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Předmluva

TI,lJMI(]E NARAZU

Tlumiče nárazu paňi mezi sílniční záchytné systémy (Road Resfraint Systems) - viz CSN EN l 3 l 7- 1 , instalované
před pevnou překážkou na pozemních komunikacích a jiných místech určených k dopravě.

Jedná se o bezpečnostní dopravni zaŤizení,jehoŽ účelemje utlumrt (nebo snížit) kinetickou energii vozidla při
zajištění přiměřené bezpečnosti cesťujících ve vozidle a jiných uživatelů pozemni komunikace.

Evropské Stáry Sdružené v CEN vytváří mimo jiné noÍmy se společn1hn názvem ,,Silniční zácbytné systémy". Do
r. 2002 bylo zpracováno všech šest částí, které tvoří ucelený soubor nolem v této oblasti (seznam těchto

evropských norem viz ,,Související předpisy"). Do r' 2002byly první č|rři z těchto norem zavedeny do soustavy

ČsN. lae o norÍny zkušební, které uvádějí požadavky na funkčnost jednotlivých záchy.tných systémů pÍi nfuazu

vozidel do nich, stanovqí rozsah nárazových zkoušek a kritéria' která musí bý splněna. Po vydání EN 1317-5

bude tato norma spolu sEN 1317-3 fvořit harmonizovanou v5hobkovou nornu pro tlumiče nátazu (obdobně

bude EN 1317-5 sEN 1317-2 tvořit harmonizovanou vyr'obkovou noÍTnu pro svodidla a sEN 1317-4

harmonizovanou v1robkovou nofinu pro koncové a přechodové části svodidel).

Existence ČsN Bx 1317-3 umožňuje specif,rkovat funkční uroveň (dále jen úroveň zadtžení) tlumičů rtárazu,

které mají bý použity do určiých rizikových míst.

Související předpisy

1 ČSN 73 6101Projektováni silnic a dálnic
2 ČSN 73 6110 Projektování mísťních komunikací
3 ČsN 73 6201Projektování mostních objektů
4 ČSN EN i3l7-i (73 7001) Silniční záchjtlé systémy - Část 1, Terninologie a obecná kritéria pro zkušební

metody
5 ČSN EN 1317-2 (T ]a}D Silniční zách>,né systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti

nárazových zkoušek a zkušební metody
6 ČSN EN l317-3 (73'7001) Silniční záchytlé systémy - Část 3' Tlumiče nárazu_ Funkční třídy, kritéria

přijatelnosti nárazoých zkoušek a zkušební metody
7 ČSN P ENV 13|7-4 (73 7001) Sí1niční záchyné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel -

Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
8 PIEN 1311-5 Silniční záchyné systémy - Část s, Požadavky na výobky, hvanlivost a hodnocení shody
9 PrEN 13111'6 Sílniční záchytné systémy - Cást 6: Záchyné systérny pro chodce, mostní zábradlí
10 ČSN P ENV 1991 -3 (T 62a, Zásady navrhování a zatíženi konstrukcí. Část 3: Zatižení mostu dopravou
11 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990
12 TP 63 oceiová svodidla na pozemních komunikacích (tzv. svodidlo ,,NH3") z r. 1994
13 TP66Zásadypropřechodnédopravníznačeninapozemníchkomunikacíchzr.7996
14 TP 101 V1iipočetsvodidel zr.199]
15 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998

ló TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích zr. 1998
11 TP 125 Vodicí zaŤízeni. Vodicí retroreflexní pwky z r. 1999
i8 TP 128 ocelové svodidlo NH4 z r.1999
19 TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel zr' 1999
20 TP l39 Betonové svodidlo zr.2000
21 TP I40 Dřevoocelové svodidlo zr.2000
22 Katalog svodidel (zpracovává se)

23 Yzorové listy staveb pozemních komunikací - VL3 - KřiŽovatky, Dodatek č' Í z r. 200a
24 Zákon č.2211997 Sb. o technických poŽadavcích na vyrobky a o změně a <loplnění některých zákonů z24. 1.

1991 ve znění pozdějších předpisů - dálejen,,zákon"
25 Nařízení vlády č. 16312002 Sb., kter;řm se stanoví technické požadavky rra vybrané stavební vyrobky z 6. 3.

2002 - dále jen ,,NV"
26 Nařízeni vlády č. |90/20a2 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na stavební v1hobky označované CE

210.4 20O2
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Uvod

TP 158

Použité pojmy pro účely těchto TP

Pozemní komunikace - silnice, dálnice, místní komunikace, účelové komunikace, mosťy a tunely.

Vodicí tlumjč nárazu - tlumič nárazu, kteý je zkoušen i na boční náraz.
Nevodící tlumič nárazu - tlumíč nátazu, ktery není zkoušen na boční náraz'

Svodidla - svodidla a zábtadsLÍÚ svodidla.
Boční náraz - náraz obdobný jako do svodidla tzn. do boční (nikoliv čelní) strany tlumič e nátazu.
Stavební technické - technická specifikace, která se zpracovává,když m tlumič nárazu neexistují
osvědčení (STo) harmonizované české technické norrny nebo pokud takové nonny nekonkretizují

všechny zák|adn požadavky. STo stanovuje technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k
základním požadavloinr dle přílohy č. l ',NV". STo vydává autorizovaná osoba na
Žádost v1hobce nebo dovozce.

Autorizovaná osoba _ právnická osoba pověřená k čirrnostem při postlzování shody Úřud"mp'o technickou
(Ao) normalizaci, meťrologii a stáťní zkušebnictví podle $ 11 ,,zákona".
Certifikát v1ýrobku - dokument vystavený autorizovanou osobou podle $ 5 ,NV". Ao v něm osvědčuje

shodu qfoobku se základními požadavky dle přílohy č. 1 'NY"' které jsou
konkretizovány harmonizovanýnri česhÍmi technick]imi normami, nebo stavebně
technick;im osvědčením'

Předmět TP

Předmětem těchto TP je:
- přehled úrovní zadržení tlumičů něrazu;
- stanovení mínimálních urovní zadržení tlumičů náÍazL| pro pozemní komunikace;
- zásady prostorového uspořádání
- konstrukční požadavky na instalaci tlumičů nárazu a přechody z tlumičů nárazu na svodidla;
_ pokyny pro v'ýběr tlumičů nárazu a umísťování doplňkových předmětů na ně;
- zásady pro přejímku, údržbu a qýměnu t1umičů nárazu;
_ uvádění tlumičů nárazu na trh (zkoušení a schvalování tlumičů nárazu)'

TP jsou určeny projektantům, investorůrr1 správcům pozemních komunikací, zaměsťnancům stáforí správy
přicházejícím do styku s problematikou pozemních komunikací a vyirobcům a dovozcům tlumičů nárazu-

TP jsou také jedním z podkladů pro posuzování shody a certifikaci v1hobku ve smyslrr ,,zákona" a ,NV".

í PřehIed úrovní zadrŽení tlumičů nárazu

1'1 Všeobecně

1 .1 .1 Tlumič e nátazu se uvádí na trh výhradně j ako v1hobky, které byly úspěšně odzkoušeny podle ČSN EN
1317-3 a které splňují ,'zákon" a ,,NV" (viz kapitola 7). Není dovoleno nawhnout (vyprojektovat) individuální
tlumič nárazu pro určitou stavbu podle návrhových norem' Na tlumiče nárazu neexistují v ČR zádná statická ani
dynamická zattženívy.jmanfuazůuvedených v ČsN EN 13l7-3.
Tlumiče nárazl není dovoleno jakkoliv upravovat.

