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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 silničních záchytných 
systémů, tj. ocelových, lanových, betonových, dřevooce- 
lových a zábradelních svodidel, ochranného a dopravně 
bezpečnostního zábradlí a tlumičů nárazu na pozem
ních komunikacích včetně mostů a dalších silničních 
objektů.

Stanovení druhu konstrukce svodidel, zábradlí a tlu
mičů nárazu, jejich prostorové polohy, členění a rozměrů 
určuje dokumentace 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 nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14 vyhl. 104/97 Sb„ kde postačí pouze ohlášení 
speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypracování 
zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené 
dokumentace určí objednatel podle nezbytných potřeb 
příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace 
rozsahu prací a požadavků objednatele s potřebným tech
nickým popisem prací, která se ve smlouvě o dílo upřesní 
a oběma stranami potvrdí. Technický popis a podmínky 
na dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, 
zde uvedených ČSN a příslušným technickým předpi
sům.

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 oje
dinělé technické řešení, stanoví objednatel potřebné zá
sady ve zvláštních technických kvalitativních podmín
kách (dále jen ZTKP), případně ve smlouvě o dílo.

Návrh a provedení svodidel a zábradlí musí splňovat 
podmínky ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, 
ČSN EN 1317-1 a 2, EN 1317-3, prEN 1317-4, 5 a 6 
a technických podmínek pro svodidla TP 114, TP 129, 
TP 63, TP 128, TP 101, TP 106, TP 139, TP 140, 
Sborníku technických řešení staveb a jejich částí (dále 
STŘ) S 6.2 a souvisících kapitol TKP č. 18 a 19.

Pro nové, neuvedené typy svodidel platí i příslušné TP 
vypracované pro tento druh svodidel a schválené MDS, 
dokumentace stavby a případně ZTKP.

Na pozemních komunikacích musí být použita svodidla 
schválená jako záchytné systémy Ministerstvem dopravy 
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.
1.1.2 TP 114) je možno použít i svodidla příp. zábradelní 
svodidla „jiná“, navržená individuálně a případně dopo
ručená k tomuto účelu MDS ČR (viz TP 114, TP 129). 
Prostorové uspořádání, návrhové zatížení i konstrukce 

„jiných“ svodidel musí odpovídat příslušným ČSN, TP, 
VL a dokumentaci stavby.

Na pozemních komunikacích lze použít pouze tlumiče 
nárazu povolené MDS ČR. Prostorové uspořádání, návr
hové zatížení i konstrukce tlumičů nárazu musí odpoví
dat příslušným ČSN, VL, dokumentaci stavby a TEP 
výrobce/dovozce.

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 příslušných 
předpisů, požadavky TP 114 (kap. 2.5) a TP 66.

Zhotovitel stavby musí předložit objednateli k odsouhla
sení Technologický postup pro výrobu a použití na stavbě 
(dále jen TEP) ve smyslu kapitoly 1 TKP - zpracovaný 
výrobcem/dovozcem svodidla nebo tlumiče nárazu pro 
jím vyráběný typ. V TEP výrobce/dovozce musí být pře
devším specifikovány všechny údaje, parametry, zásady, 
technologické postupy, zkoušky, měření a požadavky na 
montáž, údržbu a opravy uvedené v těchto TKP.

POZNÁMKA: Technické (dodací) podmínky výrobce/ 
/dovozce citované v technických podmínkách minister
stva dopravy a spojů pro jednotlivé druhy svodidel se 
považují za TEP jsou-li zpracované v odpovídajícím 
rozsahu.

11.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6100, ČSN 73 6200, 
ČSN 74 3305 a ČSN EN 1317-1, přičemž pro tuto kapi
tolu TKP jsou definovány následující další termíny:

a) „Ocelové svodidlo“ znamená kompletní ocelovou kon
strukci sestavenou ze svodnic, sloupků, distančních 
dílů, spojovacích pásků, držáků, podložek příp. spo
jek, kotevních prvků atd. Podle svého působení při 
nárazu vozidla se používají ocelová svodidla defor- 
movatelná (poddajná) nebo tuhá (nepoddajná), příp. 
jednostranná nebo oboustranná. Podle TP 114 a poža
dované třídy úrovně zadržení se na pozemních komu
nikacích mimo mosty používají jednostranná nebo 
oboustranná svodidla nebo distanční svodidla a na 
mostech jednostranná nebo oboustranná distanční 
svodidla příp. oboustranná svodidla.

b) „Lanové svodidlo“ znamená kompletní konstrukci se
stavenou z drátěných lan, ocelových sloupků (bera
něných, zasunutých do kapes betonových základů 
nebo kotvených šrouby do podkladu) a betonových 
kotevních bloků s kotevními rámy (koncových a me
zilehlých).
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c) „Betonové svodidlo“ znamená kompletní betonovou
konstrukci sestavenou z prefabrikovaných segmentů 
a spojovacích dílů (ocelových lan, spojovacích tyčí 
nebo volných zámků) nebo konstrukci monolitickou 
betonovanou na místě. Podle svého působení při ná
razu vozidla mohou být betonová svodidla posuvná 
(poddajná) nebo neposuvná (nepoddajná), příp. jed
nostranná nebo oboustranná.

d) „Dřevoocelové svodidlo“ znamená kompletní kon
strukci sestavenou z kombinovaných svodnic, kombi
novaných sloupků, spojovacích pásků, spojek, kotev
ních prvků atd.

e) „Zábradelní svodidlo“ je ocelové nebo betonové svo
didlo, které má stanovenou celkovou výšku tak, aby 
nejen zachytilo vozidla při nárazu, ale i ochránilo 
chodce příp. cyklisty proti neúmyslnému pádu z vol
ného okraje mostu. Zábradelní svodidlo zahrnuje 
kompletní konstrukci sestavenou ze stejných součástí 
jako ocelové nebo betonové svodidlo, které je navíc 
doplněno ocelovým madlem, výplní, příp. pletivem 
nebo madlo tvoří přímo horní plocha betonového 
svodidla.

f) „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.

g) „Dopravně bezpečnostní zábradlí (silniční)“ znamená
kompletní konstrukci sestavenou ze zábradelních 
sloupků, madla, výplně příp. kotevních prvků a krytu 
(např. laminátového). Funkcí dopravně bezpečnost
ního zábradlí je zabránění vstupu chodců do jízdního 
pásu nebo usměrnění jejich pohybu do žádoucích 
míst.

h) „Tlumič nárazu“ znamená kompletní konstrukci se
stavenou z deformačních elementů (ocelových nebo 
plastových) sestavených rovnoběžně nebo klínovitě, 
spojovacích dílů, vodicích a kotevních lan, opěrných 
a podkladních konstrukcí, kotevních prvků atd. Podle 
svého působení při nárazu vozidla se používají tlu
miče vodicí (zadržení a přesměrování vozidla) a ne
vodiči (zadržení vozidla).

i) „Schválené svodidlo“ označuje typ svodidla schválený 
MDS ve smyslu TP 129 a TP 114.

j) „Jiné svodidlo“ označuje typ svodidla příp. zábradel-
ního svodidla, jehož konstrukce byla navržena podle 
TP 114, TP 101 a příslušných norem pro navrhování 
konstrukcí, případně bylo odsouhlaseno MDS k opa
kovanému používání ve smyslu TP 129 a zařazeno 
např. do Vzorových listů staveb pozemních komuni
kací VL 4, event, odsouhlaseno k použití na silnicích 
a dálnicích technickým úsekem ŘSD ČR.

k) „Úroveň zadržení svodidla“ je velikost bočního ná
razu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdoro
vat, aniž by došlo k jeho překonání vozidlem. Při tom 
musí být zajištěna požadovaná hodnota prudkosti 
nárazu a přijatelnosti chování svodidla i vozidla při 
nárazu. Úroveň zadržení svodidla se stanoví podle 
TP 114 a TP 129, přičemž tato úroveň obecně odpo
vídá funkční třídě svodidla.

11.1.3 Způsobilost

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu může provádět a/ 
/nebo osazovat zhotovitel a/nebo jeho podzhotovitel, tj. 
právnická nebo fyzická osoba, která má platná opráv
nění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské 
listy) a současně musí prokázat způsobilost pro zajištění 
jakosti při provádění/osazování svodidel, zábradlí a tlu
mičů nárazu podle metodického pokynu RSJ-PK pro 
oblast 2.2.2 - Provádění silničních a stavebních prací. 
Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat, že dispo
nuje potřebným počtem pracovníků předepsané kvalifi
kace a potřebným technicky způsobilým strojním a dal
ším vybavením. Zkušenost s prováděním prací podle této 
kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel také 
referenčním listem provedených prací stejného nebo po
dobného zaměření. Zhotovitel/podzhotovitel je povinen 
prokázat též způsobilost zkušeben, kontrolního systému 
a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele/podzhotovitele, kteří realizují in
stalaci svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu, musí mít 
potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické 
a dělnické profese a musí být vedeni odborným pracov
níkem. Vzdělání, praxi v oboru a školení pracovníků 
rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání 
doložit objednateli/správci stavby.

