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1 Úvod, platnost technických podmínek

Vydáním Technických podmínek č. 59 a 60 (viz lit.(l) a (2)) s 

platností od 1.1.1994 dochází ke změně v celém přístupu k otázce 

silničních svodidel.

Opouští se používání jednoho svodidla bez ohledu na místo 

umístění a zavádí se pojem "úroveň zadržení" a požadavek, kde má 

jaká úroveň zadržení být (viz lit. (1)) .

Výrobci a dovozci si pak nechají svá svodidla schválit od Minist, 

dopravy dle lit.(2) pro určitou funkční třídu. Funkční třída dle 

lit.(l) čl. 1.4 znamená, že svodidlo má kromě příslušné třídy

úrovně zadržení i vyhovuj ící chování a ohleduplnost k posádce 

lehkých vozidel - tzv. "index prudkosti nárazu" - viz poznámka 1.

Tyto TP jsou zpracovány pro ocelové svodidlo, které se používá v 

SRN, o jehož schválení pro použití v ČR požádaly v roce 1994 dvě 

firmy a které výše uvedeným požadavkům vyhovuje.

Pouze v čl. 6 "Svodidla na mostech" jsou uvedena i řešení, která 

doposud schválena nejsou, ale která připouští ČSN 736201 (viz 

lit. (7)), např. zábradelní svodidlo.

TP řeší pouze prostorové uspořádání ocelových svodidel 

související s jejich funkcí jako nosného bezpečnostního systému. 

Tedy ty základní části, které nelze řešit jinak. Konstrukční 

detaily, které lze řešit více způsoby, nebo které jsou závislé na 

nabídce firem, TP uvádí jen výjimečně.

V případě, že by bylo schváleno další ocelové svodidlo, provedly 

by se v TP a její informativní části potřebné doplňky (event, by 

se TP zpracovaly nově) - viz poznámka 2.

Dosud používané ocelové svodidlo NHKG je dovoleno ponechat a také 

používat k opravám nebo doplnění meziúseků tam, kde je osazeno.

V takových případech se postupuje podle "Typizačnej smernice pre 

osadzovanie zvodidiel" z r. 1990, bez ohledu na ustanovení TP 59
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a. TP 60, do doby než bude event. 

určitou funkční třídu.
schváleno dle lit. (2)

TP platí pro silnice, dálnice, místní komunikace a mosty ve 

smyslu lit. (4), (5) a (7).

Část 5 řeší prostorové uspořádání ocelových svodidel na 

silnicích, dálnicích, místních komunikacích a presypaných 

mostech, dále jen silnicích.

Část 6 řeší prostorové uspořádání ocelových svodidel na mostních 

objektech nepřesypaných, dále jen mostech.

POZNÁMKA 1 - Svodidla (nejen ocelová) se tedy posouvají z roviny 
jen vybavení silnic a mostů i do roviny nosných konstrukcí.
Dle lit. (1) je možno na silnicích použít jen svodidla schválená 
(svodidlo schválí MD CR, vyhovuje-li lit. (2))._ Na mostech lze 
mimo svodidel schválených použít i svodidla "jiná". "Jiná" 
svodidla, tedy jiná než schválená, se navrhují na náhradní 
statické silové zatížení uvedené v lit. (1).
Jako příklad pro svodidla "jiná" lze uvést napr. ocelové svodidlo 
vycházející ze schváleného typu po úpravách ovlivňujících jeho 
únosnost, nebo betonové svodidlo monoliticky spojené s nosnou 
konstrukcí.

POZNÁMKA 2 - Nevylučují se ani materiály jiné než ocel, pokud 
budou schváleny dle lit. (2). Příkladem zde mohou být laminátové 
pasnice zkoušené v některých západoevropských zemích, které by 
mohly být např. vhodné i z hlediska omezení vlivu bludných proudů 
na nosné konstrukce mostů.

svodidei

třeba na silnici nebo na mostě umístit 
svodidlo (dle příslušných ČSN, požadavků orgánů státní správy 

apod.), na základě lit. (1) se stanoví, jakou funkční třídu má 

mxt. Závist to na potřebě chránit konkrétní okolí silnice či 

mostu, v opačném případě rozhoduje pouze typ silnice.

Na jednom useku trasy se tedy mohou objevit různá svodidla pro 

různé třídy úrovně zadržení.

Na silnicích smí být použita jen svodidla schválená MD ČR.

2 Postup při navrhování

Rozhodne - li se, že je
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Na mostech mohou být mimo svodidla 

"jiná" (viz poznámka 1).,

schválená použita i svodidla

Z nabídek schválených svodidel se vybere takové, které má 

požadovanou funkční třídu (viz poznámka 3).

Při výběru svodidla je třeba porovnat prostor, který je k 

dispozici pro příčnou deformaci svodidla s hodnotou příčné 

deformace, která je pro schválené svodidlo určité funkční třídy 

uváděna. Je-li prostor pro deformaci menší, je třeba vybrat jiné 

svodidlo.

Dále je třeba při výběru svodidla zohlednit cenu a náročnost 

svodidla na údržbu a výměnu poškozených dílů, hlavně v oblasti 

frekventovaných křižovatek nebo středních dělicích pásů dálnic.

Minimální rozsah informací o svodidle, které firmy nabízejí, je: 

hlavní rozměry, funkční třída, max. příčná deformace pro uvedenou 

třídu, pro mosty reakce svodidla na podporující konstrukci 

a kopie schvalovacího protokolu, nebo číslo schvalovací doložky.

POZNÁMKA 3 - Funkční třídy máji stejné označení jako třídy úrovně 
zadržení Al, A2, Bl, B2 a Cl, protože úroveň zadržení svodidla, 
vyjadřující jeho únosnost, je nej důležitěj ší užitnou 
charakteristikou svodidla.

3 Předpisy

1 - Technické podmínky č. 59 "Zatížení a navrhování svodidel"

2 - Technické podmínky č. 60 "Zkoušení a schvalování svodidel"

3 - ČSN 736100 Názvosloví silnic a dálnic

4 - ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic

5 - ČSN 736110 Projektování místních komunikací

6 - ČSN 736200 Mostní názvosloví

7 - ČSN 736201 P rojektování mostních objektů

8 - Směrnice "Betonové svodidlo"

9 - Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel z r. 1990
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4 Typy ooelovýoh svodidel

Rozlišují se 4 typy pro silnice (viz obr. 1-4):

JS - jednostranné svodidlo

JDS - jednostranné distanční svodidlo

OS - oboustranné svodidlo

ODS - oboustranné distanční svodidlo

a 3 typy pro mosty (viz obr. 5-7):

JDSM - jednostranné distanční svodidlo (většinou v kombinaci se 

zábradlím jako s druhou bezpečnostní bariérou)

ODSM - oboustranné distanční svodidlo

OSM - oboustranné svodidlo (uplatní se v ojedinělých případech)

Pro svodidlové sloupky se používají profily Sigma 100 a IPE 100 

(viz obr. 8). Sloupky Sigma 100 se považují za bezpečnější pro 

jednostopá vozidla, proto se jim dává přednost před sloupky IPE 

100 .

Svodnice mají profil A, nebo B (viz obr. 9). Oba profily jsou 

z hlediska únosnosti a chování rovnocenné. Montují se s přesahem 

ve směru jízdy. Z ekonomických důvodů se dává přednost profilu B 

(svodnice je o 4 kg lehčí).

Jak je vidět z obr. 1 - 7, svodnice jsou uzpůsobeny pro

vzdálenost sloupků 1,33 m, 2,00 m a 4,00 m. Délka svodnic je 

4,30 m.

Svodnice se ohýbají do poloměrů dle potřeby, běžně jsou to 

poloměry 6 - 35 m (v celých metrech). Přímé svodnice se používají 

pro poloměry s 36 m.

Na svodidlo lze připevňovat kromě nástavců pro chodce a cyklisty 

pouze směrové sloupky, odrazky, kilometrovníky a ploty proti 

oslnění. Podmínkou je, aby uvedené předměty nepředstupovaly před 

lícní plochu svodnice a neměly ostré kovové hrany. Ploty proti 

oslnění lze připevňovat jen k distančním dílům svodidla.
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Tabulka 1 - Návrhové parametry ocelového svodidla dle obr. 1-7

typ
svodidla

funkční 
třída 
svod .

hodnota kinetické 
energie nárazu [kNm]

max. příčná deformace 
svodidla

zkušební ho

EK,ZK.

min. pro 
zařazení do 
příslušné 

třídy
EK,MIN.

při
zkušebním
nárazu

odhadnuto
pro

ek,min.

