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TP 140
DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO

1 Úvod, předmět technických podmínek

Z hlediska životního prostředí jsou místa (přírodní rezervace, turisticky exponované krajinné 
oblasti apod.), kde je žádoucí i pro silniční záchytné systémy použití přírodních materiálů, např. 
dřeva. Z toho důvodu bylo v některých evropských zemích vyvinuto a odzkoušeno 

dřevoocelové svodidlo.

Předmětem těchto TP je dřevoocelové svodidlo, které je patentováno ve Francii pod č. 

9402948.
Nárazové zkoušky na svodidlo byly provedeny ve zkušebně L.I.E.R. u Lyonu ve Francii 14. a 
15. června 1995. Protokoly ze zkoušek mají č. BDT/GBT-06/073 a BDT/GBT-07/074.
V roce 1996 vydala francouzská S.E.T.R.A. povolení ke zkušebnímu používání a v roce 2000 

definitivní povolení k používám.
V ČR vydalo Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen MDS) povolení k používání dne 17. 1. 
2000 s tím, že definitivní povolení bude na základě kladného hodnocení svodidla a zpracovám 

technických podmínek pro toto svodidlo.

Technické podmínky obsahují:
- Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití).
- Informativní obrazovou přílohu, která obsahuje základní informace o tvarech a 

rozměrech. Podrobnější informace je třeba si vyžádat u dovozce.

TP jsou také jedním z podkladů pro posuzování shody a certifikaci výrobku ve smyslu zákona 
č. 22/97 Sb. ve zněm zákona č. 71/00 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a č. 81/99 Sb.

Použité pojmy pro účely těchto TP

Silnice - veškeré silnice, dálnice, místní komunikace, účelové komunikace, tunely PK, 

propustky, presypané mosty a presypané opěrné zdi.
Mosty - mosty (mimo mostů presypaných) a opěrné zdi bez přesypávky ve smyslu předpisů 

2, 3 a 5.
Malé mosty - mosty s délkou přemostěm do 5 m, výškou nivelety nad terénem nebo dnem 

vodoteče do 2 m (dle čl. 2.3.1 TP 114).
Pozemní komunikace (PK) - silnice i mosty.

2 Související předpisy

1 ČSN 736100 „Názvosloví silnic a dálnic“
2 ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“
3 ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“
4 ČSN 736200 „Mostní názvosloví'“
5 ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“
6 ČSN EN ISO 1461 „Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových 

výrobcích“
7 ČSN EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožem 

biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady
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DŔEVOOCELOVÉ SVODIDLO TP 140

8 ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožem 
biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo

9 ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná 

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

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

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
12 PrEN 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - 

Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
13 PrEN 1317-5 Silniční záchytné systémy - Část 5: Trvanlivost a hodnocem shody
14 PrEN 1317-6 Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní 

zábradh
15 Technické podmínky č. 58 „Směrový sloupek“
16 Technické podmínky č. 63 „Ocelová svodidla na pozemních komunikacích“ (používají se 

názvy „německé svodidlo“ nebo „NH3“)
17 Technické podmínky č. 84 „Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí“ (t.č. v revizi)
18 Technické podmínky č. 101 „Výpočet svodidel“
19 Technické podmínky č. 106 „Lanová svodidla na pozemních komunikacích“
20 Technické podmínky č. 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“
21 Technické podmínky č. 124 „Základní ochranná opatřem pro omezem vlivu bludných 

proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“
22 Technické podmínky č. 125 „Vodicí zařízem. Vodicí retroreflexní prvky“
23 Technické podmínky č. 128 „Ocelové svodidlo NH4“
24 Technické podmínky č. 129 „Zkoušení a schvalovám svodidel“
25 Technické podmínky č. 139 „Betonové svodidlo“
26 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
27 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
28 Vzorové listy staveb PK - VL 4 - mosty
29 Tsm pre osadzovanie zvodidiel

3 Použití svodidla a dodržení TP

Dřevoocelové svodidlo se jako silniční záchytný systém používá tam, kde to vyžadují příslušné 
ČSN, TP 114 a další předpisy event, po zvážení bezpečnostních hledisek i do míst, kde to 

předpisy nevyžadují. Ve všech těchto případech se při zpracovám dokumentace postupuje 
podle těchto TP.

