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11.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
noveni, pokynů a doporučení uvedených v kap. 1 TKP 
- Všeobecně.
Tyto technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) 
platí pro stavbu a přejímku betonových a ocelových 
svodidel, zábradelních svodidel, dopravně - bezpečnost
ního zábradlí a ostatního silničního zábradlí. Svodidla 
a zábradlí smí být zřízena pouze ze schválených typů.

Termín „betonové svodidlo“ znamená kompletní kon
strukci sestavenou ze segmentů včetně spojovacích 
prvků nebo spínanou ze segmentů, případně mono
litickou betonovou konstrukci.
Pro betonová svodidla platí směrnice Betonová svodidla 
z r. 1993 (připravuje se). Požadavky uvedené v této 
směrnici musí být respektovány v ZTKP stavby pro 
tento typ svodidla.

Termín „ocelové svodidlo“ nebo „zábradelní ocelové 
svodidlo“ znamená kompletní konstrukci sestavenou ze 
sloupků, svodidlových pásnic, spojek, připevňovacích 
prvků, případně výplní u zábradelních svodidel.

Termín „dopravně - bezpečnostní zábradlí a ostatní 
silniční zábradlí“ znamená kompletní konstrukci z oce
lových prvků vybranou z typů schválených Správou pro 
dopravu MVŽP ČR a MVŽP SR ve Sborníku 
technických řešení S 6.2 Bezpečnostní zařízení - 1989. 

Pokud budou v dokumentaci stavby navrženy jiné typy 
svodidel, než jsou popsány v této kapitole, musí být 
uvedeny v ZTKP.
Použití zábradlí a veškerých svodidel na dálničních 
a silničních mostech je podmíněno schválením MD ČR.

11.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

11.2.1 Ocelové svodidlo
Všechny prvky ocelového svodidla musí svými rozměry 
a kvalitou materiálu odpovídat typovému podkladu 
Ocelové silniční svodidlo a TSm pro osazován' svodi
del.
Tam, kde je předepsáno užití vodorovné výplně svodi
del, užije se schválených typů vodorovných výplní, 
uvedených ve STŘ S 6.2 Bezpečnostní zařízení.

11.2.2 Zábradelní svodidlo
Jsou schváleny typy zábradelních svodidel uvedené ve 
STR S 6.2 Bezpečnostní zařízení a TSm pro osazování 
svodidel. Všechny prvky včetně patek zábradclního 
svodidla musí těmto schváleným typům odpovídat.

11.2.3 Dopravně - bezpečnostní zábradlí
Dopravně - bezpečnostní zábradlí musí být provedeno 
podle schválených typů uvedených ve STR S 6.2 
Bezpečnostní zařízení. Všechny prvky dopravně - 
bezpečnostního zábradlí musí těmto schváleným typům 
odpovídat.

11.2.4 Silniční zábradlí ostatní
Silniční ocelové zábradlí ostatní, které zabraňuje vstupu 
chodců do míst, kde jim hrozí pád ze silničního tělesa, 
mostu nebo opěrné zdi, může být provedeno pouze ze 
schválených typů, které jsou uvedeny ve STR S 6.2

Bezpečnostní zařízení. Schváleným typům musí odpo
vídat všechny prvky zábradlí včetně patek .
Pro zábradlí na mostních objektech platí též TSm V- 
706/1986.

11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

11.3.1 Ocelové svodidlo, zábradelní svodidlo
Osazování, montáž a ukončení ocelových svodidel 
a ocelových zábradelních svodidel musí být prováděno 
podle zásad uvedených ve STR S 6.2 Bezpečnostní zaří
zení, Typizační směrnici pro osazování svodidel část 
A čl. 9 a Typizační směrnici V - 706.

Na mostech a opěrných zdech jsou předepsány sloupky 
svodidel z válcovaných profilů U 14. Kotvení sloupků 
svodidel a zábradelních svodidel je nutno provádět 
podle zásad uvedených v Typizační směrnici pro osazo
vání svodidel, část B, čl. 113 a Tsm V - 706 Vybavení 
mostů.
Zalití kotevních otvorů betonem se provede po přesném 
směrovém a výškovém vyrovnání a zafixování sloupků 
betonem B 400 při důkladném vibrování do výšky 10 
mm pod horní okraj římsy mostu. Po ztvrdnutí betonu 
a důkladném očištění povrchu se zálivka navlhčí 
a opatří vrstvou těsnicí hmoty tl. 10 mm. Zálivka 
kotevních otvorů betonem se provádí podle požadavků 
uvedených v kap. 18 TKP.

