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1 Úvod, předmět technických podmínek
Tyto technické podmínky (dále jen TP) plně nahrazují směrnici ,3etonové svodidlo“ z r. 1993.
Směrnice sestávala ze třech částí. Část A a část B se ruší a část C je nahrazena TP 101.
Od roku 1993, kdy směrnice vyšla, byly vydány TP 59 „Zatížení a navrhování svodidel“ (dnes
plně nahrazeny TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“) a TP 60 „Zkoušení a
schvalování svodidel“ (dnes plně nahrazeny TP 129 „Zkoušení a schvalovám svodidel“).
Byly vydány i první evropské normy silničních záchytných systémů, mezi které svodidla patří.
Velký rozvoj zaznamenala i samotná betonová svodidla.
Směrnice tak v mnoha ohledech zastarala a bylo rozhodnuto ji nahradit technickými
podmínkami, které by reagovaly na změny, k nimž od roku 1993 došlo.
í

Předmět TP
\

.

Předmětem TP je:
* - stanovení požadavků na tvar, únosnost a kvalitu betonových svodidel;
- prostorové uspořádání betonových svodidel na silnicích a mostech.
Konstrukční detaily konkrétních typů betonových svodidel jsou součástí Technických
podmínek výrobce - viz čl. 8.4.
TP jsou určeny zejména výrobcům betonových svodidel, projektantům, investorům a správcům
pozemních komunikací.
TP platí pro silnice, dálnice, místní komunikace a mosty ve smyslu předpisů 2, 3 a 5. Přiměřeně
platí i pro účelové komunikace.
TP neplatí pro vodicí stěny. Definice a základní požadavky na vodicí stěny jsou uvedeny v
TP 114. V případě betonových vodicích stěn lze přiměřeně použít zejména požadavky na
protikorozm ochranu a kvalitu betonu.
TP jsou také jedním z podkladů pro posuzovám 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.

Použité pojmy pro účely těchto TP
Silnice - veškeré silnice, dálnice, místní komunikace, účelové komunikace, tunely PK, ropustky
a presypané mosty a opěrné zdi.
Mosty - mosty (mimo mostů presypaných) a opěrné zdi bez přesypávky ve smyslu předpisů
2, 3 a 5.
Pozemm komunikace (PK) - silnice i mosty.
Svodidla - svodidla a zábradelní svodidla.
Dočasné svodidlo - svodidlo, které se osazuje zpravidla v souvislosti se stavbou nebo opravou.
Navrhování svodidel - nikoliv výběr svodidla, ale jeho projektování a výpočet dle návrhových
norem.
Betonové svodidlo - svodidlo tvaru dle čl. 4.1, jehož spodní část výšky nejméně 0,80 m je z
betonu.
Zámek - spojení mezi dílci prefabrikovaného betonového svodidla. Patří sem i spojení
předpínací výztuží schopné přenášet tahovou sílu dle kap. 6.
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2 Související předpisy
1
2
3
4
5
6

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

736100 „Názvosloví silnic a dálnic“
736101 „Projektování silnic a dálnic“
736110 „Projektování místních komunikací“
736200 „Mostní názvosloví“
736201 „Projektování mostních objektů“
EN ISO 1461 „Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových

7

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

8

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

i
9

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

přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
10 PrEN 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
11 PrEN 1317-5 Silniční záchytné systémy - Část 5: Trvanlivost a hodnocení shody
12 PrEN 1317-6 Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní
13

zábradlí
ČSN EN 206 Beton - Část 1: „Specifikace, vlastnosti, výroba a hodnocení shody“

14 Technické podmínky č. 58 „Směrový sloupek“
15 Technické podmínky č. 63 „Ocelová svodidla na pozemních komunikacích“ (používají se
názvy „německé svodidlo“ nebo „NH3“)
16 Technické podmínky č. 84 „Protikorozm ochrana ocelových konstrukcí“ (t.č. v revizi)
17 Technické podmínky č. 101 „Výpočet svodidel“
18 Technické podmínky č. 106 „Lanová svodidla na pozemních komunikacích“
19 Technické podmínky č. 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“
20 Technické podmínky č. 124 „Základní ochranná opatření pro omezem vlivu bludných
proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“
21 Technické podmínky č. 125 „Vodicí zařízem. Vodicí retroreflexní prvky“
22 Technické podmínky č. 128 „Ocelové svodidlo NH4“
23 Technické podmínky č. 129 „Zkoušení a schvalování svodidel“
24 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
25 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
26 Vzorové listy staveb PK - VL 4 - mosty
27 Tsm pre osadzovanie zvodidiel

3 Základní požadavky na betonová svodidla
Základní požadavky, které musí betonová svodidla splňovat, se týkají:
- tvaru příčného řezu strany vystavené nárazu (kap. 4);
- výšky (kap. 5);
- únosnosti v tahu nebetonových částí svodidla (kap. 6).
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4 Tvar betonových svodidel
4.1 Tvar příčného řezu
Základní tvar příčného řezu betonových svodidel je uveden na obrázku 1. Tento tvar musí mít
strana vystavená nárazu. Podle místa vzniku betonových svodidel tohoto tvaru se pro ně
používá název „New Jersey“.
Tvar betonových svodidel vyšších než 0,80 m se odvozuje od základního tvaru tak, že do
výšky 0,80 m se tvar shoduje se základním tvarem a od této výšky je dovoleno zbývající
„nájezdovou“ část zesvislit nebo pokračovat ve stejném sklonu (cca 84°) - viz obr. 1.

ZÁKLADNÍ TVAR

TVAR BET. SVODIDEL CELOBETONOVÝCH
VYŠŠÍCH NEŽ 0,80 fTl

ALTERNATIVNÍ ZKOSENI HRAN

10-201

/ Vo

; K pokračovaní
-r/- VE STEJNřM
1/
SKLONU

TVAR BET. SVODIDEL
KOMBINOVANÝCH

TVAR BET. SVODIDEL
SE ZÁBRADELNÍM NÁSTAVCEM

BET. ČÁST
VIZ ZAKLAONl
TVAR

BET. ČÁST
VtZ ZAKLAONl
TVAR

Obrázek 1 - Tvar betonových svodidel
Je dovoleno, aby betonové svodidlo mělo ocelový nástavec (např. v podobě madla).
Podmínkou je, aby betonová část svodidla měla výšku nejméně 0,80 m. Limitní polohy madla
vůči betonové části jsou patrny z obr. 1.
Šířka horní plochy svodidla se provádí v závislosti na uspořádání výztuže, na krytí výztuže
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betonem a na konstrukci zámku. Doporučuje se, aby nejmenší šířka horní plochy byla 0,14 m.
Šířka základny svodidla je závislá na jeho výšce, šířce horní plochy a tvaru zadní části svodidla.
Sklon základny a horní plochy svodidla se nepředepisuje.
Doporučuje se, aby betonová svodidla, která neobsahují výztuž, ale pouze tahové vložky
vzájemně spojující zámky na obou koncích dílce, nebo podélná lana, měla širší horní plochu a
tím i základnu. Důvodem je nebezpečí vylomení celých betonových částí při těžkém nárazu.
Pokud se na betonové svodidlo osazuje zábradelm nástavec, tento není součástí nosného
systému svodidla (viz čl. 5.1). Jeho limitní poloha vůči betonové části je stejná, jako u madla viz obr. 1.
i

4.2 Mezní odchylky betonového svodidla jako výrobku

\
Betonová svodidla prefabrikovaná se v souladu s přílohou č. 9 kapitoly 1 TKP staveb
pozemních komunikací zařazují do třídy přesnosti 9. Betonová svodidla monolitická se zařazují
do třídy přesnosti 10. V tab. 8 uvedené přílohy č. 9 jsou uvedeny mezní odchylky pro tyto třídy
přesnosti. U betonových svodidel prefabrikovaných se tyto odchylky týkají rozměrů tvaru
jednotlivých dílců, u svodidel monolitických pouze rozměrů tvaru příčného řezu.
Mezní odchylky polohy a rovinatosti betonových svodidel při jejich osazování uvádí čl. 11.

5 Výška svodidla
5.1 Minimální výška svodidla jako výrobku
Nejmenší výška betonového svodidla je stanovena na 0,80 m - viz základní tvar na obr. 1.
V případě kombinace více materiálů se požaduje, aby alespoň do výšky 0,80 m bylo svodidlo z
betonu. Část nad touto výškou smí být např. z oceli. Nejčastější kombinace jsou takové, kdy z
důvodů „průhlednosti“ se do betonového svodidla výšky 0,80 m kotví ocelové madlo. Z
hlediska návrhu (vývoje) i použití kombinovaného svodidla se madlo považuje za součást
nosného systému svodidla a jako celek je ho třeba posuzovat a zkoušet. To znamená, že např.
svodidlo, které má betonovou část výšky 0,80 m a ocelové madlo ve výšce 1,20 m, se považuje
za svodidlo výšky 1,20 m.
Na betonová svodidla je dovoleno osazovat zábradelní nástavce, které nejsou součástí nosného
systému svodidla. Zábradelm nástavce patří mezi zábradlí, nikoliv mezi svodidla (požadavky na
prostorové uspořádám viz ČSN 73 6101 a ČSN 73 6201, požadavky na zatížem viz
ČSN 73 6203 “Zatížem mostů“). Do výšky svodidla se zábradelní nástavce nepočítají, to
znamená, že např. svodidlo, které má betonovou část výšky 0,80 m a zábradelní nástavec
vysoký 0,30 m, se považuje za svodidlo výšky 0,80 m.
Poloha zábradelního nástavce vzhledem k příčnému řezu betonového svodidla - viz čl. 4.1.
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5.2 Minimální výška svodidla pro určitá místa na silnicích a mostech
U betonových svodidel se neuvádí požadavek na výšku svodidla od zpevnění, vozovky
nebo podkladu, jak je tomu u ocelových a lanových svodidel. Požadavky znějí na výšku
svodidla jako výrobku nebo stavební konstrukce. Pouze při osazení svodidla na zvýšenou
obrubu se požaduje, aby výška svodidla nad zpevněním byla totožná, jako by bylo svodidlo
osazeno přímo na zpevnění, bez zvýšené obruby. V těchto případech se o výšku obruby sníží
výška spodního soklu svodidla, jehož požadovaná výška je 60 - 90 mm. Obruba se tak stává
součástí tvaru „New Jersey“.
Pokud se do středního dělicího pásu silnic osazuje jedno oboustranné betonové svodidlo, musí
být u silnic s dovolenou rychlostí 90 km/h a vyšší jeho výška nejméně 1,10 m. Požadavek na
úroveň zadržení dle TP 114 tím není dotčen. To platí pro silnice i mosty.
Osazují-li se do středního dělicího pásu silnic s dovolenou rychlostí 90 km/h a vyšší dvě
souběžná svodidla nebo je-li mezera mezi svodidly zasypána zeminou, a je-li vzdálenost mezi
^ líci svodidel alespoň 2 m, musí být výška svodidel alespoň 1 m - viz obr. 2. Při vzdálenosti
mezi líci svodidel méně než 2 m musí být jejich výška nejméně 1,10 m. Při vzdálenosti mezi líci
svodidel 3 m a více je dovoleno výšku svodidla snížit až na 0,80 m.