Dále musí být prokázána způsobilost strojního vybavení, 
způsobu skladování, dopravy a měření.

Součástí průkazu způsobilosti „certifikací systému ja
kosti“ pro technologický proces „provádění svodidel, zá
bradlí a tlumičů nárazu“ jsou i Technologické předpisy 
pro instalaci svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu zpra
cované zhotovitelem, případně podzhotovitelem stavby 
(dále TePř).

11.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

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

Popis a kvalita materiálu svodidel, zábradlí a tlumičů 
nárazu a jejich kotvení jsou stanoveny v:

a) dokumentaci stavby se specifikací v realizační doku
mentaci, resp. ve výrobně technické dokumentaci 
výrobce,
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b) této kapitole TKP a TKP - kap. 18 a 19, případně 
v dalších souvisejících kapitolách,

c) příslušných TP,

d) TEP výrobce/dovozce svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu.

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu patří mezi silniční zá
chytné systémy vytvořené jednotlivými výrobky a prvky, 
kteréjsou „stanovenými výrobky“ ve smyslu § 12 zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., jejichž po
suzování s ohledem na technické požadavky se provádí 
ve smyslu tabulky 9, poř. č. 6 podle § 5 nařízení vlády č. 
178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. Před 
uvedením na trh a pro vypracování prohlášení o shodě se 
od výrobce/dovozce požaduje certifikát výrobku. Doklad 
o vydaném prohlášení o shodě s certifikátem předkládá 
zhotovitel stavby objednateli při schvalování typu pří
padně odsouhlasení výrobce/dovozce svodidla, zábradlí 
nebo tlumiče nárazu objednatelem. Pokud ZTKP stanoví 
nebo pokud objednatel/správce stavby požádá, zhotovitel 
předloží protokoly a výsledky zkoušek „stanoveného 
výrobku“ a jejich hodnocení posouzením splnění kvali
tativních parametrů podle TKP, ZTKP a dokumentace 
stavby.

U stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí nebo 
prvků) např. betonu, betonářské výztuže, konstrukční 
oceli, lan, dřeva, spojovacího materiálu, nátěrových hmot, 
hydroizolačního materiálu atd., které se použijí pro zho
tovení svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu jednotlivě 
a jsou uvedeny ve „stanovených výrobcích“ (příloha č. 2 
nařízení vlády nařízení vlády č. 178/1977 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 81/1999 Sb.), musí zhotovitel předem 
doložit objednateli/správci stavby jakost použitých ma
teriálů podle zákona č. 22/1997 Sb. ve smyslu zákona 
č. 71/2000 Sb.a nařízení vlády č. 178/97 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 81/1999 Sb. předložením dokladu o vy
daném prohlášení o shodě včetně protokolů s výsledky 
zkoušek výrobků a prvků pro svodidla, zábradlí a tlu
miče nárazu a jejich hodnocení posouzením splnění kva
litativních parametrů podle těchto TKP. Dále musí zho
tovitel doložit doklady o splnění případných zvýšených 
a dalších technických požadavků dle ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité pro realizaci svodidel, 
zábradlí a tlumičů nárazu, které nejsou mezi „stanove
nými výrobky“ musí být před dodávkou na stavbu dolo
ženy dokladem o vydaném certifikátu nebo prohlášení 
shody včetně protokolů s výsledky všech požadovaných 
zkoušek a posouzením splnění kvalitativních požadavků 
podle dokumentace stavby, příslušných ČSN, technic
kých podmínek a předpisů uvedených v této kapitole 
a souvisících kapitolách TKP. resp. ZTKP. Podrobnosti 
postupu posouzení shody stanovuje metodický pokyn 
RSJ-PK pro oblast 2.3.2 - Ostatní výrobky.

Svodidla a tlumiče nárazu jako silniční záchytné sys
témy jsou schvalovány a povolovány k používání vý
lučně MDS, a to v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, 
TP 114, TP 129, ČSN EN 1317-1 a 2, EN 1317-3.

POZNÁMKA: Nárazové zkoušky podle ČSN EN 1317-2 
jako podklad pro stanovení úrovně zadržení a dalších 
návrhových parametrů svodidla budou prováděny podle 
TP 129 vždy u schvalovaných svodidel, u „jiných“ svodi
del pouze v případě, že jejich působení není možno spo
lehlivě posoudit statickým výpočtem. Nárazové zkoušky 
tlumičů nárazu podle EN 1317-2 jako podklad pro sta
novení úrovně působení a pro vydání povolení MDS 
k používání budou prováděny vždy.

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 (oddíl 19.2.2 a 19.2.3) a TP 84. Konstrukce 
ocelových svodidel se zařazují do skupiny C podle 
ČSN 73 2601 a konstrukční ocel musí být nejméně třídy 
S 235. Protikorozní ochrana ocelových prvků se provede 
podle dokumentace stavby v závislosti na základním 
korozním zatížení (C3 nebo C4), přičemž požadavky na 
minimální životnost ochranného systému, na předúpravu 
základního materiálu, druh ochranného systému a jeho 
tloušťku stanovuje kapitola 19 TKP - příloha 3 a TP 84. 
Uvedené předpisy určují také podmínky pro protikorozní 
ochranu spojovacího materiálu, ploch ve styku s betonem 
a dodatečných ocelových kotev do betonu. (Šrouby pro 
spojování svodidla mají tloušťku povlaku ze žárového 
nebo jinou vhodnou technologií naneseného zinku podle 
TKP 19 - tab. 3).

Všechny prvky systému ocelového svodidla NH 3 musí 
navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpovídat 
TP 63, TEP výrobce/dovozce a přehledným listům pro 
navrhování.

Všechny prvky systému ocelového svodidla NH 4 musí 
svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat TP 128, 
TEP výrobce/dovozce a přehledným listům pro navrho
vání. Tam, kde je předepsáno užití vodorovné výplně 
svodidel NH 4, použijí se typy vodorovných výplní uve
dené v TP 128.

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 - tab. 3 a TP 84. 
Konstrukce lanových svodidel se zařazuje do skupiny C 
podle ČSN 73 2601 a konstrukční ocel musí být nej
méně třídy S 235. Protikorozní ochrana prvků lanového 
svodidla se provádí podle dokumentace stavby v závis
losti na základním korozním zatížení (C3 nebo C4) při
čemž požadavky na minimální životnost konstrukce, mi
nimální životnost ochranného systému a požadavky 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 proti
korozní ochrany spojovacího materiálu a ploch ve styku
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s betonem (šrouby pro spojování svodidla mají tloušťku 
povlaku ze žárového nebo jinou vhodnou technologií 
naneseného zinku podle TKP 19 - tab. 3).

Všechny prvky lanového svodidla musí svými rozměry 
a kvalitou materiálu odpovídat TP 106, TEP výrobce/ 
dovozce, dokumentaci a přehledným listům pro navr
hování. Pevnostní třída betonu základů sloupků musí 
být nejméně C 20/25-2bb a kotevních bloků nejméně 
C 25/30-3b podle ČSN 73 6206.

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

11.2.4 Betonové svodidlo

Všechny typy betonových svodidel musí odpovídat z hle
diska materiálu pro jejich konstrukci obecně požadav
kům TKP kapitoly 18.

Svodidla musí být vyrobena z provzdušněného betonu 
odolného pro stupeň agresivity prostředí 3b podle 
ČSN 73 6206 a TKP kap. 18. Pevnostní třída betonu 
svodidel je nejméně C 25/30. Minimální tloušťka krycí 
vrstvy betonu musí být 40 mm (viz TKP kap. 18), pokud 
nebyla navržena povlakovaná výztuž (viz TP 136) nebo 
výztuž s jiným systémem protikorozní ochrany .

Všechny prvky prefabrikovaných betonových svodidel 
musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu od
povídat TP 139, TEP výrobce/dovozce 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 spojovacích tyčí mají tloušťku po
vlaku ze žárového nebo jinou vhodnou technologií nane
seného zinku - minimálně 40 pm a musí být proveden 
i vrchní ochranný nátěr.

