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1  Úvod, předmět technických podmínek 

Tyto technické podmínky jsou podle TKP 11 Technické podmínky výrobce (dále TPV) pro 
záchytný systém pro vozidla dodávaného francouzskou firmou AXIMUM Produits dé 
securité. Předmětem těchto TPV je jednostranné silniční svodidlo svodnicového typu 
vyráběné pod označením EVOL GS 1.5 H1 s pracovní šířkou W3 a se vzdáleností sloupků 1,5 
m. Toto svodidlo je identické svodidlu pro úroveň zadržení N2 s pracovní šířkou W2.  
 

Tabulka 1 - Předmět TPV 
 

Č. Zkratka Typ svodidla 

1    EVOL GS 1.5/H1 Silniční jednostranné úrovně zadržení H1 
s pracovní šířkou W3 

 
TPV mají dvě části: 
 
- Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití). Tato část 
je v souladu s TP 114 a TP 203. 
 
-  Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých 
typů svodidla. Tuto část předkládá dodavatel na vyžádání a není předmětem schvalování 
MD.  Výkresová dokumentace sestav je dostupná u firmy SOMARO CZ, s.r.o, která také na 
vyžádání zajistí ve spolupráci s firmou AXIMUM další podklady a konzultace pro osazení a 
montáž předmětného svodidla. 
 
POZOR – použití svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem s TP 114. To 
znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné 
požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i používání svodidla EVOL GS 1.5. 
 
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, TP 114 a TP 203 a platí pro 
silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice), ve smyslu těchto předpisů a přiměřeně 
i pro účelové komunikace. 
 

2  Související předpisy 

1      ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
2      ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
3   ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
4   ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových 

výrobcích 
5 ČSN EN ISO 1413-1 a 2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových 

a litinových konstrukcí proti korozi  
6 ČSN EN ISO 12944- 2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 
7 ČSN EN ISO 10684 Spojové součásti – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem 

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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8 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
9   ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 7: Obecná zatížení – 

Mimořádná zatížení 
10  ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 
11 ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná 

kritéria pro zkušební metody 
12   ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, 

kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
13   ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria 

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
14   ČSN P ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části 

svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
15   ČSN EN 1317-5+A2 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a 

posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 
16   TNI CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, 

mostní zábradlí 
17 PrEN 1317-7 Silniční záchytné systémy – Část 7: Koncové části svodidel – Kriteria 

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
18 ENV CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro 

motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem 
19 TKP 11 Silniční záchytné systémy 
20 TKP 19 Část A Ocelové mosty a konstrukce 
21  TKP 19 Část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 
22 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 
23  TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 
24   TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 
25   TP 158 Tlumiče nárazu 
26  TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
27   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
28   Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické 

požadavky na stavební výrobky označované CE. 
29   Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty 
30 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) – úplné znění viz www.pjpk.cz 

3  Rozdíl mezi svodidlem AXIMUM a jinými ocelovými svodidly 

Pro investora, projektanta a pracovníky údržby PK může být potřebné znát, jak se svodnice 
AXIMUM Typ A liší od svodnic jiných ocelových svodidel. Pro toto porovnání je na obr. 1 
uveden příčný řez předmětnou svodnicí. Svodnice je výšky 310 mm, šířky 81 mm, je 
vyrobena z plechu tl. 2,6 mm a montuje se 750 mm nad přilehlý terén, podrobně čl. 6.1. 
 
Svodnice se odlišují od svodnic jiných výrobců, a proto pro přechod přímým napojením na 
odlišné ocelové svodidlo nelze provést (podrobněji viz kapitola 8). 
 

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 - Příčný řez svodnice AXIMUM Typ A 

4  Návrhové parametry svodidla  

Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla 
 

Č. 
 

Název svodidla Úroveň 
zadržení 

Dynamický 
průhyb 

 [m] 

Prudkost 
nárazu 
ASI a 

Pracovní 
šířka 
w [m]  

Použití 

1 Silniční 
jednostranné  
EVOL GS1.5/H1 

H1 

 

0,8 
 

ASI = 0,8  
 

W = 0,9 
(W3) 

Pro úroveň zadržení H1 a všechny úrovně nižší 
Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla 
alespoň 1 m dle obr. 23.  
Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným 
obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 23. 
Ve středních dělících pásech šířky nejméně 2,0 m 
jako dvě souběžná svodidla dle obr. 24, pokud je 
dle TP114 dovoleno použít H1. 

Dynamický průhyb - dle ČSN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla; 
Pracovní šířka - dle ČSN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou 
polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. 
 

 
Poznámka: Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená v tabulce 2 je stanovena jako větší z 
hodnot (pracovní šířka mezi líci svodidel + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) a (2x šířka 
svodidla + 0,5 m vzdálenost mezi svodidly + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) 

 
 

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 3 – Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky  
 

Č. 
 