Dřevoocelové svodidlo, vzhledem ke svému přírodnímu charakteru, se používá i v místech 
málo nebezpečných (např. k oddělem automobilové dopravy od cyklistické případně pěší v 
klidných turistických oblastech s dovolenou rychlostí pod 50 km/h, k ohrazení odpočívek, 
parkovišť, místo plotu apod.). V takových případech se tyto TP použijí jen přiměřeně. Např. 
čl. 6.3 o výškovém náběhu na začátku a konci svodidla je třeba dodržet vždy. Návrhové 

parametry uvedené v tab. 1 je však v těchto případech dovoleno nedodržet.
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4 Popis svodidla a jeho návrhové parametry

Nosný systém svodidla je tvořen sloupky a svodmcí.
Sloupky tvoří ocelové C-profily 100 mm široké (100x50x25x5) a 2 m dlouhé. Na zaberaněný 
ocelový sloupek se připevní dřevěný sloupek <)> 180 mm, který má vyfrézovanou drážku pro 
ocel. sloupek. Připevnění je jedním šroubem M16/140 v úrovni dřevěné svodmce. Sloupky se 

osazují standardně po 4 m, nebo po 2 m.
Svodnice je z dřevěné kulatiny <j> 180 mm a dodává se už s připevněným ocelovým U-profilem 

90x45x4 mm pro délku svodnice 3,98 m. Při osové vzdálenosti sloupků 2 m je délka svodmce 

1,98 m a U-profil 90x50x4.
Připojení svodnice ke sloupku je následující:
Na šroub M16/140, který spojuje dřevěný a ocelový sloupek, se před jeho dotažením nasadí 
ocelová spojka z pásoviny 80/10-620 mm. Ta má po stranách vždy 3 otvory, které slouží k 
připevnění konců svodnic. Svodnice se tedy stykují v ose sloupků. Každý konec svodnice je 
přišroubován ke spojce dvěma šrouby Ml6 (spojují C-profil svodmce ke spojce) a jedním 

šroubem Ml6/160, který prochází dřevěnou částí svodnice.

Ukončem svodidla se provádí výškovým náběhem dl. 4 m nebo 2 m, který končí v úrovni 
terénu. Jde o běžnou svodnici dl. 4 m nebo 2 m, která má uprostřed a na konci (svodnice délky 
2 m pouze na konci) ocelový sloupek bez dřevěné části. Dodávku výškového náběhu 2 m je 
nutno individuálně projednat a dohodnout s dovozcem nebo výrobcem svodidla.

Z hlediska kotvení se u silnic používají standardně sloupky beraněné. Individuálně (např. z 
důvodů kamenitého podloží) lze sloupky osadit do betonového základu půdorysných rozměrů 
0,4/0,4 m a hloubky nejméně 0,5 m, nebo je lze zasunout do objímky v betonovém základu 
(nejmenší hloubka zasunutí je 0,4 m). Konkrétní rozměry betonového základu a hloubku 

zasunutí či zabetonování sloupku stanoví projektant podle druhu podloží.

U mostů se sloupky kotví dle čl. 7.5.

Standardní délka svodnice je 4 m, avšak vyžadují-li to směrové a výškové poměry, použijí se 

svodnice délky 2 m se sloupky po 2 m.

Návrhové parametry svodidla uvádí tabulka 1.

Tabulka 1 - Návrhové parametry svodidla

úroveň
zadržení

vzdálenost
sloupků
[mj

a
dle obr. 1 

[m]

hodnota příčné 
deformace

Wim*. [ m 1

pracovní
šířka
[m]

minimální 
dl. svodidla *

ím]

NI 4 1,00 1,22 1,40 44

2 0,80 1,00 1,18

N2 4 1,80 2,30 2,48 60

2 1,30 1,80 1,98

* Minimální délka svodidla je stanovena včetně výškových náběhů.
Hodnoty příčné deformace a pracovní šířky pro vzdálenost sloupků 2 m byly stanoveny 
odborným odhadem. Hodnoty příčné deformace a pracovní šířky pro úroveň zadržem NI 

při vzdálenosti sloupků 4 m jsou převzaty z nárazového testu TB11.__________________
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DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TP 140

