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TP 159

Předmluva

VODICI STENY

V devadesáých létech minulého století dochází k velkému rczvoji výobků, které se tvarem příčného řezu
podobají betonov1im svodidlům. Vyrábí se z betonu, oceli nebo plastu. Začaly se používat v oblasti dopravy a to
knejruznějším úče1ům. Nejčastěji se používaly a použivaji pro vedení dopravy (ať už jako dopravní ostnivky'
nebo přímo jako vodicí stěny)' odtud dostaly t1'to r"-hobky název - vodicí stěny'

Protože vodicích stěn je mnoho druhů a t}pů, které se liší materiálern, hmotností, tvarem, způsobem vzájerrmého
spojení apod., a protože v pouŽívání docbází vzhledem k podobnosti s někter"ýrni druhy svodidel k nejasnosterr,
mají t1rto TP za cilroztÍidit vodicí stěny, stanovit meze v používání a tím omezit škody, které by mohly chybným
použitím vzniknout.

Nejčastější chybou je pokládat vodicí stěny za svodidla. Je možno se setkat s náztry,,malá svodidla", ,,dočasná
svodidla" apod.

Vodicí stěny nepatří mezi silniční záchytrÉ systémy (Road Restraint Systems). Neexisfují pro ně žádné normy,
ani se v rámci CEN pro ně normy nepřiprawjí.
Vodicí stěny nejsou stanoven}ím výobkem ve smyslu zákona č' 22l|997 Sb. ve zrrění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon") a naÍizeni vlády č. |63l2a02 Sb. (dáIe jen ,,NV"), protože nejsou určeny k trvalému zabudování do
stavby ve smyslu těchto předpisů'

Vodicí stěny nelze zaměňovat za svodidla úrovně zadrženíTl,T2 nebo T3' jak se někdy stává' Týo urovně
zaďrženi* viz ČSN EN 13 l7-2 a TP 1 14 _jsou vyhrazeny pro dočasná svodidla.
l'{ěkteré vodicí stěny mohou byt naprosto shodné se svodidly urovně zadtženiTt ažT3' Přesto je mezi nimi
velký rozdíl. Ten spočívá ve skutečnosti, že svodidlajsou odzkoušena podle ČsN Bx 1317-2 avztahuje se na ně
povinnost posuzování shody dle ,,zákana" a ,NV". Taková svodidla mají pak větší možnosti využih. Pokud se
vodicí stěna podrobí úspěšně nárazavým zkouškám podle Čsx pN 1317 -2, stane se z ní svodidlo.

Účelem vodicích stěn je, za wčiťýchdopravně-rychlostních podmínek, dočasně opticky a fyzicky oddělit nebo
rozdělit dopravní prostor (vozovku, parkoviště atd.). Dílce někteýh vodicích stěn mohou by't použity i pro
trvalé oddělení dopravy od klidových prostor, nebo od parkovacích ploch event. k vytváření dopravních ostrůvků
či ostrovů.

Související předpisy

t Čsx 73 6l01Projektování silnic a dálníc
2 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
3 ČSN 73 6201Projektování mostních objektů
+ ČsxEN1317-l (737OOI)Silničnízáchytnésystémy-Část1:Terminologieaobecnákritériaprozkušební

metody
5 ČsN EN 1317-2 (T 70aD Silniční záchytné systémy - Část2: Svodídla - Funkční třídy, kitéria přijatelnosti

nátazoých zkoušek a zkušební metody
6 Typizačná smemica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990
7 TP 63 ocelová svodidla na pozemních komunikacích (tzv. svodidlo ,,NH3") zr' 1"994
8 TP 66 Zásadypro přechodné doprlvní značeni napozemníchkomunikacích zt 7996
9 TP 101 V;.ipočet svodidel zr.1997
10 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998
11 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998
12 TP 125 Vodicí zaÍizeni. Vodicí retroreflexní pwky zt. 1999
13 Tp 128 ocelové svodidlo NH4 z r.1999
14 TP 129 Zkoušení a schyalování svodidel zr' 1999
15 TP 139 Betonové svodidlo zr.2000
16 TP 140 Dřevoocelové svodidlo zr.2000
17 TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny aukazatele směru z t.2002
18 Katalog svodidel (zpracovává se)
19 Metodic!ý pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, č. j. 20840lal-l20 (viz Věstník dopravy

9/2B01) ve znění změny č. j. 30678/0t-I23 (viz Věstník dopravy 112002) a ve znění změny č. j.47103-120-
RS/l (viz Věsťník dopravy 4l20a3), dále jen ''MP''

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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Uvod

TP 159

Použité pojmy pro účely těchto TP

Silnice _ veškeré silnice, dálnice, místní komunikace, účelové komunikace, hrnely PK,
propustky a přesypané mosý'

Mosty - mosty (mimo mostů přesypaných) a opěrné zďi bez přesypávky ve smyslu předpisů (l,
2,3).

