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11.1 ÚVOD

11.1.1 Všeobecně

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, pokynů a doporučení uvedených v kap. 1 TKP - 
Všeobecně.

Tyto technické kvalitativní podmínky (dále TKP) platí 
pro zhotovení a převzetí ocelových, betonových a zá- 
bradelních svodidel, ochranného a dopravně-bezpeč- 
nostního zábradlí na pozemních komunikacích včetně 
mostů a dalších silničních objektů.

Tyto TKP vycházejí z ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 
73 6201 a technických podmínek pro svodidla TP 59, TP 
60, TP 63, Směrnice Betonové svodidlo, TSm pro osa
zování svodidel, Sborníku technických řešení staveb 
a jejich částí S 6.2 a souvisících kapitol TKP č. 18 a 19.

Na pozemních komunikacích s veřejným provozem mu
sí být použita pouze svodidla schválená Ministerstvem 
dopravy a spojů, pokud se nejedná o mostní objekty.

Na mostních objektech včetně opěrných zdí bez přesy- 
pávky, galeriích a podobných objektech, je možno po
užít kromě schválených svodidel i svodidla příp. 
zábradelní svodidla navržená individuálně jako nosná 
konstrukce mostu. Jejich prostorové uspořádání, návr
hové zatížení i konstrukce však musí odpovídat přísluš
ným ČSN , TP, VL a dokumentaci stavby.

Zábradlí použité na pozemních komunikacích, musí od
povídat příslušným ČSN, TP, VL a STŘ S 6.2 z hlediska 
prostorového uspořádání, zatížení i konstrukce.

Tyto TKP neplatí na dočasná záchytná bezpečnostní 
zařízení (ohrazení stavebních jam a výkopů, provizorní 
vedení dopravy apod.). Ty musí splňovat požadavky pro 
bezpečnost práce podle příslušných předpisů, případně 
požadavky kap. 14 TKP.

11.1.2 Názvosloví
Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6100, ČSN 73 6200 
a ČSN 74 3305, přičemž pro tyto TKP jsou definovány 
následující další termíny:

a) „Ocelové svodidlo“ znamená kompletní ocelovou
konstrukci sestavenou ze svodnic, sloupků, dis
tančních dílů, spojovacích pásků, držáků, podložek 
příp. spojek, kotevních prvků atd. Podle svého pů
sobení při nárazu vozidla se používají ocelová svo
didla deformovatelná (poddajná) nebo tuhá 
(nepoddajná), případně jednostranná nebo obou
stranná.

b) „Betonové svodidlo“ znamená kompletní betonovou
konstrukci sestavenou z prefabrikovaných seg
mentů a spojovacích dílů (ocelových lan, spojova
cích tyčí nebo volných zámků) nebo konstrukci 
monolitickou betonovanou na místě. Podle svého 
působení při nárazu vozidla se používají betonová 
svodidla posuvná (poddajná) nebo neposuvná (ne
poddajná), příp. jednostranná nebo oboustranná.

c) „Zábradelní svodidlo“ je ocelové nebo betonové svo
didlo, které má stanovenou celkovou výšku tak, 
aby nejen zachytilo vozidla při nárazu, ale i ochrá
nilo chodce, příp. cyklisty proti neúmyslnému pádu 
z volného okraje mostu. „Zábradelní svodidlo“ za
hrnuje kompletní konstrukci sestavenou ze stej
ných součástí jako ocelové nebo betonové 
svodidlo, které je navíc doplněno ocelovým mad
lem, výplní, příp. pletivem nebo madlo tvoří přímo 
horní plocha betonového svodidla.

d) „Ochranné zábradlí“ znamená kompletní ocelovou
konstrukci sestavenou ze zábradelních sloupků, 
madla, výplně, příp. kotevních prvků a drátěného 
pletiva. Funkcí ochranného zábradlí je zpravidla 
ochrana chodců příp. cyklistů proti neúmyslnému 
pádu z volného okraje pochůzné příp. pojízdné 
plochy. Pro zvýšení tuhosti zábradlí, případně za
bezpečení záchytné funkce pro vozidla může být 
madlo doplněno lanem.

e) „Dopravně bezpečnostní zábradlí“ znamená komplet
ní ocelovou konstrukci sestavenou ze zábradelních 
sloupků, madla, výplně, případně kotevních prvků 
a laminátové výplně. Funkcí dopravně bezpeč
nostního zábradlí je zabránění vstupu chodců do 
jízdního pásu nebo usměrnění jejich pohybu do 
žádoucích míst.