JS AT 44 30 1,24 0,90

JDS
AI 41 30 0,71 0,60

A2 109 75 1,32 1,00

OS
AI 44 30 0,68 0,50

A2 123 75 1,63 1 , 10

ODS

AI 45 30 0,99 0,70

A2 119 75 1,54 1,20

B1 202 195 2,30 2,30

JDSM
bez

zábradlí

AI 52 30 0,60 * * 0,40

A2 145 75 1,13 0,80

JDSM
plus

zábradlí 
s lanem

AI 62 30 0,75 0,40

A2 145 75 1 , 13 0,80

B1 214 195 1,20 1 , 10

OSM
AI 44 * 30 0,68 * 0,50

A2 123 * 75 1,63 * 1 , 10

AI 45 * 30 0,99 * 0,70

ODSM A2 119 * 75 1,54 * 1,20

B1 202 * 195 2,30 * 2,30

* hodnoty jsou převzaty z nárazových zkoušek na stejný typ, ale 
určený pro silnice, protože nárazové zkoušky na OSM a ODSM 
nebyly žadateli o schválení svodidla předloženy. Na základě 
studia všech předložených nárazových zkoušek se však dá 
předpokládat, že hodnoty pro OSM a ODSM nebudou vyšší.

** hodnota byla zjištěna při vzdálenosti svod. sloupků 2 m

pro výběr svodidla slouží hodnoty pro tj . hodnoty v
posledním sloupci.
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5 Svodidla na silnicích

5.1 Výška svodidla

Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice.

Obecně platí, že výška svodidla je 0,75 m od zpevněné plochy 

(zpevněné krajnice, vozovky), pokud není stanoveno jinak (viz 

obr. 10a). Odchylka od předepsané výšky může být max. ±30 mm 

(nejde o toleranci rovinatosti při osazování svodnice).

Výškové změny (např. vlivem chodníku) se řeší sklonem min. 1:200, 

tj. nejvýše 2 cm na délku jedné svodnice.

U středních dělicích pásů záleží na šířce a příčném sklonu pásu. 

Při vzdálenosti líce svodnice od okraje zpevněné plochy do

2,00 m je výška svodidla 0,75 m nad povrchem zpevněné plochy, 

avšak max. 0,85 m nad povrchem pásu, měřeno v líci svodnice (viz 

obr. 11). Při vzdálenosti větší než 2,00 m se měří výška svodidla 

v líci svodnice a je 0,75 m od povrchu pásu (viz obr. 12). 

U středního dělicího pásu s příčným sklonem smí být výška 

svodidla v líci svodnice max. 0,93 m nad spojnicí nižšího 

a vyššího okraje zpevnění (viz obr. 30).

Hodnoty výšky svodidla nad povrchem středního dělicího pásu 

neplatí pro lokální místa (nerovnosti, rýhy, příkopy apod.).

V místech, kde má být osazeno svodidlo, mohou být přejízdné 

obrubníky (kolmé nebo šikmé) o výšce max. 0,07 m předstupující 

obvykle před líc svodnice 0,50 m. V tom případě je výška svodidla 

0,65 m nad přilehlým povrchem, měřeno v ose svodidlového sloupku 

(viz obr. 10b). Při sklonu chodníku 4% vyjde výška svodidla 

0,75 m nad vozovkou v místě přejízdného obrubníku.

Osazuje-li se svodidlo do míst s odraznými obrubníky výšky 

0,12 - 0,20 m (u komunikací s rychlostí do 60 km/hod nebo 

dodatečně při opravách a rekonstrukcích), svodidlo má lícovat se 

zvýšenou obrubou. Výška svodidla se v takovém případě měří od 

vozovky v líci obruby a je 0,75 m (viz obr. 10c).
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VOLNA
ŠÍŘKA

tri
F

VOLNÁ ŠÍŘKA H 

PRO SILNICE (DLE ČSN 736101) 

I

a) silnice bez b) silnice s přejizdným 
chodníku obrubníkem

c) silnice s odrazným 
obrubníkem 
(v ^ 60 km/h)

Obr. 10 : výška svodidla na vnějším okraji silnice

g i 3,00 -

ŠftKA STŘEDNÍHO SěLICiHO PÁSU i

Obr. 11 : výška svodidla ve středním dělicím pásu při odstupu
svodidla od okraje zpevnění ^ 2 m

Obr. 12 : výška svodidla ve středním dělicím pásu při odstupu 
svodidla od okraje zpevnění > 2 m
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5.2 Svodidlo na vnějším okraji silnie

5.2.1 Odstup svodidla od okraje zpevněné plochy

Umístění svodidla se provádí dle lit. (4) a (5)

b) a c) .

Z důvodů dobrého kotvení sloupků do násypu 

vzdálenost zadního líce svodidla od hrany násypu 

Chodníky a cyklistické stezky mohou přiléhat až 

odstupu (viz obr. 10 b), 10 c) a 54).

- viz obr. 10a),

by neměla být 

méně než 0,50 m. 

ke svodidlu, bez

5.2.2 Minimální délka svodidla L

5.2.2.1 Minimální nosná délka svodidla LI

Minimální nosná délka svodidla LI se měří bez výškových náběhů na 

okrajích a závisí na dovolené rychlosti (viz tabulka č. 2).

Jde současně o minimální délku svodidla vůbec.

Tabulka 2 - Minimální nosná délka svodidla LI

dovolená rychlost 
[km/hod]

minimální nosná délka 
svodidla LI [m]

s 60 28

61 - 90 48

> 90 60
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5.2.2.2 Minimální délka svodidla před překážkou nebo mísiem 

nebezpečí - L2

Svodidlo musí mít dostatečnou délku před překážkou nebo místem 

nebezpečí, aby v případě sjetí vozidla z vozovky za svodidlo 

nedošlo k nárazu na překážku, nebo vjetí do místa nebezpečí 

(rozhoduje vzdálenost "b" zadní hrany překážky od okraje 

zpevnění). Současně musí mít svodidlo takovou délku před 

překážkou, aby ani najede-li vozidlo na výškový náběh svodidla, 

nenarazilo na překážku (rozhoduje vzdálenost "a" přední hrany 

překážky či nebezpečí od okraje zpevnění). Délka L2 je patrná 

z obr.13 a z tabulky 3.

SVOOOLQ

Obr. 13 : délka svodidla L2 před překážkou

Tabulka 3 - Minimální délka svodidla L2 před

překážkou nebo místem nebezpečí

řádek
a , b

[m]

délka L2 [m]

silnice směrově 
rozdělené a 
rychlostní

ostatní

1 a < 2 140 100

2 2 <bž 4 84 64

3 4 <bž 6 92 72

4 b > 6 100 80

Z tabulky vyplývá, že je-li překážka od okraje zpevnění blíže než

2,00 m, rozhoduje vždy 1. řádek tabulky; je-li dále než 2,00 m, 

rozhoduje vzdálenost "b".
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5.2.2.3 Minimální délka svodidla před překážkou nebo místem 

nebezpečí při směrovém vychýiení svodidla, zavázáním do 

svahu, nebo zesílením - L3

Délku L2 je možno zkrátit těmito způsoby :

a) Směrovým vychýlením svodidla v plochém terénu.

Vychýlení se provádí v poměru 1:20, výjimečně 1:12. Rozhoduje 

pouze vzdálenost "b" překážky. Svodidlo je třeba vést min. 

8 m od překážky rovnoběžně s okrajem zpevněné plochy (viz obr. 

14 a tab. 4).

VÝixOVÝ HÁÔÉH

Obr. 14 : délka svodidla L2 před překážkou 
při směrovém vychýlení

b) Zavázáním svodidla do svahu.

Platí totéž co u a). Výška svodidla má být max. 0,85 m nad 

terénem (netýká se rigolů, příkopů a lokálních nerovností) 

- viz obr. 15 a 16. Vzdálenost sloupků v prvních dvou polích 

svodidla má být 1,33 m.

c) Zesílením dalším svodidlem.

Při a < 2,00 m je možno délku L2 v řádku 1 tabulky 3 zkrátit 

až na hodnoty v řádcích 2-4, jestliže se typ JDS doplní o JS 

(dvě nezávisle osazená svodidla), podobně jako u obr. 41.