Pro ochranu provozu před nárazem do překážky, kterou není třeba chránit, postačí vzdálenosti
příčné deformace - viz obr. 1.1.
Pro ochranu cenné překážky je třeba využít celou pracovní šířku svodidla - viz obr. 1.2.
Při osazení svodidla na násypu je třeba dodržet vzdálenost „a“ dle tab. 1 mezi lícem svodidla a
hranou násypu - viz obr. 1.3.

5 Omezení v použití svodidla

Svodidlo nem dovoleno použít:
■ Na krajnici, ve středním dělicím pásu a na mostech dálnic, rychlostních silnic, rychlostních 

místních komunikací a silnic I. třídy.
■ Na mostech ostatních silnic (s výjimkou „malých“ mostů dle čl. 2.3.1 TP 114 a mostů 

místních a účelových komunikací).
■ U silnic s dovolenou rychlostí vyšší než 90 km/h.
■ V kombinaci s obrubníkem výšky větší než 150 mm. Za kombinaci s obrubníkem se 

považuje vzdálenost hrany obruby od líce svodidla menší než 1,50 m (při vzdálenosti 1,50 m 
a větší může být výška obrubníku větší než 150 mm).

Svodidlo nesmí být přímo připojeno k žádnému jinému svodidlu, ani k zábradelnímu svodidlu
(přechody na jiné svodidlo jsou uvedeny dále).

CENNÁ PfiEKÁZKA. KTEROU JE TftEBA CHRÁNIT

PRACOVNÍ ŠÍŘKA

SVOOMXA

V////77,*777777777777777 ■’7777777.777777777777777/

1777777/ 7777777.

obr. 1 Vzdálenost líce svodidla od překážky a hrany svahu
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6 Svodidlo na silnicích

6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu

Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, že musí být 0,70 m nad 

zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpěvném).

Výška svodidla 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 nesmí výška svodidla překročit 0,75 m a být 
menší než 0,60 m. Při vzdálenosti větší než 1,50 m se měří přímo v líci svodidla - viz obr. 2. 

Přípustná tolerance při osazování je ± 30 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance pro 
směrové vedení je í 25 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý.
Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šuky silnice (s výjimkou místních 
komunikací). 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 obr. 3. Svodidlo nesmí žádnou svou částí 
zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikad). Svodidlo je dovoleno 
kombinovat s přejízdným i odrazným obrubníkem. Odrazný obrubník však nesmí být vyšší než 

150 mm a nesmí předstupovat před líc svodidla.

T/S/////777777777777-/Xv7)/7Z?\

obr. 2 Výška svodidla

StftKA PRO UK

VOOO«.

PREJTDNÝ OBRUBNÍK 

VÝSKY 70 mm

PIE TAB. 1500 •

VOOOR.

V777777777}

• PRO S7.5 VIZ ČSN 73 6101

obr. 3 Umístění svodidla na krajnici
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6.2 Minimální délka a plná účinnost svodidla

Minimální délka svodidla je uvedena v tabulce 1.
Svodidlo má plnou účinnost tam, kde má předepsanou výšku.

6.3 Začátek a konec svodidla

Začátek a konec svodidla musí být (z důvodů bezpečnosti a únosnosti svodidla) vždy opatřen 
výškovým náběhem na délku jedné svodnice (tj. 4 m, nebo 2 m).

6.4 Svodidlo před překážkou

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

TP 114. V chráněných a krajinně exponovaných místech rozhodne o bezpečnostních a jiných 
hlediscích a tím o osazení svodidla projektant s investorem.
Min. délka svodidla před a za překážkou je 32 m (včetně výškového náběhu)- viz obr. 4.

PftEKAŽKA 
(UlSTO NEBEZPEČÍ) JE-U PŔEKA2KA V TOMTO PROSTORU. 