Monolitická betonová svodidla musí svým tvarem a kva
litou materiálu odpovídat TP 139 a jejich konstrukci 
a uložení, příp. zakotvení do podkladu stanoví dokumen
tace.

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

11.2.5 Dřevoocelové svodidlo

Všechny typy dřevoocelových svodidel musí odpovídat 
z hlediska ocelového materiálu pro jejich konstrukci a ma
teriálu pro ochranu proti korozi obecně požadavkům 
TKP kapitoly 19 a TP 84. Z hlediska dřeva musí být 
obecně splněny požadavky ČSN 73 1701, ČSN P ENV 
1995-1-1, ČSN 73 6212 a ČSN P ENV 1995-2 s tím, že 
životnost musí být v souladu s TP 140.

Povrchovou úpravu dílů svodidel, impregnaci dřeva, 
skladbu ochranného systému i postup provádění určuje

dokumentace v souladu s ČSN 49 0600-1, TP 140, TP 
84 a kapitolou 19 TKP.

Všechny prvky dřevoocelového svodidla musí navíc 
svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat TP 140, 
TEP výrobce/dovozce, dokumentaci a přehledným lis
tům pro navrhování.

11.2.6 Zábradelní svodidlo

Všechny typy zábradelních svodidel (betonových, ocelo
vých, kombinovaných) musí odpovídat z hlediska mate
riálu pro jejich konstrukci obecně ustanovením čl. 11.2.2 
a 11.2.4 této kapitoly TKP.

Všechny prvky zábradelních svodidel musí navíc svými 
rozměry a kvalitou materiálu odpovídat schválené doku
mentaci jednotlivých typů.

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

11.2.7 Ochranné zábradlí

Všechny typy ochranného zábradlí musí odpovídat z hle
diska materiálu a protikorozní ochrany požadavkům prv
ního 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 nekorodujících ma
teriálů nebo lze použít pozinkované pletivo s ochranným 
povlakem PVC, s oky rozměru nejvíce 40/40 mm.

Pokud je nutno osadit za ocelovým svodidlem NH 3 zá
bradlí s lanem v madle, musí všechny prvky zábradlí 
svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat TP 63.

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

11.2.9 Dopravně-bezpečnostní zábradlí

Pro všechny prvky dopravně-bezpečnostního zábradlí 
platí ustanovení čl. 11.2.7 této kapitoly TKP.

11.2.9 Tlumiče nárazu

Výroba, dílenská montáž a základní ochrana proti korozi 
ocelového materiálu v dílně musí odpovídat pro všechny 
typy tlumičů nárazu obecně TKP kapitole 19. Z hlediska 
plastových materiálů musí být splněny požadavky TEP 
výrobce/dovozce.

Všechny typy tlumičů nárazu musí odpovídat z hlediska 
ocelového materiálu pro jejich konstrukci a materiálu 
pro ochranu proti korozi požadavkům TKP kapitoly 
19 a TP 84. Z hlediska plastových materiálů musí být 
obecně splněny požadavky na ochranu proti stárnutí 
a odolnost proti povětrnostním vlivům tak, aby se me
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chanické vlastnosti materiálů v průběhu životnosti nesni
žovaly.

Všechny prvky tlumiče nárazu musí navíc svými roz
měry a kvalitou materiálu odpovídat TEP výrobce/do
vozce a dokumentaci.

11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

11.3.1 Obecně

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technolo
gický předpis (TePř) k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby, pokud není tento předpis obsažen v dokumen
taci.

TePř zhotovitele příp. dokumentace musí respektovat 
TEP výrobce/dovozce pro jednotlivé schválené typy svo
didel, zábradlí a tlumičů nárazu.

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 i dřevoocelových svodidel, lan lanových svodidel, 
horních hran a líce betonových svodidel a madla zábra- 
delních svodidel a zábradlí (viz 11.6 této kapitoly TKP).

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

11.3.2 Ocelové svodidlo

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

Osazování, montáž i ukončení svodidel NH 3 musí být 
prováděno podle TP 63, TEP výrobce/dovozce pro jed
notlivé schválené typy, TePř zhotovitele a dokumentace. 
Vzdálenost sloupků i jejich kotvení do násypu, betono
vého nebo ocelového podkladu stanoví dokumentace 
v souladu s TP 63.

Osazování, montáž a ukončení ocelových svodidel NH 4 
musí být prováděno podle TP 128, VL 4, TEP výrob
ce/dovozce, TePř zhotovitele a dokumentace. Kotvení 
sloupků svodidel je nutno provádět podle TP 128 a VL 
4. Při umístění protihlukových stěn na mostech musí být 
líc stěny ve vzdálenosti nejméně 0,85 m od líce svodnice 
svodidla NH 4 (upřesnění TP 128).

Předem zhotovené kotevní konstrukce nebo kotvy pro 
připevnění sloupků ocelových svodidel do betonu musí 
být navrženy a provedeny tak, aby při zkoušce tahových 
kotevních sil podle přílohy P2 těchto TKP byla dosažena 
nejmenší hodnota síly při porušení pro každou kotvu 
podle tabulky 1 přílohy P2. Toto ustanovení platí pro 
kotvení ocelových svodidel osazovaných po 1. 1. 2002.

Povrchovou úpravu dílů svodidel, skladbu ochranného 
systému i postup provádění určuje dokumentace v sou
ladu s TP 84 a TKP kap. 19. Po osazení svodidla se pro
vede případná obnova ochranného systému podle zásad 
uvedených v dokumentaci v souladu s TP 84. Vrchní 
nátěr svodidla se neprovádí, pokud dokumentace nebo 
ZTKP nestanoví jinak.

Patní desky sloupků ocelových kotvených svodidel musí 
být uloženy na vrstvu plastmalty (PC malty) nebo na 
pružnou podložku. Oválné otvory v patní desce kolem 
kotevních šroubů musí být utěsněny proti pronikání 
vody.

11.3.3 Lanové svodidlo

Osazování, montáž i ukončení lanových svodidel musí 
být prováděno podle dokumentace, TP 106, TEP výrob
ce/dovozce a TePř zhotovitele. Vzdálenost sloupků, způ
sob jejich kotvení a umístění a provedení betonových 
kotevních 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 dokumen
tace v souladu s TP 84, TKP kapitolou 19 a TP 106.

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

11.3.4 Betonové svodidlo

Výroba betonových svodidel musí být v souladu s TKP 18. 
Jejich dokumentace musí být vypracovaná v souladu 
s TP 139.

Montáž a uložení prefabrikovaných svodidel (spojených 
volným zámkem, tyčí nebo spínaných lany) musí být na
víc provedena podle TP 139, podle TEP výrobce/dovozce 
pro konkrétní typ, TePř zhotovitele a dokumentace. U po
suvných prefabrikovaných svodidel se jejich segmenty 
ukládají volně na asfaltový nebo betonový povrch příp. 
na betonové prahy, které musí být provedeny i za rubem 
svodidla v závislosti na maximálním příčném posunu 
v souladu s dokumentací. Povrch podkladu musí být čistý 
bez větších nerovností. Spáry mezi jednotlivými díly 
musí být provedeny podle teplotních podmínek při mon
táži (s ohledem na zajištění dilatace).

Koncové části svodidel na přejezdech středního dělícího 
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 TP 139. Při realizaci monolitických svodidel musí 
být dodrženy v dokumentaci předepsané vzdálenosti di
latačních spár a jejich šířky. Podkladem monolitických 
svodidel je asfaltová nebo betonová konstrukční vrstva 
nebo úprava podle dokumentace. V případě neposuvných
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svodidel musí být jejich ukotvení provedeno podle doku
mentace.

Pro betonáž do posuvného bednění musí být zhotovi
telem vypracován technologický předpis. Pokud se ne
jedná o technologii dostatečně úspěšně odzkoušenou na 
stavbách pozemních komunikací, je nutno ji ověřit na 
zkušební betonáži včetně kontroly požadovaných kvali
tativních parametrů. Na základě úspěšného ověření lze 
odsouhlasit technologický předpis a zahájit provádění.

11.3.5 Dřevoocelové svodidlo

Osazování, montáž i ukončení dřevoocelových svodidel 
musí být provedeno podle TP 140, TEP výrobce/dovozce, 
TePř zhotovitele a dokumentace.

