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1 Úvodní kapitola 

1.1   Úvod 

Obsahem těchto TPV je betonové svodidlo s volným zámkem jednostranné, výšky 1,20 m  

DPS BZV/09 J-120 

Tyto TPV představují dokument, který má slouţit na to, aby byl zhotovitel schopný posoudit, 

zda je toto svodidlo vhodné pro stavbu, aby mohl projektant toto svodidlo zapracovat do 

projektu, aby mohl investor kontrolovat jeho osazování, a aby mohl správce vykonávat jeho 

běţnou údrţbu. 

1.2 Předmět technických podmínek výrobce (TPV) 

Betonové svodidla Doprastav, a. s. Bratislava patří mezi bezpečnostní záchytné systémy podle 

ČSN EN 1317-1. 

Předmětem těchto technických podmínek výrobce (dále jen TPV) je prostorové uspořádání 

betonového svodidla dle tabulky 1. 

Uvedený typ má nárazovou stranu ve tvaru New Jersey dle TP 139. 

 

Tabulka 1 - Předmět TPV 

Číslo 

poloţky 

Označení 

svodidla 

Zobrazení 

svodidla 
Stručný popis svodidla 

1 
DPS BZV/09 

J-120 

 

 

betonové svodidlo s volným zámkem 

jednostranné, výšky 1,20 m 

 

 

Tyto TPV se pouţívají společně s technickými podmínkami TP 114 a TP 139 a jsou s nimi 

v souladu. Společně tvoří podklad pro projektanty k návrhu umístění betonových svodidel 

Doprastavu Bratislava a jsou také jednou z pomůcek pro jejich osazení na stavbě a jejich 

údrţbu. 

Pouţití uvedeného svodidla je podmíněno souladem s TP 114 a TP 139. Pokud TP 114  

a TP 139 změní poţadavky na úroveň zadrţení nebo jakékoli jiné poţadavky, musí se těmto 

poţadavkům přizpůsobit pouţívání všech svodidel uvedených těchto TPV. 

TPV platí pro dálnice, rychlostní silnice, silnice, místní komunikace a mosty ve smyslu ČSN  

73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Přiměřeně platí také pro účelové komunikace. 

TPV se mohou pouţít ke stanovení technických specifikací svodidel, k prokázání shody dle 

zákona č. 90/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedený typ svodidla má ES certifikát dle ČSN EN 1317-5 + A1, který umoţňuje pouţití 

značky CE. 

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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Tyto TPV platí také pro odběratele svodidel, kteří budou vykonávat jejich montáţ na stavbě. 

V případě nerespektování zásad osazování svodidel, manipulace se svodidly a pouţití jiných 

materiálů neţ je uvedeno v těchto TPV, resp. v typové dokumentaci, nenese Doprastav, a. s. 

záruku za takto osazené svodidlo. 

Dodavatel svodidla v souladu s TKP 11 je povinný v informaci současně s expedicí svodidla 

přiloţit „Označení shody CE“. 

Na ţádost předloţí výrobce svodidla tyto TPV a montáţní návod (tyto dokumenty jsou 

umístěny na webové stránce výrobce, kde je moţné jejich stáhnutí) 

1.3   Zpracování TPV 

Zpracovatelem těchto aktualizovaných a doplněných TPV je Ing. František Brliť  - CEMOS,  

s. r. o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava; tel. 02 / 5363 3134; e-mail: brlit@cemos.sk. 

1.4   Distribuce 

Tyto TPV distribuuje zájemcům o pouţívání Doprastav, a. s. a jsou uveřejněny na webové 

stránce www.doprastav.sk a také na webové stránce www.pjpk.cz. 

1.5  Nahrazení předchozích předpisů 

Tyto TPV jsou nové a nenahrazují ţádné předchozí TPV. 

2 Související předpisy 

Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí jen předpisy, na které je v textu 

odkazováno. 

