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11.1 ÚVOD

11.1.1 Všeobecně

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

Tato kapitola technických kvalitativních podmínek obsa
huje požadavky objednatele stavby na materiály, techno
logické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek 
při výstavbě, opravách a údržbě ocelových, lanových, be
tonových a zábradelních svodidel, ochranného a doprav
ně bezpečnostního zábradlí na pozemních komunikacích 
včetně mostů a dalších silničních objektů.

Stanovení druhu konstrukce svodidel a zábradlí, jejich 
prostorové polohy, členění a rozměrů určuje dokumen
tace stavby, která musí být vypracována v souladu 
s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
a touto kapitolou TKP.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nej
sou součástí staveb vyžadujících stavební povolení 
a jedná se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací 
práce ve smyslu §14 vyhl. 104/97 Sb., kde postačí pou
ze ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se 
vypracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti 
zjednodušené dokumentace určí objednatel podle ne
zbytných potřeb příslušné stavby případ od případu (viz 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla posta
čí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele 
s potřebným technickým popisem prací, která se ve 
smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Tech
nický popis a podmínky na dodržování kvality musí od
povídat této kapitole TKP, zde uvedených ČSN 
a příslušným technickým předpisům.

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, než práce 
obsažené v této kapitole TKP, je potřebné změnit nebo 
doplnit ustanovení této kapitoly TKP nebo se jedná 
o ojedinělé technické řešení, platí zvláštní technické 
kvalitativní podmínky (dále jen ZTKP).

Návrh a provedení svodidel a zábradlí musí splňovat 
podmínky ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201 
a technických podmínek pro svodidla TP 114, TP 60 (v 
revizi), TP 63, TP 101, TP 106, směrnice Betonové svo
didlo, TSm pro osazování svodidel (v revizi na TP - 
1999), Sborníku technických řešení staveb a jejich částí 
(dále STŘ) S 6.2 a souvisících kapitol TKP č. 18 a 19.

Na pozemních komunikacích musí být použita svodidla 
schválená jako záchytné systémy Ministerstvem dopra
vy a spojů, pokud se nejedná o mostní objekty, opěrné 
zdi, galerie a podjezdy.

Na mostních objektech, na opěrných zdech bez přesy- 
pávky, v galeriích , v podjezdech mostů a u portálů (viz 
čl. 1.1.2TP 114) je možno použít i svodidla příp. zábra- 
delní svodidla „jiná“ navržená individuálně a případně 
doporučená k tomuto účelu MDS ČR (viz TP 114). 
Prostorové uspořádání, návrhové zatížení i konstrukce 
„jiných“ svodidel musí odpovídat příslušným ČSN, TP, 

VL a dokumentaci stavby.

Tato kapitola TKP neplatí pro dočasné silniční záchytné 
systémy (ohrazení stavebních jam a výkopů, provizorní 
vedení dopravy apod.). Tato záchytná zařízení musí spl
ňovat požadavky pro bezpečnost práce podle přísluš
ných předpisů, požadavky TP 114 a 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 tuto kapitolu TKP jsou de
finovány následující další termíny:

a) „Ocelové svodidlo“ znamená kompletní ocelovou 
konstrukci sestavenou ze svodnic, sloupků, distanč
ních dílů, spojovacích pásků, držáků, podložek příp. 
spojek, kotevních prvků atd. Podle svého působení 
při nárazu vozidla se používají ocelová svodidla de- 
formovatelná (poddajná) nebo tuhá (nepoddajná), 
příp. jednostranná nebo oboustranná.

b) „Lanové svodidlo“ znamená kompletní konstrukci 
sestavenou z drátěných lan, ocelových sloupků 
(beraněných, zasunutých do kapes betonových zá
kladů nebo kotvených šrouby do podkladu) 
a betonových kotevních bloků s kotevními rámy 
(koncových a mezilehlých).

c) „Betonové svodidlo“ znamená kompletní betono
vou konstrukci sestavenou z prefabrikovaných 
segmentů a spojovacích dílů (ocelových lan, spojo
vacích 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.

d) „Zábradelní svodidlo“ je ocelové nebo betonové 
svodidlo, 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 zahr
nuje kompletní konstrukci sestavenou ze stejných 
součástí jako ocelové nebo betonové svodidlo, kte
ré je navíc doplněno ocelovým madlem, výplní, 
příp. pletivem nebo madlo tvoří přímo horní plocha 
betonového svodidla.

e) „Ochranné zábradlí (mostní)“ znamená kompletní 
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 plo
chy. Pro zvýšení tuhosti zábradlí příp. zabezpečení 
záchytné funkce pro vozidla může být madlo dopl
něno lanem.

f) „Dopravně bezpečnostní zábradlí (silniční)“ zna
mená kompletní konstrukci sestavenou ze zábra
delních sloupků, madla, výplně příp. kotevních 
prvků a krytu (např. laminátového). Funkcí do
pravně bezpečnostního zábradlí je zabránění vstu
pu chodců do jízdního pásu nebo usměrnění jejich 
pohybu do žádoucích míst.
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g) „Schválené svodidlo“ označuje typ svodidla 
schválený MDS ve smyslu TP 60 (v revizi), TP 114.

h) „Jiné svodidlo“ označuje typ svodidla pŕíp. zábra- 
delního svodidla, jehož konstrukce byla navržena 
podle TP 114, TP 101 a příslušných norem pro na
vrhování konstrukcí a které bylo zařazeno do vzo
rových listů staveb pozemních komunikací VL 4 (a 
tím doporučeno MDS), příp. odsouhlaseno k po
užití na silnicích a dálnicích technickým úsekem 
ŘSD ČR.

i) „Úroveň zadržení svodidla“ je velikost bočního ná
razu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdo
rovat, aniž by došlo k jeho překonání vozidlem. Při 
tom musí být zajištěna požadovaná hodnota prud
kosti nárazu a přijatelnosti chování svodidla i vo
zidla při nárazu. Úroveň zadržení svodidla se 
stanoví podle TP 114 a TP 60 (v revizi), přičemž 
tato úroveň obecně odpovídá funkční třídě svodid
la podle TP 60 (v revizi).

11.1.3 Způsobilost

Svodidla a zábradlí může provádět zhotovitel tj. právnic
ká nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro pro
vádění stavebních prací (živnostenské listy, autorizace) 
a současně musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti 
při provádění svodidel a zábradlí podle metodického po
kynu RSJ - PK pro oblast 2.2.2 - provádění silničních 
a stavebních prací. Zhotovitel je povinen prokázat, že dis
ponuje potřebným počtem pracovníků předepsané kvali
fikace a potřebným technicky způsobilým strojním 
a dalším vybavením. Zkušenost s prováděným prací pod
le této kapitoly TKP prokazuje organizace také referenč
ním listem provedených prací stejného nebo podobného 
zaměření. Zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost 
zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, které 
mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele, kteří realizují instalaci svodidel 
a zábradlí, musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé 
odborné technické a dělnické profese a musí být vedeni 
odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru, škole
ní, příp. autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je 
zhotovitel povinen na požádání doložit objednate
li/správci stavby.

