600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB 
 

5.1 Část obecná 
Veškeré vstupy do technologických prostor včetně propojek je nutno vybavit pohybovými čidly, 
které jsou vyvedeny do dispečinku tunelu, viz SOS skříně. Vlastní (zejména podzemní) prostory 
je nutné monitorovat videodohledem. 

 

5.2 Část stavební 
5.2.1 Ochrana pasivní 
− vnitřní vybavení tunelů. šachet, odvodňovacích štol a spadišť musí být zabezpečeno proti 

demontáži nepovolanými osobami. Upevňovací nerezové prvky musí být maskovány 
maskovací barvou a aplikací krycích kuželů včetně upravené matice např. pomocí aplikace 
vrstvy epoxidu či PUR tak, aby nebylo možné nasadit montážní klíč. Lze také aplikovat 
použití speciálních matic (obdobné jako u kol automobilů) 

− hustota kotvení antikorozních krycích a zabezpečovacích plechů na montážních otvorech 
musí být průměrně 1 kotva na 200 mm obvodové délky kotevního plechu. Min. tloušťka 
plechu je 3 mm 

− konstrukce dveří tj. zárubní, závěsů, zámků křídel musí odpovídat příslušné bezpečnostní 
třídě odolnosti. Počet vstupních otvorů je třeba u PTO minimalizovat z důvodu bezpečnosti. 

− do PTO musí být samostatný vstup pro pracovníky údržby technologie, pro pracovníky 
silniční údržby (sklad značek) a pro pracovníky nájemných organizací – např. operátory 

− litinové poklopy na vnějších šachtách musí být vybaveny panty a musí být zamykatelné 
− při vlastní výstavbě je používán zhotovitelem staveništní klíčový systém. Tento musí být 

vyměněn za jiný definitivní klíčový systém, který distribuuje pouze a výhradně budoucí 
správce tunelu. Vlastním generálním klíčem disponují složky IZS. Veškeré klíče jsou také 
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uloženy v klíčových trezorech, které se umisťují na jednotlivé objekty (PTO, objekty 
vzduchotechniky, apod.) 

− zabezpečit objekty PTO proti vnikání lesní zvěře (zejména kun), které poškozují kabely 
 
5.2.2 Ochrana aktivní 
− montáž EZS na všechny vnější otvory 
− kamerový dohled na rozhodující vnitřní i vnější vybavení tunelu 
 

5.3 Část technologické vybavení tunelů, galerií 
 
5.3.1 Ochrana pasivní 
− před zahájením projekčních prací je nutno provést stanovení provedení rozvodných skříní 

(zejména odolnost skříně, dveří, závěsů, zámků) umístěných v propojkách, které jsou 
prakticky volně přístupné. Obdobně je tomu tak i u venkovních skříní u portálů dopravního 
značení (např. MX skříně) 

− vnější části klimatizace (výparníky) umisťovat na severní straně PTO a proti zcizení chránit 
ocelovou mřížovou konstrukcí 

− poklopy v propojkách doplnit o panty a zámky 
− mechanicky zajistit kamery před snadným odcizením (pevné závěsy) – viz kap. 1.4 
− realizovat ochranu všech kabelů, potrubí a dalších vedení v propojkách a to do úrovně +2,5 m 

nejlépe ocelovými chráničkami, které mají stejnou požární odolnost jakou má vlastní kabel. 
− veškerá čidla, značky, osvětlovací zařízení a další vybavení umisťovat ve výšce min. +2,5 m 

nad úrovní chodníku v tunelu, případně vozovky 
− zamezit krádeži kabelů vytažením ze země z důvodů nezhutnění zásypů a špatné výškové 

úrovně položených kabelů – viz řada 400. I v blízkosti stožárů a vstupů do objektů musí 
zůstat hloubka uložení min. 0,5 m. 

 
5.3.2 Ochrana aktivní 
− všude, zejména v propojkách a na portálech, navrhnout jednoduchý videodohled pevnými 

kamerami 
− alarmové hlášení směřovat do dispečerského pracoviště ŘSD 
 
 
6. SOUVISEJÍCÍ A CITOVANÉ PŘEDPISY 
 
Všechny řady: 
ČSN EN 1627   Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti   
                                    vloupání - Požadavky a klasifikace 
ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
   Část 1: Systémové požadavky 
ČSN 73 6200  Mosty - terminologie a třídění 
 
Řada 100: 
TP 83   Odvodnění pozemních komunikací 
TP 186   Zábradlí na pozemních komunikacích 
TP 192   Dlažby pro konstrukce PK 
TKP 9   Kryty z dlažeb a dílců 
TKP 11  Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
TKP 12  Trvalé oplocení 
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TKP 14  Dopravní značky a dopravní zařízení 
PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na 

stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

VL.2.2   Odvodnění 
 
Řada 200: 
ČSN EN 1337 Stavební ložiska (část 1 - 11) 

 

TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů PK 

TP 86  Mostní závěry 

TP 107  Odvodnění mostů PK 

TP 114  Svodidla na PK 

TP 139  Betonové svodidlo 

TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty PK 
 
TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce 

TKP 22 Mostní ložiska 

TKP 23 Mostní závěry 

TKP 31 Opravy betonových konstrukcí 
 
Řada 300: 
TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
TKP 12 Trvalé oplocení 
PPK  Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 
VL.2.2  Odvodnění 
Příkaz GŘ ŘSD ČR 7/2007 
 
Řada 600: 
TP 98   Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací 
TP 154   Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací 
TKP D - kap. 7  Tunely, podzemní stavby a galerie (tunelové stavby) 
TKP – kap. 24  Tunely 
VL 5   Tunely 
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Obr. 1 - Řada 100 – oborové oplocení 
 
 

 
Obr. 2 - Řada 300 – oplocení RN, použití nekovového materiálu pro vstupní poklop, použití      
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     kombinace materiálu ocel x beton pro vstupní poklop 
 

 
Obr. 3 - Řada 300 – výtokový objekt DUN, použití nekovového materiálu pro vtokovou    
                                  mříž a pochozí rošt 

 
 

 
Obr. 4 - Řada 300 – horská vpust, použití nekovového materiálu pro vtokovou mříž 
 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



MP – Zabezpečení objektů PK před odcizením nebo úmyslným poškozením 
 

 

 20/27 

 
 

 
Obr. 5 - Řada 300 – výtokový objekt RN, použití nekovového materiálu pro vtokovou mříž 
 
 
 

 
Obr. 6 - Řada 300 – lávka přes DUN, použití nekovového materiálu – montáž 
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Obr. 7 - Řada 300 – Barrandovský most, použití nekovového materiálu pro krycí rošt 
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Det. 1.A – Řada  200 – Mezery mezi NK a opěrou 
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Det. 1.B – Řada  200 – Mezery mezi NK a opěrou 
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Det. 2 – Řada  200 – Mezera mezi dilatačními celky 
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Det. 3 – Řada  200 – Přechody kabelů v římsách 
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Det. 4 – Řada  200 – Ochrana odvodnění zevně 
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