U datovaných odkazů platí jen citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání 

dokumentu (včetně změn) 

2.1 Související a citované normy 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN EN ISO 1461 Ţárové povlaky zinku nanášené ponorem na ţelezných a ocelových 

výrobcích - Specifikace a zkušební metody 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 7: Obecná zatíţení – 

Mimořádná zatíţení 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1. Zatíţení konstrukcí – Část 2: Zatíţení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2  Eurokód 2. Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové 

mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 1317-1 

 (73 7001) 

Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro 

zkušební metody 

ČSN EN 1317-2  

(73 7001) 

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria 

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, 

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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kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

ČSN P ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části 

svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

ČSN EN 

1317-5+A2 

Silniční záchytné systémy - Část 5: Poţadavky na výrobky a osuzování 

shody záchytných systémů pro vozidla 

TNI CEN/TR 

1317-6 

Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, 

mostní zábradlí 

PrEN 1317-7 Silniční záchytné systémy - Část 7: Koncové části svodidel - Kritéria 

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

ENV CEN/TS 

1317-8 

Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro 

motocyklisty, které sniţují závaţnost nárazu motocyklisty při kolizi se 

svodidlem 

2.2 Související a citované technické a právní předpisy 

[1] TP 58 Směrové sloupky a odrazky - zásady pro pouţívání z r. 2008, SV 

Brno 

[2] TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno * 

[3] TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 

[4] TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 

[5] TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, 

Dopravoprojekt Brno,  

Dodatek 1 – 2001, Dodatek 2 – 2010 

[6] TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 

[7] TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 

mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 

komunikací z r. 2008, JEKU Praha 

[8] TP 139 Betonové svodidlo, Dopravoprojekt Brno 

[9] TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK 

[10] TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, ASPK 

[11] TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK 

[12]  Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 

[13] TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 

[14] TKP 18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh) 

[15] TKP 19 část A: Ocelové mosty a konstrukce   

část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 

[16] Zákon č.. 22/1997 Sb o technických poţadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

[17] Nařízení vlády č.  190/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

technické poţadavky na stavební výrobky označované CE 

[18] VL4 Mosty Vzorové listy staveb PK - z r. 2010, PGP 

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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[19]  Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) – úplné znění 

VD 25/10, www.pjpk.cz 
*)

 jsou neplatné a mají význam jen jako informativní dokumenty při zjišťování původu svodidel.   

 

2.3  Technické předpisy a technické podmínky výrobce (TPV) jiných typů svodidel 

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso, HRADIL CZ s. r. o.; z r. 2010, dodatek 1 z r. 2012 

TP 167 Ocelová svodidla ArcelorMittal, ArcelorMittal Ostrava a. s.; z r. 2012, dodatek 1 

z r. 2012 

TP 168 Ocelové svodidlo Voest - Alpine, Voestalpine Strassensicherheit GmbH; z r. 2011, 

dodatek 1 z r. 2012 

TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, Skanska DS; z r. 2007 

TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, Eurovia CS, a. s.; z r. 2007 

TP 191 Ocelová svodidla OMO, Jaroslav Číhal OMO; z r. 2012 

TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS; z r. 2008 

TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS; z r. 2008 

TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, Dopravoprojekt Brno; z r. 2010 

TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, Skanska Prefa; z r. 2009 

TP 223 Betonová svodidla SSŢ S97, Eurovia CS, a. s.; z r. 2010 

TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2, Silnice a mosty a. s., Č. Lípa; z r. 2010 

TP 228 Betonová svodidla DELTA BLOC; z r. 2010 

TP 230 Ocelové svodidlo ZSH2, Značky Plzeň s. r. o. a Praţské silniční a 

vodohospodářské stavby a. s.; z r. 2010 

TP 239 Betonová svodidla CS BETON; z r. 2012 

TP 240 Ocelová svodidla KLS; z r. 2012 

TP 241 Betonová svodidla REBLOC; z r. 2012 

TP 242 Ocelová svodidla MegaRail; z r. 2012 

 

3 Rozsah sortimentu betonových svodidel  

Doprastav, a. s. v těchto TPV nabízí jednostranné betonové svodidlo s volným zámkem, výšky 

1,20 m. 

Kromě toho Doprastav, a. s. vyrábí téţ jiná jednostranná a oboustranná prefabrikovaná svodidla 

různých výšek, různých návrhových parametrů a oboustranné svodidlo monolitické výšky 1,10 

m, které však zatím nenabízí pro trh v České republice. 

Kromě svodidel Doprastav, a. s. vyrábí také vodící stěny „MESTSKÝ BLOK DPS – DPS 

MB/10“. Vodící stěny nepatří mezi záchytné bezpečnostní zařízení a nemůţou se pouţívat tam, 

kde se navrhují svodidla. 

Informace o těchto výrobcích najdete na internetové stránce www.doprastav.sk. 