1.2 Úrovně zadrŽení

1.2.1 Tlumiče tátazu jsou zkoušeny výhradně osobními vozidly a z toho důvodu slouŽí hlavně k zadržení,
případně k přesměrování osobních vozidel.

l.2.2 Úrovně zadržetí tlumičů nárazu, resp. označení těchto úrovní, koresponduje s rychlosbrími třídami (neboli
s rychlostmi zkušebních vozidel při nárazu) a uvádí je tabulka 1.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Tabulka 1 _ Úrovně zadržení tlumičů nárazu

Uroveň zadržení Požadované nár azov é zkouškv

50

viz ČsN EN 1317-3
80/t

80

100

110

1.2.3 Tlumič nárazu odzkoušený pro určitou úroveň zadrženi splňuje automaticky podmínky niŽších úrovní
zaďtžení.

1.2.4 Tlumiče nárazu úrovně zadržení 8011 (viz ČsN pN 1311-3)jsou zkoušeny menším počtem zkoušek, než
tlumiče nárazu uror.ně zaďrženi 80.

í-3 Typytlumičů nárazu

1.3.1 Existují vodicí a nevodicí tlumiče nárazu. Vodicí tlumrče náraza jsou zkoušeny i na boční náraz, a to ve
směru jízdy nebo i proti směru jízdy' Vodicí tlumič nárazu, kteý nebyl zkoušen proti směru jízcly 1v ČsN EN
1317-3 má takový náraz označení ,,bočně pod 165"" a v obr. 1 téže normy jde o zkoušku 5) není dovoleno
použivat pro silnice směrově nerozděiené. Nevodicí tlumlče nárazu jsou zkoušeny všemi zkouškami jako vodicí,
s výjimkou bočních nárazů.

1.3.2 Vodicí tlumiče nárazu se pouŽívají tam' kde je možný i boční náraz.

1.3.3 Nevodicí tlumiče rtárazu se používají tam, kde se nepředpokládá boční nátaz (napÍ' u budeVzávor
mýtného) nebo v případech uvedených v čl. 1.3.4 a čl. l.3.5.

l.3.4 Je-li boční strana tlumiče nárazu odkloněna od směnr jízdy nejméně o 15 
o, předpokládá se, že k bočnímu

nárazu nemůže dojít - víz abrázek 1" To lze využitu PK směrově rozdělených pro porrŽití nevodicího tlumiče
nárazu úrovně zaďržení nejvýše 80 (nebo 80/1).
Při provozu po obou bočních stranách tlumrče nátazu (např. v rozštěpech křižovatek) je třeba posuzovat obě
boční shany- viz obr. lb.

PEv}lÁ PŘEKÁŽI(A'
NAPŘ. sLotJP os!ÉTtElll

]LuMlč NÁRAz.l

\

i -4--
=< I I\- = 

1ť-------=\J-

obrázek l _ odklonění tlumiče nárazu tak, aby neumoŽňoval boční náraz

1.3.5 Na nevodicí tlumlče nárazu úrovně zadrženi 50 pokucl jejich délka nepřesáhne 3.5 m se z
pouŽití pohliŽi jako na voclicí tlunriče náraztt.

hlediska jejich
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2 Podmínky pro používání a pro stanovení úrovně zadrženi tlumiěů nárazu

2.í Všeobecně

2.l.1 Rozhodnutí, zcla a v kteých místech na pozemní komunikaci umístit tlumič nárazu, se provede na základě
ČSN, těchto TP, poŽadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavlď.

TP uvádí pokyny pro stanovení urovně zadrženi, na záhJadě kterych se následně vybere vhodný tlumič nárazu a
doporučují posfup při výběru tlumiče nátazu.

2.1.2 Učel tlumičů nátazl je uveden v předmluvě.

Tlumiče nárazu se osazují pÍevážně zdůvodu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní kornunikaci, tj. osádky
neovládaného vozidla, před nárazem do pevné překážky, nebo před pádem zmosfu a objektů mostům
podobných. Tlumiče nfuazu Lze použit i pro ochranu cenného objekfu (např' uměleckého nebo historického
objektu).

2.2 Úroveň zadrŽení tlumičů nárazu na pozemních komunikacích

2.2.1 Pro stanovení úror'rrě zaďtženi tiumiče nárazu na pozemní komunikaci je rozhodující nejvyšší povolená

rychlost -viztab.2.

2.2.2 v odůvodněných případech (např. prostorové problémy) je dovoleno požádat o souhlas s odchylným
řešením, kteró spočívá v použití tlumiče nátaza o jednu uroveň zadrženinižší' než je uvedeno v tabulce 2.

Tabulka 2 _ Úroveň zadrženítlumičů nárazuna pozemních komunikacíctr

Řaaet
číslo

Pozemní komunikace s povolenou rychlostí Minirnální uroveň
zadržení

I >110lff/h 100
2 >90 l$nih ale < 110 km,Ťl 80i1,80
l < 90lffn/h 50

Poznámka: Místní, případně přechodné snížení povolené rychlosti se nezohledňuie

2.3 Umist'ování tlumičů nárazu

2.3.1 Tlumiče nárazu se umíst\í před permou překážlcr, před kterou nelze z prostorových důvodů umístit
svodidlo, nebo před kterou ne|ze ptovoz chránit jiným vhodn1fm způsobem. Polard jde o vzdálenost pevné
překážky od PK, požadavky' které uvádí ČsN l: 6101 pro svodidla, platí i pro tlumiče nárans' Tlumič nátazuLze
použít i v případech, kdy je pevná pŤekážka dále, než uvádí ČSN 73 610L, zejména nejsou_li mezi vozovkou a
pevÍrou překážkou žádnébrzdici prvky (husté keře, zvlněný terén, hluboký písek apod').

2.3.2 v příslušných předpisech pro svodidla jsou uvedeny požadavky na délku svodidla před pevnou překažkou.
Pokud tuto délku nelze dodržet, je třeba provoz před nárazem do takové překážky chránit osazením tlumiče
nárazu- Takov]rhmi mísý byvají nejčastějí rozštěpy u sjízdných ramp na mostech.
Toho lze využit i obecně a jeJí to finančně výhodné (nebo jsou-li jiné relevantní důvody), lze místo svodidla
před překážkou (u PK směrově nerozdělených i za pŤekážkou) osadit tlumič nárazu. To platí za předpokladu, že
je v těchto místech poŽadována úroveň zadržení svodidla nejvýŠe N2.
Zkráceni svodidla a jeho částečné nahrazení tlumičem nárazu je dovoleno pouze tam, kde ČSx 73 6201
nevyžaduje osazení svodidla (svodidlo není možno zkrátit např. před mosterr1 pokud nr,á zabrátit vjetí do
nebezpečného místa; svodidlo nelze zkrátit ani'tam, kde je za svodidlem násyp výšky nad 4 m apod.)

z.3.3 Y někteých případech může osazení tlumiče (nebo tlumičů) nárazu zmenšit rozsah křižovatky nebo
obecně zjednodušit řešení dopravního problému, což můŽe vóst k cenovým úsporám, které mohou zcela

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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komperuovat centr použiých tlumičů nárazu. Před rozhodnutím pro takové řešení je však třeba zohlednit i cenu
za event. výměnu tlumrče (nebo tlrrmrčů) nárazu, která může naopak výsledný cenový efekt snížit.

2.3.4 Tlumiče nárazu se osazují rovněž tam, kde dochází k čast11hn dopravním nehodám a kde umístění takového
tlumiče povede k omezení následků nehod.

2.3.5 Tlumič nárazuje dovoleno pouŽít místo náběhů ocelových a betonových svodidel _ viz obr' 3. Exishr1í
speciální koncové části svodidel, které působí jako tlumiče nárazu, jde však o koncové části svodidel zkoušené
pod1e ČSN P ENV 1311-4,nikoliv o tlumrče nárazu. U svodidel lanových se spojení s tlumiči nárazunedovoluje,
protoŽe ianová svodidla musí bý kotvena do základových bloků a nesmí se spojovat s jin1;rni zách1rtnými
systémy.