Toto řešení (JDS + JS) bude možno použít, až bude schváleno 

(schválena jsou pouze JDS a JS jako samostatná svodidla, 

nikoliv jejich kombinace v jednom celku).
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Tabulka 4 - Délka L3 při vychýlení svodidla

b

tm]

délka L3 tm]

silnice směrově 
rozdělené a 
rychlostní

ostatní

-b < 4 40 36

4 <b< 6 52 44

b > 6 60 52

Obr. 15 : zavázání svodidla do svahu

PŘEKÁŽKA

Obr. 16 : vychýlení začátku svodidla se zabudováním do svahu
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5.2.3 Začátek a konec svodidla

Začátek a konec svodidla musi být (z důvodů únosnosti svodidla) 

vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Náběh se 

provádí na délku 12 m (viz obr. 17 a 18). Pouze v případech 

nedostatku místa je možno výjimečně provést zkrácený výškový 

náběh na délku jednoho svodidlového pole (viz obr. 19 a 20).

U směrově rozdělených komunikací je možno zkrácený náběh použít 

jen na konci svodidla ve směru jízdy.

Konec zapuštěné pásnice nesmí vyčnívat nad terén více než 50 mm. 

Poslední dva sloupky výškového náběhu musí být opatřeny 

přítlačnou deskou. í o.os hao tebénem

//\y/>-ys \ v\ \ <X\ Ws ' ti * -Jev

no
Vřšxovr NÁBĚH : 3 POLE

p,w

přítlačné oEstcr

V. 00 <,.00—------------- m
2.00 3.00

-Jď - «i»

Obr. 17 : výškový náběh JS

1 0.05 NAO TERÉNEM

'rtÍKOVŤ NÁBĎ4 : 3 POLE

Obr. 18 : výškový náběh JDS
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NÁ&ČHOVÁ PŘgCHOQKA > 0,05 NAD TERÉNEM

TCí.V'v«'s' /Cs ^s s 'cOs’w'O'v^' VXS'W•X>T^Xsv N'-<Xsva\vCs.v\v

VÝŠKOVÝ NÁBČH : 1 POLE

Obr. 19 : zkrácený výškový náběh JS

N&éMVÁ PČECHOOKA • OJQS NAO TERÉNEM

rsOcs" ľľVA'xU!

VÝŠKOVÝ NÁBQH : i POLE

Obr. 20 : zkrácený výškový náběh JDS

5.2.4 Začátek svodidla u násypu

Při přechodu ze zářezu do násypu se doporučuje, v případě sklonu 

násypu strmějším než 1:3, aby svodidlo začínalo už v zářezu.

5.2.5 Spojení dvou úseků svodidel

Je-li mezera mezi dvěmi úseky svodidel menší než 50 m, doporučuje 

se provést svodidlo průběžné, nepřerušené.
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5.2.6 Svodidlo před boční překážkou

Nejdříve je třeba podle lit. (1) stanovit, jakou třídu úrovně 

zadržení má svodidlo před překážkou mít. Pokud je možno překážku 

zařadit do tabulky 4 lit. (1) a přímo tak určit třídu úrovně 

zadržení, vybere se svodidlo, které požadovanou třídu má. Z 

tabulky 5 se' převezme pouze dl. svodidla před a za překážkou. 

Pokud půjde o jinou překážku (např. propustek, opěru nebo 

stěnovou podpěru mostu u krajnice, apod.), uplatní se tabulka 5 

lit. (1) tj. třída úrovně zadržení dle typu silnice. V takovém 

případě, použije-li se ocel. svodidlo, je třeba podle odstupu "a" 

prekážky od okraje zpevnění provést v okolí překážky úpravy 

svodidla dle tabulky 5.

Svodidlo u propustků se provádí rovněž dle tabulky 5 s tím 

rozdílem, že se zde uplatní pouze min. nosná dl. svodidla LI, 

nikoliv hodnoty L2 a L3.

Prechod na jiný typ svodidla je třeba realizovat přechodovou 

částí v rozsahu tří svodidlových polí, tj. v dl. 12 m (viz obr. 

21 a 22) .

• PŘECHOD SE POČÍTÁ 00 iS

Obr. 21 : přechod JDS/2,00 na JS/4,00

i i

1 ^ *---1-----n----

-IP J .V1 . 1
m 1 T.oo

T50 1 ľ, CO
?,03

U.M

PŘECHOD «

* PŘECHOD SE POČÍTÁ DO JS

Obr. 22 : přechod JDS/1,33 na JS/4,00
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Tabulka 5 Svodidlo před boční překážkou

typ
svodidla

typ
silnice

odstup "a" překážky od okraje 
zpevněné plochy dle obr. 13 a 14

a > 3m a ^ 3m

JS

silnice
směrově

nerozdělené

JS/4.0

1 1

WA

JS/4.0 iDS/ZO JS/4.0 ^

Y77\

L l .1 1 . i- j |MH40íl| MH 40|0|

1- L .1 L__ J

silnice
směrově

rozdělené

JS/4.0

ľ 1
j , JDS/ZO ,

77A

i i i

£ r
t

ti] MM. 40XJ

L I

JDS

silnice
směrově

nerozdělené

J0S/2.0 . JOS/ZO J0S/U3 JOS/ZO

1 i

77A

I 1 1 !

77Ä

---1 L-i—J LífJ LíoJ
I. «• 1 L «■ 1

silnice
směrově

rozdělené

JOS/2.0 J0S/U3 JOS/ZO ,

1 [

m

1 i 1

77Ä

kol i L ^ j 'fcil

^ J

vysvětlivky :

Y//fy překážka

,, JDS/2.00 . v této délce se osadí typ JDS se vzdáleností sloupků 2m 
---  ^ výškový náběh

L L2, nebo L3. Celková dl. svodidla nesmí klesnout pod LI.
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5.2.7 Svodidlo u tísňové hlásky

Svodidlo se u tísňové hlásky přeruší a směrově upraví, aby 

přístup k hlásce měl šířku min. 1,00 m. Výškové náběhy konců 

přerušení se provedou podle toho, jde-li o silnici směrově 

rozdělenou (postačí zkrácený výškový náběh, viz. obr. 23 ), nebo 

směrově nerozdělenou (část před hláskou musí mít výškový náběh 

délky 12 m, viz obr. 24).

Dle lit. (4) není tísňová hláska překážkou, kterou je třeba 

chránit svodidlem, je-li na podezdívce nižší než 0,20 m, nebo 

je-li bez podezdívky. V tom případě pokud se svodidlo osadí, je 

možná úleva z čl. 5.2.2 o minimální délce svodidla. Postačí dl.

L = 28 m, z toho 27 m před hláskou (u silnic směrově

nerozdělených 26 m na obě strany tj. celkem 52 m)„

Je-li tísňová hláska na podezdívce výšky alespoň 0,20 m, tvoří 

pevnou překážku před kterou je třeba osadit svodidlo. Postupuje 

se obvyklým způsobem tzn. probíhající svodidlo se přeruší dle 

obr. 23 nebo 24 a pokud svodidlo v místě hlásky není, osadí se 

dle čl. 5.2.6. Takto osazené svodidlo lze u směrově nerozdělených

komunikací přerušit dle obr. 24. Požadavek na min. délku (LI, L2, 

L3) každé samostatné části svodidla tím není dotčen.

Přerušení JDS se řeší obdobně, jako v obrázcích uváděné JS.

-srrcr

1,01

TT

JXHÁCDtÝ 
TtŠXOVT MÁSÍM

'TfŠXOYY niti»

Obr. 23 : přerušení JS u tísňové hlásky 
- silnice směrově rozdělené
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u> zwUcart
■*'■“■ ■■'“iVÝÍKOVT NÁ*ÍM

i 0,50

vekový wiažH q.oo

Obr. 24 : přerušení JS u tísňové hlásky 
- silnice směrově nerozdělené

5.2.8 Přerušení svodidla

Musí-li být svodidlo přerušeno kvůli veřejnému provozu chodců 

nebo cyklistů, pak se obě části upraví dle obr. 25. Pokud toto 

řešení není z prostorových důvodů možné, výjimečně je možno 

provést přerušení bez překrytí, s výškovými náběhy dl. 4 m (viz 

obr. 26) .

V místě únikových otvorů u protihlukových stěn se svodidlo 

nepřerušuj e.

