
MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ CESKE REPUBLIKY 
SPRÁVA PRO DOPRAVU

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KAPITOLA 12. 
TRVALÉ OPLOCENÍ

Schváleno: MH ČR Správa pro dopravu č.j. 515112/92-520
ze dne 30.12.1992 

s účinností od 1.1.1993

Praha, prosinec 1992



OBSAH

Strana

12.1 ÚVOD 2

12.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2

12.2.1 Sloupky 2
12.2.2 Pletivo, napínací a vázací dráty 2
12.2.3 Ostnatý drát 2

12.2.4 Betonové základy 2
12.2.5 Vrata a vrátka 2

12.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 2

12.3.1 Konstrukce oplocení 2
12.3.2 Ochrana proti korozi 2

12.4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 3

12.4.1 Dodávka 3
12.4.2 Skladování 3

12.4.2.1 Kovové sloupky, vrata a vrátka 3

12.4.2.2 Železobetonové sloupky 3

12.4.2.3 Drátěné pletivo 3
12.4.3 Průkazní zkoušky 3

Nejsou požadovány

12.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 3

Není požadováno

12.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 3

12.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 3

12.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 3

12.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 3

Není požadováno

12.10 EKOLOGIE 3

12.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 3

12.11.1 Související normy 3
12.11.2 Související předpisy 4

1



12.1 ÚVOD

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

Kapitola 12 TKP platí pro montované trvalé oplocení 
silničního pozemku z drátěného pletiva nebo z drátě
ného pletiva kombinovaného s ostnatým drátem, s ko
vovými nebo betonovými sloupky.

Oplocení se provádí podle návrhu v dokumentaci stavby 
nebo podle pokynu stavebního dozoru.

12.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

12.2.1 Sloupky

Plotové sloupky jsou buď kovové nebo betonové, jak je 
předepsáno v dokumentaci stavby nebo stanoveno sta
vebním dozorem. Plotové sloupky musí splňovat násle
dující požadavky:

Kovové plotové sloupky, vzpěry a vratové sloupky jsou 
nové, z trubek normalizované výroby. Minimální vnější 
průměr ocelové trubky je 38 mm. Minimální tloušťka 
stěny je 2 mm. Materiál ocelových trubek použitých na 
plotové a vratové sloupky je z ocelí tř. 11 a musí odpo
vídat požadavkům ČSN 42 0142, ČSN 42 5723 a kap. 

19 TKP. Plotové sloupky, vzpěry a vratové sloupky jsou 
dodávány buďpokovované nebo natřené základní synte
tickou barvou.

Železobetonové plotové sloupky jsou nové, z prefabri
kovaných dílců. Sloupky musí odpovídat požadavkům 
ČSN 72 3000, ON 72 3111 a kap. 18 TKP. Třída betonu 

použitého pro výrobu železobetonových plotových 
sloupků je minimálně B 25. Není připuštěna tvorba 
výkvětů, barva betonu musí být stejnoměrná, šedá.

12.2.2 Pletivo, napínací a vázací dráty

Drátěné pletivo je nové, normalizované výroby, pletivo 
musí odpovídat požadavkům ČSN 15 3152 nebo ČSN 

15 3153. Rozměr ok drátěného pletiva je maximálně 50 
x 50 mm, minimální průměr drátu pletiva je 1,8 mm. 
Drátěné pletivo je buď z ocelového pozinkovaného 
drátu s volnými okraji bez napínacího drátu, z ocelo
vého pozinkovaného drátu s provlečeným napínacím 
drátem, nebo z ocelového pozinkovaného drátu pota
ženého plastem.

Napínací drát musí být nový, pokovovaný, norma
lizované výroby a minimálního průměru 3 mm.

Vázací drát musí být nový, pokovovaný, normalizované 
výroby, minimálního průměru 2 mm.

12.2.3 Ostnatý drát

Ostnatý drát, kterým může být doplněn plot z drátěného 
pletiva, musí být nový, pokovovaný, normalizované 
výroby. Musí odpovídat požadavkům ČSN 15 3905.

Rozměry ostnatého drátu musí odpovídat požadavkům 
ČSN 15 3910 nebo ČSN 15 3911.

12.2.4 Betonové základy

Betonové patky mohou být buď betonované na místě 
nebo prefabrikované.Betonové patky musí být vyro
beny z betonu minimálně tř. BIO a musí splňovat poža
davky kapitoly 18 TKP.