Povrchovou úpravu dílů svodidel, zábradelních svodi
del a zábradlí určuje dokumentace.

U dílů dodaných se základním nátěrem proti korozi se 
po osazení dílů svodidel a zábradelních svodidel prove
de odstranění rzi, nečistot a vlhkosti podle ČSN 03 8221, 
obnova základního nátěru a nátěr vrchní barvou. Nátě
rový systém určuje dokumentace. Natěračské práce se 
musí provádět podle ON 73 3420 a ON 73 3422. Nej
delší přípustnou dobu mezi dokončením úpravy povrchu 
a zhotovením prvního nátěru určuje ČSN 03 8220. Před 
nanášením další vrstvy nátěru je nutno zkontrolovat, 
případně obnovit čistotu povrchu předcházející vrstvy 
nátěru. Další vrstvu nátěru lze nanášet po souhlasu 
stavebního dozoru. Povolené odstíny vrchní barvy jsou 
uvedeny ve STŘ S 6.2.

11.3.2 Dopravně - bezpečnostní zábradlí, ostatní 
silniční zábradlí

Prefabrikované základové patky musí být uloženy do 
vyhloubených otvorů tak, aby jejich horní hrana byla 
0,10 m pod úrovní upraveného terénu. Totéž platí i pro 
monolitické betonové patky. Zábradlí se osadí do 
správné linie a výšky, uklínuje se a zalije cementovou 
maltou u prefabrikovaných patek nebo betonovou směsí 
u monolitických patek.

Po definitivním osazení se provede obnova základního 
nátěru a vrchní nátěr zábradlí podle zásad uvedených 
v čl. 11.3.1. Povolené odstíny vrchních nátěrů jsou 
uvedeny ve STŘ S 6.2.

Laminátový kryt dopravně - bezpečnostního zábradlí proti 
ostřiku chodců se upevňuje k vodorovné nebo svislé výplni 
zábradlí podle požadavků uvedených ve STŘ S 6.2. Pro 
upevnění krytů lze použít pouze pokovovaný spojovací 
materiál. Stykování sklolaminátových krytů se musí 
provádět ve směru jízdy na přilehlém jízdním pruhu.
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11.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ A PRŮKAZNÍ 
ZKOUŠKY

11.4.1 Ocelové svodidlo, zábradelní svodidlo
Ocelové svodidlo nebo zábradelní svodidlo je dodáváno 
v kompletní sestavě včetně spojovacího a nosného 
materiálu. Součásti svodidel nebo zábradelních svodidel 
musí být nové a musívodpovídat typovému podkladu 
Ocelové svodidlo, STR S 6.2 Bezpečnostní zařízení 
a TSM pro osazování svodidel. Spojovací materiál musí 
být pokovovaný. Pozinkované díly musí splňovat 
podmínky uvedené v ČSN 03 8551.

Kvalita všech dílů musí být prokázaná osvědčením 
o kvalitě a provedení dílů.
Skladování svodnic a ostatních dílů svodidel nebo 
zábradelních svodidel musí být prováděno tak, aby 
nemohlo dojít k jakékoliv deformaci dílů nebo poško
zení zinkového povlaku nebo nátěru. Skladování bude 
prováděno podle čl. 72 až 74 ON 73 3630.

11.42 Dopravně bezpečnostní zábradlí, silniční 
zábradlí ostatní

Ocelové dopravně bezpečnostní zábradlí a ostatní 
silniční zábradlí se dodává v kompletní sestavě. Kvalita 
všech dílů musí být prokázána osvědčením o kvalitě 
a provedení výrobku.

11.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ v
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Jednotlivé díly se dodávají s osvědčením o jakosti. 
Případné zkoušky se uvedou v ZTKP.

11.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky od výšek stanovených v doku
mentaci stavby musí být v těchto rozmezích:

11.6.1 Ocelové svodidlo, zábradelní svodidlo
- výšková přesnost osazení svodidlových pásnic je 

povolena v toleranci ± 10 mm,
- směrová přesnost osazení svodidlových pásnic je 

povolena v toleranci ± 10 mm,
- výšková a směrová přesnost osazení horního madla 

zábradelního svodidla je povolena v toleranci 
± 10 mm.