2.4 Výbér tlumiče nárazu

2.4.1 Pro stanovenou uroveň zadržení se vybere vhodný tlumič nárazu'

{uzaý tlumič nárazu použiý na pozemní komunikaci musí bý schváien MD na zál<Laďě nárazových zkoušek dle
CSN EN 1317-3 a musí splňovat požadavky "zákona" a ''NV''. Tiumiče tárazujsou podle tohoto zákona
''stanoven1hni'' v1hobky, na které se vztahuje povirrrrost posuzování shody. Výsledkem je certifikát v1robku, na
základě kterého vydá v1r'obce nebo dovozce doklad o vydaném prohlášení o shodě' Tento doklad je povinen
objednatel pozemní komunikace vyžadovat a bez něho nesmí tlumič nárazupřevzít'

2.4.2 o schváleném tlumrči nárazu se někdy uvádí, že má tzv. ''funkční třídu" nebo ,,funkční uroveň" (např.
tlumič nárazu funkční úrovně 100 atd.)' Vyjadřuje se tím, že tlumič nárazu lrromě odpovídajíci únosnosti splňuje
i ostatní požadavky ale ČsN EN l317_3 (požadovanou hodnotu indexu prudkosti nárazu, odpovídající chování
tlumiče při nárazu apod.). Protože však úroveň zadrženi uvedená v č1. 5.1 norÍny a vtabulce 2 těchto TP je
rozhodující hodnotou tiurruče náranl, je postačující užívat (stejně jako u svodidel) termín ,,uroveň zadržení".

2.4.3 Tlumiče nátaza musí bý nabízeny s těmito iďormacemi (postačí, jsou_li Qrto informace uvedeny v
Technických podmínkách výrobce nebo dovozce):
- Uroveň zaďrženi, na kterou byl tlumič narazu event. jednotlivé typy, jde_li o modelovou (typovou) řadu,
schváleny (schvalovací protoko1 + doklad o vyďaném Prohlášení o shodě)
- Zda jde o vodicí nebo nevodicí tlumič nárazu.
- Rozměry tlumiče nátazu (délka, šířka, při tvaru ''V'' šířka lpředu a vzadu, výška). U modeiové řady rozměry
kaŽdého modelu (typu).
- Způsob uložení a nároky na povrch, na kteý se tlumič nátazu osazuje, při povinném osazeni na ŽB desku
informace o rozměrech, betonu a výztuŽi desky.
- Způsob kowení tlumiče nárazu.
- Zďa je tlumič nárazu uzpůsoben k přímému napojeni svodidel a zda je jeho součástí betonový blok'
- Požadavky na přejímku osazeného tlumiče nárazu.
- Požadavky na údržbu.
- Požadavky na opra\u a r1funěnu jednotlivých komponentů i celého tlumiče nárazu.

Návrhové parameLry tlumičů nárazu(ako deformace, stlačení tlumrče při zkušebním nárazt,ASl a pod.) nemají
vztah k prostorovému uspořádání a neovlivňují výběr tlumičů nárazu, proto Se běžně v nabídkách neuvádí.

2.4.4 Půdorysná velikost tlumrče náralzuje dána jeho obrysem tvořen1im bočními stěnami. Průjezdný a pruchozí
prostor, případně volná šířka komunikace se měři od půdorysného obrysu nedeformovaného tlumrče nárazu a o
Žádnou deformačni hloubku se nezvětšuje.
Dojde - li při nárazu vozidla do tlumiče nárazu ke zranění osádky vozidla,.chodce nebo jiného účastníka provozri
a byl - li tlumič nárazu vybrán v souladu s těmito TP, nejde o vadu návrhu (dokumentace).

2.4.5 PÍivýběru konkérního tlumiče nárazu 1etřeba si uvědomit, že životnost tlumiče nárazu jeněkolikanásobně
menší neŽ Živoťnost pozemní komunikace a že použiti tlunuče nárazu znamená většinou jeho zničení nebo
poškození (k tomu účelu se zřlzu1e) a Že bude třeba neprodleně provést jeho výměnu nebo opravu, aby nebylo
rreba omezovat provoz.
Pokud.1de o cenové srovnání se svodidly, cenaza výměnu zničeného tltrmiče nárazuje mnohem vyšší, neŽ cena
za výměrru svodidla zničeného ste;n11m nárazem.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Z těchto důvodů ťvoří cena tlumiče nárazu včetně ceny za montáž, ceny za údrŽbu a opravy' případně
výměnu' rozhodující kritérium pro výběr tlumiče nárazu.
Dalším kritériem je rychlost, event. složitost opravy nebo výměny tlumiče nárazu.
Třetím kritériem je funkčnost tlumiče nárazupo nárazu do něj. Existují tlumiče nárazu, které se při nárazech s

nižší rychlosti než je zkušební nepoškodí, po deformaci se vrátí do téměř původního tvaru a jsou naclále zcela
nebo částečně funkční.

3 Prostorové uspořádání tlumičů nárazu

3.1 Výška tlumiče nárazu

3.1.1 Výška tlumiče náranl se nepředepisuje, neexistuje žádná minimální ani maximální výška.

3'2 Umístění tlumiěe nárazuv příčném řezu PK

3.2.1 Ve vztahu k volné šířce PK platí t1též zásady, jako pro svodidla tzn., že boční plocha tlumiče nárazu se
umísťuje do polohy líce svodidla" což je jeho limitní poloha _ viz obr. 2. Výjimlil} tvoří rozštepy lďižovatek, kde
je dovoIeno osazovat tlumiče nárazu do stínu vodorovného značení -viz obr' 3a a3b. V těchto pr-ípadech musí
bý tlumič rláraza vzdálen od vnějších hran stírrrr alespoň 0,50 m (.Jedná se o klidovou polohu, nikoliv při a po
nárazu), při respektování doporučení uvedených v čl. 3.3.1.
Pokud to dovoluje poloha překážky, umísti se tlumič nárazu dál od volné šířky. U místních komunikací
s dovolenou ryclrlostí do 60 km/h smí zasahovat tlumič nárazu do volné šířky až 0,50 m.

3.2.2 Tlumiče náraza se zpravidla neosazují na zvýšenou obrubu, pokud je to však z nějakých důvodů nuhré
(např. u městských komunikací) a technické podmínky výrobce nebo dovozce tlumiče nárazu to nezakazují, smí
bý výška obruby nejvýše 70 mm (doporučuje se nepřekočrt 50 mm)' Vzdálenost obruby od tlumiče nárazu se
nepředepisuje.

NEJI/ÝŠE 70 mm
DoPoRuČENo 50 mm

obrázek 2 - Umístění tlumrče náraanv příčném řezu PK

3.2.3 Pro osazení tlumiče nárazuv souvislosti s odvodňovacím rigolem se nekladou žádná omezeni.

3.2.4 Neexistuje obecný poŽadavek na svislost tlumiče nárazll tzn', kladeJí se tlumič nátazu na skloněnou
piochu, její příčný sklon se nijak neupravrrje, takže jeho boční plochy jsou kolmé kpovrchu, na kterém tlumič
stojí. To platí i pro nezpevněnou kajnici, jejiŽ příčný sklon se z důvodů osazení tlumiče nataztl neupravuje.
Doporučuje se však osazovat tlumiče nárazu v příčném sklonu nejvýše 10%.
Výrobce nebo dovozce muŽe příčný sklon tlumiče nárazu předepsat ve svých technických podmínkách a tento je
pak třeba dodržet.