11.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

11.2.1 Kvalita stavebních výrobků (materiálů, 
stavebních směsí a prvků)

Druh materiálu a typ svodidla a zábradlí určuje doku
mentace stavby nebo objednatel ve specifikaci v soula
du s čl. 11.1.1.

Svodidla a zábradlí patří mezi silniční záchytné systémy 
vytvořené jednotlivými výrobky a prvky, které jsou podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 
považovány za „stanovené výrobky“ (prvky pro záchytné 
systémy pro vozidla a chodce).

U stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí 
nebo prvků) např. kovových konstrukčních profilů, lan, 
betonářské a předpínací výztuže, spojovacích a kotev
ních prostředků, stavebních dílců, skla atd., které se po
užijí pro zhotovení svodidel a zábradlí jednotlivě a jsou 
uvedeny ve „stanovených výrobcích“ (přílohy č. 2 až 5 
nařízení vlády), musí zhotovitel předem doložit objed
nateli / správci stavby jakost použitých materiálů podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/97 Sb. pro
hlášením o shodě včetně protokolů s výsledky zkoušek 
výrobků a prvků pro svodidla a zábradlí a jejich hodno
cení posouzením splnění kvalitativních parametrů podle 
příslušných ČSN, TP, této kapitoly TKP a dále podle 
schvalovacího protokolu MDS. Dále musí zhotovitel 
doložit doklady o splnění případných zvýšených a dal
ších technických požadavků dle ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité pro realizaci svodidel 
a zábradlí, které nejsou mezi „stanovenými výrobky“ 
musí být před dodávkou na stavbu doloženy prohláše
ním shody včetně protokolů s výsledky všech požadova
ných zkoušek a posouzením splnění kvalitativních 
požadavků podle dokumentace stavby, příslušných 
ČSN, technických podmínek a předpisů (viz 11.1.1), 
uvedených v této kapitole a souvisících kapitolách TKP 
(viz 11.1.1) a musí být v souladu se základními technic
kými požadavky na stavební výrobky uvedenými v přílo
ze 1 nařízení vlády č. 178/97 Sb. Podrobnosti postupu 
posouzení shody a příslušné dokumenty stanovuje meto
dický pokyn RSJ-PK pro oblast 2.3.2 Ostatní výrobky.

Zkoušky stavebních výrobků předepsané v příslušných 
technických předpisech a TKP (viz 11.1.1) musí být 
v procesu dokazování shody respektovány.

Svodidla jako silniční záchytné systémy jsou schvalová
ny a povolovány k používání výlučně MDS, a to v soula
du s ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, TP 114 a TP 60 
(v revizi).

POZNÁMKA: Nárazové zkoušky podle ČSN EN 1317-2 (73 
7001) jako podklad pro stanovení úrovně zadržení svo
didla, budou prováděny na základě rozhodnutí MDS 
v rámci schvalovacího řízení svodidla pouze v odůvod
něných případech, a to především u deformovatelných 
(poddajných) systémů (ocelová svodidla, lanová svodid
la, příp. posuvná betonová prefabrikovaná svodidla), je
jichž působení není možno spolehlivě posoudit statickým 
výpočtem.

11.2.2 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 zařazu
jí do skupiny C podle ČSN 73 2601 a konstrukční ocel 
musí být nejméně třídy S 235. Protikorozní ochrana oce
lových prvků se provede podle dokumentace stavby 
v závislosti na základním korozním zatížení (C3 nebo 
C4), přičemž je předepsána minimální životnost ochran
ného systému 15 let a požadavky na předúpravu základ
ního materiálu, druh ochranného systému a jeho 
tloušťku stanovuje kapitola 19 TKP - příloha 3 a TP 84. 
Uvedené předpisy určují také podmínky pro protikoroz-
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ní ochranu spojovacího materiálu, ploch ve styku s beto
nem a dodatečných ocelových kotev do betonu. (Šrouby 
pro spojování svodidla mají tloušťku povlaku ze žárové
ho nebo jinou vhodnou technologií naneseného zinku, 
minimálně 40pm).

Všechny prvky ocelového svodidla NH 3 (německý sys
tém) musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpo
vídat TP 63, technickému předpisu výrobce a přehledným 
listům pro navrhování.

Všechny prvky ocelového svodidla NH 4 (český sys
tém) musí svými rozměry a kvalitou materiálu odpoví
dat TSm pro osazování svodidel (v revizi na TP - 1999) 
a technickému předpisu výrobce. Tam, kde je předepsá
no užití vodorovné výplně svodidel NH 4, použijí se 
schválené typy vodorovných výplní uvedené v STŘ 
S 6.2.

Pro neuvedené typy ocelových svodidel platí navíc pří
slušné TP schválené MDS, dokumentace stavby a příp. 
ZTKP.

Na mostech musí ocelová svodidla odpovídat také poža
davkům uvedeným ve VL 4.

11.2.3 Lanové svodidlo

Lanové svodidlo musí odpovídat z hlediska materiálu 
pro jeho konstrukci a materiálu pro ochranu proti korozi 
obecně požadavkům kapitoly 19 TKP a TP 84. Kon
strukce lanových svodidel se zařazuje do skupiny C 
podleČSN 73 2601 a konstrukční ocel musí být nejméně 
třídy S 235. Protikorozní ochrana prvků lanového svo
didla se provádí podle dokumentace stavby v závislosti 
na základním korozním zatížení (C3 nebo C4) přičemž 
je předepsána minimální životnost konstrukce 30 let, 
minimální životnost ochranného systému 15 let a poža
davky na předúpravu základního materiálu a tloušťku 
ochranného systému stanovuje TP 106 a kapitola 19 
TKP - příloha 3 a TP 84. Uvedené předpisy určují také 
podmínky protikorozní ochrany spojovacího materiálu 
a ploch ve styku s betonem (šrouby pro spojování svo
didla mají tloušťku povlaku ze žárového nebo jinou 
vhodnou technologií naneseného zinku minimálně 
40pm).

Všechny prvky lanového svodidla musí svými rozměry 
a kvalitou materiálu odpovídat TP 106, technickému 
předpisu výrobce a dokumentaci. Pevnostní třída betonu 
základů sloupků musí být nejméně C 12/15 a kotevních 
bloků nejméně C 16/20, přičemž beton musí být odolný 
pro stupeň agresivity nejméně 2bb podle ČSN 73 6206 
(v případě použití chemických rozmrazovacích látek 
musí být pevnostní třída betonu základů kotevních blo
ků C 20/25 - 3b).

