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1 Úvod, předmět technických podmínek, vztah k TP XXX/2007
ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s. vstupují na trh s ocelovým zábradelním svodidlem
ZSODS1/H2.
Předmět TP - viz tab. 1.
Tabulka 1 - Předmět TP
zkratka
ZSODS1/H2

název
zábradelní svodidlo pro úroveň
zadržení H2

Technické podmínky mají dvě části:
- Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití).
- Konstrukční díly (obsahují přehledné výkresy svodidla včetně zábradelních výplní,
výkresy jednotlivých konstrukčních dílů včetně dílů obalených do izolantu, požadavky na
kvalitu materiálu a kvalitu provedení ocelových částí).
Tyto TP jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP XXX/2007.
Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty,
ve smyslu předpisů 2, 3 a 5.

2 Související předpisy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ČSN 736100 “Názvosloví silnic a dálnic”
ČSN 736101 “Projektování silnic a dálnic”
ČSN 736110 “Projektování místních komunikací”
ČSN 736200 “Mostní názvosloví”
ČSN 736201 “Projektování mostních objektů”
ČSN EN ISO 1461 “Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových
výrobcích”
ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná
kritéria pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy,
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční
třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a
přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
EN 1317-5 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování
shody záchytných systémů pro vozidla
PrEN 1317-6 Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní
zábradlí
Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 (informativní předpis)
TP 58 Směrové sloupky a odrazky z r. 2005, SV Brno
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí pozemních komunikací z r. 2003, PGP
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17 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno,
Dodatek 1 – 2001, Dodatek 2 - 2006
18 TP 114/2007 Svodidla na pozemních komunikacích
19 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 1999, JEKU Praha
20 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno
21 TP 139 Betonové svodidlo z r. 2000, Dopravoprojekt Brno
22 TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2002, ASPK
23 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, Dopravoprojekt Brno
24 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK
25 TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso z r. 2004, SOK Třebestovice
26 TP 167 Ocelové svodidlo NH4 z r. 2004, Mittal Steel Ostrava, Dodatek 1- 2005
27 TP 168 Ocelové svodidlo Voest - Alpine z r. 2004, SVITCO
28 TP XXX/2007 Svodidla svodnicového typu
29 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
30 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
31 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky označované CE.
32 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 1998, PONTEX, Dodatek 1 – 2007, PGP

3 Srovnání se svodidlem ZSNH4/H2 a ZSSK/H2
Svodidlo ZSODS1/H2, je se svodidlem ZSNH4/H2, které vyrábí ArcelorMittal Ostrava a. s. a
se svodidlem ZSSK/H2, které vyrábí Skanska DS a. s. téměř identické a svodidla lze
vzájemně zaměnit, kombinovat a doplňovat. Svodidlo ZSODS1/H2 bylo zkoušeno na stejném
tvaru obruby jako ZSSK/H2 a pro kotvení byl použit kotevní přípravek OMO.
Mírně odlišné jsou návrhové parametry těchto tří svodidel.
Pro ZSODS1/H2 se používá svodnice NH4 výrobce ArcelorMittal Ostrava a. s. Ostatní
komponenty vyrábí ODS Dopravní stavby Ostrava a. s.
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4 Návrhové parametry svodidla a použití
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Č.
položky

Název
svodidla

Úroveň
zadržení

Dynamický
průhyb [m]

prudkost
nárazu ASI a
pracovní šířka
W [m]

1

ZSODS1/H2

H2

0,46

ASI = 1,066

W = 1,05
(W4)

Použití

Mosty, opěrné zdi s římsami, jejichž obruba
má výšku 100 – 200 mm a má stanovený
tvar dle čl. 7.1;
Silnice, pokud se osazení provede na
betonový základ s římsou, jejíž obruba je
stejná, jako na mostech;
minimální délka svodidla se nestanovuje

Tabulka 3 – Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
č.
položky

Název
svodidla

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky [m]