ILUM|č NÁRAZU

TLUMĚ NÁR^zu

zPEvl'.lĚNÁ KRA,l,llcE

TLuMlč NÁRAzu

L sn*o sTf;. DĚL PÁsU l,

-
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3.3 Půdorysná poloha tlumiče nárazu

rr'uvIČe wÁnnzu

3.3.1 Příklady půdorysné polohy tlumiče nárazu jsou uvedeny na obr. 3. Poloha podélné osy tlumiče nárazu neni
předepsána. Muže být rovnoběžná s hranou zpevnění (obvykle to b1fuá např. před protihlukov1y'mi stěnami, které
jsou l m za svodidlem). Je-li to z prostorových důvodů možné, dovoluje se podélnou osu umístit do polohy
nejočekávanějšího směru nárazu, kteý je obvykle mezi 5 až 15o ze směru jízdy. Tímto způsobem lze
v někteých případech vyloučit poďebu, aby za tlumrčem pokračovalo kolem překážky svodidlo'
osazuje-li se tlumič nátazu vrozštěpu křižovatky do stínu vodorovného značeti podle čl. 3.2.1, doporučuje se
(|e-li to možné) osadit tltrmič nátazu pňbliŽně do osy stínu, aby byl tlumič vnímán při jízdě oběma směry
přibližně stejně - viz obr. 3. Je-li z prostorových důvodů nufno osu tlumiče nárazu odklonit od osy stínu, je třeba,
aby od hrany stínu, která je ose stínu nejblíŽe, byl tlumič nárazu vzdálen alespoň 0,5 m'' (od hrany ''širšího'' stínu
je vzdálenost tlumrče nárazu v tom případě větší).

oc-ELovÉ sv00lDl0
NH4 - SLoUPKY otE čt- s.z,t
NH3 - slot PKY Dt"E Ó_ 5.3.l

PEINÁ PŘEKÁŽKA

TLUMIČ NÁRAaJ

HRANA zPEvt{ĚNÍ

ocElovÉ SVoD|DLo
NH/í - SIoUPKY olE čL 5.z1
NHs - stotJPKY DLE ČL 5.3.1

HRANA ZPEltlĚNÍ

ýEcNÁtNÍ DlL BEToNovÉHo
sVoolDLÁ PREFABRIKoVANÉHo' l PEv}iÁ PŘEilŽKA
LzE PotJŽÍT l BĚŽNÝ NÁBĚHovÝ DÍl-

KTERÝ vsÁK MUg BÝr yYzÍUŽEN TAX'
ABY B\t scHoPEN PŘENÉST TAH

oo
o

víPLÝvAJd Z PRoRLU ocElovÉ svoDNlcE.
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Q3!*

BEToNo!É s\oolDlo

TLUM|Č NÁRMU
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NEBo DoVozcO

@
NÁRAzu

PŘlMÉ NAPoJB{| ocELoVÝcH
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NH3 - SLoUPKY ou čr- s's.t

PEv}.lÁ PŘEKÁŽlil

obrázek 3 - Příklady půdorysné polohy tlumiče nátazu

3.3.2 osazuje-li se ve v1ýjimečných případech tlumič nárazu v rozštěpu KiŽovatky nikoliv před překážku, ale
jako začátek svodidel, obvykle se jeho podélná osa umíst'uje do osy úhlu' kteý svírají hrany zpevnění v místě
tlumiče (není to však nutné). Prostor za tlumičem se pak vyuŽívá k osazení značek.

3.3.3 Tlumiče nárazu je dovoleno osazovat těsně před pevnou překážku (bez mezery). Event. mezeta mezi
překážkou a tlumičem nárazu (nebo spojovacím betonovým blokem, ktetý za tlumičem stojí nebo musí stát), je
dána pouze montážními potřebami (kotvením) tlumiče.
Pokud za tlumičem nárazunemusí pokračovat svodidlo (osazení svodidel předepisuje Čsx z: 6101 a TP 1 14), je
třeba tiumič nátazu osadit tak, aby pevná překážka padla do ''stínu'', kteý vyťváří přímky probíhající koncovými
hranami tlumiče táraza nebo betonov1ýmblokemza t1umičem náranl. Týo přímky svírají s hranami zpevnění
úhel 20 o 

- viz obr. 4' Doporučuje se, aby per.trá překážka byta od přímek vzdáIeta nejméně 250 mm.

3.3.4 osazuje-li se t1umič nátazu před pevnou překážkou' kolem které pokračuje svodidlo, osadí se co nejblíže
pŤekážce a poŽadavky TP 63, TP 128, TP 1 39 a TP 140 (a event. TP, které budou v budoucnu vydány pro další
svodidla) o minimální délce svodidla před překážkou se neuplaťní. Požadavky na minimální délku svodidla podle
tab' 2 TP ó3, tab' 4 TP l28, čt'.9.2 TP 139 a tab. 1 TP l40 (a event. TP, které budou v budoucnu vydány pro
další svodidla) je dovoleno zl<táťÍ až na polovinu. Pokud bude svodidlo připevněno k tlumičům nátaztt nebo ke
spojovacím betonovým blokům na začátkl i na konci svodidla (u PK směrově nerozdělených), požadavky na
minimální délku svodidla se neuplatni vůbec'

3.3.5 V případě ochrany provozu na PK před nárazem do začátku zdi, hrany záklaďu portálu, hrany mostní
podpěry (nebo jiné překážky, která je nadimenzována na nátaz silničních vozidel dle TP |14), je možno pouŽít
řešení podle obr. 5 (funkci svodidla, jehož účelem je zabránit nárazu do těchto míst' zde nahrazuje tlu.mič
nárazu).
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TLUM|č NÁRAZU

HRANA zPEvilĚNí
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obrázek 4 - Pevná překážka ve ''stínu'' tlumiče nárazu

tRÁ,v4ěWť^//---

zEĎ, MosTNl PoDPĚRA, NEBo
BETo.lovÝ DŘÍK zÁKLADu
PoRTÁIU PRo zNAČKl
RoZMĚRY DLE vÝPočru,
zATÍŽsll zÁKLADu vlz TP 114

=+::r
obrazek 5 - Tlumič nárazu před základem portálu, nebo mostním pílířem

4 Konstrukční poŽadavky na instalaci tlumičů nárazu

4.1 Komponenty tlumÍčů nárazu a požadavky na ně

4.l.1 Na obr.6 jsou mimo jiné zobrazeny záklarlní části tlumiče nárazu.Každý tlumič se skládá zvlastního
tlumiče (každý tlumič má čelo, vnitřní a zadni část), předního a zadního kotvení a lana (nebo vice lan). Za
tiurničem nátazu muže byt osazen betonový blok a to ve dvou případech. Jako součást tlumrče nátazu (pokud byl
tlumič nárazu s betonovyrn blokem zkoušen podle ČSN EN 1317_3 jako jeden ceiek), nebo je-li třeba napojit
svodidla a tlumič nárazu neumoŽňuje přímé napojení svodidel (přímé napojení svodidel neumožňují hlavně
tlumrče nárazu, které jsou celé z umělých hmot). Ve druhém případě fuoří betonový blok spojovací prvek mezi
tlumičem nárazu a svodidly. Tento spojovací betonový blok nepatří ani ke svodidlu ani ke tlumiči nárazu a
nejedná se o vyrobek, alejde o součást stavby, kterou navrhuje projektant.

4.l.2 Způsob kotvení t1umiče nárazv předepisuje vyobce nebo dovozce ve svých technických podminkách.
Přední kotvení se umísťuje obvykle od čela tluniče nárazu po trrčitotr vzdálenost před čelo. odnrd vedou lana
jednotliv1ýnri díly tlunrrče a za posledním dí1em se kotví do podloŽí, do spojovacího betorrového blokrr (u tlunrlčů

t0
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Íárazu, které jsou celé z umělé hmoty tak, že lana většinou prochází betonovým blokem a za nim se koťví do
podloží), do betonového svodidla apod.
Přední kotvení smí vyčnívat nad okolní plochu nejv'ýše 70 mm.
Učelem koťvení je zamezit zvednutí tlumiče při nárazu vozidlem tak, aby tento mohl splnit svoji funkci a nebyl
vozidlem podjet.
U mostů se lana kotví nejčastěji k nosné konstrukci dodatečně na hmoždinky'

4.1.3 V1hobce nebo dovozce tlumiče nárazupředepisuje ve svých technických podmínkách druh povrchu, na

kte1ý se tlumič nárazu osazuje. Některé tlumiče náraz;ovyžadují speciální zikJad ve formě železobetonové desky,
některé je možno volně klást na jakýkoliv povrch.