 

 

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 2 – Přehled vyráběných dílců svodidla DPS BZV/09 J-120 

 

č. 

poloţky 

Označení  

a název svodidla 

Zobrazení 

svodidla 
Typ dílce 

Objem 

betonu 

(m3) 

Hmotnost 

(kg) 

1 

DPS BZV/09 

J-120 

betonové svodidlo  

s volným zámkem, 

jednostranné,  

výšky 1,20 m 

 

běţný  1,34 3471 

koncový, levý a pravý 0,94 2431 

přechodový na ocelové 

svodidlo (spojovacím 

plechem), levý a pravý 

1,02 2652 

přechodový na ocelové 

svodidlo (přímým 

napojením), levý a 

pravý 

1,29 3354 

dilatační, levý a pravý 0,66 1716 

všechny prefabrikované dílce se vyrábějí z betonu: C35/45 – XD3, XF4 (CZ) 

 

4 Návrhové parametry jednotlivých typů a jejich použití  

 

Tabulka 3 - Návrhové parametry  

 

Číslo 

poloţky 

Označení 

svodidla 

Úroveň 

zadrţení 

Dynamický 

průhyb 

(m) 

Pracovní 

šířka 

w (m) 
Pouţití 

1 
DPS 

BZV/09 

J-120 

H3 2,16 2,69 

Krajnice 

Šířka podle ČSN 73 6101 do úrovně 

zadrţení H2; 

Pro úroveň zadrţení H3 musí být plocha 

za lícem svodidla široká nejméně 2,15 m. 

Střední dělící pásy 

Při H1, H2 i H3 jako dvě souběţná 

svodidla bez omezení (dle TP 139). 

  

Poznámka: 

Bez ohledu na požadovanou úroveň zadržení se zpevnění pod betonovým svodidlem 

zhotovuje: 

1.  Na nezpevněné krajnici dle TP 139 tzn., zpevnění končí na hraně koruny komunikace.  

2.  Ve středním dělícím pásu:  -  Pro všechny druhy betonových svodidel dle TP 139. 

  

 

 

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 4 – Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky  

 

Č. 

poloţky 
Název svodidla 

Úroveň 

zadrţení 
Vzdálenost líce svodidla od pevné překáţky (m) 

1 
DPS BZV/09  

J-120 

N2 *0,80 

H1 *1,35 

H2 *1,75 

H3 2,70 

* Hodnota stanovená odborným odhadem.  

 

Poznámka:  

V souladu s TP 114 platí pro vzdálenost líce svodidla od pevné překážky TP 139. To 

znamená, že hodnoty uvedené v tabulce č. 4 platí jen pro překážky, které je třeba chránit 

(např. finančně nákladné zařízení apod.). 

 

Pro pevné překážky, které není třeba chránit, se dle výše uvedeného článku mezera 

nevyžaduje. Týká se to např. mostních pilířů nebo základů portálů, které musí být 

nadimenzované v souladu s TP 114. Mezera se však dle TP 139 ve stísněných 

podmínkách nevyžaduje ani při stožárech veřejného světlení. 

 

5 Popis betonového svodidla DPS BZV/09 J-120  

5.1 Betonové svodidlo s volným zámkem jednostranné DPS BZV/09 J-120 

 

Je to prefabrikované betonové svodidlo posuvné, jednostranné, výšky 1,20 m, které se montuje 

z jednotlivých dílců skladebné délky 4 m. Nosný systém kaţdého dílce svodidla tvoří 5 dvojic 

betonářské výztuţe ø R14 mm, které probíhají kaţdým dílcem a v čelech kaţdého dílce jsou 

přivařené k zámku. 

Zámek je tvořen čtvercovým profilem (viz obr. 3), který má ve středu čelní strany svodidla 

zhotovenu dráţku na zasunutí spojovacího profilu. 

Čtvercový profil je vyztuţen příčnými ţebry z plechu tl. 8 mm. K těmto ţebrům je přivařeno 

výše uvedených 5 dvojic betonářské výztuţe – táhel spřahujících oba zámky dílce svodidla. 

Zámek je dlouhý 830 mm. 

Dílce nejsou vyztuţeny betonářskou výztuţí (kromě výše uvedených spřahujících táhel 5 x 2 ks 

ø R14 mm), jen ve spodní části je vloţena výztuţná síť pro omezení smršťovacích trhlin a 

umoţnění manipulace s dílci. 