F

Obr. 25 : přerušení svodidla kvůli chodcům a cyklistům



ZKRÁCENÁ
výíkovv náaím

’ 1 1 ■ r

C.T7

a^x. ■lilii.., I I

Obr. 26 : přerušení svodidla se zkrácenými výškovými náběhy

U zaústění vedlejší silnice, účelové komunikace, u sjezdů na 

sousední pozemky apod. se svodidlo přeruší dle obr. 27, přičemž 

se doporučuje výškové náběhy směrově odklonit v poměru 1:8.

Je možné i řešení, kdy se oba konce zaoblí min. na délku čtyř 

svodnic (z toho je 12 m výškový náběh) dle obr. 28.

VÝŠKOVÝ NÁaÉH ta VÝŠKOVÝ NÁBĚH u

Obr. 27 : svodidlo u zaústění vedlejší silnice - běžné řešení

VÝŠKOVÝ NÁBĚH 12

Obr. 28 : svodidlo u zaústění vedlejší silnice - méně běžné

řešení
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5.2.9 Svodidlo u protihlukové stěny

Dle tabulky 4 lit. (1) se protihlukové stěny neuzpůsobené jako 

záchytná zařízení chrání svodidlem funkční třídy A2 - B1.

V případě rozhodnutí pro B1 se použije betonové svodidlo, v 

případě A2 je možno použít ocel. svodidlo JDS. Vzdálenost stěny 

od líce svodnice dle tabulky 1 je 1,00 m.

Pokud jde o začátek a konec svodidla, postupuje se dle čl. 5.2.6, 

avšak sloupky mohou v celém rozsahu zůstat po 2 m.

5.2.10 Svodidlo v jazyku křižovatky

U odbočovacích ramp, není-li v jazyku křižovatky překážka, pokud 

se má svodidlo osadit, začíná výškovým náběhem dl. 12 m. 

le-li v jazyku křižovatky překážka (stožár osvětlení, mostní 

pilíř» protihluková stěna, větší odvodňovací zařízení, velká 

dopravní značka apod.), ve vzdálenosti větší než 20 m od hlavy 

svodidla, provede se zaoblení svodidla v poloměru min. 1,20 m 

(viz obr. 29).

Při vzdálenosti překážky menší než 20 m, se má použít tlumič 

nárazu (doporučuje se hlavně pro rychlostní komunikace a 

dálnice).

HLAVA

SVODIDLA

OCELOVÉ SVODIDLO 
BEZ VÝŠKOVÉHO NÁBĚHU

PŘEKÁŽKA

Obr. 29 : svodidlo v jazyku křižovatky s překážkou
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5.3 Svodidlo ve střednim dělicím pásu

5.3.1 Typy svodidel a jejich uspořádání

Při navrhování svodidla do středního dělicího pásu je třeba 

respektovat tabulku 4 lit. (1), která předepisuje úroveň zadržení 

Bl - B2 a u příčného sklonu s rozdílem výšek větším než 0,60 m na 

šířce do 6 m, B2 na vyšší straně.

Důležitá je i šířka pásu v souvislosti s příčnou deformací 

svodidla. U šířky pásu menší než 3,00 m se nedoporučuje 

ocel.svodidlo použít.

Ve středních dělicích pásech se v zásadě používá pouze typ ODS, 

který se má osazovat co nejblíže k ose středního dělicího pásu 

(viz obr. 11, 12 a 30). U překážek toto svodidlo přechází ve dvě 

samostatná JDS. JDS nahrazuje ODS i u skloněného středního pásu, 

kdy by u ODS nemohla být dodržena min. výška svodidla dle čl.

5.1 (viz obr. 31).

Líc svodnice nemá být blíže než 0,50 m od okraje zpevnění.

0,80

Obr. 30 : ODS ve středním dělicím pásu s příčným sklonem
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o.so o.so

ŠRkä STŘEDNÍHO DĚLtCÍHO PÁSU á.

Obr. 31 : dvě JDS ve středním dělicím pásu s příčným sklonem

5.3.2 Minimální délka svodidla

Nejmenší souvislá délka svodidla ve středním dělicím pásu nemá, 

z důvodů únosnosti, klesnout pod 80 m (oboustranné výškové náběhy 

se do této délky nepočítají).

5.3.3 Svodidlo u překážky

Jde-li o členěnou podpěru mostu, dle tabulky 4 lit. (1) musí mít 

svodidlo před ní úroveň zadržení B1 -B2 a je třeba brát na zřetel 

příčnou deformaci svodidla. Po rozhodnutí pro B1 a ODS, přejde 

toto v okolí překážky na JDS po obou stranách se vzdáleností 

sloupků 1,33 m. Líc svodnice má být alespoň 1,50 m od překážky. 

Toto řešení (viz obr. 32) nahrazuje úroveň zadržení BI s tím, že 

zbytkovou energii vozidla přenese členěná podpěra. V tom případě 

se podpěra na nárazový impuls nedimenzuje.

Při menším odstupu než 1,50 m je třeba zvolit jiné svodidlo 

(funkční třídy alespoň BI s menší příčnou deformací - např. 

betonové), nebo členěnou podpěru nadimenzovat na zatížení 

nárazovým impulsem silničních vozidel dle ČSN 736203 "Zatížení 

mostů" čl. 158. Je-li podpěra takto nadimenzována, navrhuje se 

před ni svodidlo dle typu silnice (viz tab.5 lit.(l)) a v případě 

funkční třídy A2 a JDS je vzdálenost líce svodnice od členěné 

podpěry 1,00 m.
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Řešení pro šířku středního dělicího pásu 4 m s betonovým

svodidlem, kdy není třeba členěnou podpěru dimenzovat dle čl. 

158 ČSN 736203, jsou v zásadě tři:

a) Navrhne se betonové svodidlo funkční třídy B1 a ocelové

svodidlo JDS se k němu na obou koncích přišroubuje (viz

lit. (8), část B).

b) Navrhne se betonové svodidlo funkční třídy B1 a ocelové

svodidlo ODS se výškovým náběhem délky 12 m zatáhne mezi

betonová svodidla a ukončí se před členěnou podpěrou.

c) Navrhne se betonové svodidlo funkční třídy B1 a svodnice

ocelového svodidla JDS se přetáhne po betonovém svodidle (viz 

obr. 33).

Řešení a) je nej vhodnější (není omezena nájezdová plocha

betonového svodidla), řešení b) je sice nejjednodušší, ale na 

každé straně stř. děl. pásu je možnost najetí na náběhový dílec 

betonového svodidla. U a) i c) jsou přechodové části mezi ODS a 

betonovým svodidlem stejné.

Minimální délku betonového svodidla, kterou uvádí pro každý typ 

výrobci (pro třídu úrovně zadržení B1 je to cca 60 - 80 m), je

možno v případech a) a c) zkrátit až na polovinu.

U nečleněné mostní podpěry (pilířová stěna větší délky, schopná 

přenést nárazový impuls silničních svodidel dle ČSN 736203 

čl. 158) musí být vzdálenost líce svodnice od podpěry při použití 

JDS min. 1,00 m. Lit. (1) zde třídu úrovně zadržení předepisuje 

dle typu silnice.

Přechod ODS na JDS je patrný z obrázku 34, sloupky u JDS zde však 

zůstávaji po 2 m.

V případech, kdy je překážka tvořena nenosnými sloupy s malým 

momentem odporu (např. lehkými ocelovými sloupy průměru do 

250 mm; betonové sloupy to nesmí být), nebo dřevinami s kmeny 

průměrů do 100 mm, je možno ponechat ODS a sloupky a distanční 

díly zhustit na 1,33 m (viz obr. 35). Tyto překážky mají být 

umístěny v ose pásu, aby nebylo třeba svodidlo směrově odklánět.
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ŠRka STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU d.