Pozemní komunikace - silnice i mosťy'
Svodidla - svodidla azábtadeLnísvodidla.
Vodicí stěna - vodicí bezpečnostní dopravní zařizeni.
Dočasné svodid1o - svodidlo, které se osazuje zpraviďla v souvislosti se stavbou nebo opravou.

Předmět TP

Předmětem těchto TP je:
- roztřídění vodicích stěn;
- stanovení požadavků na tvar a ú'nosnost;
- zásady použití j ednotlivých druhů vodicích stěn;
- uvádění vodicích stěn na trh.

TP jsou určeny projektantůrr4 investorůrrl správcům pozemních komunikací, zaměstnancům státní správy
přicházejicim do styku s problematikou pozemních komunikací a výobcům a dovozcům vodicích stěn.

1 Roztřídění vodicích stěn

1.í Všeobecně

1.1.1 Vodící stěny se rozdělují do dvou základních druhů podle tabulky 1.

Tabulka 1 _ Roztřídění vodicích stěn

2 PoŽadavky na tvar a únosnost

2.1 Požadavky na rozměry

2.l.l Požadavky na rozměry vodicích stěn uvádí tabulka 2.

Tabulka 2 -Požadavky na rozměry vodicích stěn

Nrízev vodicích stěn Charakteristika
Mobilní olastové Vodicí stěny s neznámou nebo nev'iznamnou únosností v tahu

Stabilní Vodicí stěny odzkoušené nárazy osobního vozidla (event. splňující konstrukční
požadavkv těchto TP)

Název vodicích stěn Požadavkv na rozměry
Mobilní plastové Minimální výška ie 0'30 m'

Stabilní Minimální uýška je 0,50 m. Tento požadavek se uplatní pouze u samostatrrě stojící vodicí
stěny bez zábradelního nástavce. V případě vodicí stěny se zábradelním nástavcem, nebo
je-liza vodicí stěnou zemnizásyp,je dovoleno výšku vodicí stěny snížit ažna0,40 m.
Minimální šířka příčného řezu v patě je 0,35 m' Poměr šířky k výšce musí byt alespoň
0.70.

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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2'2 Požadavky na únosnost

2.2.l Pažadavky na únosnost vodicích stěn uvádí tabulka 3.

Tabulka 3 _ Požadavky na únosnost vodicích stěn

2'3 PoŽadavky na nárazovou zkoušku ajejí hodnocení

2.3.t Požaďavky na nárazovou zkoušku jsou uvedeny vtab.4. Zhlediska tolerancí
v tabulce hodnotami minímálními' Horní omezení se nestanovqje.

hodnoty uvedené

Tabulka 4 *?ožad,avky na nárazové zkoušky vodicích stěn

2.3.2 ZkouškY je dovoleno provádět ambulantně u výobce vodicích stěn. Podmínkou je, aby byly prováděny
způsobilou zkušebnou ve smyslu ,,MP" (vž předpisy)' nebo aby se zkoušky prováděly zaučasti certifikačního
orgánu na r."..hobky splňujícího požadavky č|' 2.4 části II/5 ''MP''.

2.3.3 K tlárazov'ým zkouškám se použije běžně na trhu prodávané osobní vozidlo. Vozidlo může bý pň
nárazoých zkouškách řízeno řidičem. Druhá zkouška muže b1.t provedena stejným vozidlerrr, kteqfm byla
provedena zkouška pnmí, bez ohledu na rozsahjeho poškození.

2.3.4 Pažadavky na typ (v1foobní značku) vozidla ani na jeho rozměry se nestanowjí. Rovněž se nestanovují
požadavky na povrch plochy, na které se nárazoyé zkoušky provádí.

2.3.5 MiniÍrxitní délka zkušebního úseku vodicí stěny je 25 m (doporučuje se 30 m). Místo nárazu rftí byt
přibližně v jedné třetině délky zkušebního úseku, v polovině dílce.