Na mostech musí lanová svodidla odpovídat také poža
davkům VL 4.

11.2.4 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 prefabrikova
ných svodidel je nejméně C 30/37 a monolitických svo
didel nejméně C -/28. Minimální tloušťka krycí vrstvy 
betonu musí být 40 mm (viz kap. 18 TKP).

Všechny prvky prefabrikovaných betonových svodidel 
musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpoví
dat směrnici „Betonové svodidlo“, technickým předpi
sům výrobce a přehledným listům pro navrhování 
jednotlivých schválených typů. Protikorozní ochrana 
spojovacích zámků a tyčí musí vyhovovat požadavkům 
kapitoly 19 TKP - příloha 3 a TP 84. Zabetonované části 
ocelových prvků musí být do hloubky 50 mm chráněny 
zvláštním způsobem (viz kap. 18 TKP). Závity spojova
cích tyčí mají tloušťku povlaku ze žárového nebo jinou 
vhodnou technologií naneseného zinku, minimálně 
40pm a musí být proveden i vrchní ochranný nátěr.

Monolitická betonová svodidla musí svým tvarem 
a kvalitou materiálu odpovídat směrnici „Betonové svo
didlo“ a jejich konstrukci příp. zakotvení do podkladu 
stanoví dokumentace.

Na mostech musí betonová svodidla odpovídat také po
žadavkům VL 4.

11.2.5 Zábradelní svodidlo

Všechny typy zábradeiních svodidel (betonových, oce
lových, kombinovaných) musí odpovídat z hlediska ma
teriálu pro jejich konstrukci obecně ustanovením čl.
11.2.2 a 11.2.4 této kapitoly TKP.

Všechny prvky zábradeiních svodidel musí navíc svými 
rozměry a kvalitou materiálu odpovídat schválené do
kumentaci jednotlivých typů.

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

11.2.6 Ochranné zábradlí

Všechny typy ochranného zábradlí musí odpovídal 
z hlediska materiálu a protikorozní ochrany požadav
kům prvního odstavce čl. 11.2.2.

Všechny prvky ochranného zábradlí musí kvalitou ma
teriálu i rozměry odpovídat také požadavkům STŘ 
S 6.2. Pokud se použije pletivo, musí být z nekorodují- 
cích materiálů nebo lze použít pozinkované pletivo 
s ochranným povlakem PVC s oky rozměru nejvíce 
40/40mm.

Pokud je nutno osadit za ocelovým svodidlem NH 3 (ně
mecký systém) 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.

11.2.7 Dopravně - bezpečnostní zábradlí

Pro všechny prvky dopravně - bezpečnostního zábradlí 
platí ustanovení čl. 11.2.6 této kapitoly TKP.
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11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

11.3.1 Obecně

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis k odsouhlasení objednateli / správci 
stavby, pokud není technologický postup prací obsažen 
v dokumentaci, příp. specifikaci objednatele.

Technologický předpis zhotovitele příp. dokumentace 
musí respektovat technický předpis výrobce pro jednot
livé schválené typy svodidel a zábradlí.

Zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl spl
něn požadavek na umístění podle dokumentace stavby 
a na plynulý směrový a výškový průběh svodnic ocelo
vých svodidel, lan lanových svodidel, horních hran 
a líce betonových svodidel a madla zábradelních svodi
del a zábradlí (viz 11.6 této kapitoly TKP).

V případě svodidel na přejezdech středního dělícího 
pásu směrově rozdělených komunikací musí být stano
ven i technologický postup pro demontáž svodidla.

11.3.2 Ocelové svodidlo

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

Osazování, montáž i ukončení svodidel NH 3 (německý 
systém) musí být prováděno podle TP 63, technického 
předpisu výrobce pro jednotlivé schválené typy, techno
logického předpisu zhotovitele a dokumentace. Podle 
požadované třídy úrovně zadržení se na pozemních ko
munikacích mimo mosty používají jednostranná nebo 
oboustranná svodidla nebo distanční svodidla a na mos
tech jednostranná nebo oboustranná distanční svodidla 
příp. oboustranná svodidla. Vzdálenost sloupků i jejich 
kotvení do násypu, betonového nebo ocelového podkla
du stanoví dokumentace v souladu s TP 63.

Osazování, montáž a ukončení ocelových svodidel NH 
4 (český systém) musí být prováděno podle zásad uve
dených v STŘ S 6.2, TSm pro osazování svodidel (v re
vizi na TP - 1999), VL 4 a technického předpisu 
výrobce, technického předpisu zhotovitele a dokumen
tace. Kotvení sloupků svodidel je nutno provádět podle 
zásad uvedených v TSm pro osazování svodidel (v revi
zi na TP) 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 pro
vede případná obnova ochranného systému podle zásad 
uvedených v dokumentaci v souladu s TP 84. Povolené 
odstíny vrchního nátěru jsou uvedeny v STŘ S 6.2.

Pro neuvedené typy ocelových svodidel platí navíc pří
slušné TP schválené MDS, dokumentace stavby a příp. 
ZTKP.

11.3.3 Lanové svodidlo

Osazování, montáž i ukončení lanových svodidel musí 
být prováděno podle TP 106, technického předpisu vý

robce, technologického předpisu zhotovitele a doku
mentace. Vzdálenost sloupků a způsob jejich kotvení, 
právě tak jako umístění a provedení betonových kotev
ních bloků stanoví dokumentace. Způsob montáže lan 
a velikost napínací síly v lánech stanoví dokumentace 
v souladu s TP 106.

Povrchovou úpravu dílů lanového svodidla, skladbu 
ochranného systému i postup provádění určuje doku
mentace v souladu s TP 84, kapitolou 19 TKPaTP 106.

Technologické postupy prací při provádění betonových 
základů sloupků a betonových kotevních bloků musí od
povídat požadavkům TP 106 a kapitoly 18 TKP.

11.3.4 Betonové svodidlo

Všechny typy betonových svodidel musí odpovídat 
z hlediska technologických postupů prací při výrobě 
prvků příp. při zhotovení monolitického svodidla obec
ně požadavkům kap. 18 TKP.