Výroba, dílenská přejímka a základní ochrana proti ko
rozi ocelového materiálu v dílně musí odpovídat pro 
všechny typy dřevoocelových svodidel obecně TKP 
kapitole 19 (oddíl 19.3.1, 19.3.2 a 19.3.3). Z hlediska 
dřevěného materiálu musí být obecně splněny poža
davky ČSN 73 2810, ČSN EN 335-1, ČSN EN 335-2 
a TP 140.

11.3.6 Zábradelní svodidlo

Všechny typy zábradelních svodidel musí odpovídat z hle
diska technologických postupů čl. 11.3.2 a 11.3.4 této 
kapitoly TKP.

Pro uložení patních desek sloupků ocelových kotvených 
zábradelních svodidel platí stejné zásady jako pro oce
lová svodidla (viz čl. 11.2.2).

11.3.7 Zábradlí

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

Osazování a montáž zábradlí musí být provedena 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 
dokumentace, TP 63, TEP výrobce/dovozce a TePř zho
tovitele.

Při provádění zábradlí na tělese pozemní komunikace 
se postupuje podle dokumentace stavby nebo specifi
kace objednatele. Zábradlí se osadí do správné směrové 
i výškové polohy, uklínuje se a zabetonuje betonem mini
málně C 20/25 (dřevěné klíny je nutno pak odstranit). Po 
definitivním osazení se provede případná obnova ochran
ného systému podle zásad uvedených v dokumentaci 
v souladu s TP 84.

Vrchní nátěr ochranného zábradlí stanovuje dokumen
tace stavby. Není-li barva v dokumentaci stanovena, po
užije se šedý barevný odstín.

Vrchní nátěr dopravně-bezpečnostního zábradlí se pro
vádí v extravilánu šedou barvou a v intravilánu stří
davě barvou bílou a rumělkovou červení (po délkách
I, 25 m).

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.

II. 3.8 Tlumiče nárazu

Osazování i montáž tlumičů nárazu se provádí podle do
kumentace, TEP výrobce/dovozce a TePř zhotovitele.

Povrchovou úpravu ocelových dílů tlumičů nárazu, 
skladbu ochranného systému i postup provádění povr
chové ochrany určuje dokumentace v souladu s TP 84 
a TKP kapitolou 19.

11.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

11.4.1 Obecně

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

Dodávka svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu na stavbu 
se realizuje převzetím zásilky zhotovitelem od přepravce, 
případně ve výrobně ve smyslu TKP - kap. 1, 18 a 19. 
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 nebyl u „stanovených výrobků“ předem předán do
klad o vydaném prohlášení o shodě podle § 11 nařízení 
vlády č. 178/97 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., 
musí být předán nejpozději s dodacím listem první do
dávky. Také pro ostatní dodávané stavební výrobky, pro 
které nebyly předem předloženy doklady podle metodic-
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kého pokynu RSJ-PK v oblasti 2.3.2 Ostatní výrobky, 
musí být tyto doklady předloženy nejpozději s dodacím 
listem první dodávky. Podrobné podmínky viz čl. 11.2.1 
této kapitoly TKP.

Průkazní zkoušky materiálu, stavebních výrobku a prvku 
svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu podle příslušných ka
pitol TKP zajišťuje zhotovitel stavby u výrobce/dovozce, 
přičemž protokoly s výsledky zkoušek a posouzení spl
nění kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, 
TP a této kapitoly TKP, příp. doklad o splnění zvýšených 
a dalších technických požadavků dle ZTKP jsou přílohou 
dokladu o vydaném 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 ani tlumičů 
nárazu nejsou předmětem průkazních zkoušek zajišťo
vaných zhotovitelem stavby.

11.4.2 Ocelové svodidlo

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

Ocelová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího 
a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové 
a musí odpovídat dokumentaci a TEP výrobce/dovozce 
a TP 63 u svodidel NH 3, TP 128 u svodidel NH 4 a u dal
ších typů příslušným TP schváleným MDS, dokumentaci 
stavby a příp. ZTKP.

Skladování svodnic a ostatních dílů svodidel nebo zábra- 
delních svodidel musí být prováděno tak, aby nemohlo 
dojít k jakékoli deformaci dílů nebo poškození ochran
ného systému.

11.4.3 Lanové svodidlo

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

Lanová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího a ko
tevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové 
a musí odpovídat TP 106, TEP výrobce/dovozce a doku
mentaci.

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 0,45 m.

11.4.4 Betonové svodidlo

Pro dodávku a skladování betonových svodidel platí 
TEP výrobce/dovozce, požadavky TKP kap. 18 a pří
padně zvláštní požadavky uvedené v dokumentaci.

Prefabrikované prvky přejímá zhotovitel ve výrobně za 
účasti objednatele/správce stavby.

U technologie s posuvným bedněním zajistí zhotovitel 
průkazní zkoušky v souladu s TKP kapitolou 18 a dále 
musí zhotovitel provést zkušební úsek, na němž se 
ověří jednotlivé technologické a kvalitativní požadavky. 
Podmínky (rozsah) zkušebního úseku stanoví dokumen
tace stavby, příp. ZTKP. Pokud není stanoveno jinak, 
provede se při zahájení stavebních prací zkušební úsek 
v délce nejméně 50 m.

Na prefabrikovaných dílcích se provádí průkazní zkoušky 
podle TKP kapitoly 18 s tím, že odolnost betonu vůči 
CHRL a mrazu prokazuje zhotovitel nejméně na třech 
vývrtech odebraných z hotových výrobků před expedicí 
první dodávky.

POZNÁMKA: U posuvných prefabrikovaných betono
vých svodidel musí být provedena v rámci schvalování 
svodidel zkouška spojovacích dílců (zámků, spojova
cích tyčí, předpínacích lan) v tahu tak, aby se stanovila 
nejmenšípevnost svodidla v tahu.

11.4.5 Dřevoocelové svodidlo

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového 
materiálu platí obecně kapitola 19 TKP. Pro dřevěný 
materiál platí obecně ČSN 73 2810 a TP 140.

Dřevoocelová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího 
a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové 
a musí odpovídat TP 140, TEP výrobce/dovozce, doku
mentaci a příp. ZTKP.

Skladování svodnic a ostatních dílů svodidel nebo zábra- 
delních svodidel musí být prováděno tak, aby nemohlo 
dojít k jakékoli deformaci dílů nebo poškození ochran
ného systému.

11.4.6 Zábradelní svodidlo

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

11.4.7 Zábradlí

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového 
ochranného a dopravně-bezpečnostního zábradlí platí 
požadavky podle čl. 11.4.1.

11.4.8 Tlumiče nárazu

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového 
materiálu platí obecně TKP-kap. 19. Pro plastový mate
riál musí být splněny požadavky TEP výrobce/dovozce.

Tlumiče nárazu jsou dodávány včetně spojovacího 
a kotevního materiálu a příp. plnícího materiálu vaků.
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Součásti tlumiče musí být nové a musí odpovídat TEP 
výrobce/dovozce, dokumentaci stavby , příp. ZTKP.

Skladování dílů tlumiče musí být provedeno tak, aby 
nemohlo dojít k jakékoliv deformaci dílů nebo poškození 
ochranného systému.

11.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

11.5.1 Obecně

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiš
tění, zda jakostní vlastnosti odpovídají smluvním poža
davkům (zejména TKP a ZTKP), prohlášením o shodě 
a průkazním zkouškám. Zhotovitel je povinen zajistit pro
vádění kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu (viz 
čl. 11.5.2). Výsledky zkoušek se protokolují a jsou sou
částí 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 umožnit přístup 
do laboratoří, na staveniště a do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby 
ěas a místo zkoušky. Objednatel/správce stavby sdělí 
nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčast
nit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel 
zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci stavby 
výsledky zkoušek písemně a ten je musí považovat za 
správné.

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

11.5.2 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

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

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky betonových svodi
del a betonu základů ostatních svodidel a tlumičů nárazu 
se provádí podle požadavků TKP kap. 18.

Četnost kontrolních zkoušek odolnosti vůči CHRL 
a mrazu je nejméně 3 zkoušky na 300 dílů s tím, že 
na každých dalších 100 dílů bude odebrán jeden vývrt. 
Takto se postupuje, pokud ZTKP nestanoví jinak.

11.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

11.6.1 Obecně

Pro přípustné odchylky platí obecně v případě ocelových 
svodidel a zábradlí TKP kap. 19 a v případě betonových 
svodidel TKP kap. 18 a TP 139. V případě lanových 
svodidel jsou výrobní a montážní tolerance stanoveny 
v TP 106 a v případě dřevoocelových svodidel v TP 140. 
Výrobní a montážní tolerance tlumičů nárazu stanovuje 
TEP výrobce/dovozce a TePř zhotovitele.