f) „Schválené svodidlo“ označuje typ svodidla schvále
ný MDS ve smyslu TP 60.

g) „Jiné svodidlo“ označuje typ svodidla případně zábra-
delního svodidla, jehož konstrukce byla navržena 
podle TP 59 a příslušných norem pro navrhování 
konstrukcí.

h) „Třída úrovně zadržení svodidel“ je charakterizována
podle TP 59 u „schválených svodidel“ kinetickou 
energií nárazu normových vozidel a u „jiných svo
didel“ velikostí náhradní vodorovné síly. Požado
vané třídy úrovně zadržení svodidel z hlediska jejich 
umístění na pozemní komunikaci rámcově stanovuje 
TP 59. „Třída úrovně zadržení svodidel“ odpovídá 
obecně podle TP 60 „funkční třídě svodidel“.

11.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Druh materiálu a typ svodidla a zábradlí určuje doku
mentace stavby nebo objednatel v souladu s čl. 11.1.1.

11.2.1 Ocelové svodidlo

Všechny typy ocelových svodidel musí odpovídat z hle
diska materiálu pro jejich konstrukci a materiálu pro 
ochranu proti korozi obecně požadavkům kapitoly 19 
TKP a TP 84. Konstrukce ocelových svodidel se zařa
zují do skupiny C podle ČSN 73 2601 a konstrukční ocel 
musí být nejméně pevnostní řady 37 (nyní pevnostní 
třídy Fe 360). Protikorozní ochrana ocelových prvků se 
provádí žárovým zinkováním ponorem kombinovaným 
s organickým povlakem, s přihlédnutím ke stupni agre
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sivity prostředí, přičemž se vyžaduje životnost povlaku 
15 let.

Pro kotevní prvky v prostředí se stupněm korozní agre
sivity C3 a vyšší musí být materiál z nerez oceli.

Všechny prvky ocelového svodidla „německého typu“ 
musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpovídat 
TP 63, Technickým a dodacím podmínkám a přehled
ným listům pro navrhování jednotlivých schválených 
typů.

Všechny prvky ocelového svodidla „NHKG“ musí svý
mi rozměry a kvalitou materiálu odpovídat typovému 
podkladu Ocelové silniční svodidlo a TSm pro osazová
ní svodidel. Tam, kde je předepsáno užití vodorovné 
výplně svodidel „NHKG“ užije se schválených typů 
vodorovných výplní, uvedených ve STŘ S 6.2 .

Pro neuvedené typy ocelových svodidel platí navíc pří
slušné TP schválené MDS a/nebo ZTKP.

Na mostech musí ocelová svodidla odpovídat také po
žadavkům uvedeným ve VL 4.

11.2.2 Betonové svodidlo

Všechny typy betonových svodidel musí odpovídat 
z hlediska materiálu pro jejich konstrukci obecně poža
davkům kapitoly 18 TKP. Svodidla musí být vyrobena 
z provzdušněného betonu odolného pro stupeň agresivi
ty prostředí 3b podle ČSN 73 6206, jehož složení bude 
v souladu s požadavky na trvanlivost podle ČSN P ENV 
206 a kap. 18 TKP. Pevnostní třída betonu prefabriko
vaných svodidel je nejméně C 30/37 (značka B 400) 
a monolitických svodidel nejméně C -/28 (značka B 
330). Minimální tloušťka krycí vrstvy ocelové výztuže 
musí být 40 mm.

Všechny prvky prefabrikovaných betonových svodidel 
musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpoví
dat Směrnici „Betonové svodidlo“ , Technickým a do
dacím podmínkám a přehledným listům pro navrhování 
jednotlivých schválených typů. Protikorozní ochrana 
spojovacích zámků a tyčí musí vyhovovat požadavkům 
pro stupeň korozní agresivity nejméně C3 podle ČSN 
ISO 9223 a životnost povlaku 20 let. Zabetonované části 
ocelových prvků musí být do hloubky 50 mm chráněny 
zvláštním způsobem (viz kap. 18 TKP).

Monolitická betonová svodidla musí svým tvarem 
a kvalitou materiálu odpovídat Směrnici „Betonové 
svodidlo“ a jejich konstrukci, příp. zakotvení do podkla
du stanoví dokumentace. Na mostech musí betonová 
svodidla odpovídat také požadavkům VL 4.