11.6.2 Dopravně bezpečnostní zábradlí, 
ostatní silniční zábradlí

- výšková a směrová přesnost osazení horního madla 
zábradlí je povolena v toleranci ± 10 mm s tím, zeje 
zachován plynulý průběh.

11.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

11.7.1 Ocelová svodidla, zábradelní svodidla
Osazování svodidel a zábradelních svodidel do silniční
ho tělesa lze provádět za každého počasí, pokud není 
zemina, do které se osazují sloupky zmrzlá nebo 
rozbředlá. Betonáž za nízkých a záporných teplot musí 
být v souladu s požadavky kap. 17 a 18 TKP.

Při osazování svodidel a zábradelních svodidel na 
opěrných zdech a mostech je nutno dodržet čl. 12

ČSN 73 2400 a zásady klimatických omezení uvede
ných v kap. 17 a 18 TKP.
Minimální teplota pro provádění olejových a synte
tických nátěrů je 5°Č.

11.72 Dopravně - bezpečnostní zábradlí, 
ostatní silniční zábradlí

Pro osazování dopravně - bezpečnostního zábradlí 
a ostatního silničního zábradlí platí stejná klimatická 
omezení jako pro osazování ocelových svodidel.

11.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

11.8.1 Ocelové svodidlo, zábradelní svodidlo
Směrové á výškové vedení ocelových svodidel a zábra
delních svodidel musí být plynulé bez jakýchkoliv 
zlomů. Při odsouhlasení a převzetí prací se zkontroluje 
dodržení směrové a výškové přesnosti svodnic, případ
ně madel zábradelního svodidla. Ve spojích ocelových 
částí se kromě dilatačních kusů nesmí vyskytovat žádné 
neupevněné šrouby. Šrouby upevnění svodidlových 
pásnic nesmí být osazeny v krajních polohách 
podélných otvorů. Zkontroluje se správné překrývání 
pásnic svodidel ve směru jízdy na přilehlém jízdním 
pruhu a správné ukončení svodidel. Na mostech opatře
ných ochranou proti účinku bludných elektrických prou
dů se zkontroluje nad mostními závěry vzduchová 
mezera nebo izolační oddělení svodidel nebo svodidlo
vých zábradlí. Poškozené části protikorozní ochrany 
pásnic a ostatních dílů jsou nepřípustné. Oprava 
pozinkovaných částí je možná pouze novým pozinko
váním. Oprava natřených částí je možná obnovením 
základního a vrchního nátěru. Opravená místa nesmějí 
být odlišná od stávajícího vrchního nátěru. Tloušťka 
zinkového povlaku se vyzkouší magnetickým tloušťko- 
měreim Ve sporných případech je rozhodující tloušťka 
podle ČSN 03 8551. Přilnavost zinkového povlaku se 
zkouší poklepem kladiva o hmotnosti 250 g. Zinkový 
povlak se nesmí narušit ani oddělit od podkladu.

11.82 Dopravně - bezpečnostní zábradlí, ostatní 
silniční zábradlí

Směrové a výškové vedení horní hrany madla zábradlí 
musí být plynulé bez jakýchkoliv zlomů. Při odsouhla
sení a převzetí prací se zkontroluje přesnost směrového 
a výškového vedení horního madla zábradlí. U komu
nikací opatřených obrubníky se zkontroluje dodržení 
minimální vzdálenosti 0,5 m od hrany obrubníku. 
Všechny šroubové spoje musíbýtřádně utaženy. Poško
zení kovového povlaku nebo nátěru se nepřipouští. Pro 
jejich opravy platí stejné zásady jako u svodidel. 
Rovněž zkoušení kovového povlaku se provádí stejnými 
metodami jako u svodidel. U mostů opatřených ochra
nou proti účinku bludných elektrických proudů se nad 
mostními závěry zkontrolují vzduchové mezery nebo 
izolační oddělení zábradlí.

11.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 

Není požadováno.