2.3.6 Ze zkoušek musí bý proveden zŤetelsý yideozáznam' Na videozázÍraÍN se nejdříve zaztamená stav před
zkouškou, na kterém musí být vidět zkušební úsek vodicí stěny a zřetelná čfuaukaanjicí dráhu příjezdu vozidla.
Zaznamená se i způsob vzájemného spojení jednotiivých dílců vodicí stěny. Jako druhá sekvence se zaznamená
vlastní nátazová zkouška (zkoušky)' Poloha kamery se nestanovuje. Na závěr se zaznamenápohled v podélné ose
vodicí stěny zepředu nebo zezadu, ukazující příčnou deformaci, a stav vzájemného spojení jednotliv'ých dílců
vodicí stěny.

2.3.7 Yozidlo, kteryhn se provádí náraz, nesmí protrhnout vodicí stěnu, nesmí se dostat žádn1Ím kolem za vodicí
stěnu a nesmí přes vodicí stěnu přepadnout. Vozidlo se během nárazu může jakkoliv pohybovat, ale vždy musí
skončit ve vzpřímené poloze na všech čtyřech kolech.

2.3.8 Vodicí stěna nesmí bý vozidlem protržena ani převrácena a nesmí se z ní oddělit žádný díl ani jeho část
hmotnosti nad2kg.Twa16 příčná deformace vodicí stěny, kterou je ďeba zaznamenaÍ, nesmí překročit 1,50 m.

Jsou

Název vodicích stěn Požadavkv na únosnost

Mobilní plastové Minimální únosnost průřezu dílce vodicí stěny se nestanovuje. Unosnost v tahu spoje
mezi dvěma dílci vodicí stěnY musí vwobce nebo dovozc e prokázat podle TP 156.

Stabilní [Jnosnost se prokazuje nárazovou zkouškou podle č1. 2.3 těchto TP.
U betonoých vodicích stěn je dovoleno za podmínek uvedených v č1. 2.4 od
nár azov é zkouškv upustit.

Počet nárazových
zkoušek

Celková hmotnost
osobního vozidla [kg]

Nárazová rychlost
ikm,/ttl

tlhel nárazu

Istupně]

Informativní hodnota kinetické
energie nárazuEk [kNm] dle

čl. l.2.1.l TP l 14

2 900 50 15 5,81
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2'4 Podmínky, za kteých je dovoleno u betonových vodicích stěn upustit od nárazových
zkoušek

2.4.1 U betonových vodicích stěn lze od nárazových zkoušek upustit, pokud se vzájemné spojení jednotlivých
dílců vodicí stěny provede oceloqim páskem pruřezu nejméně 60 x 5 mm z oceli S 235 JRG2. Pásek se musí
připevňovat k dílcům shora a musí bý připevněn dvěma šrouby nejméně M16 zmateriálu 5.6 (event. spojem
ekvivalentní únosnosti). Musí jít o spoj rozebíratelný. Vzdálenost šroubu od čela díice vodicí stěny musí bý
taková' aby kolem něho mohl v dilci projít podélný nosný systém při spinění požadavlď na krytí betonem. Tento
podélný nosný systém uvnitř dílce musí být nejméně ze 2 a Y 10 (event. z jiýchprofilů odlišné třídy betonářské

ýzfuže, avšak nejméně stejné únosnosti v tahu).
Beton vodicí stěny musí bý třídy nejméně C 30137 třídy XF4 poďe ČSN EN 206_1.

2.5 Požadavky na kvalitu povrchu vodicích stěn

2.5,| Požaďavky na kvalitu powchu mobilních plastových vodicích stěn včetně barevnosti uvádí TP 156.

2.5.2 Stabilní vodící stěny betonové musí mít povrch rovný bez výstuplcu a všechny vnější hrany musí bý
zkoseny nebo zaobleny. Způsob ani velikost zkosení nebo zaoblení se nestanowje'

2.5.3 Stabilní vodící stěny ocelové musí mít powch rovtý bez ostr,ých hran a výstupku. Výstupky mohou být
tvořeny pouze spoj ov acím mateúálem (sváry, hlavy polokruhových šroubů)'

2.5.4 Povrch a hrany stabilních vodicích stěn z umělých hmot rrrrrsí odpovídat stejným požadavkům jako mobi]ní
plastové vodicí stěny.

2.5.5 Barva povrchu stabílních vodicích stěn se nestanovuje.

2.5.6 Kvalita protikorozní ochrany vodicích stěn včetrrě spojovacích prvků a doplňkových předmětů se řídí TP
84 a požadavky TKP, kapitoly 19.