12.2.5 Vrata a vrátka

Plotová vrátka a vrata jsou vyrobena z kovových 
tenkostěnných uzavřených nebo trubkových profilů 
z ocelí tř. 11, plechů a ploché ocelí tř. 11. Vrátka a vrata 
jsou pokovována nebo natřena základním nátěrem proti 
korozi, jak vyžaduje dokumentacestavby nebo ZTKP. 
Schválené typy jsou uvedeny ve STR 6.2. - Bezpečnostní 
zařízení.

12.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

12.3.1 Konstrukce oplocení

Výkopy patek a otvory pro plotové sloupky musí být 
vykopány v linii určené dokumentací stavby nebo 
stavebním dozorem.

Při použití monolitických betonových patek se do 
připravených otvorů osadí do správné výšky plotové 
sloupky a řádně se uklínují. Po odsouhlasení stavebním 
dozorem mohou být patky vybetonovány. Povrch patek 
v úrovni terénu musí být rovný a hladký a musí být 
ošetřován po dobu 7 dní. Napínací dráty pletiva je 
možno ke sloupkům připevnit až po zatvrdnutí betonu. 
Prefabrikované patky se osadí do otvorů, jejichž dno se 
vysype pískem. Po odsouhlasení stavebním dozorem se 
základové patky zasypou zhutněným zásypem a mohou 
být připevněny napínací dráty.

Montáž oplocení je nutno začínat od vrat nebo vrátek. 
Drátěné pletivo, případně ostnatý drát, musí být řádně 
připevněno k napínacím drátům a plotovým sloupkům. 
Monolitické betonové pásy musí být ošetřovány po 
dobu 7 dní. Požadavky na kvalitu betonu jsou stejné jako 
pro betonové patky plotových sloupků.

Zřízení vrat a vrátek se provede ve shodě s dokumentací 
stavby. Namontují se na připravené sloupky do svislé 
polohy. Rádné osazení musí zajistit snadné otvírání 
i zavírání a zastavení v libovolné poloze.

12.3.2 Ochrana proti korozi

Drátěné pletivo pokovované nebo potažené plastem 
nevyžaduje žádnou další ochranu proti korozi. Žádnou 

další ochranu proti korozi nevyžadují rovněž poko
vované plotové sloupky, vzpěry, vrata a vrátka.

U plotových sloupků, vrat a vrátek, které byly na stavbu 
dodány se základním nátěrem, se provede jejich defi
nitivní osazení, odstranění rzi, nečistot a vlhkosti podle 
ČSN 03 8221, obnova základního nátěru a nátěr vrchní 

barvou. Nátěrový systém určuje dokumentace stavby.
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Natěračské práce se provádějí podle ON 73 3420 a ON 
73 3422. Nejdelší přípustnou dobu mezi dokončením 
úpravy povrchu a zhotovením prvního nátěru určuje 
ČSN 03 8220. Před nanášením další vrstvy nátěru je 

nutno zkontrolovat, případně obnovit čistotu povrchu 
předcházející vrstvy. Další vrstvu nátěru lze nanášet po 
souhlasu stavebního dozoru.

Provedení ochrany proti korozi musí splňovat poža
davky kap. 19 TKP.

12.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Betonáž monolitických patek a pásů za nízkých a zá
porných teplot musí být v souladu s ustanoveními kapi
toly 17 a 18 TKP a čl. 12 ČSN 73 2400.

Olejové a syntetické nátěry lze provádět pouze za teplot 
vyšších než +5°C.

12.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

12.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

12.4.1 Dodávka

Všechny dodávané součásti oplocení musí být nové, 
normalizované výroby a jejich kvalita musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v článku 12.2.

12.4.2 Skladování

12.4.2.1 Kovové sloupky, vrata a vrátka

Skladování těchto součástí oplocení musí odpovídat 
požadavkům čl. 72 - 74 ON 73 3630.

12.4.2.2 Železobetonové sloupky

Železobetonové sloupky oplocení je nutno na stavbě 

skladovat naležato na pevném vyrovnaném podloží 
s dřevěnými proklady, umístěnými 0,30 m od kraje 
sloupku, a to do maximální výšky 2 m.

12.4.2.3 Drátěné pletivo

Drátěné pletivo se na stavbě skladuje v krytých suchých 
skladech tak, aby nedošlo k jeho poškození deformací 
nebo vlhkostí. Drátěné pletivo potažené plastem se musí 
skladovat v prostorách, které jsou prosté chemických 
výparů a nesmí se skladovat v bezprostřední blízkosti 
topných těles.