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

11.6.2 Svodidla

Přípustné výškové a směrové odchylky:

- výšková tolerance ocelových svodnic .... ±10 mm,

- výšková tolerance lan lanového svodidla . ±30 mm,

- výšková tolerance horního povrchu betonových
svodidel.......................................................... ±15 mm,

- výšková tolerance dřevoocelových svodnic
.........................................................................±30 mm,

- směrová tolerance líce svodnic, lan a betonových
svodidel..........................................................±25 mm.

Současně musí být zachován plynulý výškový a směrový 
průběh svodidla.

Pro betonová svodidla platí v souladu s TP 139 tyto další 
odchylky:

- mezní odchylka rovinatosti půdorysného vedení líce 
svodidla je 10 mm na vztažnou délku 4 m,

- mezní odchylka odstupu hran ve spárách prefabri
kovaných dílců půdorysného a výškového vedení 
líce svodidla je 8 mm (předsazení/odskok dílců ve 
spáře),

- mezní odchylka rovinatosti výškového vedení horní 
hrany svodidlaje 10 mm na vztažnou délku 4 m (pro 
jednotlivé dílce u prefabrikovaného svodidla),

- mezní odchylka proti svislosti z hlediska příčného 
řezu je ±2 % (v odůvodněných případech je dovoleno 
osadit svodidlo do příčného sklonu nejvýše 2,5 % 
bez úpravy spodní dosedací plochy).

Nerovnosti podkladu betonového posuvného svodidla 
v podélném směru smí být nejvýše 10 mm na délku 
4 m.



11.6.3 Zábradlí a zábradelní svodidla 11.7.6 Zábradlí

Výškové a smerové odchylky:

- výšková přesnost horního madla zábradlí a zábradel- 
ního svodidla je povolena v toleranci ±10 mm a sme
rová přesnost v toleranci ±25 mm s tím, že musí být 
zachován plynulý průběh.

11.6.4 Tlumiče nárazu

Výškovou a smerovou přesnost tlumičů nárazu stanovuje
TEP výrobce/dovozce a dokumentace.

11.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

11.7.1 Ocelová svodidla

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

Osazování svodidel do tělesa pozemní komunikace lze 
provádět za každého počasí, pokud není zemina, do které 
se osazují sloupky zmrzlá nebo rozbředlá. Betonáž zá
kladů za nízkých a záporných teplot musí být v souladu 
s požadavky TKP kap. 18.

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

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

11.7.2 Lanová svodidla

Pro klimatická omezení při provádění lanových svodidel 
platiči. 11.7.1.

11.7.3 Betonová svodidla

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

11.7.4 Dřevoocelová svodidla

Pro klimatická omezení při provádění platí čl. 11.7.1 
a 11.7.3 této kapitoly TKP.

11.7.5 Zábradelní svodidla

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

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

11.7.7 Tlumiče nárazu

Pro klimatická omezení při provádění platí čl. 11.7.1 
a 11.7.3 této kapitoly TKP.

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 měření a jejich po
rovnání s ustanoveními smlouvy o dílo,

- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených vý
robků podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve 
znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a me
todického pokynu k RSJ- PK v oblasti 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.

Uvedené doklady se přikládají k žádosti, pokud nebyly 
předloženy dříve.

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 
pečovat, 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 a tlu-
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mice nárazu) 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 doklady 
v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu TKP kap. 1 - 
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 právnická 
nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení provede
ných prací a porovnání výsledků s požadavky smlouvy 
a této kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení je 
také výsledek vizuálního posouzení provedeného objed
natelem/správcem stavby, výsledky zkoušek objednatele, 
zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele a vyjádření ob
jednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. Celkové 
hodnocení prací předá objednatel následnému správci 
pozemní komunikace a příp. i zhotoviteli.

V rámci převzetí prací se provede u všech druhů svodidel 
kontrola dodržení správnosti prostorového uspořádání 
svodidla a případného vzájemného napojení svodidel 
podle dokumentace a příslušných TP.

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 prove
dení svodnic a provedení konstrukce podle dokumentace 
případně podle specifikace prací objednatele.

Ve spojích ocelových částí se kromě dilatačních kusů ne
smí vyskytovat žádné neupevněné šrouby. Šrouby upev
nění svodnic nesmí být osazeny v krajních polohách po
délných otvorů. Zkontroluje se podle dokumentace, 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 reflex
ními 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 VL4, TP 124 a TP 128).

Poškození protikorozní ochrany svodnic a ostatních dílů 
je nutno zamezit. Oprava poškozených částí je možná 
pouze kompatibilním systémem s odpovídající životností. 
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 
hrany kotevních rámů včetně sklonu horní plochy 
kotevního 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, vychylo- 
vací apod.),

- svislost a výška sloupků včetně provedení základů 
u sloupků s objímkami nebo kapsami a jejich opat
ření plastovými 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,

- napínací síly v lánech podle TP 106,

- opatření všech sloupků krycími plastovými víčky 
(čepičkami), ve stanovených vzdálenostech s reflex
ními odrazkami.

Pokud ve výjimečných případech dojde k poškození pro
tikorozní ochrany jednotlivých částí lanového svodidla, 
opravuje se kompatibilním systémem s odpovídající ži
votností v souladu s TP 84.

11.8.5 Betonové svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí betonových svodidel platí 
obecně požadavky TKP kap. 18 a TP 139.

Při odsouhlasení a převzetí se zkontroluje splnění poža
davků smlouvy o dílo a zejména dodržení směrových 
a výškových tolerancí horní a lícní plochy svodidel, 
mezní odchylky rovinatosti, odstupu hran ve spárách,

13



svislosti z hlediska příčného řezu a úprava spár dle doku
mentace. Směrové a výškové vedení betonových svodidel 
musí být plynulé bez viditelných zlomů ke spokojenosti 
objednatele/správce stavby.

Podle dokumentace a TP 139 se zkontrolují zejména:

- spoje (u volných spojů prověření možnosti snadné 
demontáže a u pevných spojů prověření utažení ma
tek na plný závit apod.),

- dilatační spáry, dilatační styky v místech mostních 
závěrů,

- zajištění odtoku vody z povrchu vozovky.

Na mostech opatřených ochranou proti účinku bludných 
elektrických proudů se nad mostními závěry zkontroluje 
izolační oddělení svodidel a případného madla (viz VL 4, 
TP 124 a TP 139).

Také se zkontroluje opatření svodidla reflexními odraz
kami.

11.8.6 Dřevoocelové svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí dřevoocelových svodidel 
platí čl. 11.8.3 této kapitoly TKP. Navíc je nutno zkont
rolovat směrovou a výškovou přesnost provedení svodi
dla.

11.8.7 Zábradelní svodidlo

Pro odsouhlasení a převzetí zábradelních svodidel platí 
podle druhu materiálu čl. 11.8.3 a 11.8.5 této kapitoly 
TKP. Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou 
přesnost provedení svodidla.

11.8.8 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 ve
dení horního madla zábradlí. U komunikací opatřených 
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 ochranného 
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 TP 124). U zábra
dlí s lanem v madle je nutno navíc zkontrolovat napnutí 
a upevnění lana.

11.8.9 Tlumiče nárazu

Pro odsouhlasení a převzetí tlumičů nárazu platí obecně 
čl. 11.8.2 a TEP výrobce/dovozce. Navíc je nutno zkont
rolovat směrovou a výškovou přesnost tlumiče dle TEP 
výrobce/dovozce.

11.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

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

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

11.10 EKOLOGIE

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

Musí být dodrženy podmínky stanovené dokumentací 
případně specifikaci prací objednatele a stavebním po
volením. Zvláštní pozornost musí být věnována otázce 
hlučnosti při nasazení stavebních strojů s ohledem na 
charakter okolní zástavby. Zásadně musí být dodržovány 
časové denní limity zpravidla stanovené místními orgány 
hygienické služby.

Při provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 
svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu a ochrany dřeva 
je třeba přísně dodržovat zejména zákon č. 125/97 Sb., 
o odpadech včetně prováděcích vyhlášek. Při provádění 
ochrany dřevěných konstrukcí svodidel je třeba dodržo
vat i ČSN 49 0600-1.