Název svodidla Úroveň 
zadržení 

Vzdálenost líce svodidla od 
pevné překážky  [m]  

1 Silniční jednostranné  
EVOL GS1.5/H1 

N2 0,8 

H1 0,9 

 

5  Popis jednotlivých typů svodidla 

5.1  Svodnice AXIMUM Typ A 

Svodnice má tvar dvojvlny a vyrábí se z plechu tl. 2,6 mm. Svodnice je vysoká 310 mm a 
půdorysnou šířku má 81 mm. Svodnice mají oba konce stejné a stykují se vždy u sloupků 
prostým přiložením a spojením 8 šroubů s maticí TRco M16-30 třídy 5. Přesah svodnic ve 
spoji je 315 mm. 
 
Délka svodnic je 6,315 m. Ve středu vlny mají dvojí vrtání pro přichycení ke sloupkům a to po 
1,5 m a po 2,0 m. Pro ukončení svodidel zapuštěním do země se používá ještě kratší svodnice 
délky 4,315 m s vrtání pro sloupky po 2,0 m. Ke sloupkům jsou svodnice přichyceny jedním 
šroubem TH 10-70 třídy 6.8 s maticí M10 s podložkou 10 a s podložkou pod hlavu ve tvaru 
destičky 80x40x5 mm s otvorem průměru 12 mm. Hlavy šroubů směřují do líce svodnic. 
 
Svodnice se doporučuje spojovat tak, aby ve směru jízdy přilehlého jízdního pruhu se konec 
jedné svodnice přeložil přes začátek další svodnice. Pokud se to však neprovede, nelze to 
brát jako vadu montáže. 
 
Přímé svodnice délky 6,315 m se používají od směrových poloměrů větších než 35 m (jak pro 
oblouky vnitřní tak i pro vnější). Pro menší poloměry disponuje výrobce obloukovými 
svodnicemi menších poloměrů v řadě 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 35 m. 

5.2  Svodidlo EVOL GS 1.5/H1 pro silnice – úroveň zadržení H1 – obr. 2 

Jedná se o jednostranné svodidlo sestávající se z: 
 
- Sloupků C100 v osové vzdálenosti 1,50 m. Sloupky jsou z ohýbaného C profilu 100x50x25 

mm z plechu tl. 5 mm. Sloupky mají délku 1,5 m, obvyklá hloubka jejich zaberanění je 750 
mm. 
 

- Svodnice AXIMUM Typ A – (průřez svodnice viz 5.1), má délku 6,315 m, připojuje  se ke 
sloupkům po 1,5m (tj. na každém sloupku) a spojuje se po 6,0 m (tj. nad každým čtvrtým 
sloupkem). 

 
Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m  nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší 
místo svodidla). Šířka svodidla je 0,181 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 2 – Ocelové svodidlo EVOL GS 1.5/H1 
 

5.3  Zásady úprav svodidla  

Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z 

toho důvodu se nedovoluje na žádném místě přerušit svodnici.  Není dovoleno jiné ukončení 

svodidla, než uvádí tyto TPV. 

 

Pokud se v odůvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto 

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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TPV, je třeba svodnici „na míru“ objednat u výrobce nebo dovozce. Dodatečné úpravy 

svodnice řezáním, pálením nejsou dovoleny. Dovoleno na stavbě je pouze dodatečné vyvrtání 

otvorů a to pouze v odůvodněných případech. Okraje dodatečně vyvrtaných otvorů se musí 

opatřit nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů. 

 

Pokud nastane v odůvodněných případech potřeba zkrátit sloupek (může k tomu dojít zejména 

u přesypaných mostů), je tak dovoleno učinit nejvýše u tří sloupků za sebou a max. 4 na 

úseku dlouhém 60 m, avšak pouze za podmínky, že takové sloupky budou obetonovány a 

zkrácení nepřesáhne 0,3 m. Betonový základ zkráceného sloupku má mít půdorysné rozměry 

nejméně 0,4 x 0,4 m (hloubka základu je shodná s délkou sloupku pod terénem, avšak 

nejméně 0,6 m).  

U dálnic a rychlostních komunikací (silnic pro motorová vozidla) je toto řešení možné pouze 

se souhlasem investora nebo správce komunikace.  

 

Při potřebě většího zkrácení se postupuje individuálně dle doporučení výrobce nebo dovozce, 

vždy ale se souhlasem investora, správce komunikace. 

6  Svodidlo na silnicích 

6.1  Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu 

Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice, která je v líci svodidla a obecně platí, že 

musí být tak vysoko nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce 

svodnice od zpevnění), kolik uvádí obrázek 2.  

