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Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 56/2018-120-TN/1  

ze dne 19. 3. 2018 s účinností od 1. 4. 2018 

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí. 

 
Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjpk.cz. 
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Předmluva 

Na základě námitek Evropské komise ke schvalovací proceduře svodidel dle TP 114 schválených 

Ministerstvem dopravy čj. 58/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015 ve 

znění TP 114, dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 

2016 s účinností od 1. dubna 2016 je v tomto dodatku č. 2 upravena část týkající se procesu schvalování 

svodidel.  

1 Změny TP 114 

1.1 Článek 1.1.5 TP 114, ve znění dodatku č. 1 se ruší v celém rozsahu a nahrazuje 

zněním: 

1.1.5 Používání svodidel uvedených v čl. 1.1.2 těchto TP 

Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) již dále neschvaluje svodidla ve smyslu § 124 odst. 2c) zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, k používání na PK v ČR. 

Každý výrobce/distributor/dovozce/zplnomocněný zástupce (dále jen „Žadatel“) dodávající svodidla na 

trh v ČR musí mít vypracován vlastní 1) návod na použití svodidla/svodidel, která nabízí k použití na 

pozemních komunikacích v ČR. Tento návod na použití se nazývá Technické podmínky výrobce (dále 

jen „TPV“).  

TPV uvádí způsob použití svodidla z hlediska prostorového uspořádání v souladu s návrhovými 

normami ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201 a z hlediska požadovaných parametrů pro použití 

svodidel do určitých míst dle předpisů TP 114, TP 139 a TP 203. TPV musí být zpracovány v českém 

jazyku a musí v nich být uveden kontakt na Žadatele. Podrobný obsah a rozsah TPV je stanoven 

v TP 114. 

Soulad TPV s výše uvedenými technickými předpisy ověřuje MD, které následně vydává Žadateli 

Osvědčení o souladu TPV s technickými předpisy na používání svodidel (dále jen „Osvědčení“).  

Žádost2) o vydání Osvědčení předkládá Žadatel na MD v listinné podobě, která musí být podepsána 

osobou oprávněnou jednat jménem Žadatele a musí obsahovat zejména následující náležitosti:  

a) Identifikační údaje Žadatele (obchodní jméno, adresu, telefon, e-mail); sdělení, jaký vztah má 

Žadatel ke svodidlu (zda je výrobce, dovozce, distributor, apod.), uvést název a sídlo výrobce 

svodidla. 

b) Osvědčení o stálosti vlastností, Prohlášení o vlastnostech, Označení CE (ve smyslu CPR 305/2011 

a ČSN EN 1317-5+A2). 

c) Protokol o certifikaci (byl-li vyhotoven), montážní návod, technologický postup kotvení, pokud není 

součástí montážního návodu. 

d) Protokoly z nárazových zkoušek (kopii protokolů, které vydala zkušebna provádějící nárazové 

zkoušky/počáteční zkoušky typu svodidel), obrazový záznam nárazových zkoušek - video (na 

datovém nosiči). 

                                                           
1) V případě, že stejné svodidlo bude nabízet více subjektů, musí každý subjekt předložit vlastní TPV. 
2) Žádost musí obsahovat informace uvedené ve vzoru žádosti, který je dostupný na webu www.pjpk.cz v sekci 
„Záchytné systémy“.     
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e) Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR3). 

f) Dva výtisky TPV včetně tiskové předlohy ve formátu doc, nebo pdf na datovém nosiči. 

g) Souhlas Žadatele se zveřejněním elektronické podoby TPV ve formátu pdf v informačním systému 

MD na www.pjpk.cz. 

MD si může vyžádat od Žadatele doplnění žádosti o stanoviska odborníků (např. autorizované osoby 

nebo oznámeného subjektu ve smyslu CPR 305/2011, příp. dalších specialistů zabývajících se výrobou 

svodidel, navrhováním a výstavbou pozemních komunikací a mostů), příp. u betonových svodidel 

počáteční zkoušky typu použitého betonu. 

Po posouzení žádosti Žadatele a ověření splnění výše uvedených požadavků, vydá MD Osvědčení, 

jehož nedílnou součástí je jeden výtisk TPV, který je potvrzen MD. Druhý výtisk TPV je přílohou spisu 

MD. 

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou. V případě jakékoliv změny TPV musí Žadatel podat na MD 

žádost o nové vydání Osvědčení, doloženou zněním nových TPV, případně dodatku k TPV v případech, 

jedná-li se o zařazení dalšího typu svodidla. TPV může mít maximálně 2 dodatky, následně musí být 

dodatky zapracovány do jednoho komplexního dokumentu. Vzhledem k tomu, že používání svodidel 

musí být v souladu s výše uvedenými návrhovými normami na PK a předpisy pro používání svodidel, 

platí, že změně uvedených norem a resortních předpisů se musí přizpůsobit použití každého svodidla 

uvedeného v TPV. 

Doporučení MD, včetně TPV se zveřejňuje na www.pjpk.cz. 

Schválení svodidel vydaná MD před 1. 4. 2016, včetně TPV schválených Ministerstvem dopravy 

zůstávají v platnosti do 31. 3. 2018. Výjimku představují Schválení, ve kterých je uvedena konkrétní 

doba platnosti Schválení, tato schválení zůstávají v platnosti do data uvedeném ve Schválení. 

Schválení svodidel vydaná MD po 1. 4. 2016 (včetně) zůstávají v platnosti do data uvedeného 

ve Schválení MD. 

 

 

                                                           
3) Stanovisko je vydáno na základě žádosti, která má stejné náležitosti jako žádost podávaná na MD. Podrobné 
informace a kontaktní údaje jsou uvedeny na webu www.pjpk.cz v sekci „Záchytné systémy“.  
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