Obrázek 2 - Výška betonových svodidel ve středním dělicím pásu
U mostů, pokud je svodidlo na vnějším okraji (mosty bez chodníků), je minimální výška
svodidla stanovena na 1,10 m. To platí i pro svodidla, na něž je připevněn zábradelní nástavec
(to znamená, že zde není dovoleno osadit např. svodidlo výšky 0,80 m se zábradelním
nástavcem výšky 0,30 m, aleje nutno osadit svodidlo výšky nejméně 1,10 m a event, až na něj
připevnit zábradelní nástavec).
U mostů s veřejnými i nouzovými chodníky je dovoleno osadit betonové svodidlo výšky
0,80 m, doporučuje se však výška nejméně 1 m - viz obr. 3.
U mostů ve středním dělicím pásu při šířce zrcadla nad 0,25 m se postupuje, jako by šlo o
vnější okraj mostů a výška svodidla musí být nejméně 1,10 m. Při šířce zrcadla do 0,25 m
včetně, se použijí betonová svodidla výšky jako na silnici.
V neuvedených případech není výška svodidla předepsána a rozhoduje pouze úroveň zadržení
a nabídka svodidel na trhu.
KOMBINOVANÉ SVODIDLO
(NE SE ZABRAOELNIu NÁSTAVCEM)

CHOONlK I

LT
Obrázek 3 - Výška betonových svodidel na mostech
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6 Minimální únosnost v tahu nebetonových částí svodidla
Každý průřez betonového svodidla (týká se to jednotlivých dílců, zámků i svodidla jako celku)
musí mít minimální únosnost v tahu nebetonových částí nejméně 360 kN. Jde o hodnotu
vycházející z charakteristické (normové) hodnoty meze pevnosti (též jmenovité pevnosti)
materiálu nebo v případě zkoušky o průměrnou hodnotu tahové síly dosažené při zkouškách,
přičemž se musí provést alespoň dvě zkoušky. Platí to i pro průchozí díl dle či. 9.5.
Vzhledem k charakteru betonových svodidel, která byla vyvinuta pro vyšší úrovně zadržem
(běžně se betonová svodidla používají pro úrovně zadržení H1 a vyšší"), se doporučuje, aby
únosnost svodidla v tahu byla více než 500 kN (optimální únosnost se pohybuje kolem
700 kN).
Výše uvedený požadavek neplatí pro svodidla monoliticky spojená s nosnou konstrukcí mostů
(viz obr. 25.1 a 26.3) nebo základovou deskou u silnic. Požadavky na statický výpočet těchto
svodidel uvádí čl. 8.3. U těchto svodidel se dle potřeby provádí dilatační spáry. Pokud se z
důvodu „průhlednosti“ navrhují ocelová madla, doporučuje se, aby byla v místě dilatačních
spar spojena převlečnou manžetou.
U betonových svodidel prefabrikovaných je nezbytné, aby jednotlivé zámky v jednom dílci
byly spojeny tyčí, výztuží apod. Odmyslíme-li si beton, dostaneme tak průběžné táhlo
požadované únosnosti.
U betonových svodidel monolitických posuvných se únosnost svodidla v tahu zajistí průběžnou
výztuží, přičemž deklarovanou únosnost musí mit i spoje výztuže.
V místě mostních závěrů není nutno zajistit požadovanou únosnost v tahu nebetonových částí
svodidla. Podmínkou je, aby byla učiněna vhodná opatření zajišťující propojení dvou konců
svodidel u dilatace (např. dle obr. 29). Má se za to, že při nárazu dojde k „zakousnutí“
spojovacích prvků do svodidel a tím k odpovídajícímu chování svodidla, (odpovídající chování
znamená, mimo jiné, společný příčný posun obou konců).
Podrobněji viz čl. 10.4.
Tuto úlevu se doporučuje využít pouze nad opčrami mostů, nad pilíři pak pouze u mostů, u
kterých se nevyžaduje ochrana okolí.

7 Typy betonových svodidel
7.1 Rozdělení betonových svodidel
Z hlediska provádění se používají betonová svodidla:
- prefabrikovaná - volně kladená na zpevněný podklad
- kotvená
- monolitická - posuvná, betonovaná na zpevněný podklad
- monoliticky spojená s podporující konstrukcí
Z hlediska materiálu se používají svodidla:
- celobetonová
- kombinovaná
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7.2 Betonová svodidla prefabrikovaná
Betonová svodidla prefabrikovaná se skládají ze samostatných dílců délky zpravidla 2 až 4 m,
které se vzájemně spojují zámky - viz obr. 5.
Používají se betonová svodidla prefabrikovaná, volně kladená na zpevněný podklad, po
kterém se svodidlo při nárazu může posunout. Postačí, aby zpěvném bylo u konců dílců, nebo
ve dvou místech každého dílce - viz obr. 4. Povrch mezi zpevněním nesmí výškově toto
zpevnění přesahovat.
Vyhovujícím podkladem je beton (postačí stažem povrchu betonu dřevěnou lati") a asfaltové
povrchy pro vozovky (asfaltové betony, lité asfalty apod.).

\
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Obrázek 4 - Zpěvném pod betonovými svodidly
Dále se používají betonová svodidla prefabrikovaná, kotvená. Kotvem spočívá v připevněm
svodidla k podkladu. Jednotlivé dílce se v několika místech kotví k římse, nebo nosné
konstrukci (u mostů), nebo k betonovému základu (u silnic).

Obrázek 5 - Betonová svodidla prefabrikovaná

7.3 Betonová svodidla monolitická
Betonová svodidla monolitická posuvná se betonují namístě do pevného nebo posuvného
bednění. Z technologických důvodů (smršťovám) a z důvodů přijatelného chování při nárazu.
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se v pravidelných intervalech řežou spáry (nejčastěji po 4 m) - viz obr. 6.1.
Tato svodidla vyžadují souvislé zpevnění. Charakter zpevnění - viz čl. 7.1. Není dovoleno
svodidlo betonovat na nezpevněný povrch, protože (stejně jako u svodidel prefabrikovaných)
musí být zajištěn posuv svodidla při nárazu. Požadavek na minimální únosnost svodidla v tahu
musí být splněn i u monolitických svodidel.
U mostů se používají i monolitická svodidla spojená výztuží s nosnou konstrukcí (viz obr.
6.3), nebo římsou.
Tato svodidla se dilatují často i mimo oblast mostních závěrů a protože jsou spojena s nosnou
konstrukcí, neplatí u nich požadavek na průběžnou únosnost nebetonových částí v tahu.
U jednopólových mostů (do délky přemostění cca 30 m) se doporučuje svodidlo dilatovat
pouze u mostních závěrů.
U silnic se stejná svodidla spojují výztuží s betonovou deskou nebo základem zabudovaným do
tělesa silnice - viz obr. 6.3.
Pokud se u monolitického svodidla provede madlo, doporučuje se v místě dilatací (všech
dilatací, včetně těch u mostních závěrů) madlo propojit převlečnou ocelovou manžetou a
zajistit tak požadovanou únosnost nebetonových částí svodidla v tahu. Taková opatření mohou
výrazně omezit nebezpečí pádu svodidla nebo jeho betonových částí z mostu.
V případě elektricky izolovaného dilatačního styku v místě mostních závěrů se převlečné
manžety provedou např. z HDPE (viz čl. 10.5.2).
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-ŘEZANÉ SPARY

+•
/~

ŘEZANÉ SPÁRY

V//////777;

oet-OOK

ZATÉZOVAd SCHÉMA

PARAPETNÍ NOSNÍK

MOST

SILNICE

Obrázek 6 - Betonová svodidla monolitická
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7.4 Betonová svodidla celobetonová
Betonová svodidla celobetonová jsou z hlediska příčného řezu celá z betonu (vyjma zámků,
různých doplňků apod.) - viz obr. 7.1.

7.5 Betonová svodidla kombinovaná
Betonová svodidla je dovoleno kombinovat z více materiálů. Podmínkou je, aby dolní část
svodidla výšky nejméně 0,80 m byla z betonu. Další podmínkou je, aby část svodidla z jiného
materiálu byla z hlediska únosnosti jeho nedílnou součástí.
Nejčastější kombinací je, že na betonové svodidlo se připevní ocelové madlo - viz obr. 7.2.
Důvodem tohoto řešem je „průhlednost“ svodidla.
/
Betonové svodidlo se zábradelním nástavcem dle obr. 7.3 se nepokládá za kombinované
svodidlo, protože zábradelní nástavec dle čl. 5.1 není součástí nosného systému svodidla.

caoerroNove svookxo

kombinovaní

svooroto

/■OCEL MADLO

Obrázek 7 - Betonová svodidla celobetonová a kombinovaná
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Zatížení, navrhování a schvalování betonových svodidel

8.1 Zatížení betonových svodidel
Pro zatížení betonových svodidel platí TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“.
Každé svodidlo musí mít stanovenu úroveň zadržení.
Pro svodidla „schválená“ se úroveň zadržení stanovuje na základě úspěšně provedených
nárazových zkoušek podle ČSN EN 1317-2. Svodidla se v souladu s touto normou zkouší
pouze na jednu úroveň zadržení, která je v návrhových parametrech svodidla uváděna jako
nejvyšší. Pro nižší úrovně zadržení je dovoleno návrhové parametry stanovit výpočtem nebo
odborným odhadem.
Pro svodidla „jiná“ se úroveň zadržení stanovuje na základě výpočtů, event, kombinace
výpočtu, zkoušek a zkušeností.
Betonová svodidla „jiná“ se používají v souladu s čl. 1.1.2 TP 114.