 

Výška svodidla - viz obrázek 3 - se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany 

vzdálen 1,50 m a méně. Současně platí, že v místě přilehlého terénu se nesmí výška svodidla 

od předepsané hodnoty lišit o více než 0,10 m. Při vzdálenosti větší než 1,50 m se výška 

svodidla měří přímo v líci svodidla. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním 

dělicím pásu. 

V souladu s TP 203 je mezní odchylka při osazování  30 mm vůči teoreticky správné výšce. 

Mezní odchylka pro směrové vedení je  25 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí 

být plynulý.  

Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. 

Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti. 

 

Umístění svodidla v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 4. Svodidlo nesmí žádnou svou 

částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Svodidlo je 

dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla 

od obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje. 

 

Umístění svodidla v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 5. Pokud se osazují 

dvě souběžná svodidla do středního dělicího pásu, je minimální šířka pásu uvedena v tabulce 

2 ve sloupci "Použití". Pokud je ve středním dělicím pásu pevná překážka, platí zásada, že 

vzdálenost mezi lícem svodidla a překážkou musí být rovna alespoň hodnotě uvedené v 

tabulce 3 „Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky“ pro danou úroveň zadržení.  

 

 

 

 

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



OCELOVÁ SVODIDLA                                            PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ                                                            TP 248/2013 
AXIMUM 

 8 

 

 
 

Obrázek 3 - Výška svodidla 

 

 

 

 
 

Obrázek 4 - Svodidlo na krajnici 

 

 

 

 

 

 

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



OCELOVÁ SVODIDLA                                            PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ                                                            TP 248/2013 
AXIMUM 

 9 

 
 

Obrázek 5 - Svodidlo ve středním dělicím pásu 

 

6.2  Plná účinnost a minimální délka svodidla  

 

Silniční typ svodidla EVOL GS 1.5/H1 má plnou účinnost od místa, kde má předepsanou 

výšku dle čl. 6.1.  

 

Minimální délka svodidla EVOL GS 1.5/H1 uvádí tabulka č. 4. Výškové náběhy se do délky 

svodidla nepočítají. 
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Tabulka 4 - Minimální délka svodidla 

 

 

Č. 

položky 

 

Název svodidla 

Minimální délka svodidla [m] 

dovolená rychlost 

≤ 80 km/h 

dovolená rychlost 

> 80 km/h 

1 Silniční jednostranné  

EVOL GS 1.5/H1 

42 60 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.3  Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) 

6.3.1  Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (horské vpustě, propustky) 

Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, 

požadavků státních orgánů, případně jiných odůvodněných požadavků. Požadovanou úroveň 

zadržení svodidla v daném místě určují TP 114. 

 

Délka svodidla EVOL GS 1,5/H1 před překážkou se stanovuje podle minimální délky 

svodidla dle tabulky 4 – viz obrázek 6. 

 

 

 
 

Obrázek 6 – Půdorys svodidlo EVOL GS 1.5/H1 před překážkou 

 

 

U svodidel EVOL GS 1,5/H1 rozhoduje pro stanovení délky svodidla před překážkou i typ a 

vzdálenost překážky od líce svodidla. Má se za to, že (v souladu s TP 203) najede-li vozidlo 

svým podvozkem na některé z těchto svodidel po výškovém náběhu, může být po svodidle 

vedeno jako po kolejnici až do překážky. To může nastat, je-li překážka vzdálena od líce 

svodidla méně než 3 m a vystupuje-li současně nad terén více než 0,40 m. V takovém případě 

o vzdálenosti svodidla před překážkou rozhoduje dovolená rychlost dle tabulky č. 5. 

 

Naopak, vystupuje-li překážka nad terén méně než 0,40 m, nebo je-li vyšší, ale její vzdálenost 

od líce svodidla přesahuje 3 m, k uvedenému efektu nemůže dojít a pak rozhoduje pouze 

minimální délka svodidla dle tab. č. 4. 

 

Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla. 

 

Souhrnně je délka svodidla před překážkou uvedena v tabulce 6. 
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Tabulka 5 - Délka svodidla před překážkou, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a 

která je vzdálena od líce překážky nejvýše 3 m 

 

 

Č. 

 

 

Název svodidla 

Délka svodidla před překážkou [m] 

dovolená rychlost 

< 60 km/h 

dovolená rychlost 

60 - 90 km/h 

dovolená rychlost 

> 90 km/h 

1 Silniční jednostranné 

EVOL GS 1.5/H1 

30 60 100 

 

 

Tabulka 6 – Svodidlo EVOL GS 1.5/H1 

před překážkou - přehled řešení 
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Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí 

vozovku těsně před svodidlem - viz obrázek 7, se řeší pouze u dálnic a rychlostních 

komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná 

plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla 

před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě.  