Montáž a uložení prefabrikovaných svodidel (spoje
ných volným zámkem, tyčí nebo spínaných lany) musí 
být navíc provedena podle směrnice „Betonové svodid
lo“, podle technických předpisů výrobce, technologic
kého předpisu zhotovitele a dokumentace. U posuvných 
prefabrikovaných svodidel se jejich segmenty ukládají 
volně na asfaltový nebo betonový povrch příp. na beto
nové prahy, které musí být provedeny i za rubem svo
didla v závislosti na maximálním příčném posunu. 
Povrch podkladu musí být čistý bez větších nerovností; 
jeho nerovnosti v podélném směru smějí být maximálně 
6mm pod 4metrovou latí.

Koncové části svodidel na přejezdech středního dělícího 
pásuje možné ukládat na nestmelený podklad.

Monolitická svodidla se betonují na místě do bednění 
(pevného nebo posuvného) a tvar jejich líce musí odpoví
dat směrnici „Betonové svodidlo“. Při realizaci monoli
tických svodidel musí být dodrženy v dokumentaci 
uvedené vzdálenosti dilatačních spar a jejich šířky. Pod
kladem monolitických svodidel je asfaltová nebo betono
vá konstrukční vrstva nebo úprava podle dokumentace. 
V případě neposu vných svodidel musí být jej ich ukotvení 
provedeno podle dokumentace.

11.3.5 Zábradelní svodidlo

Všechny typy zábradelních svodidel musí odpovídat 
z hlediska technologických postupů čl. 11.3.2 a 11.3.4 
této kapitoly TKP, dokumentaci a VL 4.

11.3.6 Zábradlí

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

Osazování a montáž zábradlí musí být provedeno podle 
STŘ S 6.2 a VL 4. Pokud se jedná o zábradlí s lanem 
v madle, které je na mostě součástí svodidel NH 3 (ně
mecký systém), provádí se jeho osazení a montáž podle
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TP 63, technického předpisu výrobce, technologického 
předpisu zhotovitele a dokumentace.

Při provádění zábradlí na tělese pozemní komunikace se 
postupuje podle dokumentace stavby nebo specifikace 
objednatele. Zábradlí se osadí do správné směrové i výš
kové polohy, uklínuje se a zabetonuje betonem mini
málně C 20/25 (dřevěné klíny je nutno pak odstranit). Po 
definitivním osazení se provede případná obnova 
ochranného systému podle zásad uvedených v doku
mentaci v souladu s TP 84. Povolené odstíny vrchních 
nátěrů jsou uvedeny v STŘ S6.2.

Kryt dopravně bezpečnostního zábradlí proti ostřiku 
chodců (např. laminátový) se upevňuje k vodorovné 
nebo svislé výplni zábradlí podle požadavků uvedených 
v STŘ S 6.2. Pro upevnění krytů lze použít pouze poko
vovaný spojovací materiál v souladu s TP 84. Stykování 
krytů zábradlí se musí provádět ve směru jízdy na přileh
lém jízdním pruhu.

11.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

11.4.1 Obecně

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ných výrobků tak, aby ve výrobně a na staveništi byly 
k dispozici jen materiály, které odpovídají požadavkům 
smlouvy o dílo (vizkap. 1TKP-Všeobecně, čl. 1.5.1).

Dodávka svodidel nebo zábradlí na stavbu se realizuje 
převzetím zásilky zhotovitelem ve výrobně nebo od pře
pravce. Zásilka musí být provázena dodacím listem, ve 
kterém musí být zejména:

- číslo a datum vystavení,

- název a adresa výrobce / dovozce nebo distributora,
- název a sídlo odběratele,
- místo určení dodávky,
- předmět dodávky a jakostní třída,
- hmotnost dodávky, počet kusů apod.,

- popř. další požadované údaje.

Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena nebo neúplná 
a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí s údaji 
uvedenými v dodacím listě.

Pokud nebylo u „stanovených výrobků“ předem předá
no prohlášení o shodě podle § 11 nařízení vlády č. 
178/97 Sb., musí být předáno nejpozději s dodacím lis
tem první dodávky. Také pro ostatní dodávané stavební 
výrobky, pro které nebyly předem předloženy doklady 
podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti 2.3.2 Os
tatní výrobky, musí být tyty doklady předloženy nejpoz- 
ději s dodacím listem první dodávky. Podrobné 
podmínky viz čl. 11.2.1 této kapitoly TKP.

Průkazní zkoušky materiálů, stavebních výrobků a prv
ků svodidel a zábradlí podle příslušných kapitol TKP 
zajišťuje zhotovitel, přičemž protokoly s výsledky zkou
šek a posouzení splnění kvalitativních parametrů podle 
příslušných ČSN, TP a této kapitoly TKP, příp. doklad 
o splnění zvýšených a dalších technických požadavků 
dle ZTKPjsou přílohou prohlášení o shodě.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti 
2.2.1 - Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem / správcem stavby.

POZNÁMKA: Nárazové zkoušky svodidel nejsou předmětem 
průkazních zkoušek zajišťovaných zhotovitelem stavby.

11.4.2 Ocelové svodidlo

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

Ocelová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího 
a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové 
a musí odpovídat dokumentaci a technickým předpisům 
výrobce a u svodidel NH 3 (německý systém) TP 63, 
u svodidel NH 4 (český systém) STŘ S 6.2 a TSm pro 
osazování svodidel (v revizi na TP- 1999) a u dalších 
typů příslušným TP schváleným MDS, dokumentaci 
stavby a příp. ZTKP.

Skladování svodnic a ostatních dílů svodidel nebo zá- 
bradelních svodidel musí být prováděno tak, aby ne
mohlo dojít k jakékoli deformaci dílů nebo poškození 
ochranného systému.

11.4.3 Lanové svodidlo

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

Lanová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího 
a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové 
a musí odpovídat TP 106, technickému předpisu výrob
ce a dokumentaci.

Skladování lan a ostatních dílů svodidla musí být prová
děno tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv deformaci nebo 
poškození ochranného povlaku. Lana mají být navinuta 
na bubnu o průměru nejméně 0,45m.

11.4.4 Betonové svodidlo

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky betono
vých svodidel platí také požadavky kap. 18 TKP a pří
padně zvláštní požadavky uvedené v dokumentaci.

U technologie s posuvným bedněním musí zhotovitel 
provést zkušební úsek, na němž se ověří jednotlivé tech
nologické a kvalitativní požadavky. Podmínky (rozsah) 
zkušebního úseku stanoví dokumentace stavby, příp. 
ZTKP.

11.4.5 Zábradelní svodidlo

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky všech typů 
zábradelních svodidel platí čl. 11.4.2 a 11.4.4 této kapi
toly TKP.

11.4.6 Zábradlí

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového 
ochranného a dopravně-bezpečnostního zábradlí platí 
požadavky podle čl. 11.4.1.
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11.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

11.5.1 Obecně
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiště
ní, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot, směsí a ho
tové úpravy odpovídají smluvním požadavkům 
(zejména TKP a ZTKP), prohlášením o shodě a průkaz
ním zkouškám. Zhotovitel je povinen zajistit provádění 
kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu (viz čl. 
11.5.2). Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí 
stavebního deníku a dokladu pro převzetí prací.

Zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí 
podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti 2.2.1 - 
Zkušebnictví. Tato laboratoř musí být odsouhlasena ob
jednatelem / správcem stavby. Objednateli / správci 
stavby nebojím pověřené osobě musí zhotovitel umož
nit přístup do laboratoří, na staveniště a do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem / správcem sklad
by čas a místo zkoušky. Objednatel / správce stavby sdě
lí nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky 
zúčastnit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhoto
vitel zkoušku provést. Poté předá objednateli / správci 
stavby výsledky zkoušek písemně a ten je musí považo
vat za správné.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti výsledku zkoušek zhotovitele je oprávněn prová
dět objednatel zkoušky podle vlastního systému 
kontroly jakosti (viz Všeobecné dodací podmínky). 
Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní laboratoři neboje 
zadává u jiné nezávislé laboratoře. Pro hrazení nákladů 
na odběr vzorků a na zkoušky platí příslušné články 
Všeobecných dodacích podmínek (čl. 36.1 a další) uve
dené též v kap. 1 TKP - Všeobecně.

11.5.2 Svodidla a zábradlí

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

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky betonových svo
didel a betonu základů ostatních svodidel se provádí 
podle požadavků kap. 18 TKP v rozsahu jako pro beto
náž říms.

11.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

11.6.1 Obecně

Pro přípustné odchylky platí obecně v případě ocelo
vých svodidel a zábradlí kap. 19 TKP a v případě beto
nových svodidel kap. 18 TKP. V případě lanových 
svodidel jsou výrobní a montážní tolerance stanoveny 
vTP 106.

Přípustné výškové a směrové odchylky od hodnot stano
vených v dokumentaci stavby případně ve specifikaci 
objednatele jsou vyjádřeny jako povolené tolerance. 
V tolerancích je zahrnuta přesnost měření.

11.6.2 Svodidla

Výškové a směrové odchylky:

- výšková přesnost ocelových svodnic a horního povr
chu betonových svodidel je povolena v toleranci 
±10 mm,

- výšková přesnost lan lanového svodidla je povolena 
v toleranci ± 30 mm,

- směrová přesnost líce ocelových svodnic, lan a líce be
tonových svodidel je povolena v toleranci ± 25 mm.

Navíc musí být zachován plynulý průběh svodidla.

11.6.3 Zábradlí a zábradelní svodidla

Výškové a směrové odchylky:

- výšková přesnost horního madla zábradlí a zábradel- 
ního svodidla je povolena v toleranci ±10mm a smě
rová přesnost v toleranci ±25mm 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 níz
kých a záporných teplot musí být v souladu s požadavky 
kap. 18 TKP.

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

Klimatické podmínky pro provádění protikorozní 
ochrany určuje TP 84 nebo příslušné technické provádě
cí předpisy pro jednotlivé druhy ochranných systémů.

11.7.2 Lanová svodidla

Pro klimatická omezení při provádění lanových svodi
del platí čl. 11.7.1.

11.7.3 Betonová svodidla

Klimatická omezení pro provádění betonových svodi
del stanovuje kap. 18 TKP.

11.7.4 Zábradelní svodidla

Podle druhu hmot platí pro zábradelní svodidla klima
tická omezení podle čl. 11.7.1 a 11.7.3 této kapitoly 
TKP.

11.7.5 Zábradlí

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



11.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

11.8.1 Odsouhlasení prací
Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli / správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se přikládají doklady prokazující řádné provedení zho- 
tovovacích prací, a to zejména:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy 
o dílo,

- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených výrob
ků podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 
178/1997 Sb.,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona č. 
22/1997 Sb. a metodického pokynu k RSJ- PK v ob
lasti 2.3.2 - Ostatní výrobky,

- výsledky kontrolních měření,

- změřené výměry,
- všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo 

a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem / 
správcem stavby.

Odsouhlasení prací provede objednatel / správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumentace 
a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pe
čovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem / správcem stavby.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

11.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede pro celé dílo (stavba pozemní 
komunikace nebo pouze stavba svodidla/zábradlí) nebo 
pro jeho část ve shodě s požadavkem objednatele, který 
je uveden ve smlouvě o dílo.

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel objednateli / správci stavby přejímací dokla
dy v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu kap. 1 TKP - 
Všeobecně (článek 1.7.2) tj. zejména stavební deník 
a zprávu o hodnocení jakosti díla. Její přílohou je doku
mentace prokazující kvalitu použitých materiálů a pro
tokoly o zkouškách a měřeních.

Objednatel / správce stavby příp. jím pověřená právnic
ká nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení pro
vedených prací a porovnání výsledků s požadavky této 
kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení je také 
výsledek vizuálního posouzení provedeného objednate
lem/správcem stavby, výsledky zkoušek objednatele, 
zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele a vyjádření ob
jednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. Celko
vé hodnocení prací předá objednatel následnému 
správci pozemní komunikace a příp. i zhotoviteli.

11.8.3 Ocelové svodidlo
Směrové a výškové vedení ocelových svodidel musí být 
plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti objedna

tele / správce stavby. Při odsouhlasení a převzetí prací se 
zkontroluje dodržení směrové a výškové přesnosti pro
vedení svodnic a provedení konstrukce podle dokumen
tace případně podle specifikace prací objednatele.

Ve spojích ocelových částí se kromě dilatačních kusů 
nesmí vyskytovat žádné neupevněné šrouby. Šrouby 
upevnění svodnic nesmí být osazeny v krajních polo
hách podélných otvorů. Zkontroluje se podle dokumen
tace, ČSN a TP zejména:

- správné překrývání svodnic ve směru jízdy na přileh
lém jízdním pruhu,

- správné ukončení svodidel,
- vzdálenost sloupků a instalace distančních dílů,

- správné zakotvení sloupků svodidla,
- možnost dilatace svodidla nad mostními závěry,
- opatření svodidla směrovými nástavci nebo ref

lexními odrazkami.

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 
izolační oddělení svodidel nebo zábradelních svodidel 
(viz VL 4 a směrnice „Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
PK“).

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

11.8.4 Lanové svodidlo
Směrové a výškové vedení lanových svodidel musí být 
plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti objedna
tele / správce stavby. Při odsouhlasení a převzetí stavby 
se zkontroluje dodržení směrové a výškové přesnosti lan 
a provedení konstrukce podle dokumentace případně 
podle specifikace prací objednatele.