11.2.3 Zábradelní svodidlo

Všechny typy zábradelních svodidel (betonová, ocelo
vá, kombinovaná) musí odpovídat z hlediska materiálu 
pro jejich konstrukci obecně ustanovením čl. 11.2.1 
a 11.2.2 této kapitoly TKP.

Na mostech musí zábradelní svodidla odpovídat také 
požadavkům uvedeným ve VL 4.

11.2.4 Ochranné zábradlí

Všechny typy ochranného ocelového zábradlí musí od
povídat z hlediska materiálu a protikorozní ochrany po
žadavkům prvního odstavce čl. 11.2.1.

Všechny prvky ochranného zábradlí musí kvalitou ma
teriálu i rozměry odpovídat také požadavkům STŘ 
S 6.2, příp. TSm V 706/1986. Pokud se použije pletivo 
musí být z nekorodujících materiálů nebo lze použít 
pozinkované pletivo s ochranným povlakem PVC.

Pokud je nutno osadit za ocelovým svodidlem „němec
kého typu“ zábradlí s lanem v madle, musí všechny 
prvky zábradlí svými rozměry a kvalitou materiálu od
povídat TP 63.

Na mostech musí ochranné zábradlí odpovídat také po
žadavkům VL 4.

11.2.5 Dopravně - bezpečnostní zábradlí

Pro všechny prvky dopravně - bezpečnostního zábradlí 
platí ustanovení čl. 11.2.4 této kapitoly TKP.

11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Technologické postupy prací musí být provedeny tak, 
aby byl splněn požadavek na umístění podle dokumen
tace stavby a na plynulý směrový a výškový průběh 
pásnic ocelových svodidel, horních hran a líce betono
vých svodidel a madla zábradelních svodidel a zábradlí 
(viz 11.6 této kapitoly TKP).

11.3.1 Ocelové svodidlo

Dílenská výroba, dílenská montáž, dílenská přejímka 
i základní ochrana proti korozi svodidla v dílně musí 
odpovídat pro všechny typy ocelových svodidel obecně 
kap. 19 TKP a TP 84.

Osazování, montáž i ukončení svodidel „německého ty
pu“ musí být prováděno podle TP 63 a technických 
a dodacích podmínek pro jednotlivé schválené typy. 
Podle požadované třídy úrovně zadržení se na poze
mních komunikacích mimo mosty používají jednostran
ná nebo oboustranná svodidla nebo distanční svodidla 
a na mostech jednostranná nebo oboustranná distanční 
svodidla příp. oboustranná svodidla. Vzdálenost sloup
ků i jejich kotvení do násypu, betonového nebo ocelo
vého podkladu stanoví dokumentace.

Osazování, montáž a ukončení ocelových svodidel 
„NHKG“ musí být prováděno podle zásad uvedených 
v STŘ S 6.2, TSm pro osazování svodidel, TSm V - 706 
a VL 4. Kotvení sloupků svodidel je nutno provádět 
podle zásad uvedených v TSm pro osazování svodidel, 
TSm V - 706 a VL 4.

Povrchovou úpravu dílů svodidel,skladbu ochranného 
systému i postup provádění určuje dokumentace v sou
ladu s TP 84 a kap. 19 TKP. Po osazení svodidla se 
provede případná obnova ochranného systému podle 
zásad uvedených v dokumentaci v souladu s TP 84. Po
volené odstíny vrchního nátěru jsou uvedeny ve STŘ 
S 6.2.
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Pro neuvedené typy ocelových svodidel platí navíc pří
slušné TP schválené MDS a/nebo ZTKP.

11.3.2 Betonové svodidlo

Všechny typy betonových svodidel musí odpovídat 
z hlediska technologických postupů prací pro provádění 
obecně požadavkům kap. 18 TKP.

Výroba, montáž a uložení prefabrikovaných svodidel 
(spojených volným zámkem, tyčí nebo spínaných lany) 
musí být navíc provedena podle Směrnice „Betonové 
svodidlo“ a podle technických a dodacích podmínek pro 
jednotlivé schválené typy. U posuvných prefabrikova
ných svodidel se jejich segmenty ukládají volně na 
asfaltový nebo betonový povrch, který musí být prove
den i za rubem svodidla v závislosti na max. příčném 
posunu. Povrch podkladu musí být čistý bez větších 
nerovností; jeho nerovnosti smí být max. 6 mm pod 4 m 
latí.