12.4.3 Průkazní zkoušky

Nejsou požadovány.

12.5 ODEBÍRANÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Není požadováno.

12.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné směrové odchylky od předepsaného průběhu 
se musí pohybovat v toleranci ±30 mm.

Přípustné výškové odchylky od předepsaného průběhu 
se musí pohybovat v toleranci ±30 mm.

Při odsouhlasení a převzetí prací se zkontroluje dodrže
ní tolerancí ve směrovém a výškovém vedení oplocení. 
Sloupky oplocení musí být osazeny svisle a řádně 
ukotveny. Napínací dráty musí být utaženy a drátěné 
pletivo řádně přichyceno k napínacím drátům a sloup
kům, případně k obrubníkům. U betonových konstrukcí 
není připuštěna tvorba výkvětů, barva betonu musí být 
stejnoměrná, šedá. Vrátka a vrata musí být řádně osaze
na, vybavena zavíracím mechanismem a klikou se štíty, 
případně dorazem zástrče a okem pro zápěmou tyč. 
U vrat a vrátek se vyzkouší celková funkce.

U pokovovaných součástí oplocení se vyzkouší tloušťka 
kovového povlaku a jeho přilnavost. Zkoušky zinko
vého povlaku se provádějí podle ČSN 03 8551. Povlak 

nesmí být narušen a ani se nesmí oddělovat od podkladu. 
U natřených konstrukcí se nepřipouští žádný rozsah 
poškození nátěru.

12.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 

Není požadováno.

12.10 EKOLOGIE

Při natěračských pracích na staveništi je nutno věnovat 
dostatečnou pozornost likvidaci ekologicky škodlivých 
odpadů jako jsou použité štětce, obaly od nátěrových 
hmot, ředidla, odpady po otryskávání a pod. Je nutno 
dodržovat všechny požadavky uvedené v čl. 1.10, kap. 1 
TKP - Všeobecně.

12.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

12.11.1 Související normy
ČSN 03 8220 - 1984, Zásady povrchové úpravy nátě

rem (1.9.1985)
- změna a (1.11.1990)

ČSN 03 8221 - 1988, Ochrana proti korozi. Ocelové 

výrobky
Metody úpravy povrchu před 
nátěrem (1.7.1989)

ČSN 03 8551 - 1984, Ochrana proti korozi. Žárově stří

kané povlaky zinkové a hliní
kové. Označování, technické 
požadavky, metody zkoušek 
(1.1.1986)
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ČSN 15 3152 - 1963, Drôtené pletiva so štvonihelní- 

kovými okami a s volnými 
okrajmi. Rozmery (1.4.1964)

ČSN 15 3153 - 1963, Drôtené pletivá so štvorúhelní- 

kovými okami a s napínacími 
drôtmi. Rozmery (1.4.1964)

ČSN 15 3905 - 1975, Ostnatý drôt. Technické dodacie 

predpisy (1.11.1976)
ČSN 15 3910 - 1975, Ostnatý drôt. Typ Y. Rozmery 

(1.11.1976)
ČSN 15 3911 - 1975, Ostnatý drôt. Typ G. Rozmery 

(1.11.1976)
ČSN 42 0142 - 1976, Trubky ocelové svařované

přesné a závitové. Technické 
dodací předpisy (1.1.1978)

-změna a (1.3.1980)
- změna b (1.3.1983)
- změna c (1.8.1985)
- změna d (1.11.1990)
- změna c (1.2.1992)

ČSN 42 5723 - 1975, Trubky z ocelí tříd 11 a 12 

podélně svařované hladké do 
vnějšího průměru 152 mm. 
Rozměry (1.12.1976)

-změnaa (1.8.1985)
- změna b (1.6.1991)

ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení (1.2.1987)

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

ON 72 3111 - 1988, Betonové plotové dílce.
Technické požadavky (1.3.1990) 

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betonových 

konstrukcí (1.1.1989)
-změnaa (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ON 73 3420 - 1979, Natěračské práce stavební.
Základní ustanovení (1.7.1981) 

-změnaa (1.2.1987)
ON 73 3422 - 1964, Natěračské práce stavební. Nátě

ry na kovech (1.9.1965)
ON 73 3630 - 1979, Zámečnické práce stavební.

Základní ustanovení (1.7.1981)

12.11.2 Související předpisy

STR S6.2. Bezpečnostní zařízení
Schváleno MVŽP ČR a MVŽP SR 

v roce 1989
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