Obr. 32 : JDS/1,33 u členěné podpěry

REZ A - A
ŠÍŘKA STŘEDNÍHO) DĚLICÍHO PÁSU d

OCELOVÁ SVOOMCE 
SE PŔtŠROUSUJE 

K BETONOVÉMU SVODIDLU 
PO 1 m

BETONOVÉ PRAHY 4 7m
’nebo betonovE tživičné) zpevnEní

V CELÉM ROZSAHU BETON. SVODIDLA
ms 0.30
HODNOTY PRO BETONOVÉ SVODIDLO SPÍNANÉ

MIN. 17 mSLOUPKY PO 7 m

PŘECHOD ODS NA 7» JOS MIH. 70JDS - OL. MIN. 74 m
CL II m

BETONOVÉ SVODIDLOSLOUPKY PO 7

ČLENĚNÁ PODPĚRA

Obr. 33 : betonové svodidlo u členěné podpěry 
s průběžnou ocelovou svodnicí
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”■ ■ * ■ 1 ■ 1

ODS/2.00

Obr. 35 úprava ODS u "lehké" překážky

5-3.4 Přejezdy středních dělicích pásů

Z důvodů jednoduchosti, časté potřeby rozebrání a opětovného “ 

sestaveni a zajištění potřebné úrovně zadržení na krátké délce -

přejezdu, se dává přednost betonovému svodidlu (viz obr. 36 a) ~ 

a b) .

Řešení uvedené na obr. 36 b) předpokládá použití atypických 

koncových dílů betonového svodidla a atypické úpravy ocelového 

svodidla v přechodové části před napojením na betonové svodidlo.
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Tato přechodová atypická část má mít délku min. 12 m a svodidlové 

sloupky zde musí být zhuštěny na 1,33 m. Rovněž je třeba si 

uvědomit, že při rozebírání beton, svodidla jeho koncové atypické 

díly zůstávají a k nim se přivezou a připojí běžné koncové díly, 

takže se délka přejezdu zkrátí min. o 16 m.

Řešení dle obť. 36 a) má výhodu, že betonové svodidlo může být z 

přejezdu odstraněno, aniž by to mělo dopad na únosnost ocelového 

svodidla, kdežto ocelové svodidlo dle obr. 36 b) je důkladně 

kotveno jen při plném osazení betonového svodidla.

ŘEZ A - A

ŠfbCA STtiBMHO 
OÉUOHO PÁSU

LJ

BETONOVÝ PRÁH —BETONOVÉ SVODIDLOVÝŠKOVÝ NÁBĚH ODS

a) nezávislé osazení betonového svodidla

ŘEZ a - B

_í

PŘECHODOVÝ DÍLEC 
BETONOVÉHO SVODDLA

<J=I

STŘEDNÍ ilĚUCÍ PÁS

JL

JL

PŘECHODOVÁ ČÁST ODS 12 m n=t>
SLOUPKY PO 1.22 m

Ä

i VIZ SMĚRNICE 
BETONOVÉ SVODIDLO 
ČÁST B

! PŘECHODOVÁ ČÁST ODS 12 m I

SLOUPKY PO 1.22 m

b) pevné spojení ocelového a betonového svodidla

Obr. 36 : betonové svodidlo na přejezdech středního dělicího pásu
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5.3.5 Začátek a konec svodidla

Začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu musí mít 

výškový náběh dl. 12 m (viz obr. 37 a 38) se zapuštěním do země. 

Zkrácený výškový náběh dl. 4,34 m (viz obr. 39 a 40) je možno 

použít jen v prostorově odůvodněných případech.

Poslední tři'sloupky u ODS a dva u OS se opatří přítlačnou 

deskou.

£ O.OS NAD TERÉNEM

M'v'ca1'<aV<*íV<- čťiNXXYC<YV

VÝŠKOVÝ NÁaéH : 3 POLE

Obr. 37 : výškový náběh ODS

6 0.0S NAD TERÉNEM

VÝŠKOVÝ NÁBĚH : 3 POLE

PŘÍTLAČNÉ DESKY

SLOUPKOVÉ DRŽÁKY NEJSOU 
KE SLOUPKŮM PŘIŠROUBOVÁNY

Obr. 38 : výškový náběh OS
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NÁBĚHOVÁ PŔECHODKA í 0.0S NAO TERÉNEM

Obr. 39 : zkrácený výškový náběh ODS

NÁBĚHOVÁ PŔECHOOKA

< 0.05 NAD TERÉNEM

.■ -j' ' rsrrrz

SLOUPKOVÉ DRŽÁKY NEJSOU 

KE SLOUPKŮM pRšroubovany

Obr. 40 : zkrácený výškový náběh OS

5.4 Svodidlo u sloupů portálových konstrukcí pro svislé dopravní 

značky

Zde se předpokládá požadavek na třídu úrovně zadržení jako 

u členěných mostních podpěr, tj. Bl - B2. Z prostorového hlediska 

je možno doporučit řešení JDS a současně JS na vlastních 

prodloužených sloupcích ( viz obr. 41). U směrově rozdělených 

komunikací musí být délka JS před sloupem portálu min. 24 m plus 

výškové náběhy na obou koncích. U směrově nerozdělených 

komunikací 24 m na obě strany plus výškové náběhy na obou 

koncích.
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Protože však lit. (1) požaduje na silnicích použít pouze 

schválené svodidlo a typ JDS + JS schválen není, i ze toto řešení 

do doby než tak bude event, učiněno použít pouze při vzdálenosti 

líce svodnice JDS nejméně 1,50 m od sloupu portálu, přičemž pro 

střední dělicí pás je dovoleno tuto vzdálenost zmenšit až na 

1,25 m.

Je zde také možno použít betonové svodidlo obdobně jak je uvedeno 
v čl. 5.3.3.

Y'ŕŽKOVÝ nIbČH 
SE SMĚROVĚ VYCHÝLÍ ZA JDS

SLOUPKY PO Z m

SVOOMCE I 
SMĚROVÉ VYCHÝLENÍ SVOOMCE

SMĚROVĚ VYCHÝLENÍ

SLOUPKY PO 1.33 m SLOUPKY PO 3 mSLOUPKY PO ž m

Obr. 41 JDS + JS u sloupů portálových konstrukcí 
pro svislé dopravní značky
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6 Svodidla na mostech

6.1 Stanovení třídy úrovně zadržení

Z lit. (1) tabulky 6 plyne, že u všech mostů, které na délce 

alespoň 10 m mají výšku 5 m a vyšší (výška mostu viz lit. (6)), 

musí být svodidlo, které má třídu úrovně zadržení nejméně B1.

U mostů "menších", které navíc nelze zařadit do žádné kolonky 

tabulky 6 lit. (1), dovoluje lit. (1) navrhnout svodidlo dle typu 

převáděné komunikace ( viz tab. 5 lit. (1))• V souladu s touto 

tabulkou se doporučuje, aby i u těchto "malých" mostů byla 

zajištěna třída úrovně zadržení B1, nejméně však A2.

6.2 Typy svodidel pro mosty 

Na mostech je možno použít:

Na vnějším okraji jednostranné distanční svodidlo JDSM + zábradlí 

s lanem v madle. A to pro všechny mosty, pokud není požadována 

třída úrovně zadržení B2 nebo Cl (pro tyto třídy není uvedené 

ocel. svodidlo schváleno). Zábradlí s lanem v horním madle tvoří 

druhou bezpečnostní bariéru pro vozidla. U mostů s délkou mezi 

konci křídel menší než 20 m, se provede zábradlí bez lana 

v madle.

Lit. (7) umožňuje použít rovněž zábradelní svodidlo, což je 

svodidlo plnící současně i funkci zábradlí (viz poznámka 4).

Ve středních dělicích pásech se (pokud je to možné) používá pro 

třídu úrovně zadržení B1 oboustranné distanční svodidlo ODSM.

POZNÁMKA 4 - Na zábradelní svodidlo lze do doby, než bude nějaký 
typ schválen, pohlížet v souladu s lit. (1) jako na "jiné" 
svodidlo a podle toho jej lze individuálně navrhovat na zatížení 
v lit. (1) uvedené.
U "malých" mostů (viz čl. 6.1) je možno použít svodidlo třídy
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úrovně zadržení A2, tj. např. JDSM bez zábradlí jako druhé bezp. 
bariéry. Na vnějším okraji mostu je však třeba, aby takové 
svodidlo plnilo současně i funkci zábradlí. To je možno 
zabezpečit u mostů převádějících komunikaci s vyloučeným pěším 
provozem (např. dálniční mosty) tak, že se na JDSM našroubuje 
zábradelní nástavec (např. dle obr. 42).
U mostů převádějících komunikaci s neomezeným přístupem chodců, 
nelze JDSM doplnit madlem a svislou výplní dle lit. (7). 
Toto svodidlo není pro takové zásahy uzpůsobeno.
Pro zábradelní svodidlo typu NHKG platí ustanovení v čl. 1.