PEvilÁ PŘEKÁŽKA

ZÁMEKsÚNosillosíVTAHU
DLE PoŽADAvxŮ čt- +.t.+
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TLUMll NÁRAzu
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DLE PoŽADA'/KŮ cL 4'1.4.

obrázsk 6 - Příklad základních dílů tlumiče nátazu, včeLně napojení na svodidlo

4.l,4 Požadavky na betonový blok (materiál, tvar, vyztužent), který je součástí tlumiče nárazu, stanoví v-foobce
nebo dovozce tlumiče nárazu.
Pro spojovací betonov.ýblok, kterýnavrhuje (projektuje) projektant, se stanovují následující požadavky:
Spojovací betonový blok musí b1t stejně vysoký jako tlumič nátazu. Jeho šířka musí biÍt buď stejná, jako šířka
tlumiče nfuazu v zadni části, nebo - v případě bočních ''uší'' tlumiče nárazu - je třeba jej vylvarovat podle potřeb
tlumiče' Délka spojovacího betonového bloku se provádí obvykle 1 m. Betonový blok musí bývyzhňen tak, aby
byl schopen přenést tah v zámku navazujícího betonového svodidla, nejméně 500 kN. Pokud na betonový blok
navazuje přímo ocelové svodidlo, musí bý blok lyztužen tak, aby byl schopen přenést tah v1pýající z tahové
únosnosti svodnice (opět nejméně 500 kN).

Spojovací betonový b1ok, kteý není součástí tlumiče nátazu ani svodidla, není stanoveným výrobkem ve smyslu
"zákona", může být qrobenjako prefabrikát a položen na urovnaný povrch (doporučuje se stejný druh povrchu
jako pro uložení tlumiče nárazu), nebo může bý vybetonován namístě (požadavky na povrch zůstávají stejné
jako u prefabrikovaného bloku)' Požadavky na kvalitu betonu jsou stejné jako u betonoqi'ch svodidel -
zhlediska pevnosti betonu vtlaku minimálně třída C 25130,tiída prostředí ďe ČsN EN 206 - XF4 (dle ČsN
736206 třída prostředí 3b). Pokud jde o výzblž, požadavek na únosnost bloku v tahu 500 kN lze zajistit např.
šesti uzavřen1imi třmínky aRl2 + šesti sponami aP.12 uprostřed třmínků (celkem tedy 18 oR12 na jeden
betonový blok). Kromě této základní výztuže se doporučuje přidat do oblasti připojení svodidel další vodorovné
pruty. Pro připojení betonového svodidla na betonový blok musí býtzámek na straně betonového bloku co do
únosnosti v tahu řešen konstrukčně obdobnějako na straně betonové svodidla.

1l
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4.2 Umíst'ování doplňkových zařízení na tlumiěe nárazu

TLUMICE NARAZU

4.2.1 Na tlumiče tárazu není dovoleno osazovat clony proti oslnění, protihlukové stěny ani dopravní značky a
dopravní zařizení s výjimkou piikazovýchznaček č' C4, vodicích tabulí č. 23 nebo Z3 zbácených a směrovacích
desek č. Z4. Týo značky a dopravní zaŤízeti je dovoleno lepit (stříkat pouze vpřípadě, že bucle nástřik
retroreflexní). U některých tlumičů (zejména plechových) je dovoleno uvedené značky osazovat i na slorrpcích,
které se připevni ur.nitř tlumiče tárazu (vždy však musí tento způsob uvádět technické podmínky vyrobce nebo
dovozce)' Podmínkou je, aby značky přečnívaly do strany přes boční obrys tlumiče nárazu nejvýše o 50mm a

aby sloupek takové značky nebyl kotven k podkladu, ale ke tlumičínátazu.
Na boční plochyje dále dovoleno osazovat retroreflexní vodicí prvky dle TP i25.

4.2.2 Na zadní plochu spojovacího betonového bloku je dovoleno umístit a k bloku přikotvit jakoukoliv značku,
která nezasahuje do průjezdného prostoru - viz abr"7.

DoPRAvtll zNAČKA
SE SLoUPKY KÓTvENÝll' Do
sPoJoVAc'Ho BEToNovÉHo BLoKU

sPoJovAc' BEToNoVÝ BLoK
PRO NAPOJENI SIODIDEL

TLuMlČ NÁRAZU

ocEL0VÉ
svotltDLo

abrázek 7 - Příklad připevňování značek ke spojovacímu betonovému bloku

kaa, &ru

Ib
BEToNovÉ sVoDlDLo

kt{kÝ

sPenVAcÍ BEToNoVÝ BLoK
PRO NAPOJENI S\ODIDEL

oCELoVÉ svoolDlo NH4

zÁMEK
BEÍoNovÉHo sVoDlDLA

obrázek 8 - Přechod z tlumiče nárazu na ocelové svodidlo NH4 bez přínrého spojení
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5 Přechody z tlumičÚ nárazu na svodidla

5'1 Všeobecně

5.1.l Na přechody z tlumičů nátazuna svodidla se nevztahuje ČsN p ENV 1317_4.

5.1.2 Přechod z tlumrče nárazu na svodidlo muže být předepsán vihobcem nebo dovozcem tlumiče. Pokud není
předepsán. postupuje se podle druhu svodidla, které má za tlumičem pokračovat.

5.1.3 Přechod z tlumiče nárazu na svodidlo může bý ve zdůvodněném případě proveden tak, že za tlumičem
začne svodidlo svým náběhem tzn.,že svodidlo není přímo spojeno ani s tlumrčemnárazu, ani se spojovacím
betonovj,rn blokem. Na obr. 8 je uveden příklad takového přechodu na svodidlo NH4 (svodidlo začíná kátkým
náběhem). V případě osazení do stínu vodorovného značeni,jsou požadavky na polohu osazení vlastního tlumiče
nárazu patrny z obr.3a'

5.1.4 Pokud j e to možné, má bý použit tvarově takový tlumič nárazu, kteý umoŽní směrově plyrrulý přechod na
svodidlo.

5.1.5 Pro řešení přechodů z tlumičů nárazu na svodidla, která budou event' v budoucnu schválena, se použijí
přiměřeně požadavky uvedené v dalších člríncích této kapitoly, které řeší přechody na doposud schválená
svodidla.

obrázek 9 - Přechod z tlumiče tárazu na ocelové svodidlo NH4 s napojením na spojovací betonový blok

5'2 Přechod na ocelové svodidlo NH4

5.2'l Existují tři základní způsoby:
- Svodidlo NH4 se napojí ponrocí přechodového dílu č. 30.14 a 30'1ó, které uvádí TP l28, na spojovaci
betonový blok za tlumičem nárazu - viz obr. 9. Betonový blok musí mít boční plochy pro napojení ve sklonu
betonového svodidla dle TP 139.
- Svodidlo NH4 se napoji pomocí přechoclového dílu (stejně jako v předcházejícím bodě) na speciální díl
betonového svodidla' který 1e spojen s betonovým blokenr osazenýrn za tlumičem nárazu _ viz obr. 6. Je trr

výhodné zejména v rozštěpech křiŽovatek - viz obr. 3a a 3b. V těchto případech mťrŽe být trez ohledu na úhel
rozštěpu spo;ovací betonový biok stále stejný, protoŽe na klínovitost rozštěpu lze reagovat betonovýnr svodidlem
(betonové svodidlo 1ze v zán*u ve styku s betonovjnr blokem půdorysně natáčet podle potřeby).

sPo.lovAcÍ BEToNovÝ BLol(
PRO NAPOJENI SVODIDEL
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- Svodidlo NH4 se napojí přímo na tlumič nÍrazu pomocí atypické koncové ťvarovky, kterou TP 128 nenabizi -

viz obr. 10. Tento způsob je možný polrze u tlumičů náraztl, které jsou uzpůsobeny k přímému napojení na určitá

svodidla a podrobnosti napojení je třeba zjistit přímo u vyrobce nebo dovozce tlumiče nárazu.I u těchto tlurničů

nirant je však možno použít spojovací betonový blok.

Uvšechtřízpůsobůsezanapojenímosadívdélcenejméně8msloupkypo1manásledněvdélcenejméně8m
po 2 m. Dále následuj eběžná vzdálenost sloupků 4 m'viz obr. 3b a 3d.

PEv}lÁ PŘEXÁŽKA

PŘluÉ NAPoJEN| ocElovÝcřl
si\roDlDEL vYŽADu,E sPEclÁlNí
KoNco\.Ý DlL
TP 128 TAKoVÝ DlL NEoBSAHuJE

Ttuilč NÁRMJ

obrázek 10 _ Přechod z tlumiče nirazuna ocelové svodidlo NHa přímýmnapojením

5.2.2 Na mostech je způsob řešení stejný jak uvádí č|. 5.2.1 s tím rozdílerq že mostrí sloupky se nezahušťují a
jejich vzdálenost ploto zřstává2 m.