11.10. EKOLOGIE

Při natěračských pracích na staveništi je nutno věnovat 
náležitou pozornost likvidaci ekologicky škodlivých
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odpadu, jako použitých štětců, obalů od nátěrových 
hmot, ředidel, odpady po otryskávání apod.

Veškerá stavební činnost prováděná podle této kapitoly 
musí být v souladu s čl. 1.10 (životní prostředí) kap. 1 
TKP - Všeobecně.

11.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

11.11.1 Související normy
ČSN 02 1319 - 1966, Šrouby s kulovou hlavou a se 

čtyřhranem (1.1.1967)
- změna a (1.10.1973)

ČSN 02 1601 - 1961, Hrubé šestihranné matice 
(1.1.1963)

- zrněna a (1.7.1968)
- změna b (1.10.1973)
- změna c (1.2.1980)
- změna d (1.3.1981)
- změna e (1.8.1981)
- změna f (1.8.1986)

ČSN 02 1721 - 1988, Hrubé podložky (1.1.1990)
ČSN 02 1728 - 1974, Podložky se čtvercovým otvo

rem pro dřevěné konstrukce 
(1.7.1976)

- změna a (1.6.1989)
ČSN 03 8220 - 1984, Zásady povrchové úpravy nátě

rem (1.9.1985)
- změna a (1.11.1990)

ČSN 03 8221 - 1988, Ochrana proti korozi. Ocelové 
výrobky. Metody úpravy 
povrchu před nátěrem(1.7.1989) 

ČSN 03 8551 - 1984, Ochrana proti korozi. Žárově
stříkané povlaky zinkové a hliní
kové. Označování, technické 
požadavky a metody zkoušek
(1.1.1986)

ČSN 42 5522 - 1 - 1984, Hutnictví železa. Tyče 
ploché válcované za tepla 
normální a zvýšené přesnosti
(1.4.1986)

- změna a (1.5.1986)
- změna b (1.1.1987)
- změna c (1.11.1988)

ČSN 42 5570 - 1969, Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 
a 11 válcované za tepla. Rozmě
ry (1.7.1970)

- změna a (1.12.1982)
- změna b (1.8.1985)

ČSN 42 5571 - 1961, Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 
a 11 tvářené za tepla (1.2.1962)

- změna a (1.8.1985)
ČSN 42 5715 - 1981, Trubky ocelové bezešvé tvářené 

za tepla. Rozměry (1.1.1985)
-změna a (1.6.1983)

ČSN 67 3067 - 1972, Označenia hodnocení
barevných odstínů nátěrů 
(1.12.1972)

- změna a (1.3.1974)

ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 
stavebních dílců. Společná usta
novení (1.2.1987)

ON 72 3080 - 1987, Vyvážka, skladování, ošetřování 
a expedice betonových dílců 
(1.7.1989)

ČSN 73 1495 - 1984, Šroubové třecí spoje ocelových 
konstrukcí (1.4.1986)

- změna a (1.2.1986)
- změna b (1-9.1987)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto
nových konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta
novenia (1.9.1987)

- změna a (1.5.1991)
ON 73 3420 - 1979, Natěračské práce stavební.

Základní ustanovení (1.7.1981)
- změna a (1.2.1987)

ON 73 3422 - 1964, Natěračské práce stavební. Nátě
ry na kovech (1.9.1965)

ON 73 3630 - 1979, Zámečnické práce stavební.
Základní ustanovení(1.7.1981)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic
(1.7.1986)

- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)

ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komu
nikací (1.7.1987)

ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo
řádání mostních objektů 
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987)

11.11.2 Související předpisy
TP SD Ocelové silniční svodidlo v

Schváleno: FMD ČSSR v roce 
1975

STR S6.2 Bezpečnostní zařízení
Schváleno : MVŽP ČR 
a MVŽP SR v roce 1989

Typizační směrnice pro osazování svodidel
Schváleno : FMD ČSSR, MV 
ČR, MV SR v roce 1990

Typizační směrnice V - 706 Vybavení mostů
a součásti nosné konstrukce 
mostů
Schváleno FMD ČSSR.MV ČR 
a MV SR v roce 1986

Směrnice - Základní ochranná opatření pro omezení 
vlivů bludných proudů na 
mostní objekty pozemních 
komunikací
Schváleno FMD ČSFR, MH ČR 
a MDSVP SR v roce 1992
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