Koncové části svodidel na přejezdech středního dělicího 
pásu je možné ukládat na nestmelený podklad.

Monolitická svodidla se betonují na místě do bednění 
(pevného nebo posuvného) a tvar jejich líce musí odpo
vídat Směrnici „Betonové svodidlo“. Při realizaci mono
litických svodidel musí být dodrženy v dokumentaci 
uvedené vzdálenosti dilatačních spár a jejich šířky. Podkla
dem monolitických svodidel je asfaltová nebo betonová 
konstrukční vrstva nebo úprava podle dokumentace. 
V případě neposuvných svodidel musí být jejich ukot
vení provedeno podle dokumentace.

11.3.3 Zábradelní svodidla

Všechny typy zábradelních svodidel musí odpovídat 
z hlediska technologických postupů prací čl. 11.3.1 
a 11.3.2 této kapitoly TKP.

11.3.4 Zábradlí

Všechny typy ochranného i dopravně - bezpečnostního 
zábradlí musí být z hlediska technologických postupů 
při výrobě a montáži provedeny obecně podle kap. 19 
TKP a TP 84.

Osazování a montáž zábradlí musí být provedeno podle 
STŘ S 6.2. Pokud se jedná o zábradlí s lanem v madle, 
které je na mostě součástí systému svodidel „německého 
typu“, provádí se jeho osazení a montáž podle TP 63 
a technických a dodacích podmínek pro jednotlivé 
schválené typy svodidel.

Při provádění zábradlí na tělese pozemní komunikace se 
postupuje podle dokumentace stavby. Zábradlí se osadí 
do správné linie a výšky, uklínuje se a zabetonuje beto
nem minimálně C20/25 (dřevěné klíny je nutno pak 
odstranit). Po definitivním osazení se provede případná 
obnova nátěrového systému podle zásad uvedených 
v dokumentaci v souladu s TP 84. Povolené odstíny 
vrchních nátěrů jsou uvedeny ve STŘ S 6.2.

Laminátový kryt dopravně - bezpečnostního zábradlí 
proti ostřiku chodců se upevňuje k vodorovné nebo svis
lé 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.

11.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

11.4.1 Ocelové svodidlo

Pro dodávky, skladování a průkazní zkoušky platí obec
ně kap. 19 TKP.

Ocelová svodidla jsou dodávána v kompletní sestavě 
včetně spojovacího a nosného materiálu. Součásti svo
didel musí být nové a musí odpovídat u svodidel „ně
meckého typu“ TP 63 a technickým a dodacím 
podmínkám pro jednotlivé schválené typy svodidel, u 
svodidel „NHKG“ TP Ocelové svodidlo, STŘ S 6.2 
a TSm pro osazování svodidel a u dalších typů přísluš
ným TP schváleným MDS a/nebo ZTKP. Kvalita všech 
dílů musí být prokázána prohlášením shody (osvědče
ním o jakosti).

Skladování svodnic a ostatních dílů svodidel nebo zá
bradelních svodidel musí být prováděno tak, aby nemoh
lo dojít k jakékoliv deformaci dílů nebo poškození 
zinkového povlaku nebo nátěru.

11.4.2 Betonové svodidlo

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky betono
vých svodidel platí požadavky kap. 18 TKP. U techno
logie s posuvným bedněním musí zhotovitel provést 
zkušební úsek, na němž se ověří jednotlivé technologic
ké a kvalitativní požadavky.

11.4.3 Zábradelní svodidlo

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky všech typů 
zábradelních svodidel platí čl. 11.4.1 a 11.4.2 této kapi
toly TKP.

11.4.4 Zábradlí

Ocelové ochranné a dopravně - bezpečnostní zábradlí se 
dodává v kompletní sestavě. Kvalita všech dílů musí být 
prokázána prohlášením shody (osvědčením o jakosti).

11.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky ocelových svodi
del, zábradlí a ocelových částí zábradelních svodidel se 
provádí obecně podle požadavků kap. 19 TKP.

Odebrání vzorků a kontrolní zkoušky betonu se provádí 
podle požadavků kap. 18 TKP v rozsahu jako pro beto
náž říms. U prefabrikovaných svodidel se dílce musí 
dodávat s osvědčením o jakosti a kompletnosti dodávky 
včetně předložení dokladu o výsledcích zkoušek.
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11.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Pro přípustné odchylky platí obecně v případě ocelo
vých svodidel a zábradlí kap. 19 TKP a v případě beto
nových svodidel kap. 18 TKP.