6.3 Výška svodidla

Na vnějším okraji mostu i ve středním dělicím pásu je výška 

svodidla, měřeno v ose svodidlového sloupku, 0,65 m. Platí to 

v případech přejízdných obrubníků dle lit. (6). Výška je stejná i 

při vzdálenosti líce svodnice od přejízdného obrubníku větší než 

0,50 m.

Osazuje-li se svodidlo do římsy s odraznými obrubníky výšky 

0,12 - 0,20 m, svodidlo lícuje s obrubou a jeho výška je 0,75 m 

nad vozovkou.

Výškové změny (např. na konci římsy) se řeší sklonem min. 1:200, 

tj. nejvýše 2 cm na délku jedné svodnice.

6.4 Svodidlo na vnějším okraji mostu

6.4.1 Příčné uspořádání

Dle lit. (7) se ocelová svodidla kombinují nejčastěji 

s přejízdnými obrubníky výšky 0,07 m, které předstupují 0,50 m 

před líc svodnice (zasahují 0,50 m do volné šířky mostu).

U silnic s dovolenou rychlostí do 60 km/hod je možno použít 

i odrazné obrubníky výšky 0,12 - 0,20 m.
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Řešení připadající v úvahu jsou uvedena v tabulce 6.

Na mostech bez veřejných chodníků pro pěší je nej běžnější řešení 

JDSM + nouzový chodník + mostní zábradlí s lanem v horním madle 

(viz první obrázek v tab. 6). Vzdálenost svodidlových sloupků je 

1,33 m. Žádné úpravy svodidla ani doplňkové konstrukce se 

neprovádí. Šířku nouzového chodníku 0,75 m lze zmenšit až na 

0,50 m jestliže nouzový chodník dle lit. (7) není třeba. V těchto 

případech to vlastně není nouzový chodník, ale mezera, kterou si 

vyžaduje uvedený typ svodidla.

Lano do horního madla mostního zábradlí se používá pozinkované 

0 20 mm, dle ČSN 02 4322.45 (DIN 3060), nebo ČSN 02 4324.45 

(DIN 3066).

Další podrobnosti k zábradlí viz čl. 6.8.

Na mostech s veřejnými chodníky nebo s cyklistickými stezkami 

(pokud je třeba svodidlo osadit) se provede rovněž JDSM + chodník 

(cykl. stezka) + mostní zábradlí s lanem v horním madle (viz obr. 

42). Vzdálenost svodidlových sloupků je 1,33 m. Pro zabránění 

vstupu chodců do vozovky se na zadní stranu svodidla našroubuje 

vodicí ochrana (viz informativní část "Konstrukční díly") a na 

sloupky se doporučuje (hlavně u cyklistických stezek) našroubovat 

zábradlí o dvou madlech. Výška madla je min. 1,10 m pro chodce 

a min. 1,20 m pro cyklisty.

CHODNÍK PRO PĚŠÍ 

NEBO CYKL. STEZKA

PRŮCHOZÍ PROSTOR

! u ~ lAbraolí
I c 0 : MADLECHPROSTOR

"S ' VODICÍ OCHRANA

LANO ♦ 30 mm 
2 POZJNK. OAÁT0

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 
SE SLOUPKY PO 2 m

Obr. 42 : JDSM na vnějším okraji mostu 
s veřejným chodníkem nebo 
cyklistickou stezkou
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Tabulka 6 - Příčné uspořádání svodidla na vnějším okraji mostů 
bez veřejných chodníků

prične
uspořádání

třída 
úr . 

zadr .
uplatnění

stručný
popis

svodidla

schválený 
typ 

dle TP 60

0.50

PRŮJEZDNÍ
PROSTOR

OCEL. LANO ♦ 20 
2 POZINKOVANÝCH 
DRÁTŮ. DLE 
DIN 3060 NEBO 3066

(ČSN 02 4322.45 
NEBO ČSN 02 4324.45) B1

pro
všechny
mosty

JDSM + 
záhrad1í 
s lanem 
v madle

ano

SLOUPKY 4 1.33 m

0.50

B1

pro mosty 
bez

nouzového
chodníku

jedná se o 
obecné zábr. 
svodidlo dle 
lit.(7) , 

nikoliv o 
typ NHKG

dosud
ne

PRŮJEZDNÍ
PROSTOR

PŘÍČNÁ DEFORMACE 
SVODIDLA PRO 
PŘÍSLUŠNOU TŘÍDU 
ÚROVNĚ ZADRŽENÍ A2

pro"malé" 
mosty dle 
ČI. 6.1 
s vylouče 
ným pěším 
provozem

SLOUPKY 6 2 m

JDSM se 
zábradelním 
nástavcem 
našroubo - 
váným na 
distančním 

držáku

ano

0.50
K

PRŮJEZDNÍ_ _ _

TTTf

PROSTOR

OCEL. LANO * ** 20 
: pozinkovaných

DIN 3060 NEBO 3066

SLOUPKY á 1,33 m
B1

BEZPEČNOSTNÍ
*"odstup

místní 
komunik. 

při
dovolené 
rychlosti 
^ 60 km/h

JDSM se 
zkráceným 
sloupkem + 
zábradlí 
s lanem 
v madle

svodidlo 
nebylo 
zkoušeno 
v kombina 
ci s odra 
zným obru 
bnikem

PRŮJEZDNÍ PROSTOR 
PRO SILNICE '

PRŮJEZDNÍ 
PROS

W„.
OR PRO MK
*

tn
r*
o JLT

B1

pn
dovolené 
rychlosti 
ž 60 km/h

dosud
ne

% L°'5°L bezpečnostní
-• ^ ODSTUP

* tato řešení lze, do doby než bude nějaké zábradelní svodidlo 
schváleno, navrhovat pouze individuálně jako "jiné" svodidlo 
dle lit. (1) na zatižení uvedené tamtéž v tab. 3 (pro úroveň 
zadržení I).

** řešení přicházející v úvahu velmi zřídka (dle lit. (7) se 
svodidla u silnic, místních nebo účelových komunikací s 
dovolenou rychlostí vozidel nejvýše 60 km/h nemusí navrhovat).
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6.4.2 Pokračovaní svodidla mimo most

6.4.2.1 Svodidlo pokračuje na silnici mimo most

Pokud jsou na mostě jen nouzové chodníky, svodidlo se 

nepřerušuje. Různé vzdálenosti sloupků a přechod z jednoho typu 

na druhý se provede v přechodové části dl. 12 m mimo most (viz 

obr. 43).

Je-li na mostě veřejný chodník, který mimo most nepokračuje 

a chodci jsou nuceni přejít vozovku nebo pokračovat po krajnici, 

svodidlo se před a za mostem přeruší dle obr. 44.

Přerušení svodidla se provede ve stejné vzdálenosti od konců 

mostu i u komunikací směrově rozdělených.

Vzdálenost sloupků na mostě 1,33 m přejde v přechodové části dl. 

12 m na 2 nebo 4 m, podle typu svodidla a požadavku na úroveň 

zadržení na silnici.

Minimální délku svodidla dle čl. 5.2.2.1 není třeba u mostů 

dodržet (důvodem jsou sloupky po 1,33 m kotvené přes patní desku 

do římsy).