11.11 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

11.11.1 Citované normy

ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - 
Část 1: Chemická ochrana 

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných 

konštrukcií
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných kon

strukcí. Část 1.1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby
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ČSN P ENV 1995-2 Navrhování dřevěných konstrukcí. 
Část 2: Mosty

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetono
vých mostních konstrukcí 

ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních 
konstrukcí

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na

jeho bázi.Definice tříd. Ohrožení 
biologickým napadením.Část 1: 
Všeobecné zásady

ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho 
bázi. Definice tříd. Ohrožení 
biologickým napadením. Část 2: 
Aplikace na rostlé dřevo

ČSNEN 1317-1 Silniční záchytné systémy-Část 1:
Terminologie a obecná kriteria 
pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy - Část 2:
Svodidla - Funkční třídy, kriteria 
přijatelnosti nárazových zkoušek 
a zkušební metody

EN 1317-3 Silniční záchytné systémy - Část 3:
Tlumiče nárazu - Funkční třídy, 
kritéria přijatelnosti nárazových 
zkoušek a zkušební metody 

prEN 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4:
Svodidla: koncové a přechodové 
části - Funkční třídy, kritéria 
přijatelnosti nárazových zkoušek 
a zkušební metody

prEN 1317-5 Silniční záchytné systémy- Část 5:
Požadavky na výrobek, 
trvanlivost a posouzení shody 

prEN 1317-6 Silniční záchytné systémy - Záchytné 
systémy pro chodce - Část 6: 
Mostní zábradlí

11.11.2 Citované předpisy

TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích 
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí 
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti 

chemickým vlivům 
TP 101 Výpočet svodidel
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích, 

1998
+ Dodatek č. 1 - 2001

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích. Zatížení, 
stanovení úrovně zadržení 
a navrhování jiných svodidel 

TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových 
mostů PK

TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty 
a ostatní konstrukce pozemních 
komunikací

TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení
vlivu bludných proudů na mostní 
objekty pozemních komunikací

TP 128 Ocelové svodidlo NH 4
TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel
TP 139 Betonové svodidlo
TP 140 Dřevoocelové svodidlo
Vzorové listy staveb pozemních komunikací,

VL 4 - Mosty
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 

objektů pozemních komunikací, 
1996

Technologické postupy pro čištění silničního vybavení, 
1992

Technologické postupy pro nátěry součástí vybavení 
silničních komunikací, 1992 

Technologické postupy pro osazování ocelových 
silničních svodidel, 1992 

Sborník technických řešení staveb - část S 6.2 
Bezpečnostní zařízení

Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.)
o technických požadavcích na 
výrobky

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.(ve znění nařízení vlády 
č. 81/1999 Sb.), kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky 

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

Metodický pokyn RSJ - PK v oblasti 2.2.1 -
Zkušebnictví (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 -
Provádění silničních a stavebních 
prací (MDS 1996 - VD 21-23/96, 
ve znění změny 1998 - VD 25/98 
a pozdějších 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
pozemních komunikací (MDS 
1998-VD 25/98 věznění 
pozdějších změn)
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Příloha 1

OPRAVY A ÚDRŽBA

11.P1.1 ÚVOD

11.P1.1.1 Všeobecně

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele na mate
riály, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů 
a dodávek při provádění oprav a údržby ocelových, lano
vých, betonových, dřevoocelových a zábradelních svodi
del, ochranného a dopravně-bezpečnostního zábradlí 
a tlumičů nárazu na pozemních komunikacích včetně 
mostů a dalších silničních objektů.

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

Návrh a provedení oprav a údržby svodidel, zábradlí 
a tlumičů nárazu musí splňovat podmínky ČSN 73 6101, 
ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, ČSN 73 6221, technických 
podmínek TP 114, TP 129, TP63,TP 88, TP 89, TP 106, 
TP 120, TP 121, TP 128, TP 139, TP 140, Sborníku 
technických řešení staveb a jejich částí S 6.2, Technolo
gických postupů pro údržbu a opravy mostních objektů 
pozemních komunikací, Technologických postupů pro 
osazování ocelových silničních svodidel, Technologic
kých postupů pro nátěry součástí vybavení silničních 
komunikací a souvisejících TKP - kap. 18, 19 a 31.

Při provádění oprav a údržby svodidel, zábradlí a tlumičů 
nárazu musí být splněny požadavky na bezpečnost práce 
podle příslušných předpisů, případně požadavky TKP - 
kap. 14 (provizorní vedení dopravy příp. dočasná zá
chytná bezpečnostní zařízení). Údržba a opravy se prová
dějí na základě prohlídek podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
a ČSN 73 6221 a vždy po poškození svodidel, zábradlí 
a tlumičů nárazu (nárazu vozidla).

11.P1.1.2 Způsobilost

Opravy a údržbu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu 
zajišťuje majetkový správce (vlastník) pozemní komuni
kace vlastními složkami nebo prostřednictvím zhotovi
tele, tj. právnické nebo fyzické osoby, která má platné 
oprávnění pro provádění stavebních prací a splňuje další 
podmínky podle čl. 11.1.3 této kapitoly TKP nebo se 
musí prokázat referencemi, že stejný druh oprav dříve 
prováděla.

11.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

11.P1.2.1 Kvalita stavebních výrobků 
(materiálů, stavebních směsí 
a prvků)

Stavební výrobky použité pro opravy a údržbu svodi
del, zábradlí a tlumičů nárazu musí být dokladovány 
v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. a nařízením vlády č. 178/97 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 81/1999 Sb.(viz čl. 11.2.1 této kapitoly 
TKP) příp. podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti
2.3.2 Ostatní výrobky.

11.P1.2.2 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.

11.P1.2.3 Lanové svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu konstrukce lanového svo
didla a materiály pro ochranu proti korozi musí splňovat 
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,TP 120 a TP 121.

11.P1.2.4 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, TP 121 a TKP 
kap. 31.

1LP1.2.5 Dřevoocelové svodidlo

Materiály pro opravy a údržbu konstrukce dřevoocelo- 
vého svodidla a materiály pro ochranu proti korozi a pro 
zajištění trvanlivosti dřeva musí splňovat podmínky čl.
11.2.5 této kapitoly TKP.
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Materiály pro opravy a údržbu zábradelních svodidel 
musí splňovat podle druhu materiálu podmínky čl.
1 LPI.2.2 a 11 .P 1.2.4.

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).

11.P1.2.6 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. Požadavky na barevné 
řešení zábradlí obsahuje čl. 11.3.7 této kapitoly TKP.

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

ll.Pl.2,6 Zábradelní svodidlo

11.P1.2.7 Tlumiče nárazu

Materiály pro opravy a údržbu tlumičů nárazu a materi
ály pro ochranu proti korozi musí splňovat podmínky čl.
11.2.9 této kapitoly TKP.

11.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

11.P1.3.1 Obecně

Technologické postupy prací při opravách a údržbě svo
didel, zábradlí a tlumičů nárazu musí odpovídat poža
davkům čl. 11.3.1 této kapitoly TKP. Při provádění oprav 
a údržby za veřejného provozu na pozemní komunikaci 
je nutné dodržovat ustanovení uvedená v TKP kap. 1 - 
čl. 1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1, DIO a TP 66.

11.P1.3.2 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 obnovit vždy protikorozní ochranu v souladu 
s TP 84 a TKP kap. 19. Při osazování a montáži svodi
del v rámci opravy se postupuje podle TP 63, TP 128, 
Technologických postupů pro osazování ocelových svo
didel a TEP výrobce/dovozce pro jednotlivé schválené 
typy.

Podmínky pro čištění ocelových svodidel stanovuje 
Technologický postup pro čištění silničního vybavení. 
Ocelová svodidla se mají čistit 2 x 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.

U mostů opatřených ochranou proti účinkům bludných 
elektrických proudů se také udržují předepsané vzdu
chové mezery nebo čistota izolačních spojů svodidel nad 
mostními závěry(viz TP 124).

11.P1.3.3 Lanové svodidlo

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

Při opravě lanových svodidel se podle výsledku pro
hlídky a rozsahu poškození vymění sloupky, případně 
opraví upevnění lan na kotevní rámy a provede se kont
rola napínací síly v lánech, případně nové napnutí lan. 
Při výměně sloupků zasunutých do kapes musí být vždy 
osazeny na povrch základů krycí zábrany. Po napnutí 
lan musí být na sloupky osazeny krycí víčka (čepičky), 
přičemž ve stanovených vzdálenostech musí být 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 (včetně pojistných lan) na sloupcích a jejich 
upevnění na kotevní rámy, kontrolu napnutí lan (při běž
ných prohlídkách ručně a v období dvou let pomocí ten- 
zometru), kontrolu kompletnosti konstrukce svodidla 
a kontrolu stavu protikorozní ochrany materiálu. Dále 
se v rámci údržby provedou malé opravy.