8.2 Navrhování betonových svodidel
Betonová svodidla se navrhují (tzn. vyvíjí, projektují) v souladu s TP 114 na základě
nárazových zkoušek dle ČSN EN 1317-2. Pro svodidla Jiná“ jsou požadavky uvedeny
v TP 114.
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Úroveň zadržení svodidel kombinovaných (např. betonových svodidel s ocelovým madlem)
není dovoleno odvodit ze svodidel celobetonových nebo ze svodidel bez horní části.
Kombinovaná svodidla „schválená“ je třeba rovněž podrobit nárazovým zkouškám dle ČSN
EN 1317-2.
Dvě betonová svodidla souběžná se zásypem (tento způsob se používá ve středních dělicích
pásech), se považují zajeden záchytný systém, který se jako jeden systém navrhuje, tzn. zkouší
(event, počítá).
Pokud tento systém není schválen na základě nárazových zkoušek dle ČSN EN 1317-2, je
dovoleno jej použít jen za níže uvedených předpokladů a návrhových parametrů:
- Z hlediska osazem je třeba, aby byla betonová svodidla položena na zpevněný povrch z
betonu, asfaltu nebo/jiného vhodného materiálu. Druh materiálu pro zásyp není specifikován,
nemá však jít o namrzavou zeminu (postačí běžný násypový materiál) - viz obr. 8,
Pokud jde o návrhové parametry, je dovoleno takovému systému přiřadit úroveň zadržení o
vzdálenost
\
jednu třídu vyšší, než je úroveň zadržení jednotlivého
svodidla tohoto systému. Podmínkou je, aby
vzdálenost mezi líci svodidel byla alespoň 2 m.
Informativní hodnota příčné deformace tohoto
systému se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5 m (jde o
odborný odhad pro úroveň zadržení H2).
Obrázek 8 - Betonová svodidla se zásypem
Dvě betonová svodidla souběžná bez zásypu (tento způsob se používá rovněž ve středních
dělicích pásech), se nepovažují za jeden záchytný systém. Z hlediska návrhových parametrů je
dovoleno uvažovat, že dvě souběžná svodidla mají úroveň zadržení o jednu třídu vyšší, než
jedno samostatné svodidlo.

8.3 Požadavky na konstrukce podporující svodidlo
Při dimenzování svodidla i konstrukcí svodidlo podporujících je třeba postupovat s cílem
zamezit zřícem svodidla (nebo jeho částí) z mostu a zamezit poškození nosné konstrukce
mostu i při těžkém nárazu do svodidla. Těžký náraz reprezentují síly 500 kN a 1000 kN
uvedené v čl. 1.2.3.8 TP 114.
Pokud je svodidlo opřeno o nosnou konstrukci nebo podpěru mostu či portálu, nebo pokud je
její součástí - viz obr. 6.2, tvoří zatížení svodidla a tím i nosné konstrukce nebo podpěry v
souladu s čl. 1.2.3.8 TP 114 síla 500 kN ve směru kolmém na směr jízdy vozidla a síla
1000 kN působící ve směru jízdy vozidla. Podélná síla 1000 kN se uplatní pouze na začátek a
konec nosné konstrukce, pokud nejsou tyto konce vytvarovány do náběhu. Mostní podpěry je
třeba silou 1000 kN zatížit vždy, pokud se neprovede odpovědná analýza úbytku této síly
vlivem osazeného svodidla nebo tlumiče nárazu.
Pokud je svodidlo monoliticky spojeno s nosnou konstrukcí mostu dle obr. 6.3, postupuje se
následovně - viz obr. 6.4:
Průřez 1 svodidla se dimenzuje pouze na zatížení, které má přenést svodidlo, tj. na příčnou
silu 100 kN nebo 200 kN (vizčl. 1.2.3 TP 114).
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Průřezy 2 a 3 se dimenzují na příčnou sílu 500 kN (viz čl. 1.2.3.8 TP 114).
V průřezu 2 přitom smí dojít k přetržem výztuže od uvedeného zatížem. Tato úleva neplatí pro
průřez 3, který se má porušit vždy později, než průřez 2.
Pro průřez 2, tj. spojem mezi svodidlem a nosnou konstrukcí, postačí výztuž 5 0 R14 (10505)
na běžný metr svodidla (šířka průřezu 2 se předpokládá nejméně 0,65 m). Jako podélná výztuž
ve svodidle se doporučuje nejméně 6 0 R12 umístěných v horní polovině svodidla. Dilatační
spáry ve svodidle se doporučují provádět po větších vzdálenostech než po 12 m.
U mostů, jejichž okolí si vyžaduje zvýšenou ochranu (např. u mostů nad obytnou zástavbou),
se doporučuje provést přesnější výpočet.

8.4 Schvalování a dodávání betonových svodidel
Schvalování a posuzovám shody betonových svodidel se provádí podle TP 129 „Zkoušení a
schvalování svodidel“. Svodidlo, které splňuje prEN 1317-5 a ČSN EN 1317-2 má právo být
označeno značkou CE.
U prefabrikovaného betonového svodidla musí být každý dílec opatřen identifikační značkou
výrobce a číslicemi, vyznačujícími čtvrtletí a rok výroby. Označení musí být trvalého
charakteru. Identifikační značkuje výrobce povinen sdělit MDS.
U monolitického betonového svodidla posuvného musí být obdobná značka nejméně na
každých 8 m svodidla.
Dodavatel betonového svodidla je povinen objednateli předložit údaje potřebné k použití
svodidla (pro zpracovám dokumentace, pro osazem i údržbu).
Základní údaje jsou dle odrážky f) čl. 2.2.1.2 a čl. 2.2.2.2 TP 129 uváděny v „přehledném listu
pro navrhování“, který je součástí žádosti o schválem (nebo povolení) svodidla.
Další údaje a detaily uvádí výrobce ve svých Technických podmínkách (dle čl. 2.2.1.7 a čl.
2.2.2.7 TP 129 je výrobce nebo dovozce povinen takové technické podmínky zpracovat a
předložit je MDS). V těchto technických podmínkách musí být mimo jiné uvedeny návrhové
parametry svodidla, přehledné výkresy tvarů a nosného systému všech vyráběných typů včetně
náběhových dílců (pokud jsou nabízeny průchozí dílce musí být jejich tvar a nosný systém
uvedeny rovněž), zámků apod. V technických podmínkách výrobce uvede i detaily řešící
dilataci svodidla u mostních závěrů, požadavky na montáž (např. vůli v zámcích, aby byla
umožněna tepelná dilatace svodidla, jeho výměna apod.)
Uvedeny musí být i požadavky na údržbu svodidla a u monolitického posuvného svodidla i
způsob opravy při zničení části svodidla nárazem.
Mimo to je dodavatel prefabrikovaného svodidla povinen předložit doklad o vydaném
Prohlášení o shodě a na vyžádání i Certifikát výrobku dle Zákona č. 22/97 Sb. ve znění Zákona
č. 71/00 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a č. 81/99 Sb.
Dodavatel monolitického betonového svodidla je povinen předložit doklad o vydaném
Prohlášení o shodě na beton, nebetonový nosný systém (např. lana), event, na další
komponenty.
Nejmenší rozsah potřebných údajů, které je dodavatel svodidla povinen sdělit žadateli, je tento:
- Rozměry příčného řezu a u prefabrikovaných svodidel délky a tvar jednotlivých dílců (i dílců
krajních náběhových a průchozích, jsou-li nabízeny), třída a kvalita betonu (sap).
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- Způsob spojování jednotlivých dílců a u monolitického svodidla posuvného materiál nosného
systému.
- Postup montáže a demontáže (vůle v zámcích z důvodu tepelné dilatace).
- Způsob osazem (u kotvených svodidel požadavky na podporující konstrukci, do které se má
svodidlo kotvit).
- Návrhové parametry (nejvyšší úroveň zadržení, příčná deformace a minimální délka svodidla
pro tuto úroveň zadržem). Jsou-li uváděny návrhové parametry svodidla pro nižší úrovně
zadržení, je dovoleno příčné deformace a minimáku délky svodidla stanovit výpočtem, event,
odborným odhadem. U svodidla určeného k osazem na mostech se uvedou reakce svodidla na
podporující konstrukci.

9 Betonové svodidlo na silnicích
9.1 Umístění svodidla v příčném řezu
9.1.1 Všeobecně
Pro výšku svodidla platí kap. 5.
Betonová svodidla se osazují v souvislosti s volnou šířkou silnice (s výjimkou místních
komunikací s dovolenou rychlostí do 60 km/h) tak, že spodní šikmá část svodidla šířky 0,18 m
smí zasahovat do volné šířky. To je limitní poloha. Pokud je to možné, z hlediska bezpečnosti
se doporučuje, aby se svodidla osazovala dál od volné šířky. Toto posunutí svodidla nemá vliv
na šířku nezpevněné krajnice am středního dělicího pásu, které stejně jako celé šířkové
uspořádám silnice zůstávají v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 bez ohledu na polohu
svodidla a jeho úroveň zadržem.
U místních komunikací s dovolenou rychlostí do 60 km/h smí v souladu s ČSN 73 6110
zasahovat betonové svodidlo do volné šířky až 0,50 m - viz obr. 9 a 11.
Z hlediska svislosti musí být betonové svodidlo vždy osazeno tak, aby jeho nájezdová strana
odpovídala požadavku na tvar příčného řezu svodidla (tzv. tvaru „New Jersey“). V případě
příčného sklonu zpevněm pod svodidlem musí být proto ve stejném sklonu upravena dosedací
plocha svodidla.
Pro umístění svodidla na zvýšenou obrubu a pro vzdálenost líce svodidla od této obruby platí
zásada, že při vzdálenosti líce svodidla od obruby méně než 1,40 m musí být součet výšky
obruby a svislého soklu svodidla nejvýše 90 mm - viz obr. 11.2. Důvodem tohoto požadavku je
reálné nebezpečí převracem malých osobních vozidel, která by najela na obrubník, pak na sokl
a pak by totéž kolo stoupalo po spodním úkosu. Naklonění vozidla by bylo příliš velké. Při
vzdálenosti líce svodidla od obruby alespoň 1,40 m bude mít malé osobní vozidlo jedno kolo
na svodidle a druhé na obrubě.
Při osazem betonového svodidla na betonový rigol se požaduje, aby celková výška soklu
(hloubka rigolu + vlastní sokl svodidla) nepřesáhla llCmm. Možnost zvýšit výšku soklu z
90 mm až na 110 mm lze odůvodnit šířkou dna rigolu, šířkou běžných pneumatik osobních
vozidel a běžným úhlem nárazu. Toto řešení je však z bezpečnostního hlediska méně vhodné a
navíc vyžaduje snížení soklu svodidla až na 20 mm (při hloubce rigolu 90 mm).
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Z bezpečnostního hlediska je vhodnější osazení svodidla v kombinaci se štěrbinovou troubou viz obr. 9.
Mezní odchylky polohy a rovinatosti svodidla při osazování - viz či. 11.