i ' i 
i "li ■n;-ťLj| i, i , j i

4
/ ____________PŘECHOD t2 m

]j iq RAMPovnrÉ s>íže>í
~~~ římsy

1--------- 1
1 li

J__3__i. "1 " 1
-------M J

r“"* « i
tti V3t 1.33 133 ut

133 j 2.00 j 2.00

2.00 2.00 VOO voo

JDSM IJOS JS

Obr. 43 : přechod z JDSM na mostě na JS na silnici
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Řez a - a
i 1.00

rŕŽxovv ná«£>4 n^fCXOO t? m Qt.g QBW. O

Obr. 44 : přerušení svodidla za mostem, 
nepokračuj e-li veřejný chodník

6.4.2.2 Svodidlo nepokračuje na silnici mimo most

Přesah svodidla mimo most nezávisí na tom, zda je nebo není na 

mostě chodník. Přesah je vždy délky min. 12 m (výškový náběh se 

do délky nezapočítává) a provádí se na obou koncích mostu 

u komunikací směrové nerozdělených i rozdělených (viz obr. 45).

75
vÝftrorŕ kXižh n « JDS 12 m JDS <2 m
i U3 i ZOO 403 1

yifxorr as n •

Obr. 45 přesah svodidla mimo most, nepokračuje-li 
svodidlo na silnici
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6.5 Svodidlo ve středním dělicím pásu

6.5.1 Příčné uspořádání

Pokud je to možné, použije se oboustranné distanční svodidlo ODSM 

osazené do osy pásu (viz obr. 46). Pro šířku pásu > 3 m je 

vzdálenost sloupků max. 4 m, pro šířku od 1,80 m do 3,00 m je 

vzdálenost sloupků 2 m. Při šířce pásu menší než 1,80 m není 

možno ocelové svodidlo použít.

U dělených mostů při použití ODSM v ose pásu se podélná spára 

provede nesymetricky (viz obr. 47), nebo se podélná spára provede 

symetricky a nesymetricky se osadí svodidlo. V tom případě je 

třeba směrové úpravy svodidla provádět mimo most- (změna směru se 

provádí max. 1:12).

Použití dvou JDSM je patrné z obr. 48. Vzdálenost sloupků je 

možno v tomto případě volit 2 m. Líc svodnice je za volnou šířkou 

mostu (průjezdným prostorem).

Příčný sklon říms se provádí min. 4% a max. 15%. Pokud při 

využití těchto sklonů vyjde výškový rozdíl v podélné spáře větší 

než 0,20 m, je třeba na vyšší straně osadit za JDSM zábradlí s 

lanem v madle (viz obr. 49). Vzdálenost sloupků u JDSM na vyšší 

straně je 1,33 m, na nižší straně 2 m. Na vyšší straně se 

doporučuje zvážit použití betonového svodidla.

Případ s podélnou spárou mezi mosty širší než 0,25 m se považuje 

za dva samostatné mosty, proto se zde postupuje jako v čl. 6.4 

(svodidlo na vnějším okraji mostu). To znamená, že se použije 

řešení JDSM + mezera min. 0,50 m + zábradlí s lanem v madle na 

obou římsách (viz obr. 50). Pokud bude mezera překryta tak, že 

toto překrytí přenese zatížení dle čl. 2.2.6 lit. (1), tj. 

kolovou sílu 120 kN (vychází z normového vozidla 32 t), je možno 

zábradlí vynechat a použít dvě JDSM jako u obr. 48. Pokud se však 

mezera překryje pouze proti pádu chodců, zábradlí musí zůstat, 

pouze se neosadí zábrany proti přelézání.
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Lit. (7) v tomto případě umožňuje použít zábradelní svodidlo (viz 

druhý a poslední případ v tah. 6) .

Toto řešení však není dle lit. (2) doposud schváleno.

Doporučuj e 

svodidlo.

se zvážit, zda nebude vhodnější použít

ŠÍŘKA STŘEDNÍHO DĚLICÍHO P&SU____________________ .

0.80

i

betonové

Obr. 46 : ODSM ve středním dělicím pásu u neděleného mostu

ŠÍŘKA STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÍŠU

0.80

Obr. 47 ODSM ve středním dělicím pásu u děleného mostu 
se svodidlem v ose pásu

Obr. 48 : dvě JDSM ve středním dělicím pásu u děleného mostu

42



5ÍKka středního dĚUoiho oasu

LANO ♦ 70 mm ' \ \ 
I P07INK. DRATO , i 

OCELOVE TABRAOLl-i. . 
SE SLOUPKY PO 7 m^ ;

PROSTOR
PROSTOR

Obr. 49 : JDSM + JDSM a zábradlí s lanem ve středním dělicím pásu 
u děleného mostu

ZÁBRANA PROTI PŘELÉZÁNÍ
DO VYSKY 1.60 mŠÍŘKA STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU

„ i OCELOVÉ 7ÁBAAOU_ 
—fR”SE SLOUPKY PO 7 m

LANO « 70 mm ■“ 

Z POZML ORATO ;
PROSTOR PROSTOR

Obr. 50 : 2 x JDSM + zábradlí s lanem ve středním dělicím pásu 
u děleného mostu s šířkou spáry větší než 0,25 m

6.5.2 Pokračování svodidla mimo most

Probíhá-li ve středním dělicím 

přechody oboustranného distančního 

jednostranná distanční svodidla na 

mimo most s využitím obr. 34. 

rozdílu šířek ODS a šířky mezi líci

pásu svodidlo i mimo most, 

svodidla na silnici ve dvě 

mostě a obráceně se provedou 

Délka přechodu je závislá na 

dvou JDS.
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6.6 Kotvení sloupků

Na mostech se používají pouze sloupky Sigma 100. Každý sloupek má 

z výrobny privarenú patní desku tl. 10 mm pro sklon římsy 4%, 

není-li požadováno jinak. Patní deska se sloupkem se přišroubuje 

předem ke kotevní desce tl. 10 mm, která je součástí dodávky 

sloupku. Velikost, rozteče a materiál šroubů musí být dle nákresu 

v informativní části "Konstrukční díly". U JDSM mají dva zadní 

šrouby polyamidové matky. U ODSM jsou všechny matky ocelové. 

Kotevní deska se přišroubuje k římse čtyřmi šrouby M 16. Jediný 

požadavek na tyto šrouby je, že každý musí přenést výtažnou sílu 

min. 60 kN.

Pro kotvení kotevní desky je možno do římsy zabudovat kotvicí 

přípravek uvedený v informativní části "Konstrukční díly , nebo 

použít dodatečně vrtané hmoždinky, které požadovanou sílu 

přenesou - viz poznámka 5.

POZNÁMKA 5 - Jiné kotvení, např. dodatečné zabetonování sloupků 
do kapes v římse, není u tohoto svodidla možné. Znamenalo by to 
provést nárazové zkoušky svodidla s takto kotvenými sloupky. 
Systém popsaný v čl. 6.6 je důkladně odzkoušen. Při nárazu dojde 
k utržení šroubů mezi patní deskou a kotevní deskou. Kotevní 
deska zůstane neporušena, při opravě se odšroubuje od římsy a po 
přišroubování nového sloupku s patní deskou se kotevní deska 
znovu přišroubuj e k římse.

6.7 Dilatace

V informativní části "Konstrukční díly" jsou vykresleny způsoby 

řešení dilatací svodidla až do hodnoty ± 500 mm. Větší dilatace 

se řeší individuálně. Vzdálenost sloupků v místě dilatace se volí 

dle teploty konstrukce a délky dilatačního celku dle tabulky 

u nákresů dilatací v části "Konstrukční díly".
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6.8 Zábradlí

Pokud se osazuje zábradlí spolu s JDSM jako druhá bezpečnostní 

bariéra, musí mít lano v horním madle. Používá se lano 

z ocelových, pozinkovaných drátů 0 20 mm dle ČSN 02 4322.45 

(DIN 3060), nebo ČSN 02 4324.45 (DIN 3066). Min. síla, kterou 

musí lano přenést je 50 kN. Lano musí být přišroubováno k madlu 

v místě každého sloupku, pouze v místě dilatací se položí přes 

dva sloupky volně. Délka lana je pouze na délku madla (lano se 

nekotví do římsy, ani do jiných speciálních bloků. Zábradlí má 

být ocelové, se sloupky max. po 2,50 m, kotvenými do římsy. 

Profily horního madla a hlavně sloupků nemají být příliš štíhlé 

(viz poznámka 6).

Zesílení zábradlí na okrajích kvůli kotvení lana se nevyžaduje. 

Lano není třeba dávat do zábradlí mostů délky menší než 20 m mezi 

konci křídel. Zábradlí zde však vynechat nelze.

POZNÁMKA 6 - Lano je vedeno v horním madle a v místě každého 
sloupku má být bud’ přišroubováno, nebo jinak kotveno (např. 
pomocí šikany vytvořené v madle). Z toho důvodu je vhodné, aby 
bylo madlo ze dvou částí - spodní, ve které je kotveno lano 
a horní, krycí. Vnitřní šířka ocelového profilu madla nemá 
klesnout pod 80 mm.
Sloupky mají být průběžné po celé výšce zábradlí, až k hornímu 