11.P1.3.4 Betonové svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu betonových 
svodidel musí splňovat podmínky čl 11.3.4 této kapitoly 
TKP, TP 89, příp. TP 120 a TKP kap. 31.

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 be
tonového povrchu, kontrolu spojení prefabrikovaných 
dílů, kontrolu stavu protikorozní ochrany ocelových sou
částí, kontrolu stavu odvodňovacích otvorů a jejich vy
čištění. Dále se provede čištění povrchu, spar včetně 
dilatačních a malé opravy svodidel.
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Technologické postupy pro opravy a údržbu dřevoocelo- 
vých svodidel musí splňovat podmínky či. 11.3.5 této 
kapitoly TKP.

Oprava dřevoocelových svodidel se podle výsledku pro
hlídky a rozsahu poškození jednotlivých částí provádí 
buď výměnou nebo opětným použitím po vyrovnání, při 
čemž je nutno vždy opravit protikorozní ochranu v sou
ladu s TP 84 a TKP kapitolou 19.

Údržba dřevoocelových svodidel zahrnuje dále kontrolu, 
doplnění, dotažení a opravu všech spojů a kontrolu stavu 
protikorozní ochrany jednotlivých prvků.

11.P1.3.6 Zábradelní svodidlo

Technologické postupy pro opravy a údržbu zábradelních 
svodidel musí splňovat podle druhu materiálu podmínky 
čl. 11.P1.3.2 a 11 .PÍ.3.4.

Další požadavky na provádění prací při opravách 
a údržbě zábradelních svodidel stanovují Technologické 
postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozem
ních komunikací (část 3).

11.P1.3.7 Zábradlí

Technologické postupy pro opravy a údržbu ochranného 
i dopravně-bezpečnostního zábradlí musí splňovat pod
mínky čl. 11.3.6 této kapitoly TKP.

Další požadavky na provádění prací při opravách 
a údržbě zábradlí stanovují Technologické postupy pro 
údržbu a opravy mostních objektů a STŘ S 6.2.

U mostů opatřených ochranou proti účinkům bludných 
proudů se také udržují předepsané vzduchové mezery 
nebo čistota izolačních spojů zábradlí nad mostními zá
věry (viz TP 124).

11.P1.3.8 Tlumiče nárazu

Technologické postupy pro opravy a údržbu tlumičů ná
razu musí splňovat podmínky čl. 11.3.8 této kapitoly 
TKP.

11.PI.3.5 Dřevoocelové svodidlo

11.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky materiálů pro 
opravy a údržbu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí 
odpovídat přiměřeně požadavkům části 11.4 této kapitoly 
TKP. Přesný rozsah se dohodne s objednatelem s přihléd
nutím k rozsahu opravy.

11.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky svodidel, zábra
dlí a tlumičů nárazu při opravách a údržbě musí odpoví
dat přiměřeně požadavkům části 11.5 této kapitoly TKP. 
Přesný rozsah se dohodne s objednatelem s přihlédnutím 
k rozsahu opravy.

11.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu 
při opravách a údržbě musí odpovídat požadavkům části
11.6 této kapitoly TKP.

11.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení při opravách a údržbě svodidel, zá
bradlí a tlumičů nárazu musí odpovídat požadavkům 
části 11.7 této kapitoly TKP.

11.PÍ.8 PŘEVZETÍ PRACÍ

Převzetí prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí 
a tlumičů nárazu provedených vlastními složkami majet
kového správce musí být provedeno obecně vedoucím 
příslušné složky majetkového správce.

Pro převzetí prací při opravách a údržbě svodidel, zá
bradlí a tlumičů nárazu provedených pro majetkového 
správce zhotovitelem (právnickou nebo fyzickou osobou) 
platí obecně požadavky uvedené v čl. 11.8.2 až 11.8.9 
této kapitoly TKP.

11.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pravidelné sledování deformací po opravách a údržbě 
svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu se v normálních pří
padech nepožaduje.

V průběhu silničního provozu je nutno však sledovat 
deformace svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu po nárazu 
vozidel.

V případě ocelových a dřevoocelových 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 po
škození povrchu, spojovacích a kotevních prvků svodi
del.
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11.P1.10 EKOLOGIE

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

11.P1.11 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

Platí část 11.11 této kapitoly TKP.

19



Příloha 2

ZKUŠEBNÍ POSTUP PRO PRŮKAZ TAHOVÝCH SIL 
U KOTEVNÍCH KONSTRUKCI PRO SVODIDLA

11.P2.1 ÚVOD

11.P2.1.1 Všeobecně

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele na průkaz 
tahových sil u kotevních konstrukcí pro ocelová svodi
dla osazovaných jako záchytné bezpečnostní systémy na 
mostních objektech nebo objektech jím podobných.

Postup zahrnuje podklady pro průkaz tahových sil kot
vení ocelových silničních svodidel NH3 osazovaných 
podle TP 63 a zábradelních svodidel NH3 osazovaných 
podle Vzorového řešení „Zábradelní svodidla na silnič
ních mostech“ vypracovaného Dopravoprojektem Brno, 
a. s„ v 6/1996.

Dále postup zahrnuje podklady pro kotvení ocelových 
svodidel NH4 osazovaných podle TP 128 a to jak pro 
silniční svodidla tak pro zábradelní svodidla.

Obecně platí, že tento zkušební postup je podkladem 
pro prověření vhodných vlastností konstrukcí pro výše 
uvedená ocelová svodidla při posouzení shody podle 
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Tento zkušební postup obsahuje pouze požadavky na 
průkaz tahových sil kotevních konstrukcí pro svodidla. 
Průkaz smykových sil se nepožaduje.

Další požadavky na kotevní konstrukce pro svodidla 
vyplývají z TKP kap.11 nebo z dalších v nich citova
ných předpisech. Jedná se zvláště o konstrukční uspořá
dání aprotikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Dále 
o technologické požadavky a o požadavky na opravu 
a údržbu svodidel.

11.P2.1.2 Princip zkušební metody

11.P2.1.2.1 Zkušební postup vychází z německé zku
šební směrnice pro svodidlo NH3 s přejízdným obrubní
kem. Tvar zkušebních desek a požadavky na kotvení jsou 
dále upřesněny pro jednotlivé typy svodidel užívaných 
v ČR (NH3, NH4, svodidlo nebo zábradelní svodidlo, 
svodidlo s odrazným nebo s přejízdným obrubníkem, 
svodidlo pro úroveň zadržení I nebo II).

Účelem zkoušky je průkaz únosnosti tahových kotev 
kotevní konstrukce svodidla. Zkušební síly „F“ vycházejí 
ze statického výpočtu zatížené patní desky od ohybu 
sloupku při dosažení charakteristické hodnoty pevnosti 
ocele sloupku. Ohybové momenty jsou uvedeny v pří
slušných výše citovaných TP pro předmětný typ svodidla. 
Síly „F“ jsou určeny z podmínky zachování rovinnosti 
patní desky při působení momentů na svodidlo jak příčně 
tak i podélně. Zkušební síly „F“ převyšují síly vypočí
tané podle předcházející podmínky přibližně o 10 %,

ale nepřevyšují únosnost navržených kotevních šroubů 
danou ČSN 73 1401 pro hodnotu dílčího součinitele spo
lehlivosti materiálu yMb = 1,0.

Pro svodidlo NH3/I pro přejízdný obrubník je zkouška 
rovnocená s německým předpisem.

11.P2.1.2.2 Navržená tloušťka zkušební desky odpo
vídá vždy výšce obruby (u přejízdného obrubníku 70 mm 
a u odrazného obrubníku 180 mm) a min. tloušťce vo
zovky 80 mm. Průkaz tahových sil může být proveden 
i pro jiné tloušťky říms, které odpovídají větším tloušť
kám vozovky (zvláště pro svodidla pro úroveň zadr
žení II).

Výztuž zkušebních desek odpovídá požadavku na vy
ztužení říms uvedeném ve vzorových listech VL4 (list 
402.31). Průkaz tahových sil může být proveden i se 
zvýšeným množstvím výztuže, potom však toto zvýšení 
výztuže musí být zahrnuto do kotevní konstrukce.