N2
1
ZSODS1/H2
H1
H2
* Hodnota stanovena odborným odhadem

*0,50
*0,70
1,05
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5 Popis svodidla
5.1 Svodnice
Pro svodidlo se používá svodnice NH4, výrobce ArcelorMittal Ostrava, a. s.
Svodnice se vyrábí z plechu tl. 4 mm. Průřez svodnice je vysoký 350 mm (v běžné,
nekalibrované části) a široký 94 mm. Délka svodnice je 4250 mm. Vyrábí se svodnice přímé a
obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 6 až 100 m. Při poloměru větším než
100 m se používají svodnice přímé. Svodnice má jeden konec nekalibrovaný, druhý
kalibrovaný. Kalibrací se zde rozumí taková tvarová úprava jednoho konce, aby tento bylo
možno těsně přiložit z rubu na nekalibrovaný konec další svodnice a sešroubovat.
Kalibrovaný konec má průřez vysoký 341 mm.
Otvory pro vzájemné spojení svodnic jsou na nekalibrovaném konci kapkovité φ 18 mm, na
kalibrovaném konci kruhové φ 18 mm. Otvory pro připojení k distančnímu dílu nebo ke
sloupku jsou oválné φ 18 mm, délky 60 mm.
Svodnice jsou stejné pro silnice i mosty.
Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x30, maticí
M 16 a podložkou 17,5 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany
podložka není). Nevyžaduje se, aby toto spojení bylo v nějaké stanovené vzdálenosti před a
nebo za sloupky.
Svodnice se spojují tak, že se konec jedné svodnice přeloží přes začátek další svodnice.
Doporučuje se, aby toto přeplátování bylo ve směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu. Pokud
se však toto přeplátování neprovede po směru jízdy, není to důvod k reklamaci.
Poznámka: U silnic směrově nerozdělených může být náraz na svodidlo z obou
směrů a kromě toho výstupek 4 mm (tj. tloušťka svodnice) není pro průběh nárazu
významný.

5.2 Mostní svodidlo ZSODS1/H2
Svodidlo sestává ze svodnice, sloupku, distančního dílu, madla a event. výplně.
Svodnice – viz čl. 5.1.
Sloupky jsou z válcovaných profilů U 140 a osazují se po 2 m (v oblasti dilatací se tato
vzdálenost může měnit podle způsobu řešení a velikosti dilatace).
Sloupek má v horní části sedlo pro vložení madla a ve spodní části patní desku pro
přišroubování k podkladu. Prostor mezi stojinou sloupku a výztuhou u patní desky se zakrývá
speciální záklopkou zamezující usazování nečistot, kterou dodává ArcelorMittal Ostrava.
Sloupky se osazují svisle. K tomu slouží možnost objednat si odklon patní desky tak, aby
sloupek mohl být osazen svisle. Natočení se objednává po 1 %. Výrobce automaticky o stejné
procento provede natočení hlavy sloupku, čímž se umožní jednoduší montáž madla.
Distanční díl je z ocelového pásu 70/5 mm a má hloubku (kolmo na směr jízdy) 196 mm.
Madlo tvoří ocelová trubka φ 102/4 mm. Madlo se volně vloží do sedla sloupku a objímkou
se přišroubuje k přírubám sloupku. Ukončení madla se provádí tak, že za krajními mostními
6
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sloupky se osadí madla šikmá (náběhová), přišroubovaná k prvním silničním sloupkům.
Výplň je nabízena výrobcem formou rámů velikosti jednoho pole (mezi dvěma sloupky),
které se k jednomu sloupku přišroubují a u druhého jsou volně navlečeny na čepy. Samotná
výplň je vevařena do rámů. Je nabízena výplň svislá, vodorovná a ze sítí.
Svodidlo může být osazeno s výplní, nebo bez výplně. Použita však může být pouze taková
výplň, kterou nabízí výrobce svodidla – viz „Konstrukční díly“.
Plotové nástavce jsou nabízeny v provedení, které vyhovuje požadavkům TP XXX/2007 a
jsou uvedeny v části „Konstrukční díly“.
Spojovací materiál
Všechny spoje v rámci montáže na stavbě smí být pouze šroubované. Svařování zinkovaných
částí se nedovoluje.
Pro připojení svodnice k dist. dílu se používají šrouby s polokruhovou hlavou a nosem
M 16x40. Hlava šroubu je vždy na lícní straně svodnice a dává se pod ni obdélníková
podložka M 16 rozměrů 115/40/5 mm s jedním kapkovitým otvorem φ 18 mm. Pod matici
přijde kruhová podložka.
Distanční díl se připojuje ke sloupku dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M 12x35. Pod
matici se dává klínová U-podložka.
Vzájemné spojení dílů madla se provádí manžetou, která je z ocelové trubky φ 114/4 mm
délky 410 mm. Manžeta se nasadí na madlo a čtyřmi šrouby M 16x140 mm se přišroubuje k
madlu.
Rámy s výplní se šroubují ke sloupkům dvěma šrouby M16x70 mm.
Sloupky se kotví tak, že se ocelová patní deska, která je součástí sloupku, přišroubuje
k betonovému (nebo ocelovému u ocelových mostů) podkladu čtyřmi šrouby. Dva přední
šrouby jsou M 24 a dva zadní M 16.
Podrobněji o kotvení pojednává kapitola č. 7.8.
5.3 Zásady úpravy svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z
toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici ani madlo. Dilatace těchto prvků v místě
mostních závěrů je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TP. Pokud se v
odůvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TP, je
dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou
svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je
třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit vhodným nátěrem.
U mostů, vzhledem k tomu, že každý most má jinou délku, jinou vzdálenost mostních závěrů
od konců mostu apod., neuvádí „Konstrukční díly“ těchto TP dostatečný počet délek madel,
tak, aby bylo možno beze zbytku tyto vyskládat pouze z číslovaných dílů. Předpokládá se, že
vždy může dojít k potřebě individuální délky madla, zejména v oblasti dilatace v místě
mostního závěru.
Z toho důvodu se délky madel bezprostředně sousedících s dilatační manžetou objednávají
individuálně na základě podrobného řešení skladby těchto dílů.
Pokud přesto dojde k potřebě madlo na stavbě zkrátit (jedná se zejména o přesah za krajními
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mostními sloupky), je to dovoleno a platí stejné požadavky jako pro svodnici – zkrácení se
provádí výhradně řezáním a otvory pro spojení se vrtají.
Výplň není dovoleno upravovat a měnit. V “Konstrukčních dílech” jsou uvedeny podrobně
všechny povolené výplně a jsou tam uvedeny i způsoby řešení dilatací.
Pokud se navrhují plotové nástavce, je třeba individuálně objednat mostní sloupky s otvory
pro jejich připevnění.
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6 Svodidlo na silnicích
6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
Svodidlo ZSODS1/H2 je možno použít i na silnicích, musí však být splněny všechny
požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 7 „Svodidlo na mostech“ tzn., že svodidlo se musí
osadit na železobetonovou římsu spojenou s betonovým základem. Na obr. 1 jsou uvedeny
minimální rozměry římsy a základu a možnosti, jak provést odvodnění, pokud je sklon
vozovky k obrubě.