Spojovací profil, kterým se vzájemně spojují jednotlivé prefabrikované dílce, tvoří ocelový 

válcovaný I-profil č. 80 dlouhý 800 mm. Tento profil se při montáţi volně rukou zasune do 

zámků dvou dílců. Po smontování svodidla jsou dílce čelem od sebe vzdálené 10 mm. Dílce se 

spojují postupným přikládáním nového dílce bez mezery. Přiloţený dílec se spojí 

s předcházejícím dílcem pomocí zasunutého I-profilu do zámku s následným napnutím zámku. 

Napnutí zámku se docílí potáhnutím přiloţeného dílce tak, aby zasunutý I-profil nebyl volný, 

aby se nedal volně vytáhnout a aby vznikla mezera mezi čely dílců 10 mm. 

 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



BETONOVÁ SVODIDLA DOPRASTAVU BRATISLAVA                      PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP 244 

9 

Pro manipulaci se pouţijí otvory pro odvodnění, přes které se provlečou závěsné prostředky 

zvedacího zařízení. Musí se pouţít takové prostředky, které nepoškodí hrany betonového prvku 

(např. popruhy) dále je třeba učinit opatření na ochranu betonových hran odvodňovacích otvorů 

proti poškození. 

Na jednotlivé dílce se mohou osadit odrazky (odrazové prouţky) na lícní stranu a to v souladu 

s TP 139. 

Ve spodní části kaţdého dílce jsou umístěny odvodňovací otvory (v běţném dílci 3 otvory, 

v koncových 2 otvory). Dílce je moţné objednat i bez otvorů. 

Výrobce nabízí standardně dílce dle tabulky 2: 

-  Běžný dílec, který tvoří základní prvek ve skladbě svodidla. 

-  Koncový dílec pravý a levý se pouţívá na začátku a na konci svodidla (při pohledu na 

svodidlo z vozovky je pravý koncový dílec na začátku svodidla vpravo a levý na začátku 

svodidla vlevo). 

-  Přechodový dílec na ocelové svodidlo (přímým napojením) levý a pravý pro přechod na 

ocelové svodidlo přímým napojením pomocí spojovacího dílu dodávaným výrobcem 

ocelového svodidla. 

-  Přechodový dílec na ocelové svodidlo (spojovacím plechem) levý a pravý se pouţívá pro 

přechod na ocelové svodidlo spojovacím plechem. Tyto dílce mají zabetonovanou ocelovou 

desku (spojovací plech), ke které se přišroubuje běţná svodnice ocelového svodidla. Podle 

druhu ocelového svodidla se objedná poloha a počet otvorů v této desce (počet otvorů musí být 

shodný s počtem otvorů pro vzájemné spojení svodnic ocelového svodidla). 

-  Dilatační dílec pravý a levý pro přechod betonového svodidla přes mostní závěr (dilatační 

dílec pravý má vybrání pro mostní závěr při pohledu na svodidlo vpravo, levý má vybrání 

vlevo). 

Nejmenší směrový a výškový oblouk, kde je moţné svodidlo bez úprav montovat, je 50 m. 

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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Obrázek 1 DPS BZV/09 J-120 
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Obrázek 2 DPS BZV/09 J-120 

 

 

 

Obrázek 3 Zámek svodidla DPS BZV/09 J-120 

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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5.7  Zásady úprav svodidla 

Je dovoleno vykonávat jen takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Kaţdá 

úprava musí být projednána s výrobcem svodidla. Úpravy je moţné rozdělit na úpravy svodidla 

jako celku a na úpravy některého konkrétního dílce. 

5.7.1  Úpravy svodidla jako celku 

Jedná se o: 

a)   Úpravy vyvolané příčným sklonem podkladu, na který se svodidla osazují (a změnou 

příčného sklonu). 

b)   Úpravy vyvolané osazováním svodidla na zvýšený obrubník (plochu, chodník). 

c)   Úpravy vyvolané malým směrovým a výškovým poloměrem komunikace v místě 

svodidla. 

d)   Úpravy vyvolané poţadavkem na úpravu, nebo vypuštění odvodňovacích otvorů. 

e)   Úprava délky zkrácením původní délky (např. při mostních závěrech na mostě anebo na 

konci římsy). 

Úpravy a) a b) musí být v souladu s TP 139, v tom případě není třeba napřed ţádat o souhlas 

výrobce. 