madlu a mají mít minimální průřez, který odpovídá u ocelových 
válcovaných profilů I 100, nebo 2 x U 80, u uzavřených profilů 
80/60/3.

6.9 Protihlukové stěny na mostech

Pokud je protihluková stěna umístěna za JDSM a je konstruována 

jako výplň do ocelových sloupků kotvených do římsy, přebírá tím 

funkci zábradlí a je tedy třeba na sloupky upevnit madlo s lanem 

dle čl. 6.8 (viz obr. 51). V tom případě se má vhodnou úpravou 

omezit možnost vyklouznutí dílců protihlukové stěny z I profilu. 

Je-li protihluková stěna tvořena betonovým parapetem výšky 

alespoň 1,00 m, lano se neosazuje.

45



2.2S

PRŮJEZDNÍ

PROSTOR LANO • 70 mm- 
Z POZMK. ÜRAT0

Obr. 51 : JDSM u protihlukové stěny nahrazující současně
zábradlí mostu

7 Svodidlové sloupky

U silnic i mostů se dává přednost sloupkům Sigma 100. Pouze u 

výškových náběhů zapuštěných do země jsou poslední dva resp. tři 

sloupky IPE 100 a mají privarenú přítlačnou desku (viz 

informativní část "Konstrukční díly”).

Běžná délka sloupků pro svodidla na silnicích je 1,90 m a osazují 

se uzavřenou částí proti směru jízdy (vyjma středních dělicích 

pásů).

U svahů ve sklonu strmějším než 1:1,5, ve stísněných poměrech 

nebo u nezpevněných krajnic šířky pod 1,50 m, se použijí sloupky 

dl. 2,50 m.

Pokud nelze sloupky beranit (např. kvůli inž. sítím), osadí se 

zkrácené sloupky do hloubky min. 0,70 m s vodorovným patním 

plechem 400/400 tl. 10 mm.

U skalního podloží může být do země zabudovaná část sloupku 

zkrácena až na 0,80 m, pokud bude otvor do skály předem vyvrtán. 

Zasahuje-li do místa sloupků např. rozšířený základ nějakého 

objektu, je možno sloupky do tohoto základu zakotvit podobně jako 

na mostě (viz obr. 52), nebo je do základu zabetonovat.
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t 100

Obr. 52 osazení JDS na rozšířený základ sousedního objektu

8 Doplňkové konstrukce

8.1 Druhá svodnice na ochranu motocyklistů

Vyskytne-li se požadavek na zvýšenou 

možno pod stávající svodnici osadit 

53). V informativní části "Konstrukční

ochranu motocyklistů, je 

svodnici další (viz obr. 

díly" není tento detail

uveden.

Obr. 53 : druhá svodnice u JDS pro ochranu motocyklistů
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8.2 Ochrana chodců a cyklistů

Pro zabránění vstupu chodců a pádu cyklistů do vozovky se u mostů 

a silnic s chodníky pro pěší nebo cyklistickými stezkami 

přišroubuje za spojovací pásek JDS, JDSM vodicí ochrana. 

Individuálně se pak řeší event. požadavek na dodatečné osazení 

zábradlí na svodidlo. Používá se bud’ trubková konstrukce s dvěmi 

vodorovnými madly, která se přišroubuje na distanční držáky (viz 

obr. 54), nebo jedno madlo upevněné na nasunovací díly sloupků 

(viz obr. 55). U JS se osazování zábradlí neuvádí, protože se 

nepředpokládá jeho osazení mezi vozovku a chodník pro pěší nebo 

cyklistickou stezku (pro jeho malou únosnost).

Pozor na ochranu veřejných prostranství s častou frekvencí 

chodců, kde tab. 4 lit.(1) požaduje třídu úrovně zadržení B2 -

ZÁBRADLÍ 

0 2 MADLECH

VODICÍ OCHRANA

Obr. 54 : dodatečně osazené zábradlí na JDS (JDSM)

I
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Obr. 55 : dodatečně osazené madlo na JDS
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8.3 Svodidlo u zárubních zdí a v podjezdech

Zárubní zdi a zdi podjezdů nejsou překážkou, kterou je třeba 

chránit svodidlem. Dle lit. (4) se za pevnou překážku, podél 

které se osazuje svodidlo, považuje pouze začátek a konec těchto 

zdí (pochopitelně za předpokladu, že nejsou tyto konce 

zakomponovány' do okolního terénu tak, že žádnou překážku 

netvoří). Svodidlo je zde z důvodů ochrany vozidel před nárazem a 

vztahuje se na něj tab. 5 lit. (1), tj. požadavek na funkční 

třídu svodidla dle typu silnice.

Postupuje se zde v souladu s čl. 5.2.6 s tím rozdílem, že 

svodidlo neproběhne podél celé zdi, ale ukončí se atypickou 

svodnicí přišroubovanou na začátek (u obousměrných komunikací 

i na konec) zdi (viz obr. 56).

Je však možno svodnici nepřerušené protáhnout podél celé zdi a 

přes speciální distanční díly ji přišroubovat ke zdi dle obr. 57 

(toto řešení uvádí obr. 9b) v lit. (7)).

Je-li zeď z nějakých důvodů (nedostatek prostoru, geologické 

poměry apod.) blíže volné šířce silnice než 0,50 m a je krátká, 

je možno svodnici nepřerušovat a přímo ji přišroubovat ke zdi 

(viz obr. 58).

Je vhodné, aby nájezdová strana zdi měla tvar "New- Jersey" jako 

betonové svodidlo.

ATYPICKÁ SVODNICE

á 11,33

Obr. 56 : ukončení svodidla na zárubní zdi a v podjezdu
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SPECIÁLNÍ
DISTANČNÍ DÍL

PŘEJÍZDNÝ OBRUBNÍK ODRAZNÝ OBRUBNÍK

Obr. 57 : průběžné svodidlo u zárubní zdi a v podjezdu

1—* JDS

obr. 58 : průběžná svodnice u zárubní zdi a v podjezdu

9 Přechod ocelového svodidla na betonové 

9.1 Přejezdy středních dělicích pásů

Na přejezdy středních dělicích pásů se nej častěji osazuje 

prefabrikované betonové svodidlo, viz čl. 5.3.4.

U přechodu přesahem je délka přesahu přes ocelové svodidlo na 

celou délku výškového náběhu ocel. svodidla (viz obr. 36 a)). 

Mimo přejezd se beton. svod. klade na betonové prahy (min. 2 

prahy na 1 dílec svodidla dl. 4 m).
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9.2 Trvalé přechody

Řeší se dle lit.(8), části B.

Pokud se provádí přechod přesahem, provede se min. v délce 12 m, 

což je délka výškového náběhu ocel. svodidla.

U přechodů, kdy se ocelové svodidlo přišroubuje k betonovému 

(resp. k jeho přechodovému dílci), je třeba sloupky ocel. 

svodidla osadit po 1,33 m min. v dl. 12 m od styku.

U přechodu ODS na betonové svodidlo se zúžení ocelového svodidla 

provede v délce min. 12 m (tato přechodová část je atypická, 

protože záleží na šířce beton, svodidla v místě styku).

10 Přechod ocelového svodidla na jiné ocelové svodidlo 

Přechod se řeší dvěmi způsoby :

a) obě rozdílná svodidla jsou v místě přechodu ukončena výškovým 

náběhem zapuštěným do země. Výškové náběhy se musí překrývat tak, 

aby byla v každém místě silnice zachována potřebná výška svodidla 

dle čl. 5.1.

b) svodnice je průběžná a přechod se provede svařením částí 

odlišných svodnic (přitom nesmí vzniknout ostré hrany), takže 

vznikne atypická svodnice, která musí být pozinkována stejně jako 

ostatní části svodidla.

11 Osazování a údržba

Pro novostavby a větší přestavby má být zpracována jednoduchá 

projektová dokumentace, z které bude patrna délka jednotlivých 

typů, příčné uspořádání, řešení u překážek, přechody z jednoho 

typu na druhý, zábradelní nástavby apod..
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Prováděcí firma má mít pro montáž svodidla alespoň jednoho 

pracovníka vyškoleného pro montáž, který by dohlížel na 

osazování.

Svodidla jsou pozinkována dle ČSN 038558 "Ochrana proti korozi, 

povlaky vytvořené žárovým zinkováním, technické požadavky 

a metody zkoúšek". Střední hodnota zinkového povlaku je 70 pm 

(vyjma šroubů, matic a podložek, kde postačí 40 pm). Svodidla 

nevyžadují žádný dodatečný nátěr. Objeví-li se první náznaky rzi, 

předpokládá se, že ještě dalších 5-8 let nehrozí ztráta 

funkčnosti svodidla.

Pravidelně kontrolovat (min. 2 x ročně) je třeba pouze 

dilatační styky a kotvení sloupků u mostů.
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