9.1.2 Umístění svodidla na krajnici
Umístění svodidla v příčném řezu na krajnici uvádí obr. 9.
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Obrázek 9 - Umístění betonového svodidla na krajnici
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Betonové svodidlo je dovoleno osazovat na zvýšenou obrubu, avšak pouze tak, že tato obruba
lícuje s okrajem svodidla a celková výška obruby a soklu svodidla je 60 - 90 mm. Za tím
účelem se svodidlo vyrábí nižší a to tak, že o výšku obruby se sníží běžně vyráběná výška
soklu. Minimální výška takto sníženého soklu musí být z výrobních důvodů alespoň 20 mm. Z
toho plyne, že nejvyšší obruba, na kterou je možno osadit betonové svodidlo je 70 mm.
Doporučuje se, aby výška obruby byla 40 - 50 mm a výška sníženého soklu svodidla 30 40 mm. Obruba nemá předstupovat před svodidlo. Pokud by (v odůvodněných případech)
obruba předstupovala před svodidlo, je třeba dodržet zásadu uvedenou v čl 9 1 1 a v
obr. 11.2.
Sklon nezpevněné krajnice lze v souvislosti s betonovým svodidlem provést několika způsoby viz obr. 10.
Volba vhodného způsobu uložem svodidla a sklonu nezpevněné krajnice závisí na odvodnění
komunikace a na jejím příčnám sklonu. Pokud je příčný sklon vozovky ke svodidlu, je vhodné
provést v normovém sklonu i nezpevněnou krajnici, aby voda mohla odvodňovacími otvory ve
svodidle odtéct. Samotné svodidly může být v takovém případě osazeno na vodorovném
nesouvislém zpěvném (v tom případě se spodní hrana svodidla neupravuje), nebo na
nesouvislém zpěvném, které je ve stejném sklonu jako krajnice (v tom případě se spodní hrana
svodidla „seřízne“ do požadovaného sklonu).
Při osazení svodidla na souvislé zpevnění se příčný sklon zpevnění provádí obvykle stejný jako
příčný sklon vozovky, nejméně však 0,5 %.
zpevněni se provede

NA SlftKU BĚŽNĚ krajnice
AVŠAK MIN. 200

NĽAAJVIbU: ZPEVNĚNI

Obrázek 10 - Zpěvném pod betonovými svodidly na krajnici

9.1.3 Umístění oboustranného svodidla ve středním dělicím pásu
Umístění oboustranného svodidla v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 11.
U silnic s výjimkou místních komunikací se z důvodů bezpečnosti doporučuje osazovat
svodidlo do osy středního dělicího pásu. Z důvodů rozhledu jc dovoleno svodidlo posunout až
do limitní polohy dle obr. 11.1.
U místních komunikací je dovoleno osadit svodidlo rovněž až do limitní polohy, z
bezpečnostních důvodů se však doporučuje limitní polohu nevyužívat - viz obr. 11.3. Pokud
jde o výšku obruby a vzdálenosti líce svodidla od ní, platí čl. 9.1.1 a obr. 11.2.
U skloněných středních dělicích pásů je dovoleno oboustranné svodidlo osadit nejvýše do
sklonu 4 /ó. Důvodem je požadavek, aby výška svislého soklu byla nejméně 60 mm a nejvýše
90 mm. Při větších sklonech se použijí dvě svodidla (jednostranná nebo oboustranná). Rozsah
zpevnění (to muže být souvislé i nesouvislé dle čl. 7.2 a 7.3) je patrný z obr. 11.
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S>03CLA NITÍM) OSAOIT SVISLE

SOUVISLÉ NEBO
NESOUMSU ZPEVfťNÍ

VAX <X
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SftXA STlt DÉL PASU

1
. SŔKA STŔ. DÉL PASU
------------------------------------------7
/

x SŔKA STŔ. DÉL PASU

Z.
✓

J

/

•c 1400

1400

A

■PftEJZDNÝ
NEBO ODRAZNÝ
06RU8N1K

\

(DOPORUČUJE SE. POKUD JE TO UOZNř.
OSADIT SVOOCLO OJU. CO VOĽNE SJÄKY.
NEJLÉPE DO OSY)

Obrázek 11 - Umístění betonového svodidla ve středním dělicím pásu

9.1.4 Umístění dvou svodidel ve středním dělicím pásu - bez zásypu
Umístění dvou jednostranných (nebo oboustranných) svodidel bez zásypu v příčném
řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 12.
Posunutí svodidel dál od volné šířky není omezeno, doporučuje se však, aby mezi svodidly
zůstala mezera alespoň 0,40 m.
Skloněné střední dělicí pásy se doporučuje v jednom sklonu provádět do sklonu 10%. Při
větším sklonu se provede ve středním dělicím pásu výškový odskok. Má-li výškový odskok
sklon strmější než 1:1 a převýšení alespoň 0,60 m, je dovoleno od svodidla na nižší straně
upustit.
Rozsah zpevnění (to může být souvislé i nesouvislé dle čl. 7.2 a 7.3) je patrný z obr. 12.
Zpevnění má sahat nejméně 0,20 m za rub svodidla.
Přechod dvou betonových svodidel na jedno oboustranné se provádí dvěma základními
způsoby. Plynulým napojením v každém směru, což vyžaduje použití nejméně jednoho
atypického dílce, nebo pouhým přesahem - viz obr. 12. Z hlediska směrového vedení
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betonových svodidel se doporučuje provádět odklony nejméně 1:20, je-li to možné až 1:40.
svcoeo

NUTNO

OSADIT SMSLE

1

A Trp. Dd£C, DL—*000

NENÍ NUTNO OSADIT
NAflíHOVÝ CUL

Obrázek 12 - Umístění dvou betonových svodidel ve středním dělicím pásu

9.1.5Umístění dvou svodidel ve středním dělicím pásu - se zásypem
Umístění dvou jednostranných (nebo oboustranných) svodidel se zásypem v příčném
řezu ve středním dělícím pásu uvádí obr. 13.
Posunuti svodidla dál od volné šířky není omezeno, doporučuje se však, aby líc svodidla
(spodm sok ) byl v urovm volné šířky. Důvodem je potřeba co největší šířky zásypu, protože v
případě těžkého narazu je pravděpodobnější, že se vozidlo nepřevrátí do protisměru, ale
zůstane ležet na zásypu.
Skloněné střední dělicí pásy se doporučuje v jednom sklonu provádět do sklonu 10%. Při
větším sklonu se provádí ve středním dělicím pásu výškový odskok. Na obr. 13 jsou uvedenv
príklady resem pn výškovém rozdílu jízdních směrů. Konkrétní případy řeší projektant.
Svodidla se kladou vždy na zpevněný podklad (zpevnění může být souvislé i nesouvislé dle čl.
3 ' kl tCry ^ Sa^at nejménž 0,20 m za rub svodidla. Důvodem je potřeba zajistit příčný
posuv Mícho systému ph nárazu (systém dvou svodidel s vnitřním zásypem není tak tuhý jak
se na prvn. pohled jevu u nárazu tíiSich než TB 42 - viz ČSN EN 1317-2, bývá posun celého
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systému několik desítek cm).
Přechod dvou betonových svodidel na jedno oboustranné se provádí stejně jak je uvedeno na
obr. 12. Lze provést i přechod pomocí běžného přesahu svodidel. Mezera se zasype zeminou
včetně části oboustranného svodidla, které zabíhá mezi dvě jednostranná.
SVOOtOO NUTNO OSAOT SVISU

ŠÍŘKA SIŘ. DČL PÁSU

POHYB VOOY

WIN. 200

SŔKA STŔ. DĚL PASU

SŔKA STŔ. OÉL PASU
VOLNA SŔKA UK

VOLNA SŔKA UK

NEZPtVNÉNO PRO ZAJŠTÍNl
ROŠTU VEGETACE A ODTOKU VOOY
SŔKA STŔ. DĚL PASU

SŔKA STŔ. DĚL PASU

Obrázek 1 j - Umístění dvou betonových svodidel se zásypem ve středním dělicím pásu

9.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Betonové svodidlo má obecně plnou účinnost tam, kde má potřebnou výšku. Vzhledem k
tomu, že na začátku a na konci se osazuje náběhový dü, bere se plná účinnost od druhého dflu
(u čtyřmetrových dílů je tedy plná účinnost 4 m za začátkem svodidla). U monolitického
svodidla, které má řezané spáry, je plná účinnost u první řezané spáry, avšak nejméně 4 m za
začátkem svodidla.
Minimální délka svodidla je pro každý typ uvedena v „přehledném listu pro navrhování". Tato
délka vychází z požadavku stability, aby se svodidlo při požadované úrovni zadržení
nepřevrátilo. Jde tedy o délku úseku včetně náběhových dílů.
Existuje však ještě jeden aspekt, který ovlivňuje minimální délku betonového svodidla. Je to
dynamický „třesk" při těžkém nárazu, jehož výsledkem může být „létání“ betonových dílců po
vozovce.
Proto se jako absolutní minimum pro prefabrikované betonové svodidlo posuvné stanovuje
délka 16 m (včetně náběhových dílů). Tato hodnota neplatí pro kotvené svodidlo, pro které se
minimální délka nestanovuje.
Pokud má betonové svodidlo na jednom konci omezenu možnost převrácení (např. přechodem

19

TP 139

BETONOVÉ SVODIDLO

na ocelové svodidlo přímým napojením), je dovoleno minimální délku svodidla zkrátit až na
polovinu, avšak ne méně než na 16 m.