Podle dokumentace, ČSN a TP 106 se zkontroluje ze

jména:

- poloha betonových kotevních bloků a ocelových ko
tevních rámu (příčné i podélné umístění),

- výšková úroveň povrchu kotevních bloků a horní hra
ny kotevních rámů včetně sklonu horní plochy kotev
ního nosníku a provedení kapsy pro zakotvení lan 
(i z hlediska odvedení vody),

- příčné a podélné umístění sloupků včetně správného 
průřezu (S nebo Z) a typu sloupku (běžný, vychy lova- 
cí apod.),

- svislost a výška sloupků včetně provedení základů 
u sloupků s objímkami nebo kapsami ajejich opatření 
plastikovými krycími zábranami,

- poloha lan (rovnoběžných, proplétaných i pojistných) 
včetně jejich upevnění na kotevní rámy, spojení závi
tovými napínacími spojkami a polohy spojek vzhle
dem ke sloupkům,
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— napínací síly v lánech podie TP 106,
- opatření všech sloupků krycími plastikovými če

pičkami a ve stanovených vzdálenostech čepičkami 
s reflexními odrazkami.

Pokud ve výjimečných případech dojde k poškození 
protikorozní ochrany jednotlivých částí lanového svo
didla, opravuje se kompatibilním systémem s odpovída
jící životností v souladu s TP 84.

11.8.5 Betonové svodidlo

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

Navíc se zkontroluje dodržení směrových a výškových 
tolerancí horní a lícní plochy svodidel a úprava spar dle 
dokumentace. Směrové a výškové vedení betonových 
svodidel musí být plynulé bez viditelných zlomů ke spo
kojenosti objednatele / správce stavby.

Také se zkontroluje opatření svodidla reflexními odraz
kami.

11.10 EKOLOGIE

Přehled obecných požadavků na provádění stavby z hle
diska ekologie je obsažen v kapitole 1 TKP (část 1.11) 
a platí obecně pro provádění veškerých stavebních prací 
na pozemních komunikacích. Pro provádění svodidel 
a zábradlí nejsou uplatňovány žádné zvláštní požadav
ky.

Musí být dodrženy podmínky stanovené dokumentací 
případně specifikaci prací objednatele a stavebním 
povolením. Zvláštní pozornost musí být věnována otáz
ce hlučnosti při nasazení stavebních strojů s ohledem na 
charakter okolní zástavby. Zásadně musí být dodržová
ny časové denní limity zpravidla stanovené místními or
gány hygienické služby.

Při provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 
svodidel a zábradlí je třeba přísně dodržovat zejména zákon 
č. 125/97 Sb. o odpadech včetně prováděcích vyhlášek.

11.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

11.8.6 Zábradelní svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí zábradelních svodidel platí 
podle druhu materiálu čl. 11.8.2 a 11.8.4 této kapitoly 
TKP. Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou 
přesnost provedení svodidla.

11.8.7 Zábradlí

Směrové a výškové vedení horní hrany madla zábradlí 
musí být plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti 
objednatele / správce stavby. Při odsouhlasení a převzetí 
prací se zkontroluje přesnost směrového a výškového 
vedení horního madla zábradlí. U komunikací opatře
ných obrubníky se zkontroluje dodržení vzdálenosti od 
hrany obrubníku podle dokumentace nebo specifikace 
prací objednatele.

Všechny šroubové spoje mimo dilatačních kusů musí 
být řádně utaženy. Poškození protikorozní ochrany je 
nutno zamezit. Pro opravu ochranných systémů platí 
stejné zásady jako u svodidel. Rovněž zkoušení ochran
ného systému se provádí stejnými metodami.

U mostů opatřených ochranou proti účinku bludných 
elektrických proudů se nad mostními závěry zkontroluje 
izolační oddělení zábradlí (viz VL 4 a směrnice „Zá
kladní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty PK“). U zábradlí s lanem 
v madle je nutno navíc zkontrolovat napnutí a upevnění 
lana.

11.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pravidelné sledování deformací se v normálních přípa
dech nepožaduje, pokud to nepředepisuje dokumentace.

Odchylky na konci záruční doby nesmí překročit tole
rance stanovené v 11.6. U lanových svodidel se v polo
vině a na konci záruční doby zkontrolují také napínací 
síly lan.

11.11.1 Související normy
ČSN 03 8220 - 1984 Zásady povrchové úpravy nátě

rem (1.9.1985)
- změna a (1.11.1990)

CSN ISO 8501-1

CSN ISO 8502

CSN ISO 8504

Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. Vi
zuální stanovení čistoty povrchu 
Metody stanovení čistoty povr
chu
Příprava ocelových podkladů 
před aplikací nátěrů a podo
bných produktů

ČSN ISO 9223 Korozní agresivita atmosféry. 

Klasifikace
ČSN 03 8551 - 1984 Ochrana proti korozi. Žárově

stříkané povlaky zinkové a hliní
kové. Označování, technické po
žadavky a metody zkoušek 
(1.1.1986)

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 2400 - 1986 Provádění a kontrola betonových 

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 2601 - 1988 Provádění ocelových konstrukcí 

(1.7.1989)
- změna a (1.10.1990)
- změna 2 (1.9.1994)
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- změna 3 (3/98)
ČSN 73 2603 - 1996 Provádění ocelových mostních 

konstrukcí (1.1.1996)
CSN 73 3050 - 1986 Zemné práce. Všeobecné ustano

venia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 6101 - 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)
- změna 5 (6/98)
- změna 6 (12/98)

ČSN 73 6110 - 1986 Projektování místních komunika

cí (1.7.1987)
- změna 1 (6/95)

ČSN 73 6201 - 1994 Projektování mostních objektů 
(1.2.1995)

- změna 1 (5/96)
ČSN 73 6205 - 1999 Navrhování ocelových mostů 

(3/99)
ČSN 73 6206 - 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)

- změna 1 (1/98)
ČSN P ENV 206 - 1992 Beton. Vlastnosti, výroba, 

ukládání, kriteria (1.10.1992)
ČSN 73 6221 - 1996 Prohlídky a údržba mostů poze

mních komunikací
ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy 

- Část 1 : Terminologie a obec

ná kriteria pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - 

Část 2 : Svodidla - funkční třídy, 

kriteria přijatelnosti nárazových 
zkoušek a zkušební metody

11.11.2 Související předpisy

TP 60 Zkoušení a schvalování svodidel, 1994
(1999 - v revizi)

TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komu
nikacích, 1994

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích, 
1996

TP 84 Protikorozní ochrana ocelových kon
strukcí, 1996

TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů
proti chemickým vlivům, 1996

TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí,
1996

TP 101 Výpočet svodidel, 1998
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komuni

kacích, 1998
TP 114 Zatížení a navrhování svodidel, 1998
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betono-

vých mostů PK, 1999
Sm Betonové svodidlo, 1993
STŘ S 6.2 Bezpečnostní zařízení, 1989

TSm pro osazování svodidel, 1990 (v revizi na TP - 
1999)

Sm Základní ochranná opatření pro omezení vlivů
bludných vlivů na mostní objek
ty pozemních komunikací, 1992, 
1999 revize

Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 4 - 
Mosty, 1998

Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů pozemních komunikací, 
1996

Technologické postupy pro čištění silničního vybave
ní, 1992

Technologické postupy pro nátěry součástí vybavení 
silničních komunikací, 1992

Technologické postupy pro osazování ocelových sil
ničních svodidel, 1992

Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunika
cí (MD ČR 1994 - VD 14/94)

Metodický pokyn RSJ - PK v oblasti 2.2.1 - Zkušeb
nictví (MD ČR 1995 -VD 

23/95, ve znění změny 1996 - 
VD 21 -23/96, změny 1998 - VD 
25/98 a pozdějších změn)

Metodický pokyn RSJ - PK v oblasti 2.2.2 - Provádě
ní silničních a stavebních prací 
(MDS 1996 - VD 21-23/96, ve 
znění změny 1997 - VD 26/97, 
změny 1998 - VD 25/98 a poz
dějších změn)

Metodický pokyn RSJ - PK v oblasti 2.3.2 - Ostatní 
výrobky (MDS 1998-VD 
15/98 ve znění pozdějších změn)

Metodický pokyn RSJ k zavedení RSJ v oboru poze
mních komunikací (MDS 1997- 
VD 26/97 ve znění změny 1998 
- VD 25/98 a pozdějších změn)
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príloha a

OPRAVY A ÚDRŽBA

A.l Úvod

A.1.1 Všeobecně

Tato príloha obsahuje požadavky objednatele na mate
riály, technologické postupy, zkoušení a převzetí výko
nu a dodávek při provádění oprav a údržby ocelových, 
lanových, betonových a zábradelních svodidel, ochran
ného a dopravně-bezpečnostního zábradlí na pozemních 
komunikacích včetně mostů a dalších silničních objek
tů.

Obecně platí pro stanovení polohy, členění, rozměry 
a druh konstrukcí svodidel a zábradlí ustanovení čl. 
11.1.1 této kapitoly TKP.

Návrh a provedení oprav a údržby svodidel a zábradlí 
musí splňovat podmínky ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, 
ČSN 73 6201, ČSN 73 6221, technických podmínek 
TP 114, TP 60 (v revizi), TP 63, TP 88, TP 89, TP 106, TP 
120, Směrnice „Betonové svodidlo“, TSm pro osazování 
svodidel (v revizi na TP - 1999), Sborníku technických 
řešení staveb ajejich částí S 6.2, Technologických postu
pů pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních ko
munikací, Technologických postupů pro osazování 
ocelových silničních svodidel, Technologických postu
pů pro nátěry součástí vybavení silničních komunikací 
a souvisejících kapitol TKP č. 18, 19 a 31.

Při provádění oprav a údržby svodidel a zábradlí musí 
být splněny požadavky na bezpečnost práce podle pří
slušných předpisů, případně požadavky kap. 14 TKP 
(provizorní vedení dopravy příp. dočasná záchytná bez
pečnostní zařízení).

Údržba a opravy se provádějí na základě prohlídek pod
le vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ČSN 73 6221 a vždy po 
poškození svodidel a zábradlí (nárazu vozidla).

A.1.2 Způsobilost

Opravy a údržbu svodidel a zábradlí zajišťuje majetkový 
správce (vlastník) pozemní komunikace vlastními slož
kami nebo prostřednictvím zhotovitele, tj. právnické 
nebo fyzické osoby, která má platné oprávnění pro pro
vádění stavebních prací a splňuje další podmínky podle 
čl. 11.1.3 této kapitoly TKP nebo se musí prokázat refe
rencemi, že stejný druh oprav dříve prováděla.

Pracovníci majetkového správce nebo zhotovitele, kteří 
realizují opravy a údržbu svodidel a zábradlí, musí mít 
potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické 
a dělnické profese a musí být vedeni odborným pracov
níkem (viz čl. 11.1.3 této kapitoly TKP).

A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

A.2.1 Kvalita stavebních výrobků (materiálů, 
stavebních směsí a prvků)

Stavební výrobky použité pro opravy a údržbu svodidel 
a zábradlí musí být dokladovány v souladu se zákonem 
č.22/97 Sb. a nařízením vlády č. 178/97 Sb. (viz čl. 
11.2.1 této kapitoly TKP) příp. podle metodického po
kynu RSJ - PK v oblasti 2.3.2 Ostatní výrobky.

A.2.2 Ocelové svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu konstrukce ocelových 
svodidel a materiály pro ochranu proti korozi musí spl
ňovat podmínky čl. 11.2.2 této kapitoly TKP.

Další požadavky z hlediska volby ochranného systému 
a barevného odstínu stanovují Technologické postupy 
pro nátěry součástí vybavení silničních komunikací 
a STŘ S 6.2.

A.2.3 Lanové svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu konstrukce lanového 
svodidla a materiály pro ochranu proti korozi musí spl
ňovat podmínky čl. 11.2.3 této kapitoly TKP.

Materiály pro opravy a údržbu betonových základů 
sloupků a kotevních bloků musí odpovídat kapitole 18 
a 31 TKP, TP 88, TP 89, příp. TP 120.

A.2.4 Betonové svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu betonového svodidla 
musí splňovat podmínky čl. 11.2.4 této kapitoly TKP.

Materiály (systémy) pro opravu trhlin nebo ochranu 
(opravu) povrchu betonových svodidel musí odpovídat 
požadavkům TP 88, TP 89, příp. TP 120 a TKP kap. 31.

A.2.5 Zábradelní svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu zábradelních svodidel 
musí splňovat podle druhu materiálu podmínky čl. 
A.2.2 a A.2.4.

Další požadavky na materiál pro opravy a údržbu zábra
delních svodidel a materiály pro ochranu proti korozi 
stanovují Technologické postupy pro údržbu a opravy 
mostních objektů pozemních komunikací (část 3).

A.2.6 Zábradlí

Materiály pro opravy a údržbu ochranného i doprav
ně-bezpečnostního zábradlí musí splňovat podmínky 
čl. 11.2.6 a 11.2.7 této kapitoly TKP.

Další požadavky z hlediska volby ochranných systémů 
a barevného odstínu stanovuje Technologický postup
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pro nátěry součástí vybavení silničních komunikací, 
Technologické postupy pro údržbu a opravu mostních 
objektů pozemních komunikací a STŘ S 6.2.