DOPORUČUJE SE ZVA2T OPRAVY Dt£ TEXTU

UC SVOOII

MIN. 32 m DL PREK. MIN. 32 m

obr. 4 Svodidlo před překážkou

Padne-li překážka do prostoru vně od přímky vedené pod 10 0 (viz obr. 4), podle druhu 
povrchu terénu za svodidlem se doporučuje zvážit prodloužení délky svodidla před překážkou. 
Důvodem je omezit možnost nárazu vozidla do překážky, vyjede-li vozidlo z jízdní dráhy těsně 
před svodidlem. O event, prodloužení svodidla rozhodne projektant.

U dlouhé souvislé překážky, kterou nem třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo 
(např. hladká zárubní betonová zeď), je nebezpečným místem pouze její začátek a konec (u 
silnic směrově nerozdělených). Svodidlo se zde osazuje podle obr. 5.

Obr. 5 Svodidlo na začátku a na konci zárubní zdi
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6.5 Přerušení svodidla

PřeruSením svodidla je míněna taková úprava svodidla, která zajistí v každém místě sümce jeho 
plnou účinnost. Takovým přerušením není ukončení svodidla před odbočující silnici a jeho 

opětovný začátek za ní.

Má-li být svodidlo přerušeno (např. kvůli provozu chodců nebo cyklistů), provede se úprava 

dle obr. 6. Tato úprava vychází z požadavku, aby v každém místě byla zajištěna úroveň 
zadržení, pro kterou se svodidlo v tomto místě zřizuje. Toto řešem se uplatní pouze u 
vysokého násypu, kde ukončení a opětovný začátek svodidla s mezerou by byl velmi 

nebezpečný pro vozidla a kde předpisy předepisují osazem svodidla.

V místě únikových otvorů u protihlukových stěn se svodidlo nepřerušuje.

NAeÍHOVÝ OIL

PftECHOO

UM. 16 m

obr. 6 Přerušení svodidla, přechod pro chodce

6.6 Svodidlo u protihlukové stěny

Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje 
požadavek na úroveň zadržení dle TP 114 a max. příčná deformace svodidla pro tuto úroveň.

Pokud je protihluková stěna uzpůsobena jako záchytné zařízení (např. souvislá stěna z betonu, 
oceli či jiného materiálu s přiměřeně rovným povrchem, schopná odolat přibližně nárazu 
osobního vozidla, neosazuje se před ní svodidlo. Nebezpečným místem vyžadujícím osazení 
svodidla jsou u takové stěny její začátek a konec (pokud nejsou vhodným způsobem odkloněny 

do terénu).

6.7 Svodidlo u sloupů portálových konstrukcí svislých dopravních značek

Kolem podpěry portálu (nebo jeho základu), která je nadimenzována dle čl. 2.2.2 TP 114, se 
osadí svodidlo jako před překážkou podle čl. 6.4 a čl. 4 (chrám se provoz na silnici před 

nárazem na portál, nikoliv samotný portál).
Pokud podpěra portálu není takto nadimenzována, zvolí se jiné řešem (např. betonové svodidlo 

se zeminou za svodidlem).
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7 Svodidlo na mostech

7.1 Obecné zásady

Dřevoocelové svodidlo se na mostech používá v souladu s čl. 5. Při osazování na mostech s 
veřejnými chodníky se svodidlo neupravuje. Při osazovám na mostech bez chodníků je třeba 
svodidlo doplnit zábradelním nástavcem s horním madlem ve výšce 1,10 m nad přilehlou 
vozovkou, nebo provést za svodidlem mezeru šířky nejméně 0,5 m a na okraji osadit mostní 
zábradlí.
Dodatečné osazení zábradelního nástavce na svodidlo je třeba projednat s dovozcem nebo 
výrobcem svodidla. Požadavky na zatížem zábradelního nástavce uvádí ČSN 73 6203 Zatížem 

mostů.
Doplnění svodidla se zábradelním nástavcem výplní požadovanou ČSN 73 6201 je dovoleno 

řešit individuálně po zvážem estetických a bezpečnostních hledisek.

Sloupky se na „malých“ mostech nezahušťují a zůstávají v osové vzdálenosti 4 m. U ostatních 
mostů je osová vzdálenost sloupků 2 m.