Úpravy c) jsou omezeny moţnostmi výroby případně moţnostmi nosného systému svodidla, 

jsou uvedeny v čl. 5.1 a je třeba o nich jednat předem s výrobcem. 

Úpravy d) a e) je moţné běţně poţadovat, je třeba o nich jednat předem s výrobcem. 

5.7.2  Úpravy konkrétního dílce 

Týká se hlavně koncových a přechodových dílců a dilatačních dílců v místě mostních závěrů. 

Tyto úpravy se nepokládají za úpravu svodidla, protoţe se nedotýkají svodidla jako celku, jako 

systému, ale jen lokálních míst, které mohou vyţadovat atypickou úpravu. 

V čelech běţných, koncových a dilatačních dílců se mohou zhotovit vybrání, která umoţní 

umístit prvky pro stabilizování jeho polohy. Případné zabezpečení stabilizace polohy 

(zamezení pohybu posuvných svodidel po římse nebo vozovce na mostu vlivem dynamických 

vibrací mostu) navrhne projektant v projektové dokumentaci konkrétního mostního objektu. 

Kaţdou takovouto úpravu je třeba projednat s výrobcem, jelikoţ můţe být omezena výrobními 

moţnostmi formy, nebo nosného systému. 

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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Obrázek 4 Značení dílců svodidla dle jejich polohy v souvislé bariéře 

 

6 Svodidlo na silnicích 

6.1   Výška svodidla 

Pro výšku svodidla platí ustanovení TP 139 

6.2   Umístění svodidla na krajnici 

TP 139 nepoţaduje pro krajnice ţádnou min. výšku betonového svodidla, proto rozhoduje jen 

poţadavek na úroveň zadrţení a tab. 3 těchto TPV. Tato tabulka v sloupci pouţití uvádí 

poţadavky na šířku plochy za lícem svodidla pro jednotlivé úrovně zadrţení. 

Na osazování všech typů platí TP 139. 

6.3   Umístění svodidla ve středním dělícím pásu 

TP 139 obsahuje několik poţadavků a omezení pokud jde o výšku svodidla ve středním dělícím 

pásu, nerozhoduje jen poţadavek na úroveň zadrţení podle tabulky 3 těchto TPV. Na osazování 

svodidla ve středním dělícím pásu platí ustanovení TP 139. 

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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6.4   Plná účinnost a minimální délka svodidla 

Postupuje se dle TP 139.  

6.5   Svodidla před překážkou nebo jiným místem nebezpečí (horské vpusti, propusti 

atd.)  

TP 139 uvádí min. délku betonového svodidla před překáţkou. Skutečnou délku svodidla před 

překáţkou však stanovuje projektant s ohledem na provoz, typ překáţky, moţnost nárazu do ní 

atd. Optimální délky před překáţkou se mohou od minimálních lišit. 

Překáţka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyţaduje osazení svodidla. 

6.6   Začátek a konec svodidla 

Na začátku a na konci svodidla musí být vţdy osazený koncový (náběhový) dílec. Pokud je 

však začátek nebo konec svodidla krytý ve směru jízdy nějakým jiným svodidlem (betonovým, 

ocelovým atd.) a na začátek nebo na konec svodidla nemůţe ţádné vozidlo narazit, postačí 

svodidlo zakončit běţným dílcem, jako např. u telefonu nouzového volání. 

6.7  Svodidlo u tísňové hlásky 

Postupuje se dle TP 139.  

 

7 Svodidlo na mostech 

7.1   Všeobecně 

Všechny typy betonových svodidel je v souladu s TP 139 moţné pouţít jen v případě, ţe za 

svodidlem bude mezera (revizní, nebo veřejný chodník, anebo obyčejná mezera) a za ní mostní 

zábradlí, nebo protihluková stěna. 

Do středního dělicího pásu je moţno betonová svodidla uvedená v těchto TP osazovat pouze při 

šířce zrcadla do 250 mm a při větší šířce pouze za podmínky, ţe zrcadlo bude překryto 

způsobem, který splňuje poţadavky alespoň na nouzový chodník a překrytí bude k římse pevně 

přikotveno. 

7.2   Umístění svodidla na vnějším okraji a ve středním dělícím pásu 

Postupuje se dle TP 139.  

7.3   Svodidlo před a za mostem 

Postupuje se dle TP 139.  