9.3 Svodidlo před překážkou nebo jiným místem nebezpečí (horské vpuste,
propustky)
Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, rozhodne se na základě příslušných ČSN,
požadavků státních orgánů, event, jiných odůvodněných požadavků. Požadovanou úroveň
zadržem svodidla určují TP 114.
O délce svodidla před překážkou rozhodují půdorysné rozměry překážky nebo místa
nebezpečí.
/
Nejmenší délka svodidla před překážkou je 24 m (včetně náběhového dílu) - viz obr. 14.
Nejmenší délka svodidla za překážkou je u silnic směrové^ rozdělených 12 m (včetně
náběhového dOu) a u silnic směrově nerozdělených 24 m. Minimální délka svodidla dle čl. 9.2
tím není dotčena.

smicE suérovC rozdClené

SILNICE SMÉROVÉ nerozdělené

DÉLKA PŔEKXZky

DÉLKA PŘEKÁŽKY

AVŠAK MN. 4 m

AVŠAK UIN. 4 m

UIN. 40 m

UIN. 52

Obrázek 14 - Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí
Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku
těsně před svodidlem - viz obr. 15, 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.
JÉ-U PftEXAZXA V TOUTO PROSTORU,
pRekAZka
(UlSTO NEBEZPEČÍ)

o oporuůj je se u dálnic a rychlostních

KOMUNIKACI ZVAZlT OPRAVY OCE TEXTU

UC SVOOIDLA
AZ 200 m

Obrázek 15 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem.
je-li za svodidlem zpevněná plocha
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Vzdálenost svodidla od překážky závisí na typu překážky - viz obr. 16.
Mezi svodidlem a překážkou, kterou je třeba chránit (např. finančně nákladné zařízem), musí
být mezera nejméně velikosti příčné deformace pro vyžadovanou úroveň zadržem.
Mezi svodidlem a překážkou, kterou není třeba chránit, se mezera nevyžaduje. V tomto
případě se chrám provoz před nárazem do překážky a ten je chráněn samotným tvarem „New
Jersey“ „nájezdové“ strany svodidla. Takovou překážkou jsou např. mostní podpěry a podpěry
portálů překračující silnici, které musí být nadimenzovány v souladu s čl. 2.2.2 na silové
zatížem dle čl. 1.2.3.8 TP 114. Betonové svodidlo tak může být v odůvodněných případech i
součástí samotné podpěry těchto konstrukcí - viz obr. 16. Překážkou, kterou není třeba
chránit, jsou i osvětlovací stožáry a podpěry poloportálů, takže svodidlo může spodní částí
přiléhat až k nim. Pokud to vsak šířkové poměry umožní, z důvodů „změkčení“ svodidla se
doporučuje mezeru mezi svodidlem a překážkou, kterou není třeba chránit, provést.
Osvětlovací stožáry není dovoleno kotvit shora do betonových svodidel, u silnic s dovolenou
rychlostí do 60 km/h je však dovoleno svodidlo přemšit a stožár osadit tak, že čela svodidla
přiléhají ke stožáru -viz obr. 16.
_
\
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 konec překážky
(u silnic směrově nerozdělených).
Aby nebylo třeba začátek a konec souvislé překážky chránit svodidlem, doporučuje se
zakomponovám do terénu (odklon, event, výškový náběh), nebo vytvarovám líce překážky do
tvaru „New Jersey“ + koncový odklon nebo výškový náběh.
PftEKAZKA. KTERÁ
nevyžaduje ochranu

SUl BÝT BEZ UEZERY

NAPft. UOSTNl POOPERA
- v ooůvconEných případech

MIN. 100

SUl BÝT BfZ ueZERY

mm*
UOSTNl PlUft
MIN. 100

pf-

PŔEXA2XA. KTERÁ _
VYZACKJwE ochranu

i-*PftEXAZXA. KTERÁ

OSVĚTLOVACÍ STOZAfi

—s.

NEVYŽADUJE OCHRANU

'

NAP ft. OSVťTEOVAd STOŽÁR

U SHNIC S DOVOLENOU ^
RYCHLOSTI DO 60 Iot/Ti

- Vt STÍSNĚNÍCH pokerech

PŔICnA DEFORMACE SVOOlOLA

Obrázek 16 - Vzdálenost betonového svodidla od překážky
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U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi svodidly menší než 40 m, se
doporučuje svodidlo nepřerušovat (přerušením se zde rozumí konec a opětovný začátek
svodidla).

9.4 Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu
Nejběžnějšími překážkami ve středním dělicím pásu jsou podpěry mostů, podpěry portálů pro
značky, event, jiné konstrukce silničního vybavem.
Podpěry mostů a portálů překračujících silnici musí být navrženy v souladu s čl. 2.2.2 TP 114.
Vzdálenost svodidla od překážky se stanovuje dle čl. 9.3.

9.5 Začátek a konec svodidla, průchod svodidlem, odvodňovací otvory
Začátek a konec svodidla musí být z důvodů bezpečnosti vždy opatřen výškovým náběhem ve
sklonu 1:3 nebo mírnějším.

T-

U prefabrikovaných a monolitických svodidel s řezanými spárami se náběh provádí v jednom
dílci (tzv. náběhový díl) - viz obr. 17.
Náběhový díl se provádí vždy v délce 4 m (při délce
dílců 2 m by musel být náběh vytvořen ze dvou
dílců). U monolitického svodidla krátkého úseku
(např. u mostní podpěry je-li svodidlo její součástí) se
4000
provede náběh ve sklonu 1:3.
Obrázek 17 - Náběhový díl betonového svodidla
Pro umožnění průchodu svodidlem bez jeho přerušení se provádí průchozí dílec - viz obr. 18.
Minimální délka dílce je 4 m. Pro jednodušší průchod je možno ve svodidle ve výšce 0,25 0,28 m provést „nášlapku“.
SKLON 1:3 U SVCaOLA VÝSKY 0.80 m
1:2.5 NEBO UlRNgjä U SVODIDLA VÝSKY 1.2 m

Obrázek 18 - Průchozí díl betonového svodidla
Zatímco náběhové dílce se obvykle osazují při nárazových zkouškách, není to však podmínkou,
průchozí dílce se při nárazových zkouškách neosazují, požadavky čl. 6 na minimální únosnost v
tahu je však třeba dodržet.
Betonové svodidlo se podle potřeby provádí buď s odvodňovacími otvory nebo bez nich.
Odvodňovací otvory se obvykle provádí tři na délku 4 m (vzdálenost mezi otvory je cca
1,30 m). Šířka otvorů v dosedací ploše je 300 mm. Výška otvorů musí být nejméně 60 mm
(doporučuje se 80 mm). Pouze snižuje-li se dolní sokl svodidla pro osazení na obrubu, je
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dovoleno snížit výšku odvodňovacích otvorů až na 40 mm (i v těchto případech smí být výška
otvorů až 80 mm).

9.6 Svodidlo u tísňové hlásky
Dle platných norem není tísňová hláska překážkou, před kterou má být osazeno svodidlo z
důvodu ochrany provozu před nárazem do ní.
Tísňová hláska se chrání (dle ŘSD ČR) z důvodu její částečné ochrany před zničením (ani
betonové svodidlo však nezabrání zničem tísňové hlásky, protože jeho příčná deformace při
nárazu nákladním vozidlem může být několik desítek cm i víc než metr).
Vzdálenost líce svodidla od tísňové hlásky má být nejméněf 1 m. Svodidlo se u tísňové hlásky
přeruší a upraví tak, aby přístup k hlásce měl v nejužším místě šířku min. Im. V místě samotné
hlásky musí zůstat volný prostor za hláskou (za hláskou ve směru kolmém na směr jízdy)
nejméně 1 m.
x
U silnic směrově rozdělených se postupuje podle obr. 19.
U silnic směrově nerozdělených se postupuje podle obr. 20.
Pokud se svodidlo zřizuje jen pro ochranu tísňové hlásky (to znamená, že před a za hláskou
nepokračuje), zadní (odkloněné) svodidlo se neosazuje a délka svodidla před a za hláskou se
provede podle čl. 9.3.
NAefHOVÝ Dli
NENÍ NUTNO OSADU

UIN. 20 m

Obrázek 19 - Betonové svodidlo u tísňové hlásky - silnice směrově rozdělené
NABÉHOVÝ Dli
NENl NUTNO OSADU

NÁBĚHOVÝ OH

UIN. 20 m

Obrázek 20 - Betonové svodidlo u tísňové hlásky - silnice směrově nerozdělené
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9.7 Přerušení svodidla
Přerušením svodidla je zde míněna taková úprava svodidla, která zajistí v každém místě silnice
jeho plnou účinnost. Takovým přerušením není ukončem svodidla před odbočující silnicí a jeho
opětovný začátek za ní.
Má-li být svodidlo přerušeno (např. kvůli veřejnému provozu chodců nebo cyklistů), provede
se úprava dle obr. 21. Tato úprava vychází z požadavku, aby v každém místě byla zajištěna
úroveň zadržení, pro kterou se svodidlo zřizuje.
U přípojem vedlejší silnice, účelové komunikace, u sjezdů na sousedm pozemky apod. (pokud
zde musí být svodidlo např. z důvodu vysokého násypu) se svodidlo ukončí a za připojením
opět začne. Na konci a na začátku svodidla se osadí náběhový dfl.
V místě únikových otvorů u protihlukových stěn se svodidlo nepřerušuje.

NÁBÍHOVÝ OIL

^

NENÍ NUTNO OSADIT

NÁBĚHOVÝ Oft.
PftECHOO
PftESAH V PLNE
UIN. 24 m

Obrázek 21 - Přerušem betonového svodidla - přechod pro chodce
U připojení vedlejší silnice, účelové komunikace, u sjezdů na sousedm pozemky apod. (pokud
zde musí být svodidlo např. z důvodu vysokého násypu) se svodidlo ukončí a za připojením
opět začne. Na konci a na začátku svodidla se osadí náběhový díl.
V místě únikových otvorů u protihlukových stěn se svodidlo nepřerušuje.

9.8 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 třeba protihlukovou stěnu chránit) - viz obr. 16.
Pokud je protihluková stěna uzpůsobena jako záchytné zařízení (např. souvislá stěna z betonu,
oceli či jiného materiálu s přiměřeně rovným povrchem, nebo tvaru „New Jersey“ schopná
odolat alespoň nárazu osobního vozidla), neosazuje se před ní svodidlo. Nebezpečným místem
vyžadujícím osazem svodidla jsou u takové stěny začátek a konec (pokud nejsou vhodným
způsobem odkloněny do terénu).
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9.9 Svodidlo u odbočovacích ramp
Je-li třeba svodidlo osadit u odbočovací rampy a v jazyku křižovatky není překážka, postupuje
se zcela běžně dle platných norem a předpisů.
Je-li v jazyku křižovatky překážka, postupuje se podle či. 9.3. Při menší vzdálenosti je třeba
navrhnout kombinaci svodidla se zemni úpravou, použít jiný druh svodidla, nebo tlumič nárazu.
Příklad kombinace betonového svodidla se zemm úpravou je vykreslen např. ve VL 3 Křižovatky, dodatek Č. 1 z roku 2000. V případě zemního tělesa výšky alespoň 1,20 m lze od
osazem svodidla upustit.