U zábradelního svodidla _ viz obr. 11, se madlo ukončí zaposlednímmostrrím sloupkerrr" ktený je na římse.

Koncová madla šikrrrá se obvykle neosazují. obdobně jako na uvedených obrázcích se postupuje, je-7i za

svodidlem nouzový chodník a mostní zábraďli.
Na obr. lla je uveden příklad osazení tlumiče nátazv na branici volné šířky. Toto řešení předpokládá, že

projektant bude znát velikost a tvar tlumiče nárazupŤeďeřr! aby na základě toho upravil konstrukci mostu'

Na obr' 1lb je uveden příklad osazení tlumiče nárazu do stínu vodoror.ného značeni' Toto řešení většinou

nevyžaduje znalost velikosti a tvaru tlumiče nárazu'

MADLo sE UK0NČ1 HNED
ZA POSIEDNIM SLO{'PKETI
NA ŘÍilsE

TLUMIÓE zÁVlsÍ NA TíPU
A P0HYBu'f sE 0D /+ D0 í0 m

Ss

vEb

=d

DÉrxA
A vfioBct

zÁBRADEtNl s\moDLo
zsNH+y'

Do TĚcHTo MlsT JE fiEBA osADlT
Mos]Nl ZÁBRADIJ z D0V00u BEzPEčNosTl
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MÁDLo sE UKoNčí HNn)
ZA POST.EDNIM SLOT,PKEM
NA ŘÍMsE
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DíL č. 30.16
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DrE ]P 128

TUTo lzDÁtlNosT srANovt PRoffXTANT'
PoKUD lzDÁtENosT PŘEKRočl 2 m,
JE TŘEBA MEZ Řfusu A BEToNovÝ BLoK
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TLuMlč NÁRAa' Ml]ŽE BÝT V PoLozE
R0nl08ĚŽNÉ s ŘlMsou HLAv}'llHo uoslu,
NEBo MclŽE BÝT NATočEN.osADlT DALŠ| MosT}'ll SLoUPEK u14o l(RÁ]XÝ

DO BETONU.

obtázek 1 1 - Příkiady použití tlumiče fiáÍazu na mostech se svodidlem NH4

5.3 Přechod na ocelové svodidlo NH3

5.3.1 Exisťují tři zrákladní ppůsoby:
- Svodidio NH3 se napojí pomoci přechodového dílu, kteý nabizi výrobci (v TP 63 tento díl ještě není uveden),
na spojovací betonový blok za tlumičem náTazl - viz obr. 9. Přechodoqý díl je obdobou přechodového dílu
svodidla NH4' Spojovací betonový blok musí mít boční plochy pro napojení ve sklonu betonového svodidla dle
TP 139.
- Svodidlo NH3 se napoji pomocí přechodového dílu (stejně jako v předcházejícím bodě) na speciální díl
betonového svodidla' ktery je spojen s betonový.rn blokem osazeným za tlumičem nárazu _ viz obr. 6. Výhody
tohoto řešení jsou popsríny ve druhé odrážce čl. 5.2.1 .

V obou výše uvedených případech lze místo přechodového dílu na betonové svodidlo použít koncovou tvarovku,
která má svislou boční plochu pro připojení, což je výhodné pro tvar spojovacího betonového bloku' Takovou
koncovou tvarovku nabízinapŤ. TL-SP (''Technische Lieferbedingungen'') pod č' 12.51 (ide o německé technické
dodací podmínky pro uvedené svodidlo). TP 63 tento díl nenabízí a je třeba jej proto dovézt z Německa.

- Svodidlo NH3 se napojí přímo na t1umič nátazu - viz obr' 10, pomocí speciální koncové tvarovky. Tento
způsob 1e možný pouze u tlumičů nárazu, které jsou uzpůsobeny k přímému napojení na určitá svodidla a
podrobnosti napojení je třeba zjistit přímo u 1'}hobce nebo dovozce tlumiče nárazu. I u těchto tlumičů nárazu je
však moŽno použít spojovací betonový blok.

U všech tří způsobů se za napojením na betonové svodidlo nebo betonový blok osadí v délce nejméně 12 m
sloupky po l,33 m. Dále následuje běžná vzdá|enost sloupků (u svodidla NH3 většinou 2 m) - viz obr. 3b a 3d.

5.3.2 Na mostech je způsob řešení stejný jak uvádí čl. 5'3.1 s tím rozdilem, Že mosťní sloupky se nezahušt'ují a
jejich vzdálenost proto zťstává 1,33 m - viz obr. 12.

Na obr. l2a je uveden příklad osazení tlumiče nárazu na hranici volné šířky. Toto řešení předpokládá, že
projektant bude znát velikost a tvar tlumiče nárazu předem, aby na základě toho trpravil konsfrukci mostu.
Na obr. 12b je uveden příklad osazení tlrrmiče nárazu do stínr"l vodorovného značení. 'I'oto řešení většinou
nevyŽaduje znalost velikosti a tvaru tltrmiče nárazrt.

š.* -Ýs
-<{i: -s-.

ZÁBRADELNI sVoDlDLo
zsNH4/
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KoNcoVÝ DÍL Č. 12.51

PoDtf TL-SP (NĚMECKÉ'TEcHNlscHE
UEFERBEDINGUNGEN')' č'EsXÉ TP 63
1ENTo DíL NEo8SAHUJ.
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NEBo MoŽE BÝÍ NATočEN.
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PLOC}IU PRO NAPOJENI.
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K]ERÝ vYRÁBl NovÁ HUŤ (TENTo DÍL NÚ.ll
UIEDEN V TP 63).
D{L JE PoDoBNÝ oBDoBNÉMU DÍLU PRo
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PLocHU !E sKLo,lU Bf,'roNovÉHo s\oolDLA.
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A POllYBUfi SE MEa 600 - 800 mm

obrázek 12 _ Příklady použití tlumiče nárazu na mostech se svodidlem NH3

5.4 Přechod na betonové svodidlo

5.4.1 U tlumičů nárazu, které jsou uzpůsobeny k přímému napojení na betonová svodidla musí b1ft toto řešení
uvedeno v Technických podminkách v1hobce nebo dovozce tlumiče nátazu včetně podrobností a event.
požadavků na vyrobce betonoých svodidel.

5.4.2 U tlumičů nárazu, které nejsou uzpůsobeny k přímému napojení na betonová ani na ocslová svodidla, se za
tlumíčem nárazu osadí spojovací betonový blok, na kteý se napojí betonová svodidla - viz obr' l3' Pro spojení s
betonov11m blokem se použije stejný zámek, jako pro vzá1emné spojení dílců betonového svodidla.

sPo,JovAcí BEroilový BLo( sE Tv^RovÉ \-/
t nozuĚnovĚ PŘlzPÚsoBl PoTňEBĚ
zAKoTvlT PŘEctloDovÉ DILY 

- 
TLUMÉ NÁRAZU MŮŽE BýT V PoN-ozE

.s\oDNlcE A SMERŮM svooNtc--l RovNoBĚŽNÉ s ŘlMsoJ HLAWIHo MosTu,

1ó
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5.ó.1 Přechod dřevoocelového svodidia na tlumič nárazu se provede tak, že se ocelový U_profil 90l45l4, kteď je
zezadu přišrorrbován k dřevěné svodnici, přikotví k zadní stěně spojovacího betonového bloku nebo k boční
lícové stěně ve vybrání. Dřevěná svodnice (kulatina o 180 mm) musí vždy lícovat s boční stěnou betonového
bloku. Za napojením musí bý v délce nejméně 12 m sloupky po 2 m.

6 Tolerance, přejímka, údržba a uýměna tlumičů nárazu

6.1 Tolerance

TP I58

5.6 Přechod na dřevoocelové svodidlo

6.1.1 Mezní odchylka půdorysné polohy tlumičů nárazu po
+ 100mmvpodélnémsměru.
Mezní odchylka rovinatosti půdorysného ani výškového vedení

6'2 Přejímka

TLUMIC]E NARAZU

smontování je + 50 mm v příčném směru a

se nestanowje.