Svodidlo se používá v kombinaci s obrubníkem o výšce max. 150 mm, který lícuje se 
svodidlem, nebo přejízdným obrubníkem, který předstupuje před líc svodidla nejvýše 0,5 m.

7.2 Výška svodidla a jeho umístění v pňčném řezu

Platiči. 6.1.
Výška v souvislosti s umístěním svodidla na vnějším okraji mostu je patrna z obrázku 3.

7.3 Pokračování svodidla mimo most

7.3.1 Svodidlo nepokračuje mimo most

V takovém případě se svodidlo protáhne před i za most min. o 16 m (délka je včetně 
výškového náběhu) - viz obr. 7. Pokud se vyskytne potřeba protáhnout svodidlo mimo most na 
větší délku, o konkrétní délce rozhodne projektant.

PUU VÝŠKA 

SVOOtOLA

rv

— zábradlí 

r—1

MIN. 16 m

<í=>

MOST UIN. 16 m

UfN. DL SVDOttXA DU VkB. 1

obr. 7 Svodidlo nepokračuje mimo most
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7.3.2 Svodidlo pokračuje mimo most

Pokud chodník pokračuje za svodidlem i mimo most a na druhé straně silnice chodník není, 

nebo se chodník za mostem odklání mimo silnici, svodidlo se nepřerušuje. ^
Pokud chodník mimo most nepokračuje, svodidlo se přeruší dle obr. 8. Prerusem svodidla 
mezerou (jde o ukončení svodidla a jeho opětovný začátek) je zde dovoleno proto, ze v ob i 
„malých“ mostů nebude zřejmě ani mimo most třeba osazem svodidla z bezpečnostní 
důvodů. Důvodem osazení a pokračovám svodidla i mimo most mohou být napr. ekologické

požadavky.

U ostatních mostů, bude-U muset být svodidlo osazeno mimo most (z důvodu \7s0keho 
násypu a dovolené rychlosti větší než 60 km/h) a přitom chodník mimo most pokračovat 

nebude, se provede přerušení svodidla podle obr. 6.

obr. 8 Svodidlo pokračuje mimo most

7.4 Dilatace

U unalých“ mostů (tj. délky do 5 m) není třeba dřevoocelové svodidlo dUatovat.
V případě potřeby odizolovat svodidlo v důsledku bludných proudů se přeruší u svodmce 

ocelový prvek na délku nejméně 100 mm. Jde o individuální řešení.

U ostatních mostů je dovoleno v místě mostních závěrů svodidlo přerušit (vzniká vzduchová 

mezera). Podmínkou je, aby po obou stranách dilatační mezery mezi svodidly byly sloupky. Jde

o atypické řešem.

7.5 Kotvení sloupků

Sloupky mohou být na mostech kotveny třemi základními způsoby:
- zabetonováním do kapes v římse (zabetonují se pouze ocelové části sloupků); .
- zasunutím do předem zabetonovaných, speciálně tvarovaných kovových profilů (zasouvají se

pouze ocelové části sloupků);
- přišroubováním patní desky k předem osazeným kotevním šroubům, nebo dodatečně na 

hmoždinky (na ocelovou část sloupkuje přivařena patní deska).

Nejjednodušší a nejlevnější z hlediska provádění je zabetonování do kapes. Oprava spočívá v 
upálení deformovaného sloupku, odvrtání sloupku v římse a zabetonování sloupku nového.
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Zabetonování speciálních profilů, do kterých se sloupky volně zasunou je nejlepší řešení pro 
výměnu sloupků, která spočívá v ručním vytažem poškozeného sloupku o opětovném zasunutí 
sloupku nového.

Konkrétní způsob kotvení sloupků je třeba projednat s výrobcem nebo dovozcem svodidla.

Kotví-li se sloupek pomocí patrn desky, musí být toto kotvení navrženo tak, aby přeneslo 
nejméně o 60 % větší moment než je plastický moment na mezi únosnosti sloupku . Plastické 
momenty sloupku jsou Mpi,y = 8,73 kNm, MpiiX= 4,55 kNm.