9.10 Svodidlo na přejezdech středních dělicích pásů
Na přejezdy středních dělicích pásů se používá betonové nebo lanové svodidlo.
Případ, kdy ve středním dělicím pásu probíhá ocelové svodidlo'a na přejezd se osadí betonové
svodidlo, je řešen v TP 128, čl. 7.4.4.
Případ, kdy ve středním dělicím pásu probíhá lanové svodidlo a na přejezd se osadí betonové
svodidlo, je řešen vTP 106, čl. 8.5.2.
Případ, kdy ve středním dělicím pásu probíhá betonové svodidlo a na přejezd se osadí lanové
svodidlo, se řeší podle TP 106, čl. 11.
Případ, kdy ve středním dělicím pásu probíhá betonové svodidlo a na přejezd se osadí rovněž
betonové svodidlo, se řeší následujícími způsoby:
- Prostým položením prefabrikovaného svodidla úhlopříčně, probíhá-li ve středním dělicím
pásu jedno oboustranné svodidlo - viz obr. 22.
- Položením prefabrikovaného svodidla mezi dvě jednostranná - viz obr. 23.1.
- Položením prefabrikovaného svodidla úhlopříčně - viz obr. 23.2.
- Přímým napojením prefabrikovaného svodidla na přejezdu na jedno betonové svodidlo - viz
obr. 24.1.
- Přímým napojením prefabrikovaného svodidla na dvě jednostranná svodidla (pomocí
atypického dílce) - viz obr. 24.2.

Obrázek 22 - Přejezd středního dělicího pásu - úhlopříčně osazem beton, svodidla
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Obrázek 23 - Přejezd středního dělicího pásu - osazení beton, svodidla mezi dvě jednostranná
- úhlopříčně osazení beton, svodidla
1

2
PO OOSTRANĎd BETONOVÉHO SVODIDLA
NA PŘEJEZDU. SE NA KONCE STŘEDOVÉHO
SVODIDLA PftPOU NA8ÉHOVÝ OIL

Obrázek 24 - Přejezd středního dělicího pásu - přímé nápojem beton, svodidel

10 Betonové svodidlo na mostech
10.1 Umístění svodidla v příčném řezu
10.1.1 Všeobecně
Na vnější okraj mostu je dovoleno osadit pouze takové betonové svodidlo (volně uložené,
kotvené nebo monolitické), kterým probíhá nepřerušená výztuž nebo lana; popřípadě se
použije jiný systém, který zabrání pádu svodidla z mostu. Je třeba zabránit pádu z mostu nejen
jednotlivých dílců, nýbrž i jeho částí. Z toho důvodu musí být svodidlo použité na vnějším
okraji mostu vyztuženo.
Např. betonové svodidlo s tyčí je vhodné k použití na okraje mostů, pokud je vyztuženo
(ocelová tyč je umístěna blízko hornímu okraji svodidla, proto musí být svodidlo vyztuženo).
Betonové svodidlo s volným zámkem běžně osazované na silnicích není dovoleno osadit na
volný okraj mostu, pokud se neprovedou opatřem, která zabrání možnému pádu dílců z mostu
a pokud se dílce nevyztuží. U betonových svodidel kombinovaných (spodní betonová část +
ocelové madlo) lze zamezit možnosti spadnutí dílce z mostu spojením dílů madla, schopným
přenést alespoň 90 % tahové únosnosti nepřerušeného madla.
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Provádí-li se na vnějším okraji mostů svodidlo monoliticky spojené s nosnou konstrukcí, je
třeba dodržet požadavky uvedené v čl. 7.3 a 8.3.
Nejčastěji používaná řešení okraje mostů s betonovými svodidly jsou uvedena na obr. 25.
Obr. 25.1 ukazuje betonové svodidlo monoliticky spojené s nosnou konstrukcí. Z hlediska
osádky vozidla, které do takového svodidla narazí jde o nejtvrdší svodidlo, při kterém dochází
k odražem vozidla do jízdního pruhu. Dimenzování viz čl. 8.3.
Obr. 25.2 ukazuje betonové svodidlo kotvené do nosné konstrukce. Toto řešem odstraňuje
nedostatky předešlého svodidla. Podmínkou je, aby kotvy byly z dostatečně tažného materiálu
a aby bylo vhodným řešením umožněno kotvě se „vodorovně posunout“.
Obr. 25.3 - 25.5 ukazují betonová svodidla volně položená, posuvná. Jde o „nejměkčí“ z
uvedených svodidel a přitom s možnou vysokou úrovní zadržení.

1

3

SVODIDLO POSUVNÉ. VOLNÉ
POLOZENÉ NA ftlMSU

SVODIDLO UCN0U71CXY SPOJENO
S NOSNOU KONSTRUKCI

4

í

2

SVODIDLO POSUVNÉ. VOLNÉ
POLOZENÉ NA VOZOVKU

SVODIDLO KOTVENÉ

5

SVODIDLO POSUVNÉ, VOLNÉ
POLOZENÉ NA ŔÍMSU

Obr. 25 Betonové svodidlo na okraji mostu - nejčastěji používaná řešem
Pokud se osazuje svodidlo dle obr. 25.3, 25.4 a 25.5, je třeba jej osadit s takovými vůlemi v
zámcích, aby svodidlo bylo schopno reagovat na teplotní změny. Velikost vůle stanovuje ve
svých technických podmínkách výrobce svodidla jako požadavek na montáž svodidla.
Pro umístěm svodidla na zvýšenou obrubu a pro vzdálenost líce svodidla od této obruby platí
zásady uvedené v čl. 9.1.1.
V případě odvodňovacího proužku u zvýšené obruby je dovoleno, aby celková výška soklu
(výška obruby v nejhlubším místě odvodňovacího proužku + vlastní sokl svodidla) byla až
110 mm - viz detail „A“ u obr. 26.1.
Pro zamezem „cestovám“ posuvných svodidel po římse (event, vozovce) vlivem dynamických
vibrací mostu je možno omezit tento druh pohybu osazením zejména krajních dílců na
dodatečně osazené tmy.
Průměr trnů může být nejvýše 8 mm a nemají vyčnívat nad povrch římsy nebo vozovky více
než 25 mm (doporučeno 15 mm). Otvor v dosedací ploše svodidla se provede 0 30 mm,
hloubky 40 mm.
Do svodidla je možno otvory pro tmy provést ve výrobně, nebo dodatečně na stavbě.
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Tmy se osadí do vyvrtaných otvorů dodatečně do římsy (event, vozovky) podle polohy otvorů
v dosedací ploše svodidla. Tmy nezabrání posunu svodidla při nárazu, proto nejsou
považovány za kotvem.
v
Počet trnů na délku svodidla není stanoven. Doporučuje se osazovat 1 tm na približne 8 m
délky svodidla a zejména pak v oblasti dilatací.

10.1.2 Umístění svodidla na vnějším okraji mostu
Umístění betonových svodidel na okraji mostů je vykresleno na obr. 26.
Platí, že betonové svodidlo smí svou spodní částí šířky 0,18 m zasahovat do volné šffky. Pokud
je však svodidlo osazeno před a za mostem tak, že líc svodidla je na hranici volné šířky, osadí
se tak i svodidlo na mostě (doporučuje se stejná poloha svodidla na mostě i na silnici). Na oty\
26.1 a 26.4 jsou uvedeny dvě polohy svodidla vzhledem k volné šířce. Je na projektantovi a
investorovi, které řešem zvolí.
v,
Obr. 26.1 znázorňuje betonové svodidlo posuvné, volně položené na rímsu. Za svodidlem
nemusí být římsa široká jako je příčná deformace svodidla pro danou úroveň zadržem, ale
postačí šířka 0,3 m." V případě ochrany cenné překážky (např. meteohlásky) však musí být mezi
svodidlem a touto překážkou mezera velikosti příčné deformace svodidla pro danou úroveň
zadrženi
Obr. 26.2 znázorňuje svodidlo kotvené. To může být přímo na okraji mostu. Vzhledem k
potřebě výztuže hlavně v oblasti kotvení je třeba, aby výška soklu svodidla byla co největší.
Přitom však celková výška soklu a obruby nesmí překročit 90 mm - viz detail B.

^ ,
Obr. 26.3 znázorňuje svodidlo monoliticky spojené s nosnou konstrukcí, dimenzování viz
čl. 8.3.
Obr. 26.4 znázorňuje svodidlo, za kterým je chodník a mostní zábradlí.
OCTAIL V S OOVOOŇOVACJW PROlZXEH

detajl

’b"

VONA SftXA
(možnost volby)

Obr. 26 Umístění betonového svodidla na okraji mostu
Pro řešení uvedená na obr. 26.1,2 a 4 se použiji betonová svodidla „schválená“, nebo „jiná“ dle
čl 1 1 4 TP 114. Svodidla dle obr. 26.3 se provádí jako „jiná“.
_
Z hlediska provádění jsou svodidla dle obr. 26.1 a 26.4 buď prefabrikovaná, nebo monolitická
s řezanými sparami, betonovaná do posuvného bednění. Svodidla dle obr. 26.2 se provádí
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pouze jako svodidla prefabrikovaná.