Přípustné výškové a směrové odchylky od hodnot sta
novených v dokumentaci stavby jsou vyjádřeny jako 
povolené tolerance. V tolerancích je zahrnuta přesnost 
měření.

11.6.1 Svodidlo

Výškové a směrové odchylky:

- výšková přesnost svodidlových pásnic a horního po
vrchu betonových svodidel je povolena v toleranci 

± 10 mm,

- směrová přesnost líce svodidlových pásnic a líce 
betonových svodidel je povolena v toleranci 

± 25 mm.

11.6.2 Zábradlí a zábradelní svodidlo

Výškové a směrové odchylky:

- výšková a směrová přesnost osazení horního madla 
zábradlí a zábradelního svodidla je povolena v tole

ranci ±10 mm s tím, že musí být zachován plynulý 
průběh.

11.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

11.7.1 Ocelová svodidla

Klimatická omezení pro svařování ocelových svodidel 
jsou uvedena v kap. 19 TKP.

Osazování svodidel do silničního tělesa lze provádět za 
každého počasí, pokud není zemina, do které se osazují 
sloupky zmrzlá nebo rozbředlá. Betonáž základů za 
nízkých a záporných teplot musí být v souladu s poža
davky kap. 18 TKP.

Při osazování svodidel na opěrných zdech a mostech je 
nutno dodržet čl. 12 ČSN 73 2400 a zásady klima
tických omezení uvedených v kap. 18 TKP.

Klimatické podmínky pro provádění ochranných povla
ků určuje TP 84 nebo příslušné technické prováděcí 
předpisy pro jednotlivé druhy ochranných systémů.

11.7.2 Betonová svodidla

Klimatická omezení pro provádění betonových svodidel 
stanovuje kap. 18 TKP.

11.7.3 Zábradelní svodidla

Podle druhu hmot platí pro zábradelní svodidla klima
tická omezení podle čl. 11.7.1 a 11.7.2 této kapitoly 
TKP.

11.7.4 Zábradlí

Pro osazování zábradlí platí stejná klimatická omezení 
jako pro osazování ocelových svodidel.

11.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel 
stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality prací. 
Její součástí je přehled všech měření, výsledků zkoušek 
a kontrol.

Odsouhlasení těch částí stavby, které budou po jejím 
dokončení nepřístupné, musí být provedeno před jejich 
zakrytím.

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá ko
pii zhotoviteli a následnému správci. Podkladem je 
zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zhotovitelem 
a závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele a vý
sledky zkoušek a měření objednatele.

11.8.1 Ocelové svodidlo

Směrové a výškové vedení ocelových svodidel musí být 
plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti staveb
ního dozoru. Při odsouhlasení a převzetí prací se zkon
troluje dodržení směrové a výškové přesnosti provedení 
svodnic a provedení konstrukce podle dokumentace.

Ve spojích ocelových částí se kromě dilatačních kusů 
nesmí vyskytovat žádné neupevněné šrouby. Šrouby 
upevnění svodidlových pásnic nesmí být osazeny v kraj
ních polohách podélných otvorů. Zkontroluje se podle 
dokumentace, ČSN a TP zejména:

- správné překrývání pásnic svodidel ve směru jízdy 
na přilehlém jízdním pruhu,

- správné ukončení svodidel,

- vzdálenost sloupků a instalace distančních dílů.

U komunikací opatřených obrubníky se zkontroluje do
držení vzdálenosti od hrany obrubníku podle dokumen
tace.

Na mostech opatřených ochranou proti účinku bludných 
elektrických proudů se zkontroluje nad mostními závěry 
vzduchová mezera nebo izolační oddělení svodidel nebo 
zábradelních svodidel (viz. VL4 a směrnice „Záklaní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty PK“).

Poškození protikorozní ochrany pásnic a ostatních dílů 
je nutno zamezit. Oprava poškozených částí je možná 
pouze kompatibilním systémem s odpovídající život
ností. Tloušťka povlaku a jeho přilnavost se zkouší podle 
TP 84.

11.8.2 Betonové svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí betonových svodidel platí 
obecně požadavky kap. 18 TKP.

Navíc se zkontroluje dodržení směrové a výškové přes
nosti horní a lícní plochy svodidel. Směrové a výškové
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vedení betonových svodidel musí být plynulé bez vidi
telných zlomů ke spokojenosti stavebního dozoru.