3 Použití vodicích stěn

3'í Použití mobilních plastových vodÍcích stěn

3.1.1 Mobilní plastové vodicí stěny se pouŽívají pouze k dočasnému řešení dopravních situací tam, kde není
předpisy výadováno použití svodidla nebo dočasného svodidia a kde dovolená rychlost nepřesahuje 50 km,& -
podrobněji víz TP 156.

3.2 ?oužllí stabilních vodicích stěn

3.2.1 Stabilní vodicí stěny lze použít stejně jako mobilní plastové vodicí stěny (viz TP 1 56) a komě toho i jako
hvalý prvek tarrr, kde není normami a předpisy výadováno svodidlo nebo dočasné svodidlo a kde clovolená
rychlost nepřesahuje 50 km,&r, např.:
- k oddělení automobilové dopravy od chodníků, cyklistických stezek, autobusových a tramvajových zastávek,
parkovacích ploch apod. ;

- k oddělení průjezdního a průchozího prostoru na mostech (za vodicí stěnou musí bfi vždy mostrrí zábraďli);
- ke zŤizeni ďočasných i trvalých dopravních ostrůvků a ostrovů okružních Kížovatek ( prostor mezi dílci se
např. zasypává zeminou a ozeleňuje);
- ke zpomalení dopravy v obylných a pěších zónách;
- k zajištění staveništ', tj. pro podélné uzávěry na pracovních
hloubek;
- ke zřizení objíždky či rrzavírky v městském pÍovozu;
- k náhradě silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí
atd.

mistech, kde nehrozí pád vozidla do větších

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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K dočasnému rozdělení dopraly stejnosměrných i protisměrných pruhů při opravách
dovoleno používat stabilní vodicí stěny při dovolené rychlosti až do 80 km,&. To
s dopravně méně nebezpečn:ýnri opravami (např. frézování vozovky apod.).

VODICI STENY

a rekonsrukcích PK je
platí také v souvislosti

3.2.2 Na začátku a na konci vodicí stěny musí b1ft osazen náběhovy dílec s v1jímkou míst, která neumožňují
náraz vozidla jedoucího po přilehlé komrrnikaci.

3.2.3 Stabilni vodicí stěny lze použít např. pro usměmění městské dopraly u stykoÚch úrovňoqých lďižovatek

se světelnou signalizací. Na obr. 1 je uvedeno jedno z moŽných řešení. Z důvodů omezení příčného posunu

vodicí stěny při event. nárazu do ní, se doporučuje, aby délka vodici stěny v takovém případě byla alespoň 25 m
Z důvodů stability vodicí stěny a menší přičné defonnace při nárazu se dává v takoqich případech přednost

betonov1ím vodicím stěnám.

<<:_- €
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obrázek 1 - Příklad usměrnění dopravy statlilní vodicí stčlrotr u stvkové křižovatky

4 Prostorové uspořádání vodicích stěn

4.1 Prostorové uspořádání mobilních plastových vodicích stěn

4.1.1 Vzhledemk tomu, že mobilníplastové vodicístěnynenídovoleno pouŽívat jako walýprvek, prostorové
uspořádání se pro ně nestanovuje.

4.2 Prostorové uspořádání stabilních vodicích stěn

4.2.7 Yevztahu k volné šiřce PK platí tytéž zásady, jako pro svocliilla. Uvcdcnó zásady ncni nutno např. dodrzet
osazují_li se stabilní vodici stěny na podélné čáry při podélnénr rozdčlcní dopravy.

4.2.2 Stabilní r'odicí stěny je dovoleno osazovat na obruby jakékoliv výšky a v jakékoliv vzdálenosti od nich.
Nad obruby veřejných chodnílai podéI silnic je dovoleno osazovat pouze stabilrrí vodicí stěny betorrové.

sTABlL}lí V00'ld sTĚt{A
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5 Umísťování doplňkov'ých předmětů azařízení na vodicí stěny

5.1 Umíst'ování doplňkových předmětů azařizeni na mobilní plastové vodicí stěny

5.1.1 Na mobilní plastové vodicí stěnyje dovoleno pouze lepit retroreflexní prvky dle TP 125.

5.1.2 Na mobilní plastové vodicí stěny není dovoleno osazovat a připevňovatžáďné nástavce.

5.2 Umístbvání doplňkových předmětů azaíízení na stabilní vodicí stěny

TP 159

5.2.1 Na stabilní vodicí stěny je dovoleno osazovat retroreflexní prvky dle TP 125, zmenšené vodicí desky 25
odpovídající TP 66, dopravní knoflíky dle CSN EN 1463-1 typu 1 a splňující požadavky svítivosti pro třídu
PRTI, případně osazovat nástavce směrových sloupků.