8 Přechod dřevoocelového svodidla na jiná svodidla

Dřevoocelové svodidlo nesmí být s žádným jiným svodidlem spojeno. Přechod svodidel na 
dřevoocelové a obráceně je možný jen vzájemným přesahem a provede se tak, aby proti sobě 
byly plné výšky obou svodidel. Mezera mezi svodidly se nevyžaduje.

9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo

Na sloupky a na svodnice je dovoleno upevňovat odrazky (viz TP 125), kilometrovníky a 
event, nástavce pro směrové sloupky. V případě, že tyto předměty budou z měkkých, 
ohebných materiálů, je dovoleno, aby přesahovaly lícní plochu svodidla až o 50 mm.
U sloupků i u svodnic je dovoleno výše uvedené předměty připevňovat pouze na dřevěnou část 
sloupků a svodnic (přišroubováním dodatečně přímo na stavbě).
Ocelové součásti, které jsou pozinkovány, nesmí být těmito úpravami poškozeny.
V souladu s čl. 7. 1 je dovoleno na mostní sloupky připevňovat zábradelní nástavec.

10 Osazování svodidla na stávající silnice

Tyto TP platí i pro osazovám dřevoocelového svodidla na stávající silnice za podmínky, že 
hrana koruny silnice (jde-li o osazovám svodidla na silnici v násypu) bude za lícem svodidla 
nejméně 0,75 m (vzdálenost „a“ na obr. 1) při vzdálenosti sloupků 4 m a 0,60 m při vzdálenosti 

sloupků 2 m.

U bezpečnostně nenáročných míst (různé turistické oblasti) se využije úlev uvedených v čl. 3.

11 Protikorozní ochrana

Rozhodující pro protikorozní ochranu ocelových součástí a impregnaci dřevěných částí 
svodidla je požadovaná životnost svodidla, která se předpokládá 30 let. Životností se rozumí 

doba, po kterou je plně zachována funkčnost svodidla a jeho přijatelný estetický vzhled.

Protikorozní ochrana ocelových součástí dřevoocelového svodidla musí odpovídat 
požadavkům TP 84 a TKP 19. Životnost protikorozní ochrany ocelových součástí se v souladu 

s těmito předpisy stanovuje na 15 let.
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Protikorozní ochrana spojovacího materiálu (šroubů, matic a podložek atd.) se stanovuje na 

45 pm průměrné tloušťky zinkového povlaku (žárově zinkováno), čemuž odpovídá místní

(lokální) tloušťka zinkového povlaku 35 pm.

Impregnace dřevěných součástí musí být taková, aby byla zajištěna požadovaná životnost 

svodidla a musí splňovat ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2.

Svodidlo není třeba z důvodu životnosti opatřovat žádným dodatečným nátěrem.
Dodatečným nátěrem se opatřuje pouze ten spojovací materiál, který je galvanicky zinkován.

12 Projektování, osazování a údržba

Rozsah projektové dokumentace svodidla uvádějí TKP - D v kapitole 8 „Vybavem a

příslušenství PK“. , .
Realizační dokumentace Ge součástí zhotovení stavby, nikoliv dokumentace stavby), podle
které zhotovitel svodidlo osazuje, má být pro nově osazované svodidlo, ať jde o novostavby 
nebo stávající komunikace, zpracována. Má z ní být patrný začátek a konec svodidly jeho 
celková délka, směrové odklony, přechody z jednoho typu nebo svodidla na jiný, vzdálenost 
sloupků a jejich kotvení, atd. Pokud uvedené úpravy existují v těchto IP, postačí odkaz na 
konkrétní text, obrázek, detail apod.. Na atypická řešení se zpracují konstrukční výkresy v 
podrobnostech, které uvádí informativní obrazová příloha těchto TP. V RDS mají byt dale 

uvedeny rozhodující příčné řezy.

Dodavatel dřevoocelového svodidla je povinen předložit doklad o vydaném Prohlášeni o shodě 

a na žádost i Certifikát výrobku dle Zákona 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/00 Sb„ nařízeni 
vlády č. 178/97 Sb. a č. 81/1999 Sb. Při certifikaci prvků svodidla musí být mimo jme 

posouzena i kvalita impregnace dřevěných součástí.