A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

A.3.1 Obecně

Technologické postupy prací při opravách a údržbě svo
didel a zábradlí musí odpovídat požadavkům čl. 11.3.1 
této kapitoly TKP. Při provádění oprav a údržby za ve
řejného provozu na pozemní komunikaci je nutné dodr
žovat ustanovení uvedená v kap. 1 TKP-čl. 1.8.7, 1.8.8 
a 1.9.5.1, DIO a TP 66.

A.3.2 Ocelové svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu ocelových 
svodidel musí splňovat podmínky článku 11.3.2 této ka
pitoly TKP.

Oprava ocelových svodidel se podle výsledků prohlídky 
a rozsahu poškození jednotlivých částí provádí buď vý
měnou nebo opětným použitím po vyrovnání, přičemž 
je nutno opravit vždy protikorozní ochranu v souladu 
s TP 84 a kap. 19 TKP. Při osazování a montáži svodidel 
v rámci opravy se postupuje podle TP 63, STŘ S 6.2, Sm 
pro osazování svodidel (v revizi na TP - 1999), Techno
logických postupů pro osazování ocelových svodidel 
a technických předpisů výrobce pro jednotlivé schvále
né typy.

Podmínky pro čištění ocelových svodidel stanovuje 
Technologický postup pro čištění silničního vybavení. 
Ocelová svodidla se mají čistit 2x ročně (na jaře a na 
podzim).

Údržba ocelových svodidel zahrnuje dále kontrolu, do
tažení, doplnění a opravu všech spojů a kontrolu stavu 
protikorozní ochrany materiálu jednotlivých prvků.

A.3.3 Lanové svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu lanových 
svodidel musí splňovat podmínky čl. 11.3.3 této kapito
ly TKP.

Při opravě lanových svodidel se podle výsledku prohlíd
ky a rozsahu poškození vymění sloupky, případně opra
ví upevnění lan na kotevní rámy a provede se kontrola 
napínací síly v lánech, případně nové napnutí lan. Při vý
měně sloupků zasunutých do kapes musí být vždy osa
zeny na povrch základů krycí zábrany. Po napnutí lan 
musí být na sloupky osazeny čepičky, přičemž ve stano
vených vzdálenostech musí být krycí čepičky opatřeny 
reflexními odrazkami.

Čištění lanových svodidel se provádí analogicky jako 
u ocelových svodidel podle Technologických postupů 
pro čištění silničního vybavení.

Údržba lanových svodidel zahrnuje dále kontrolu uchy
cení lan na sloupcích a jejich upevnění na kotevní rámy, 
kontrolu napnutí lan (při běžných prohlídkách ručně 
a v období dvou let pomocí tenzometru), kontrolu kom
pletnosti konstrukce svodidla a kontrolu stavu protiko

rozní ochrany materiálu. Dále se v rámci údržby prove
dou malé opravy.

A.3.4 Betonové svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu betono
vých svodidel musí splňovat podmínky čl 11.3.4 této ka
pitoly TKP, TP 89, příp. TP 120 a kap. 31 TKP.

Při opravě betonových svodidel se podle výsledků pro
hlídky a rozsahu poškození opraví povrch betonu (viz 
TP 89, TP 120), případně se vymění prefabrikované díly 
svodidla a opraví se jejich spojení.

Údržba betonových svodidel zahrnuje kontrolu stavu 
betonového povrchu, kontrolu spojení prefabrikova
ných dílů, kontrolu stavu protikorozní ochrany ocelo
vých součástí, kontrolu stavu odvodňovacích otvorů 
a jejich vyčištění. Dále se provede čištění povrchu, spar 
a malé opravy svodidel.

A.3.5 Zábradelní svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu zábradel- 
ních svodidel musí splňovat podle druhu materiálu pod
mínky čl. A.3.2 a A.3.4.

Další požadavky na provádění prací při opravách a údrž
bě zábradelních svodidel stanovují Technologické po
stupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních 
komunikací (část 3).

A.3.6 Zábradlí

Technologické postupy pro opravy a údržbu ochranné
ho i dopravně-bezpečnostního zábradlí musí splňovat 
podmínky čl. 11.3.6 této kapitoly TKP.

Další požadavky na provádění prací při opravách a údrž
bě zábradlí stanovují Technologické postupy pro nátěry 
součástí vybavení silničních komunikací, Technologic
ké postupy pro údržbu a opravy mostních objektů a STŘ 
S6.2.

A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky materiálů pro 
opravy a údržbu svodidel a zábradlí musí odpovídat při
měřeně požadavkům části 11.4 této kapitoly TKP. Přes
ný rozsah se dohodne s objednatelem s přihlédnutím 
k rozsahu opravy.

A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky svodidel a zá
bradlí při opravách a údržbě musí odpovídat přiměřeně 
požadavkům části 11.5 této kapitoly TKP. Přesný roz
sah se dohodne s objednatelem s přihlédnutím k rozsahu 
opravy.
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A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky svodidel a zábradlí při opravách 
a údržbě musí odpovídat požadavkům části 11.6 této ka
pitoly TKP.

A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení při opravách a údržbě svodidel 
a zábradlí musí odpovídat požadavkům části 11.7 této 
kapitoly TKP.

A.8 PŘEVZETÍ PRACÍ

Převzetí prací při opravách a údržbě svodidel a zábradlí 
provedených vlastními složkami majetkového správce 
musí být provedeno obecně vedoucím příslušné složky 
majetkového správce na základě Zprávy o hodnocení 
kvality provedených prací.

Pro převzetí prací při opravách a údržbě svodidel a zá
bradlí provedených pro majetkového správce zhotovite
lem (právnickou nebo fyzickou osobou) platí obecně 
požadavky uvedené v čl. 11.8.2 až 11.8.6 této kapitoly 
TKP.

A.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pravidelné sledování deformací po opravách a údržbě 
svodidel a zábradlí se v normálních případech nepoža
duje.

V průběhu silničního provozuje nutno však sledovat de
formace svodidel a zábradlí po nárazu vozidel.

V případě ocelových svodidel se jedná o deformace 
svodnic a sloupků.

V případě lanových svodidel se jedná o deformace 
sloupků příp. o uvolnění lan.

V případě betonových svodidel se jedná o posun volně 
uložených (posuvných) svodidel, příp. o deformace 
a poškození povrchu, spojovacích a kotevních prvků 
svodidel.

A.10 EKOLOGIE

Při provádění prací při opravách a údržbě svodidel a zá
bradlí platí obecně požadavky části 11.10 této kapitoly 
TKP.

A.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Platí část 11.11 této kapitoly TKP.
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