6.2.1 objednatel (investor) je povinen požadovat po zhotoviteli stavby doklad o vydaném Prohlášení o shodě a
schvalovací protokol od MD. Bez těchto dokladů nesmí tento vyrobek převzit.

6.2.2 objednatel (investor) je povinen zkontrolovat, zda byly splněny požadavky TKP kap' 11 Svodiďa'
zť)ůrad|i a tlumiče nárazu (event' požadavky kap. 1 TKP). Tzn', je-li tlumič nátazu osazen v souladu s
dokumentací a s těmito TP a zda zhotovitel stavby zkontroloval sp1nění požadavků v1Írobce nebo dovozce fide
hlavně o podklad' na kterém má tlumič nárazu stát, způsob předního i zadního kotvení, sestavení a event. náp1ň
jednotlivých částí tlumiče nátazu apod.).

o.g ÚorŽoa

6.s.t Ú&zaa tlumiče nárazu se děje na zákJaďě smluvních vztahů mezi správcem (vlastrríkem) PK (a tím i
tlumiče nfuanl) a mezi zhotovitelem stavby event. vyrobceďdovozcem tlumiče nárazu, nebo specializovanou
ťtrmou' pokud takový vztah existuje.
Pokud takový vztah neexistuje, provádí správce PK konh'olu funkčnosti tlumiče nittazu podle pokynů uvedených
v technických podmínkách qfoobce nebo dovozce tlumiče nárazu (tyto technické podmínky musí bý předány
objednateli a správci nejpozději při přejímce).

6.3.2 ZáhJadnl údržba tlumiče nárant spočívá v kontrole, zda nebylo porušeno přední a zadní kotvení (uvolnění
nebo odcizení šroubů), zda nejsou porušeny (roztržerirry prasknutím) jednotlivé dily, zďa jsou volné ťy otvory v
prvcích tlumiče, které mají zůstat volné, zda jednotlivé díly obsahují náplň (pokud jde o tlumič náraan, kde se
pouŽívá náplň), zda nedošlo k porušení spojení s případným spojovacím betonovým blokem a k poruše napojení
svodidel) apod.

6.4 oprava a výměna

6.4.l Zjistí-li správce PK (vlastník) takové poškození jakéhokoliv komponenťu včetně spojovacího a kotevního
materiálu, které by mohlo způsobit nefunkčnost tlumiče nárazu' či jeho části, je jeho povinností učinit
bezodkladná opatření k nápravě, nebo při podezření z poškození prošetřit (např. formou expertízy nebo
bezodkladné žádosti na dovozce nebo vyrobce), zda je podezření oprávněné. Prodlení z těchto povinností může
způsobit vážné následky (včetně smrti) v případě nátazu na poškozený nebo jinak rrefunkční tlumič nárazu'

6.4.2 oprava tlumiče tátazu se děje na zák|aďě smluvních vztahů mezi správcem (vlastníkem) PK (a tím i
tlumiče nárazu) a mezi zhoto-ritelem stavby event. v1hobcem,/dovozcem tlumiče nátazu, nebo specializovanou
firmou, pokud takový vztah existuje.
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Pokud takový vztah neexistuje, provede správce PK opravu tlurnrče nárazu podle pokynů uvedených
v technických podmínkách dovozce nebo vyrobce tlumlče nárazu' To se týká takových tlumičů nárart1 které jsou
jednoduché na montáž a výměnu, takže oprava spočívá v prosté v1foněně poškozeného komponentu za
nepoškozený; nebo takových oprav, které je schopen správce sám provádět a k nimž má návod a vybavení.

Pokud je třeba, aby opravu zajistila specializovaná firma, případně vyrrobce nebo dovoŽce tlumiče nárazl, je
povirurostí správce PK neprodleně tyto firmy informovat.

ó.4.3 Výměna tlumrče nárazuse provádí podle stejnýchzásad,jako v čl.6.4.2.

l9
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7 Uvádění tlumiěů nárazu na trh (zkoušení a schvalování)

7.1 Zkoušení tlumičů nárazu

7.1.1 Tlumiče nátazu se zkouší poďe ČSN EN1317_3. Jiný způsob ověření vhodnosti tlumiče nárazuneni
dovolen. Tato norma uvádí riLrovně zadtŽení, nárazoyé tesý a kitéria, která musí byt splněna, má-li byt zkouška
úspěšná' Výsledkem nárazavých zkoušek je Protokol o zkoušce. obsah Protokolu (nebo též zprávy) je v uvedené
norrně podrobně speciÍikován. Součástí protokolu je i viďeozáznamnárazových zkoušek.

7.|.2 Nárazové zkoušky se provádí ve zkušebně (zkušební laboratoři), která je a*reditovaná akeditačním
orgánerq kteqi je signatářem multilaterální dohody EA nebo úrrrluvy ILAC, viz Sdělení Českého institutu pro
akreditaci ve Věsťníku Úvnvz č. 9/98 a3l0l.

7'2 Schvalování tlumičů nárazu a posuzování shody

7.2.1 Všeobecně

7.2.l.l Proces schvalování probíhá ve dvou nezávislých krocích:
- Schvalování tlumiče nátazujako silničního záchytného systému. Schvalování provádí MD, které na záHadě

odbomých stanovisek prověřuje, zda tlumič nátazu vyhovuje prostoroqlm požadavkům na projektování
pozemních komunikací a těmto TP. Výs1edkem schválení je vydání schvalovacího protokolu.

- Posuzování shody podle ''zákona'' a ''NV''. Výsledkem posouzení shody je certiťrkát r^jrobku, kteý vyrobce
nebo dovozce obdrží od Ao. Na zál<ladě certifikáťu vyrobku vydá v1foobce nebo dovozce Prohlášení o shodě.

7.2.1.2 MD nevydávápro žádný konkrétní tlumič nárazu technické podmínky.

7.2'2 Schvalování Ministerstvem dopravy (MD)

1.2.2.l Ve smyslu $ l24 zéů<orc č' 361/00 Sb. a v souladu s těmito TP schvaluje provedení tlumiče nárazu a
povoluje k používání na PK MD na základě žádosti žadatele.

1.2.2.2 Žádost o schválení tlumiče nátazu musí obsahovat následující náležitosti:
a) identiÍikační údaje žadatele (obchodní jméno, adresu, teleťon, fax); sdělení, jalý vztahmážadatel ke tlumiči

nárazu (zda je výobcem nebo dovozcem tlumiče nátazu, případně pouze obchodní ťrrmou)' Pokud žadatel
tiumič nárazu nevyrábí, sdělí nazev a sídlo v:iirobní firmy.

b) Název tlumiče nárazu a jeho skučný popis (hlavní rozměry, materiál, způsob kotvení, uložení atd.). Je_li
předmětem žádosti modelová (typová) řada tlumičů nárazu, je třeba uvést tyto informace pro každý jednotlivý
model.

c) Nejvyšší uroveň zadrženi, na kterou byl tlumič nátazu nebo celá modelová (typová) řada zkoušena.
d) Protokoiy o zkouškách (kopíe protokolů, které vydala zkušebna provádějící nárazové zkoušky), videokazetu

s e záznamem nár az ov ý ch zkouš ek.
e) Výkresovou dokumentaci tlumiče Áárazu, ze tJeréje patrný tvar, rozměry, způsob kotvení (minimální obsah

výkresové dokumentace musí obsahovat půdorys tlumiče nárazu, čelní a boční pohled, způsob kotvení,
poŽadavky na podklad a náplň u tlumičů nárazu, které náplň využivaji).

f) Technické podmínky vyrobce nebo dovozce. Používají se též názvy ''technické dodací podmínky''
''technoiogický návod'' apod. Co mají Technické podmínky v1tobce nebo dovozce obsahovat viz č1. 1 .2.2.5.

g) Stanoviska odbomíků (např' Ředitelství silnic a dá1nic ČR a zptacovatele těchto TP), pokud je MD poŽaduje.