Oblast těsně za římsou (na koncích mostních křídel) představuje problém z hlediska příčného 

sklonu římsy (většinou (2–4) % k vozovce) a příčného sklonu krajnice (většinou (6–8) % ke 

koruně vozovky). Při návrhu řešení je nutné spolupracovat s výrobcem svodidel ohledně 

potřebných úprav dílců svodidel v tomto místě. Pro přesné řešení se tento detail podrobně řeší 

aţ při výstavbě po zaměření skutečných příčných sklonů. 

7.4   Dilatační styk - elektricky neizolovaný 

Výrobce nabízí řešení, které uvádí TP 139 (včetně profilu a počtu ocelových trubek, překrytí 

spáry dilatačním plechem apod.). 

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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Dilatace nad mostními závěry se vyhotovují osazením dilatačních dílců délky 1990 mm nad 

mostními závěry, v kterých jsou osazeny vodící ocelové roury. Mezeru mezi dilatačními dílci 

určuje projektant dle navrhnutého mostního závěru a teploty konstrukce v době osazování 

svodidel. Doporučuje se, aby při max. pohybech konstrukce mostu byla min. mezera aspoň 30 

mm. Dílce mají v patě ještě vybrání na výšku (75-105) mm a od čela na hloubku 650 mm. 

Dilatační mezera mezi dílci se překryje plechem, jehoţ délku navrhne projektant tak, aby 

minimální přesah krycího plechu s dilatačním dílcem byl 200 mm. Plech se na jednom konci 

připevní k betonovému svodidlu pomocí dodatečně osazených kotev M 16. 

Řešení přechodu betonového svodidla přes mostní závěr musí vţdy individuálně posoudit 

projektant. Při vyhotovování RDS je nutné poţádat výrobce o podrobnosti nezbytné k jeho 

vypracování. Z hlediska prostorového uspořádání jsou informace uvedené v těchto TPV 

dostačující. 

7.5   Dilatační styk - elektricky izolovaný 

Dilatační styk elektricky izolovaný se vyhotovuje dle TP 139. 

7.6   Zatížení římsy a nosné konstrukce 

Zatíţení římsy i nosné konstrukce je uvedeno v tabulce 5. Toto zatíţení je v souladu s TP 139. 

Kotvení římsy se vyhotovuje na základě statistického výpočtu a zásad dle TP 139. 

Dopad na nosnou konstrukci je malý. K zatíţení, které je uvedeno v tabulce 5 je však třeba 

připočítat kolové zatíţení od vozidla dle TP 114. Toto zatíţení je společně se zatíţením „v“ a 

„h“ zatíţením mimořádným. 

Výše uvedené zatíţení se aplikuje tehdy, pokud není za svodidlem pevná překáţka. Mostní 

zábradlí se nepokládá v tomto smyslu za pevnou překáţku. Pokud je však za svodidlem 

protihluková stěna, s velmi pevnými sloupy, nebo sokl, do kterého se svodidlo opře, anebo 

odvodňovací ţlab, kam můţe svodidlo při posunu spadnout, je nutné se věnovat bezpečnosti 

protihlukové stěny, téţ nosné konstrukce a odvodňovacího ţlabu. 

V těchto případech je třeba počítat se zatíţením těchto pevných konstrukcí zůstatkovou příčnou 

silou. 

 

Poznámka:  

Dimenzování soklu protihlukové stěny a jeho spojení s nosnou konstrukcí pomocí 

třmínků se dělá běžným způsobem s použitím návrhových norem. 
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Tabulka 5 – Zatížení římsy 

 

Zatíţení římsy Typ svodidla 

 

D
P

S
 B

Z
V

/0
9
 J

-1
2
0
 

Vodorovná síla h (kN/m) 7,0 

Svislá síla v (kN/m) 8,7 

 

 

8 Přechod na jiná svodidla 

8.1   Přechod na ocelové svodidlo 

 

Pro přímé napojení ocelového svodidla na betonové svodidlo je moţné pouţít speciální 

přechodky, které jsou součástí výrobního sortimentu výrobce ocelového svodidla. Tyto 

přechodky zajišťují přechod svislé nebo šikmé svodnice ocelového svodidla (v závislosti na 

konkrétním typu ocelového svodidla) na šikmou plochu betonového průřezu tvaru New Jersey. 