 

U dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo 

(např. hladká zárubní betonová zeď), je nebezpečným místem pouze začátek a u silnic 

směrově nerozdělených i konec překážky. Podél samotné zdi se pak svodidlo neosazuje a 

z hlediska celkové délky svodidla se délka překážky uvažuje nulovou hodnotou. Svodidlo se 

osazuje dle tabulky 6.  

 

U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi koncem jednoho a 

začátkem dalšího svodidla menší než 40 m, se doporučuje svodidlo nepřerušovat. 

 

 

 
 

Obrázek 7 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem, 

je-li za svodidlem zpevněná plocha 

 

 

U propustků a podobných míst, kde je nebezpečí pro osádku vozidla menší než např. u mostů, 

je dovoleno celkovou délku svodidla (vycházející z obrázku 6 a tabulky 6) zkrátit avšak 

celková délka svodidla (bez náběhů) musí odpovídat alespoň jeho min. délce dle tabulky 4.  

6.3.2  Začátek a konec svodidla 

Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy 

opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Používá se výškový náběh délky 12,0 m 

a 8,0 m, viz obrázek 8 a 9. Zkrácená délka 8,0 m se používá pouze v odůvodnitelných 

případech, kdy prostor pro umístění svodidla je omezen. 
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Obrázek 8 Výškový náběh délky 12,0 m 
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Obrázek 9 Výškový náběh délky 8,0 m 
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6.3.3  Svodidlo u tísňové hlásky 

Postupuje se podle TP 203. 

6.3.4  Přerušení svodidla 

Postupuje se podle TP 203. 

6.3.5  Svodidlo u protihlukové stěny 

Postupuje se podle TP 203. 

6.3.6  Svodidlo u odbočovacích ramp 

Postupuje se podle TP 203. 

6.4  Svodidlo ve středním dělicím pásu 

6.4.1  Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu 

Postupuje se podle TP 203. 

6.4.2  Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu 

Postupuje se podle TP 203 a TP 114. 

6.4.3  Začátek a konec svodidla 

Pro začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu platí stejné požadavky, jako pro 

svodidlo na krajnice dle čl. 6.3.2. 

6.4.4  Přejezdy středních dělicích pásů 

Postupuje se podle TP 203. 

6.5  Svodidlo u podpěr portálových konstrukcí svislých dopravních značek 

Postupuje se podle TP 203 a TP 114. 

7  Přechod svodidla EVOL GS 1.5/H1 na jiná svodidla 

7.1  Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce 

Vzhledem k tomu, že výška svodnice a tvar se u různých ocelových svodidel jiných výrobců 

vzájemně liší, přímé napojení se nepředpokládá. Pokud se objeví potřeba přechodu 

z ocelového svodidla jednoho výrobce na ocelové svodidlo jiného výrobce, použije se přesah 

výškových náběhů tak, aby naproti sobě byly plné výšky obou svodidel.  

Přímé spojení je možno provést pouze za předpokladu splnění požadavků čl. 6.3.1 TP 203. 

K tomu je třeba vyrobit dílensky přechodový díl. Takový díl může vyrobit pouze výrobce 

svodidla, který za jeho kvalitu a průřezové parametry nese odpovědnost.  

7.2  Přechod na lanové svodidlo 

Dle čl. 6.1 TP 203 není přímé spojení lanového svodidla s jakýmkoliv jiným svodidlem 

dovoleno. 

7.3  Přechod na betonové svodidlo 

Přechod se provede přesahem výškových náběhů obou svodidel tak, aby naproti sobě byly 

plné výšky obou svodidel. Mezi svodidly nemusí být mezera, mohou se vzájemně dotýkat. 
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         8  Osazování svodidla na stávající silnice 

8.1  Silnice 

Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN 73 6101 (1,5 m), 

postupuje se dle těchto TP. 

Pokud je nezpevněná krajnice užší (viz čl. 9.1 TP 203), postupuje se individuálně po dohodě s 

příslušným silničním správním úřadem. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (jde-li o 

osazování svodidla na silnici v násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m. 

Vzdálenost sloupků není dovoleno měnit. 

9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo 

Postupuje se podle TP 203. 

10 Protikorozní ochrana 

Postupuje se podle TP 203 a TKP 11.  

11 Projektování, osazování a údržba 

Postupuje se podle TP 203. 

12 Značení jednotlivých komponentů svodidel 

Komponenty u všech svodidel firmy AXIMUM  jsou označeny značkou výrobce – viz 

obrázek 11, provedenou průrazem nebo protlačením do hloubky 2 mm. Pod touto značkou je 

vyraženo číslo výrobku a rok výroby. Umístění označení je na viditelném místě a jeho poloha 

je uvedena na výrobních výkresech jednotlivých komponentů.  Důvodem značení 

komponentů svodidel je dohledatelnost původu svodidla při nehodách a při opravách. 

 

 
 

Obrázek 11 – Značení komponentů svodidel firmy AXIMUM 
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