7.2.2.3 Schvalovací proces mábýt objektivní. MD nesrovnává tlumič nárazu s jin1ýrrni podobn;ími v1irobky, ale
zkoumá' zda předmětný tlumič nárazu není v rozponr s požadavky českých norem a předpisů v oblasti
projektování pozemních komunikací a těchto TP. MD prověří žádost z hlediska úplnosti a v případě potřeby
vyzve žadatele, aby ji doplnil. MD dále může vyzvat žadatele, aby si zajistii stanoviska konkrétních odborníku v
oblasti silničních záchytrrých systémů.
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7.2.2.4 Pokud MD tlumič nárazu schválí, vydá žadateli schvalovací protokol. Schvalovací protokol se vydává na
dobu neurčitotr'

7.2.2.5 Technické podmínky vyr'obce nebo dovozce musí obsahovat všechny informace, které jsou potřebné pro
zapracováni tlumiče nárazu do dokumentace stavby (rvar, rozměry, alespoň půdorys a čelní a boční pohled,
způsob předního a zadního koťvení včetně průřezů kotevních komponentů a spojovacího materiálu)' Pokud
vyrrobce nebo dovozce žádá o schválení modelové (ýpové) řady, musí být tyto informace uvedeny zvlášť pro
každý model. Mimo to musí bý uvedena uroveň zadržení tlumrče nárazu případně modelové řady, instrukce pro
zabudování, užití, údrŽbu, opravu a výměnu a informace o způsobu napojení svodidel (pokud tlumič nárazu není
uzpůsoben k přímému napojení svodidel, postačí odkaz na |rto TP). U tlumičů nárazu umoŽňující přímé napojení
svodidel' musí b1;7t uvedeny detaily a specifikace tohoto napojení. Pokud je třeba, aby opravu a výměnu prováděla
specializovaná fitna, musí to být uvedeno.
Je-li dovoleno k tlumiči nárazu připevňovat sloupky dopravních značek, musí to b;ýt výslovně v Technických
podmínkách v;hobce nebo dovozce uvedeno a speciÍikováno.
Technické podmínl1y qhobce nebo dovozce jsou jedním z podkladů pro MD v procesu schvalování a pro Ao v
procesu posuzování shody.

7.2.3 Posuzovánishody

7.2.3.l Tlumiče nárazu jsou ''NV'' zařazeny mezi stanovené qýrobky dle $ 12 ''zákona''' Jsou v;rrnezeny
v příloze č. 2 "NV'' v Seznamu 9 ,,zvlášní materiály, výrobky, konstrukce a zaŤizeri" pod pořadovýn číslem 6 a
je pro ně předepsán postup posuzování shody podle $ 5 téhož ''NV''.
Tlumiče náta^] není dovoleno vyrábět jako kusovou ťyrobu na základě smlulmího vztahu pro konkrétního
zákaznika podle $1, odstavce (1),o&ážky f llN]v'l atudiž nelzeposfupovatpodle $ 9 ''NV''.

7.2.3.2 Posuzování shody tlumičů nárazu provádí Ao na základě technické specifikace, kterou mohou bý bud'
harmonizované české technické norÍny' nebo stavebně technické osvědčení (STo)' Do doby, než bude na tlumiče
tárazu existovat harmonizovaná česká technická norma (nebo normy), žáóá výobce nebo dovozce přísiušnou
Ao o vydání STo. Podkladem pro STo jsou i týo TP a Technické podmínky vyrobce nebo dovozce.
Pokud harmonizovaná česká technická norma přejímající harmonizovanou evropskou norÍnu stanoví konkrétní
postup posuzování shody, v1hobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje posouzení shody tímto konkrétrím
způsobem'

7.2.3.3 V1fuobce nebo dovozce sdělí Ao svou identifikační značku, kterou bude své tlumiče nárazu opatřovat a
kopii tohoto sdělení předá MD.

7.2.3.4 Po vydání STo vyr-obce nebo dovozce požáďá Ao o posouzení shody certifikací' jehož výsledkem je
vydání certifikátu v,-fo obku.

7.2.3.s Na základě certifikátu qfuobku výobce nebo dovozce vystaví ',prohlášeni o shodě" dle $ 13 ''NV''.

7.2.3.6 Po vydání Čsx BN 1317-5 bude tato norma spolu s ČsN EN 1317-3 tvořit harmonizovanou noÍmu pro
tlumrče nárazu' Ao bude posuzování shody provádět podle této harmonizované nonny a nebude j1ž zpracovávat
a vydávat STo. Po vydání certifikátu vfobku na záklaďě harmonizované normy je výrobce nebo dovozce
oprávněn opatřovat svůj výobek značkou CE.

"7.2.3.7 Po vydání prohlášení o shodě je dovoleno, aby qfuobce nebo dovozce tlumič nárazu, případně
modeiovou (ýpovou) řadu tlumičů nárazu, nabízel na trhu.
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8 Přílohy

8.1 Postup při uvádění tlumičů nátazu na trh, je přehledně uveden v infotmativní příloze č. 1.

8.2 Seznam autorizovaných osob a příslušných auÍorizaci je v informativni přiloze č. 2.

n-uulČp. NÁRazu
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lnformativní příloha č. 1: Postup při uvádění tlumičů nárazu na trh

TP 158

Ao AUToR|ZoVANÁ 0SoBA

MD MINIS'IERSTVO DOPRAVY

sTo - srRvrauĚ TEcHNlcKÉ osvĚoČrNl

ZÁMĚR VÝRoBCE NEBo D0VoZCE (DÁLE JEN ŽADATEL)

uvÉsr tuutČ NÁRAZU NA TRH

ZJISÍ SE, ZDA NA tuutČ NÁRnzu EX|S]UJE
TEcHNlcKÁ SPtclFlKAcE

(HARM0N|ZoVANÁ ČESKÁ TEcHNlcKÁ NoRMA, NEBo sTo)

Žloert poŽÁoÁ MD 0 ScHVÁLENí
nuulČE NÁRAZU

MD VYDÁ scHVALoVAcí PR0T0K0L

Žnoent PoŽÁDÁ A0 0 \ryDÁNÍ sTo

Ao ZPRACUJE sTo A oRlGlNÁL PŘtDÁ ŽRolreu

ExlsTUJE TEcHNlcKÁ SPECIFIKACE; ŽlolrEl PoŽÁDÁ Ao o VYDÁNI

cERTlHKÁru VÝRoBKU

DÁLE sDĚLÍ zHeČru, K]ERoU BUDE sVÉ VÝRoBKY opRrŘovnt
A KoPll DÁ NA VĚDoMí MD.

Ao ZAHÁJÍ PRocEs PosUzoVÁNí SHoDY, rHoŽ vÝsuDKEM JE
cERTlFlKÁT WRoBKU

A0 VíDÁ Žmnmu cERTlFlKÁT VÝRoBKU

PoKUD BYLo PoSUZoVÁNI sHoDY PRoVEDENo
s HARMoNIZoVANoU NoRMoU, ozNÁMÍ zxuŠEall,

Žr vÝRosce uŮŽs Tluutč NÁRAZU opRrŘtl zNnČrou cr

ŽnoErEu VYDÁ PBfitÁŠE{l o *toĚ

VÝRoBcE NEBo DoVoZcE JE oPRÁVNĚN UVÉST
tuutČ NÁRAZU NA TRH
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Y
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lnformativní příloha č. 2: Seznam autorizovaných osob a příslušných autorizací
k 1. í' 2003

Autorizované osoby (Ao) pro r".ýrobky dle nařízení vlády č' 163/2002 Sb. přiloha č' 2, seznam qirobků 9,
pořadové č. 6,jsou:

LO204
Techniclcý a zkušební ústav stavební Praha, s. p'
Prosecká 8t1l76a
I 90 00 Praha
tel./fax 286 881 995,286886728

AO 211
ITI TŮV s. r. o.
Modřanská 98
l4O OO Praha 4
Pobočka osfuava
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.:596 134248

s96 134 256
fax:596 134256

Případné datši Ao jsou zveřejňoviány ve Věsurílflr ÚNMz.
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