11.8.3 Zábradelní svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí platí čl. 11.8.1 a 11.8.2 této 
kapitoly TKP.

Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou přes
nost provedení madla.

11.8.4 Zábradlí

Směrové a výškové vedení horní hrany madla zábradlí 
musí být plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti 
stavebního dozoru. Při odsouhlasení a převzetí prací se 
zkontroluje přesnost směrového a výškového vedení 
horního madla zábradlí. U komunikací opatřených ob
rubníky se zkontroluje dodržení vzdálenosti od hrany 
obrubníku podle dokumentace.

Všechny šroubové spoje musí být řádně utaženy. Poško
zení kovového povlaku nebo nátěru je nutno zamezit. 
Pro jejich opravy platí stejné zásady jako u svodidel. 
Rovněž zkoušení ochranného povlaku se provádí stejný
mi metodami jako u svodidel.

U mostů opatřených ochranou proti účinku bludných 
elektrických proudů se nad mostními závěry zkontrolují 
vzduchové mezery nebo izolační oddělení zábradlí (viz 
VL4 a Směrnice - čl. 11.8.1 TKP).

U zábradlí s lanem v madle je nutno navíc zkontrolovat 
napnutí a upevnění lana.

11.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

11.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP. Zvláštní 
požadavky nejsou požadovány.

Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stano
vené dokumentací a stavebním povolením. Zvláštní po
zornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení 
stavebních strojů s přihlédnutím k charakteru okolní zá
stavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodnění odpadů postupovat zejména v souladu s naříze
ním vlády 513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb. a 238/91 
Sb.

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)

- změna 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 ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků. Vizuální 
stanovení čistoty povrchu

ČSN ISO 8502 Metody stanovení čistoty povrchu.
ČSN ISO 8504 Příprava ocelových podkladů před 

aplikací nátěrů a podobných pro
duktů

ČSN ISO 9223 Korozní agesivita atmosféry. 
Klasifikace

ČSN 03 8551 - 1984 Ochrana proti korozi. Žárově stří

kané povlaky zinkové a hliníko
vé. Označování, technické poža
davky 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 

all 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 

all 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 Označení a 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)

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 betonových 

konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
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ČSN 73 2601

ČSN 73 2603 

ČSN 73 3050

ČSN 73 6101

ČSN 73 6110

ČSN 73 6201 

ČSN 73 6205

ČSN 73 6206

■ změna c (1.4.1991)
• změna 4 (11/92)
- 1988 Provádění ocelových konstrukcí

(1.7.1989)
• změna a (1.10.1990)
■ změna 2 (1.9.1994)
- 1996 Provádění ocelových mostních

konstrukcí (1.1.1996)
- 1986 Zemné práce. Všeobené ustano

venia (1.9.1987)
• změna a (1.5.1991)
- 1985 Projektování silnic a dálnic

(1.7.1986)
• změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)
■ změna 3 (8/94)
■ změna 4 (8/95)
- 1986 Projektování místních komuni

kací (1.7.1987)
• změna 1 (6/95)
- 1994 Projektování mostních objektů

(1.2.1995)
- 1984 Navrhování ocelových mostních

konstrukcí (1.5.1987)
- změna a (2/87)
- změna b (12/86)
- změna c (9/89)
-1971 Navrhování betonových a železo

betonových mostních konstrukcí 
(1.6.1972)

- změna a (10/89)
- změna 2 (10/94)

ČSN 73 6207 - 1993 Navrhování mostních konstrukcí 
z předpjatého betonu 
(1.10.1993)

ČSN P ENV 206 - 1992 Beton. Vlastnosti, výroba, 
ukládání a kritéria (1.10.1992)

11.11.2 Související předpisy

TP 59 Zatížení a navrhování svodidel, 1994
TP 60 Zkoušení a schvalování svodidel, 1994
TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích, 

1994
Sm Betonové svodidlo, 1993
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

1996
TP Ocelové silniční svodidlo, 1975
STŘ S 6.2 Bezpečnostní zařízení, 1989
TSm pro osazování svodidel, 1990
TSm V - 706 Vybavení mostů a součásti nosné kon

strukce mostů, 1986
Sm Základní ochranná opatření pro omezení vlivů

bludných proudů na mostní ob
jekty pozemních komunikací, 
1992

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 4 - 
Mosty, 1995, 1997
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