10.1.3 Umístění svodidla ve středním dělicím pásu
Umístění betonových svodidel ve středním dělicím pásuje vykresleno na obr. 27.
O umístěm svodidla v souvislosti s volnou šířkou platí stejná ustánovem jako v čl. 10.1.2.
Výška svodidel se řídí čl. 5.2.
Obr. 27.1-6 znázorňují řešení s jedním oboustranným betonovým svodidlem.
Při rozhodovám kam svodidlo umístit, je třeba respektovat zásady týkající se umístěm svodidla
na zvýšenou obrubu a vzdálenosti líce svodidla od této obruby, uvedené v čl. 9.1.1.
Je-li svodidlo umístěno dle obr. 27.1-4, je dovolena úleva ve výšce soklu na straně blíže k ose
středního dělicího pásu (viz detail). Výšku soklu je dovofeno v těchto případech snížit až na
nulu (max. výška soklu 90 mm tím není dotčena). Tím se umožní tato řešení realizovat,
protože svodidlo bude možno vyrobit v běžné formě (v opačnémgpřípadě by bylo třeba vyrobit
nesymetrické svodidlo, což běžná forma neumožňuje). Z bezpečnostního hlediska tato úleva
vede k větší bezpečnosti malých osobních vozidel při nárazu na tuto stranu svodidla.
Řešem dle obr. 27.5 je dovoleno použít jen při šířce středního dělicího pásu alespoň 3,50 m.
Řešení dle obr. 27.6 (vzhledem k bezřímsovém svršku) je dovoleno použít vždy.
Obr. 27.7-9 znázorňují řešem s dvěma jednostrannými betonovými svodidly (lze použít i dvě
oboustranná svodidla).
Z hlediska šířkového uspořádání se dává přednost poloze líce svodidla na hranici volné šířkv
dle obr. 27.8.
U středních dělicích pásů, při šířce zrcadla (mezery mezi římsami) větší než 250 mm, se tato
šířka buď překrývá ŽB deskou, nebo ocelovým roštem (dle Vzorových listů mostů), nebo se
provádí plotové nástavce proti přelézám celkové výšky do 1,60 m

10.2 Pokračování svodidla mimo most
10.2.1 Svodidlo pokračuje mimo most
Pokračuje-li svodidlo mimo most, žádné zvláštní úpravy se neprovádí.
Pokud je na mostě za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem
nepřerušuje, na žádost investora však lze do těchto míst osadit průchozí díly.
Pokud je na mostě za svodidlem veřejný chodník, který mimo most nepokračuje, svodidlo se
přeruší dle obr. 21 (směrový odklon svodidla začíná nejdříve 12 m za mostem).
Výšková změna svodidla (pokud se např. na silnici osazuje nižší svodidlo) se provede kdekoliv
mimo most plynulým přechodem.
Přechod z betonového svodidla na ocelové nebo lanové svodidlo se provede kdekoliv mimo
most.
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Obr. 27 Umístční betonového svodidla ve středním dělicím pásu
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10.2.2 Svodidlo nepokračuje mimo most
V takovém případě se svodidlo provede podle obr. 28, bez ohledu na to, zda je nebo není na
mostě chodník. Platí to pro silnice směrově rozdělené i nerozdělené. Na obrázku uvedené
přesahy v délce 12 m mimo most jsou minimální a uplatní se pouze u nízkých a krátkých
mostů, kde charakter překážky netvoří velké nebezpečí pro vozidla nebo kde není nebezpečí
poškozem chráněného okolí dle TP 114. U mostů, které překračují železnici, silnici apod. je
třeba se na svodidlo před mostem dívat jako na svodidlo před místem nebezpečí a pro délku
svodidla použit čl. 9.3. O konkrétní délce přesahu rozhodne projektant.
Doporučuje se použit stejnou výšku svodidla na mostě i u přesahů mimo most, v opačném
případě je třeba provést výškový přechod plynule (ve sklonu 1:3), nikoliv skokem.
POHLED

obr. 28 Svodidlo nepokračuje mimo most

10.3 Svodidlo u protihlukové stěny
Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje
požadavek na úroveň zadržení dle stávajících norem a předpisů a max. příčná deformace
svodidla pro tuto úroveň (líc protihlukové stěny se osadí o hodnotu příčné deformace za rub
betonového svodidla).
Při vyšších protihlukových stěnách (cca nad 2 m) se doporučuje brát zřetel na možné vykloněm
korby nákladního automobilu a vzdálenost zvětšit v závislosti na materiálu protihlukové stěny
(přibližně o 0,20 až 0,30 m na každý 1 m výšky stěny).
V souladu s TP 114 se nedoporučuje osazovat protihlukové stěny na betonová svodidla
(pokud nejsou učiněna odpovídající opatřem, aby dflce protihlukové stěny nemohly po nárazu
padat z mostu).

10.4 Dilatační styk - elektricky neizolovaný
Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů.
V souladu s čl. 3.1.6 TP 114 je třeba i v místě dilatace svodidla zajistit přiměřenou únosnost
svodidla a svedení vozidla při nárazu.

31

BETONOVÉ SVODIDLO

TP 139

U svodidel monoliticky spojených s nosnou konstrukcí je únosnost svodidla v každém místě
stejná (vzduchová mezera mezi dvěma čely u mostního závěru je z hlediska únosnosti totéž,
jako dilatační spára téhož svodidla kdekoliv na mostě). Požaduje se zde pouze překrytí spáry
krycím plechem pro zajištění svedení vozidla. Pokud největší šířka spáry nepřekročí 60 mm je
dovoleno od překrytí upustit (šířka spáry mezi svodidly se měří 0,35 - 0,50 m nad patou
svodidla).
U ostatních typů betonových svodidel (volně uložených, kotvených, monolitických posuvných,
s madlem i bez madla) se doporučuje, aby pro dilatační pohyby ±30 mm byly přímo upraveny
zámky při zachování požadované minimální únosnosti v tahu nebetonových částí svodidla dle
čl. 6.
, v . v ,
Pro větší dilatační pohyby je dovoleno využít úlevu uvedenou v čl. 6. To znamena, ze je treba
zajistit propojení svodidel sousedících s dilatační spárou, např. podle obr. 29.
,
Svedení vozidla se zajistí překrytím dilatační mezery např. ocelovým plechem ve tvaru „New
Jersey“ - viz obr. 29 (na obr. 29 je vykreslen příklad elektricky izolovaného styku; při
elektricky neizolováném styku se neprovede potah PVC na krycí plech a neosadí se PE trouby, \
ale jen ocelové trouby). Překrytí spáry se vždy požaduje u svodidel volně položených a
monolitických posuvných, protože toto překrytí přispívá k jejich únosnosti. U svodidel
kotvených platí pro překrytí spáry stejné požadavky jako pro svodidla monoliticky spojena s
nosnou konstrukcí.
Má-li svodidlo madlo, je třeba oba konce madla nad mostním závěrem propojit převlečnou
manžetou. Při dUatačním pohybu do ±60 mm se na jednom konci manžety provede pevný
šroubovaný styk, na druhém konci pohyblivý styk pomocí oválných otvorů (pohyblivé styky
pomocí oválných otvorů mohou být na obou koncích). U větších dilatačních pohybů se
převlečná manžeta přišroubuje k madlu na jednom konci pevně a druhý konec zůstane volný
(přesah na volném konci má být při největším roztažení dUatační spáry alespoň 200 mm).
Detaily řešící dilataci svodidla u mostních závěrů konkrétních typů svodidel mají být součástí
technických podmínek výrobce - viz čl. 8.4.

10.5 Dilatační styk - elektricky izolovaný
10.5.1 Všeobecně, požadavky na materiál izolačního povlaku
V případě výskytu bludných proudů (viz TP 124) je jedním z opatření ochrany mostu
provedení elektricky izolovaného dilatačního styku.
Požadavky na materiál izolačního povlaku z PVC nebo epoxidových a polyesterových laminátů
(z důvodu ochrany proti bludným proudům) se stanovují následovně:
- nasákavost po 2 h varu
max. 0,2 %
- povrchový odpor (rczistivita)
min. 10 Q
- měrný vnitřní odpor (rezistivita)
min. 10 Qm *
- izolační odpor
min. 10 Q '

^
ČSN IEC 93
ČSN IEC 93
ČSN IEC 167

11 po kondicionování 96 h při 40 °C a 95 % relativní vlhkosti;
po kondicionovám 24 h ve vodě;
31 čtvercové elektrody z vodivé gumy, dl = 100 mm, zkouší se na vyříznutém vzorku s
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Z lamÍnátU’ delCtr°da S' 3 dle Přfl°hy B d‘e CSN IEC 93

,V0ře"a

lECléf Se m ZkUäebním ,ěleSe 5 Vrs,vou 2 PVC nebo 2 finálu, upnuto podle obr. 5B ČSN

Zhotovitel doložh že izolaíni styk neusazených dnů má odpor min. 50 kfi. Trvalý odpor nesmi
klesnout pod 5 kil (měří se na neosazeném dilatačním styku).

10.5.2 Příklad elektricky izolovaného dilatačního styku
Zásady uvedené v čl. 10.4 platí i pro izolovaný styk.
Jako izolant se nejčastěji používá PVC, nebo laminát. Požadavky na elektrický odpor izolantu
jsouuvedeny v čl. 10.5.1.
f
J
ľ
Odizolovat je třeba jak propojení mezi konci svodidel, tak plech pro překrytí spáry.
dÍlataCe betonového svodidla Pro dilatační p^hyb ± 200 mm je uveden na obr
29 Obdobné se postupuje při odlišných dilatačních pohybech. Při řešem je nutno ďodržet

- Je treba zajistit stabilitu ocelových (nebo umělohmotných) trub ve formě, aby při betonáži
nedošlo ke změně jejich polohy.
- Délka otvorů v čelech svodidel musí být taková, aby při největším roztažení dilatační spáry a
jednostrannému posunu spojovacích trub k jedné straně byly spojovací trouby zasunuty na
druhé straně alespoň 500 mm.
- Ocelové spojovací trubky se vsunou do HDPE trubek a jejich konce se zaslepí PE nebo PVC
materiálem, aby nemohlo dojít k vodivému spojem. Pokud se otvory v koncích svodidel wtvoří
zabetonováním plastových trubek, postačí i u izolovaného styku propojení pouze pomocí
ocelových trubek.
- Dílce svodidla (nebo části svodidla) se vyztuží v délce nejméně o 500 mm větší, než jsou
spojovací otvory. Výztuž má mít třmínky nejméně 0 8 mm po 100 mm. Zbývající části dílců
(nebo částí svodidla délky 4 m) se vyztuží stejnými třmínky po 200 - 250 mm. V případě
použití „dilatačních“ dílců délky 2 m se vyztuží celé dílce.
- Krycí plech má mít tl. nejméně 4 mm. Přesah na volném konci má být při největším roztažení
dilatační spáry alespoň 200 mm. Krycí plech má být i na části zadní strany svodidla.
- Krycí plech se přikotví ke svodidlu nejméně čtyřmi šrouby M 16 (materiál 5.6) u svodidla
výšky 0,80 m a šesti šrouby u svodidla (v části svodidla nad 0,80 m, kde je svodidlo užší
postačí šrouby Ml2) výšky 1,20 m.
- Celý krycí plech se opatří izolantem, nejméně však dle řezu A-A obr. 29.
- Na vnitřní stranu kiycího plechu se na izolant nalepí pásek z PVC (nebo jiné nevodivé
hmoty), který chrání vlastní izolant před prodřením v důsledku pohybu.
- Přikotvení krycího plechu nemá souvislost se směrem jízdy.
- Má-li svodidlo madlo, převlečnou manžetu lze provést z trubek HDPE. Převlečná manžeta se
na jednom konci přišroubuje k madlu a druhý konec zůstane volný (přesah na volném konci má
být při největším roztažení dilatační spáry alespoň 200 mm).
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ZESÍLENA VÝZTU2 V DICÍCH

OTVORY SE VYTVO« ZABETONOVANÁ
OCELOVfCH NEBO UVÉL0M4OTKÍCH TRUBEK

OCEL TR. #102/3.5

(TftwtíNKY a 100 mm)

OCEL TR. #135/5
Pft VfROBĚ JE TfiEBA UDĚLAT CPATfiENl
(NAPŔ. PftVAftENlM TRUBEK K ARMOKOS.