11.P2.1.2.3 U kotevních konstrukcí (zvláště samostat
ných kotev do betonu pro velká zatížení), které jsou 
zkoušeny na tah obecně, je možno předmětné zkoušky 
nahradit statickým výpočtem a obecnými výsledky ta
hových zkoušek. Do těchto výsledků je nutno zahrnout 
podmínky osazení kotev podle příslušného typu svodi
dla (zvláště druh betonu, rozteč kotev, vzdálenost kotvy 
od okraje a délku kotev). Zkušební síly „F“ musí být 
menší nebo rovny charakteristické hodnotě únosnosti 
kotvy, kteráje definována jako 5 % kvantil statistického 
rozložení získaného z obecných tahových zkoušek kotvy, 
osazených do betonu bez trhlin. Dále je nutno zajistit, 
aby mohl být dodržen technologický postup pro osazení 
předmětné kotvy.

11.P2.2 POPIS ZKUŠEBNÍHO POSTUPU

11.P2.2.1 Zkušební desky

Pro každou zkoušku musí být vyrobeno 5 zkušebních 
desek z betonu C 25/30, který vyhovuje podmínkám 
TKP kap.18. Tvar desek je uveden v čl. 11.P2.4. Další 
údaje jsou uvedeny v tabulce 1. Desky jsou vyztuženy 
betonářskou výztuží v kvalitě 10 505. Počet vložek nutno 
dodržet, jejich rozmístění může být však upraveno podle 
tvaru kotevní konstrukce.

S výsledky zkoušek se předkládá protokol o kontrolní 
zkoušce pevnosti v tlaku užitého betonu v době zkoušky 
kotevní konstrukce, tj. po 28 dnech po zhotovení zku
šebních desek. Zkušební desky musí být jednoznačně 
označeny trvanlivým způsobem. Pro každou zkušební 
desku se provádí jedna kontrolní zkouška pevnosti be
tonu v tlaku.
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11.P2.2.2 Návrh kotevní konstrukce

Pro předmětnou kotevní konstrukci se zpracuje tech
nická dokumentace, která určí tvar, úpravy a materiál 
konstrukce, technologický postup osazení konstrukce 
a podmínky jejího použití.

11.P2.2.3 Uspořádání zkoušky

Podle typu kotvení konstrukce se konstrukce osadí do 
zkušební desky buď předem před betonáží desky nebo 
dodatečně do vybetonované desky ve dnech provedení 
zkoušky. Při osazení nutno dodržet požadavky technické 
dokumentace. Tahovým zařízením se zkouší kotvy č. 1 
a 2 (případně la, b a 2a, b). Světlý odstup opření taho
vého zařízení od osy krajní kotvy musí být minimálně 
roven tloušťce zkušební desky „h“.

11.P2.2.4 Provedení zkoušky

Zkouška se provádí 28 dní po zhotovení zkušebních těles. 
Provede se 5 tahových zkoušek vždy na dvou případně 
čtyř kotvách (1 a 2 případně la, b a 2a, b) současně až 
do dosažení maximální tahové síly (síla při porušení). 
Současně se měří posunutí (zdvih) horního líce zkušební 
desky v ose kotvení. Tahové zařízení musí přenášet sílu 
do zkušebních kotev rovnoměrně a plynule (ne rázem). 
Mimo jiné se zaznamenává postup a způsob porušení 
kotvy (trhliny, uvolnění betonu, vytržení nebo přetržení 
kotvy apod.).

11.P2.2.5 Výsledky zkoušek

Záznam o zkoušce se sestaví do tabulky, která obsa
huje:

Základní údaje:

1. Zhotovitel zkoušky.
2. Objednatel zkoušky.
3. Typ kotevní konstrukce.
4. Typ záchytného zařízení.
5. Datum a místo betonáže zkušebních desek.
6. Způsob označení zkušebních desek.
7. Datum zkoušky.
8. Jména pracovníků provádějící zkoušku.
9. Ostatní údaje.

Vlastní výsledky zkoušky:

1. Označení zkušební desky.
2. Pevnost betonu v tlaku při 28 dnech.
3. Teplota při zkoušce.
4. Maximální tahová kotevní síla (při porušení).
5. Posunutí středu kotvení.
6. Způsob porušení.
7. Poznámky.

11.P2.3 POSTUP ZKOUŠEK

11.P2.3.1 Zajištění zkoušek

Zkoušky zajišťuje výrobce nebo dovozce příslušné ko
tevní konstrukce v rámci posouzení technických poža
davků na tyto výrobky.

11.P2.3.2 Vyhodnocení zkoušek

Zkoušky se vyhodnocují na základě Záznamu o zkoušce. 
Žádná z dosažených tahových sil nesmí být menší než 
požadovaná tahová zkušební síla „F“. Dále se prověřují 
kontrolní zkoušky pevnosti betonu v tlaku, úplnost tech
nické dokumentace a soulad vyrobených zkušebních de
sek s touto dokumentací.

11.P2.3.3. Posouzení shody

11.P2.3.3.1 Předmětné kotevní konstrukce se posu
zují podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. a podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve 
znění n. v. č. 81/1999 Sb. Zařazují se jako vybavení ko
munikací mezi prvky pro záchytné systémy pro vozidla 
a chodce, viz tab. 9poř. č. 5 n. v. č. 81/1999 Sb. Posouzení 
shody se provádí podle § 5, n. v. 178/1999 Sb. ve znění 
n. v. č. 81/1999 Sb., tj. nutno zajistit certifikát výrobku.

Pro užití předmětné kotevní konstrukce pro kotvení oce
lových svodidel na pozemních komunikacích musí pro
tokol přikládaný k příslušnému certifikátu výrobku ob
sahovat zkoušku tahových sil podle tohoto zkušebního 
postupu.

11.P2.3.3.2 Při využití obecných výsledků tahových 
zkoušek kotev je nutno doložit posouzení shody podle 
§ 5, n. v. 178/1999 Sb., ve znění n. v. č. 81/1999 Sb. jako 
pro kovové kotvy do betonu a zdivá pro velká zatížení, 
viz. tab. 9 poř. č. 3 n. v. č. 81/1999 Sb.

Pro užití těchto kotev pro kotvení ocelových svodidel 
na pozemních komunikacích musí být dále předložen 
návrh kotevní konstrukce v rozsahu dle 11.P2.1.2.3 vč. 
statického výpočtu.

11.P2.4 VÝKRESY ZKUŠEBNÍCH DESEK

Dále jsou uvedeny výkresy zkušebních desek a to pro 
všechny případy uvedené v tabulce 1.
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Tabulka 1: Údaje o zkušebních deskách

Číslo Typ svodidla 
řádku

Rozměr zkušební desky 
a x b x h [mm]

Zkušební síly F 
[kN]

Kotevní šrouby podle TP 
(Pevnostní třída)

1 NH3/I
Svodidlo
s přejízdným obrubníkem

720 x 920 x 150 45 4 x M16 (5.6)

2 NH3/I
Zábradelní svodidlo 
s odrazným obrubníkem

720 x 1320x260 75 2 x M20 + 2 x M24 (4.6)

3 NH3/I
Zábradelní svodidlo 
s přejízdným obrubníkem

1020x 1020x 150 75 2 x M20 + 2 x M24 (4.6)

4 NH3/II
Zábradelní svodidlo 
s odrazným obrubníkem

720 x 1320x260 90 2 x M20 + 2 x M30 (4.6)

5 NH3/II
Zábradelní svodidlo 
s přejízdným obrubníkem

1020 x 1020 x 190° 90 2 x M20 + 2 x M30 (4.6)

6 NH4/I
Svodidlo a zábradelní svodidlo 
s odrazným obrubníkem

720 x 1320x 260 75 4 x M20 (5.6)

7 NH4/II
Zábradelní svodidlo 
s odrazným obrubníkem

720 x 1320 x 260 
(720 x 1320 x 300'>)

250 2 x M24 + 2 x M30 (5.6)

Pozn. 1) Uvažovaná větší tloušťka vozovky
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NH3/I SVODIDLO
V /

11.P2.4.1

S PREJÍZDNÝM OBRUBNÍKEM
REZ A - A

150mm

0R 10/200

STRED
KOTVENI

>cc
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11.P2.4.2

NH B/I ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
SODRAZNÝM OBRUBNÍKEM

75 kN
260mm

0R 10/150

30__ 8 x 75 =

STRED
KOTVEN
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11.P2.4.3

NH 3/1 ZÁBRADELNl' SVODIDLO
S PREJÍZDNÝM OBRUBNÍKEM

REZ A-A

©R10/150

STRED
KOTVENI
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NH3/II ZÁBRADELNl' SVODIDLO , 

ŘEZ A - £ s PŘEJÍZDNYM OBRUBNÍKEM

11.P2.4.5
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NH4/II ZÁBRADELNI SVODIDLO
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