Svodnice a sloupky musí být opatřeny identifikační značkou výrobce a číslicemi, vyznačujícími 
čtvrtletí a rok výroby. Označem musí být trvalého charakteru. Identifikační značku je výrobce 

povinen oznámit MDS. Znáčem se umistuje na viditelné místo.

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

Pro kontrolu a údržbu svodidla tyto TP nepředepisují žádné požadavky.
Pro dodávku, osazování, skladování, kontrolu, převzetí a údržbu platí TKP 11.

Montáž svodidla (kompletní dodávku včetně beranění sloupků) má provádět odborná firma, 
která má nejméně jednoho pracovníka vyškoleného pro montáž a způsobilého řešit běžné 

montážní problémy v souladu s těmito TP.

13 Technické podmínky výrobce/dovozce svodidla

Dodavatel svodidla je povinen objednateli předložit Technické podmínky výrobce/dovozce 
(dále jen TPD) týkající se výrobku, který nabízí. V TPD dřevoocelového svodidla musí být
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mimo jiné uveden materiál a protflcorozní ochrana ocelových součástí včetně spojovacího 
materiálu, materiál a impregnace dřevěných částí (včetně druhů dřeva a kvalitativních 
požadavků na něj) a výrobní tolerance všech jednotlivých prvků svodidla. U dřevěných 
součástí je třeba uvést i jejich předvýrobní přípravu (vlhkost apod.).
Dále musí tyto TPD uvádět požadavky na montáž, na údržbu svodidla a na ekologickou 
likvidaci dřevěných impregnovaných částí.
TPD musí být předloženy MDS jako součást žádosti o povolení a musí být dodávány 
objednateli spolu se svodidlem.

TPD jsou také jedním z podkladů pro posuzování shody a certifikaci výrobku ve smyslu 
zákona č. 22/97 Sb. ve zněm zákona č. 71/00 Sb., nařízem vlády č. 178/97 Sb. a č. 81/99 Sb.
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14 Informativní obrazová příloha

Informativní obrazová příloha obsahuje.

- Pohled na svodidlo
- Příčný řez svodidlem
- Vodorovný řez svodidlem
- Výškový náběh délky 4 m
- Výškový náběh délky 2 m
- Hlavní ocelové součásti

^ ; -
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PŘÍČNÝ ŘEZ SVODIDLEM

OCELOVÝ U-PROFIL 90/45/4mm
přišroubovaný k dřevené

SVOONICI
DŘEVÉNÁ KULATINA 

a— 0 180 mm DL 700
\~380/

POHLED NA SVODIDLO ŠROUB Ml 6/140 

SPOJUJE SVOONIO 
SE SLOUPKEM

ŠROUB Ml 6/160

|UC SVODIDLA

DŘEVENÁ KUUTINA 

0 180 mm
LPLECH 80/620 TL 10 

L PŘIVAŘENO 0
L OCELOVÝ U-PROFIL g 

70/20/4 DL 140OCELOVÝ SLOUPEK 
C-PROFIL 100/50/25/5 

DL 2 m

VODOROVNÝ ŘEZ A-A SVODIDLEM

ŠROUB M16/140OCELOVÝ SLOUPEK 
C-PROFIL 100/50/25/5 

DL 2 m .
DŘEVÉNÁ KUUTINA 

0 180 mm DL 700

PLECH 60/200/4

/-PLECH 80/620/10

OCELOVÝ U-PROFIL 
70/20/4 DL 140 

PŘIVAŘENO

OCELOVÝ U-PROFIL (OCELOVÝ U-PROFIL 
90/45/4 DL 3920 90/50/4 DL 1920)

POZNÁMKA:

ZÁVORKA PUTI PRO SVOONICI DL 2 m

DŘEVENÁ KULATINA 

0 180 mm DL 3980 (DL 1980)
ŠROUB M16 -*

PŘIVAŘEN K U-PRORLU
ŠROUB M16/160
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HLAVNÍ OCELOVÉ SOUČÁSTI OCELOVÝ SLOUPEK

C-PROFIL 100/50/25/5

^0 1,60 1/ 100 L
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