-2000

-2000

CELE

(TXAC1 V
FORMY A PCO.). ABY BYLA
ZAJŠTÉNA NAVRŽENA POLOHA TRUBEK

TRUBKA PRO ZASUNUTI
[r5S'-HDPE TRUBKA #75/4,3 OL 1900 (#110/6.3 DL 1900)
íl=^0<yL TRUBKA #63/4 DL 1850
(#95/4 OL 1850)

^_______ rizoo_________ k>r
i

ŘEZ A-A

PLECH TL 5 mm
PASEK Z PVC TL 3-5 mm

IZOLANT

VNEjS STRANA PLECHU
OCEL PLECH TL 5

MIN. 200

.MIN. 200

Obr. 29 Příklad elektricky izolovaného dilatačního styku ± 200 mm

11 Mezní odchylky polohy a rovinatosti svodidla při osazování
Požadavky na přípustné odchylky nerovností podkladu pod prefabrikované betonové svodidlo
uvádí TKP č. 11.
Mezní odchylka půdorysného vedení líce svodidla je ± 25 mm oproti projektované poloze.
Mezní odchylka rovinatosti půdorysného vedení líce svodidla je 10 mm na vztažnou délku 4 m.
Mezní odchylka odstupů hran ve spárách prefabrikovaných dílců svodidla je ± 8 mm (jedná se
o půdorysný i výškový odskok jednoho dílce vůči druhému ve spáře).
Mezní odchylka výškového vedení horní hrany svodidla je ± 15 mm oproti projektované
poloze.
_
.
Mezní odchylka rovinatosti výškového vedení horní hrany svodidla je 10 mm na vztažnou
délku 4 m (u prefabrikovaných svodidel to platí pro jednotlivé dílce, mimo spár).
Z hlediska příčného řezu se betonová svodidla osazují a betonují svisle tak, aby byl zachován
tvar „New Jersey“ nájezdové strany.
Mezní odchylka oproti svislosti se stanovuje na ± 2 %.
V odůvodněných případech (překlápění vozovky, římsy, změna příčného sklonu krajnice
apod.) je dovoleno osadit svodidlo do příčného sklonu nejvýše 2,5 % bez úpravy spodní
dosedací plochy. V těchto případech se neuplatní výše uvedené odchylky, platí však zásada, že
svodidlo musí být výškově i směrově osazeno plynule.
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12 Přechod betonového svodidla na jiná svodidla
12.1 Přechod na ocelové svodidlo NH4
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.
- Přímým spojením svodidel, jak je uvedeno v TP 128 čl. 9.3. K tomu účelu má svodidlo NH4
speciální přechodový dfl. Dílec betonového svodidla, na který se má přišroubovat přechodový
dü svodidla NH4, musí být vyztužený. Jde o atypický styk a dílec betonového svodidla musí
být k tomu účélu vyprojektován. Šroubovaný styk se provede dodatečně na hmoždinky.

12.2 Přechod ná'ocelové svodidlo NH3 (tzv. „německé“)
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.
- Přímým spojením svodidel. Přechodový dü svodnice NH3 se nevyrábí. Jde o atypický detail s
nutností vyprojektovat nejen přechodový díl svodnice NH3, ale i díl betonového svodidla, pro
který platí stejné požadavky, jako v čl. 12.1.

12.3 Přechod na lanové svodidlo
Přechod se provede přesahem dle čl. 11 TP 106. Přímé spojení lanového svodidla s betonovým
svodidlem není dovoleno.

13 Tlumič nárazu jako čelo betonového svodidla
Místo náběhového dflu je z hlediska bezpečnosti vhodnější osadit tlumič nárazu. Jde však o
cenově náročnější řešení, které se uplatní např. u přejezdů středních dělicích pásů, které nelze z
určitých důvodů uzavřít - viz obr. 30.

Obr. 30 Tlumič nárazu jako čelo betonového svodidla
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14 Osazování betonových svodidel na stávající silnice a mosty
14.1 Silnice
Tyto TP platí i pro osazováni betonového svodidla na stávající silnice. Při řešení konkrétního
případu se požaduje, aby zpevnění na krajnici (betonové prahy, panely, nebo souvislé zpevnění)
sahalo nejméně 0,10 m za zadní hranu svodidla. Zpěvném smí končit až 0,10 m za hranou
svahu. U středních dělicích pásů se postupuje dle těchto TP.
Event, posunutí líce betonového svodidla do volné šířky stávající silnice schvaluje příslušný
silniem správní úřad.

14.2 Mosty

j

Pro osazovám betonového svodidla na stávající mosty, na kterých svodidlo není, platí v plné
míře tyto techmcké podmínky.
^

15 Upevňování doplňkových zařízení na betonové svodidlo
Při upevňovám doplňkových zařízení na betonová svodidla se postupuje podle čl
TP 114.

2 8?
“

U mostů je dovoleno připevňovat k betonovým svodidlům i plotové nástavce a svislé zábrany
proti dotyku.

16 Protikorozní ochrana, kvalita betonu a konstrukční zásady
16.1 Protikorozní ochrana ocelových částí
Rozhodující pro protikorozní ochranu svodidla je požadovaná životnost svodidla a vlastní
protikorozní ochrany. Životnost svodidel se obecně předpokládá 30 let a životnost
protikorozní ochrany 15 let. Životností svodidla se rozumí doba, po kterou je plně zachována
funkčnost svodidla a jeho přijatelný estetický vzhled.
Protikorozní ochrana nezabudovaných ocelových součástí betonových svodidel musí odpovídat
požadavkům TP 84 a TKP 19. Mezi nezabudované součásti patří i spojovací vložky
Protikorozní ochrana spojovacího materiálu (šroubů, matic a podložek, závitů tyčí atd.) se
stanovuje na 45 pm průměrné tloušťky zinkového povlaku (žárově zinkováno), čemuž
odpovídá místní (lokální) tloušťka zinkového povlaku 35 pm.
Protikorozní ochrana kotevních prvků svodidel, kterými se svodidla kotví k podporující
konstrukci, musí zajistit, aby životnost kotevního prvku byla nejméně taková, jako životnost
svodidla.
Protikorozní ochrana nosného systému betonového svodidla monolitického posuvného v místě
řezaných spař se nestanovuje a provede se těsněním spar dle čl. 16.3. Podmínkou je, aby byla
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zachována požadovaná životnost svodidla.

16.2 Kvalita betonu
Pro životnost svodidla není rozhodující třída betonu dle ČSN 73 6206, nýbrž trvanlivost
tonu ve vztahu k agresivnímu prostředí. Jde hlavně o mrazuvzdomost a odolnost betonu
proti chamckym rozmrazovacím látkám. Dle ČSN EN 206 jde o stupeň agresivity XF4
(prostredí s působením mrazu a rozmrazovám).
Dle ČSN 73 6206 jde o třídu prostředí 3b.
Z hlediska pevnosti betonu v tlaku se požaduje nejméně třída C25/30.
Požadavky na zabezpečení jakosti betonu svodidel jsou všeobecně stanoveny v TKP 18 s tím,
ze odolpost betonu vůči úěinkům mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům se
prokazuje na vzorcích odebraných z hotových svodidel (prefabrikovaných i monoUtických).
Krytí výztuže pro prostředí 3b je stanoveno ČSN 73 6206.
Pokud ma výztuž primární protikorozm ochranu, krytí se stanoví individuálně s ohledem na
druh a účinnost této ochrany.

16.3 Konstrukční zásady
Provádí-h se ve středním dělicím pásu zásyp mezi dvě betonová svodidla prefabrikovaná, na
rubu svodidel se položí přes spáry geotextilie v šířce 0,25 - 0,33 m. Cílem je zajistit
nevypadávání zeminy sparami, odtok dešťové vody po geotextilii svisle do podloží a zachovat
dilatační funkci spar
Totéž platí provádí-li se případně zásyp za svodidlem na krajnici (např. mezi svodidlem a
protihlukovou stěnou).
Proyádí-li se zásyp za svodidlem tam, kde voda nemůže volně vsáknout do podloží (jedná se
např. o úpravy ve městech, kde v prostoru mezi svodidlem a zárubní zdí jsou umístěny sloupy
osvětlení a tento prostor vytváří jakýsi truhlík pro zeminu), je třeba spáry mezi jednotlivými
dílci svodidel těsnit natavením izolace na rubu svodidel a na dno „truhlíku“ položit
odvodňovací drenáž nebo geotextilii, která vodu svede do odvodňovacích míst.
Řezané spáry u monolitického svodidla posuvného, pokud není výztuž v místě spar primárně
chráněna, se těsní v celém rozsahu. Způsob těsnění musí být uveden v Technických
podmínkách výrobce, nebo dodavatele svodidla.
Těsnění dilatačních spar svodidla monoliticky spojeného s nosnou konstrukcí, pokud je výztuž
přerušena a je zabezpečeno její potřebné krytí, se neprovádí.

17 Projektování, osazování a údržba
Rozsah projektové dokumentace svodidel uvádějí TKP - D v kapitole 8 „Vybavem a
příslušenství PK“.
Realizační dokumentace (je součástí zhotovení stavby, nikoliv dokumentace stavby), podle
které zhotovitel svodidlo osazuje, má být pro nově osazované svodidlo, ať jde o novostavby
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nebo stávající komunikace, zpracována. Má z ní být patrný začátek a konec svodidla, jeho
celková délka, směrové odklony, přechody na jiná svodidla, dilatační dfly na mostech, event,
požadavky na kvalitu izolačního povlaku, atd. Pokud uvedené úpravy existují v těchto TP
postačí odkaz na konkrétní text, obrázek, detail apod.. Na atypická řešení se zpracují
konstrukční výkresy v potřebných podrobnostech. V RDS mají dále být uvedeny rozhodující
příčné řezy.
Pro dodávku, osazovám, skladování a převzetí svodidla platí TKP kapitola 11 „Svodidla,
zábradlí a tlumiče nárazu“.
Skladování všech částí svodidla má být takové, aby nedošlo k trvalému poškození.
Pro kontrolu a údržbu svodidla tyto TP nepředepisují žádné požadavky; platí TKP č. 11.

\
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