Přechodka tak končí skloněným plechem, který má stejné mnoţství otvorů jako běţný spoj 

svodnic ocelového svodidla. Jedinou podmínkou pro výrobce betonového svodidla je, aby byl 

dostatečně vyztuţený betonářskou výztuţí betonový dílec betonového svodidla (přechodový 

nebo běţný), ke kterému se bude ocelové svodidlo kotvit. Všechny nabízené přechodové dílce 

jednotlivých typů betonových svodidel Doprastavu tuto podmínku splňují. 

Napojení ocelových svodidel na betonové svodidlo Doprastavu je moţné i přišroubováním 

k přechodovému dílci betonového svodidla se zabudovaným spojovacím plechem. Tento 

přechod je však moţné pouţít jen při komunikacích směrově rozdělených a to tak, ţe podle 

směru jízdy se předsadí buď svodnice před betonové svodidlo, nebo betonové svodidlo před 

svodnici – viz obrázek 5. 

Přechod z betonového svodidla na ocelové a naopak je moţný i prostým přesahem obou 

svodidel. Při tom platí, ţe betonové svodidlo musí mít v místě plné výšky ocelového svodidla 

svoji plnou výšku. Je dovoleno, aby se betonové svodidlo dotýkalo ocelového svodidla, mezera 

se nepoţaduje. 
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Obrázek 5 Spojení ocelového svodidla s přechodovým dílcem betonového svodidla 

 

 

9 Protikorozní ochrana 

Protikorozní ochrana svodidla musí splňovat poţadavky objednavatele a poţadavky TKP 19. 

Všechny ocelové konstrukční díly se ţárově zinkují. Vlastnosti a metody zkoušení povlaku 

zinku jsou definované ČSN EN ISO 1461. 

10 Projektovaní, skladování, osazování a údržba 

10.1 Projektovaní 

Rozsah projektové dokumentace (PD) svodidel musí být v souladu TP 139. 

Jakékoli úpravy svodidla, atypické díly apod. jsou součástí výrobně-technické dokumentace, 

kterou zajišťuje výrobce svodidla, ne však projektant pozemní komunikace. 

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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10.2 Skladování a montáž 

Skladování všech částí svodidla má být takové, aby nedošlo k trvalému poškození. Jednotlivé 

díly se dopravují a skladují v takové poloze, ve které se zabudují na stavbě. 

Při jakékoli manipulaci se svodidly při dopravě, skladování a montáţi je nutné postupovat tak, 

aby nedošlo k jejich poškození (např. pouţívat při zvedání zvedací pásy, při skladování pouţít 

na podloţení hranoly, neskladovat více jak ve dvou vrstvách apod.). 

Kromě toho musí výrobce předloţit TPV pro svoje svodidla a montáţní předpis (s uvedením 

způsobu oprav betonových částí během záruční doby a obecně během provozu). Dle těchto 

předpisů kontroluje dozor investora realizaci osazování a montáţe svodidel a návazně jejich 

údrţbu. 

10.3 Údržba 

Správce komunikace musí během celé doby pouţívání svodidla zajistit, aby svodidlo mělo 

zachované směrové a výškové vedení dle projektované geometrie. 

Při poškození svodidel nárazem posoudí správce rozsah a způsob potřebných oprav, nebo 

výměny. 

Při cyklické údrţbě svodidla, postupuje správce dle svých předpisů. 

11 Označování jednotlivých komponentů betonových svodidel 

Výrobce označuje kaţdý dílec betonového svodidla identifikačním štítkem uchyceným na 

viditelném místě rubové strany dílce (viz obr. 6) 

 

Obrázek 6 Umístění identifikačního štítku betonového svodidla 

 

Štítek má velikost 60 mm x 130 mm a je z nerezové oceli. Způsob značení je uveden na obr. 7 
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Doprastav, a.s. 
 

Typ:   DPS-BZV/09 J-120 

Úroveň zadrţení: H3 

Čtvrtrok / Rok výroby: 

 

Obrázek 7 Způsob značení na štítku betonového svodidla 

 

 

Spojovací profily zámku jsou značeny vyraţením písmene D výšky přibliţně 10 mm do 

hloubky 1 mm. 

Zhotovitel umisťuje na čelo kaţdého dílu přepravně-montáţní dočasný papírový štítek, jehoţ 

tvar a rozsah údajů je na obr. 8. 

 

 

 

 

Obrázek 8 Přepravně-montážní dočasný papírový štítek 
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