5.2.2 Na betonové stabilní vodicí stěny je dovoleno osazovat a připevňovat ruzné předměly a zafrzeni, např.
lehké stěny proti osťiku chodců. Podmínkou je, aby t5rto předměty a zaťlzeni byly konstruovány tak, aby při
běžrrém používání nemohlo dojít ke zranění zejména chodců (rovný powch, zaoblené hrany apod.). Výška těchto
doplňkových zaŤízení nenuá překročit l,5 násobek výšky samotné vodicí stěny (z důvodů stabiliý vodicí stěny).
Každý doplňkový předmět a zaŤízeni musí byt připevněno k jednotlivým dílcům rozebírateln]imi šroubovan}jmi
spoji - nejméně 2ld12 zmateriálu 5'6 na jeden dílec (event. spojem ekvivalentrrí únosností).

5.2.3 Na betonové stabilní vodicí stěny je dovoleno osazovat a pňpevňovat zábraďelni nástavce. Pro jeden dilec
musí bý použitjeden zábradelni nástavec, kteý musí byt připevněn kjednotlivým dílcům vodicích stěn alespoň
dvěma šrouby M16 z materiálu 5.6 (event. spojem ekvivalenhí únosnosti).

5,2.4 Zábradelní nástavce musí lyhovovat požadavkům příslušných předpisů na únosnost silničního zábradlí.

5.2.5 Výška zábradelních nástavců v případec[ kdy vodicí stěny spolu s nástavci mají nabrazovat silniční
zibtadli, musí b1ýt taková, aby celková ýška odpovídala požadavtum ČsN (pro chodce je minimální výška
l,l0 m).

5.2.6 Požadavky na umísťování doplňkovýchpředmětů azařízeni na ocelové stabilní vodicí stěny jsou shodné
s požadavky u betonových vodicích stěn s tím rozdílerr1 že z důvodů stability se doporučuje, aby uýška těchto
předmětů a zaÍtzení nepřelrročila 1,0 násobek výšky vodicí stěny.

5.2.7 Na stabilní vodicí stěny z umělých hmot se nedoporučuje osazovat doplňkové předměty a zařtzeni.
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6 Uvádění vodicích stěn na trh

6.1 Všeobecně

6.1.1 Vodicí stěny (mobilní plastové i stabilní) nepatří mezi stanovené v11hobky ve smyslu ,,zákona" a ,,NV".
protože nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby ve smyslu těchto předpisů, nýbrž mezi ,,ostatní ,.yrobLry"
ve smyslu,,MP" (viz předpisy).

6'2 Uvádění mobilních plastových a stabilních vodicích stěn na trh

6.2.l Výrobce nebo dovozce musí ptokázat vhodnost vyrobku (vodicí stěny) buď certifikáterr1 nebo
prohlášením shody (způsob si zvolí sám qýrobce nebo dovozce) _ viz ,,MP".

6.2.2 Pokud sl výobce nebo dovozce zvoli certifikát, požádá cerťifikační orgán na vyrobky o posouzení shody.
Certifikační orgán posuzuje shodu s technickou speciťrkací, kterou pro vodicí stěny ťvoří technická dokumentace
žadatele a t5rto TP a pro mobilní plastové vodicí stěny TP 156.

6.2.3 Pokud si v'_hobce nebo dovozce zvoli prohlášení shody, provádí posorrzení shody sám. Shoda se posuzuje
s technickou specífikací, kterou opět tvoří Qrto TP a event. TP 156. Poťebné zkoušky, požadované technickou
specifikací, si musí vyrobce nebo dovozce zajistit u způsobilé zkušebny'

6.2.4 U stabilních betonových vodicích stěn může lydat výobce nebo dovozce prohlášení shody na základě
splnění požadavků materiálových a prďezových charakteristik a požadavků na rozméry a na kvalitu povrchu,
uvedených v těchto TP.

6.2.5 Certifikační orgány a způsobilé zkušebny ize mimo jiné získat na rntemetových sťránkách *.vw..cai.cz nebo
ve Věstrríku dopravy, kteý rydává Ministersfvo dopravy (MD).

6,2.6 Y'ý-robce nebo dovozce je povinen požáďat MD o schválení provedení vodicí stěny a povolení používání na
PKpodle $ 724zákona č.361/2000 Sb.

6.2.7 objednatel (investor) žádá po zhotoviteli stavby kopii certiťrkátu nebo kopii vydaného prohlášení shody -
viz 6.2'1' a kopii schválení MD -viz 6'2.6.
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