Obrázek 1 - Svodidlo ZSODS1/H2
Toto svodidlo se osazuje vždy na okraji volné šířky a protože nezpevněná krajnice šířky 0,5 m
bude buď využita pro odvodnění, nebo bude ve stejném sklonu jako vozovka, měří se výška
svodidla přímo v líci svodidla – viz obr. 1. Měří se horní hrana svodnice, která je 0,75 m a
osa madla, které je 1,20 m nad zpevněním.
Přípustná výšková i směrová tolerance při osazování je uvedena v TP XXX/2007.
Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky 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.
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6.2 Začátek a konec svodidla
Svodidlo ZSODS1/H2 je plně kompatibilní se svodidly NH4, protože používá stejnou
svodnici. Je-li rozhodnuto, že bude na silnici použito svodidlo ZSODS1/H2, není třeba, aby
za ním pokračovalo svodidlo JSNH4/N2 nebo JSNH4/H1, tak jak je tomu u mostů. Na silnici
může být svodidlo ZSODS1/H2 bezprostředně ukončeno tak, že ihned za tímto svodidlem
bude následovat dlouhý, nebo krátký náběh svodidla NH4 dle TP 167 (nebo TPV 167/2007).

6.3 Svodidlo ve středním dělicím pásu
Do středního dělicího pásu – viz obr. 2 - se svodidlo ZSODS1/H2 osazuje pouze kolem
překážek, kterými jsou většinou podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy osvětlení, event.
jiné konstrukce silničního vybavení.
Podpěry mostů a portálů musí být navrženy v souladu s požadavky TP 114/2007.
Důvodem osazení svodidla ZSODS1/H2 namísto běžných silničních typů může být
nedostatečná vzdálenost mezi lícem překážky a lícem svodidla.
Dle TP 114 z r. 1999 platí, že, protože se vozidlo nemůže dostat přes překážku do
protisměrného jízdního pruhu, je požadovaná úroveň zadržení svodidla kolem překážky - N2.
V tom případě dle tab. 3 těchto TP je vzdálenost líce svodidla od líce překážky 0,50 m.
Z obrázku 2 řezu A - A je patrno, že největší tloušťka mostního pilíře u středního dělicího
pásu šířky 3,5 m může být až 1,5 m. U středního dělicího pásu šířky 3 m může být tloušťka
pilíře nejvýše 1,0 m. Tyto tloušťky platí pouze pro případ, že mostní pilíř (sloup) je umístěn
mezi dva svodidlové sloupky. Pokud však svodidlový sloupek bude umístěn přímo vedle
mostního pilíře, vzhledem k velikosti patní desky musí být vzdálenost od líce svodidla k pilíři
alespoň 0,60 m. Pak bude největší šířka pilíře 1,30 m, resp. 0,80 m.
Pokud by se v budoucnu (např. v revizi TP 114) změnila úroveň zadržení svodidel podél
pevných překážek, změní se i výše uvedené vzdálenosti mezi lícem svodidla a pilířem ve
středním dělicím pásu a změní se tak i nejmenší tloušťky pilíře.
Přechod ze ZSODS1/H2 kolem překážky na OSNH4/H1 v ose středního dělicího pásu se dle
obr. 2 provede na délku nejméně 36 m použitím svodidel JSNH4/H1 (toto svodidlo má
sloupky po 2 m). Použitím svodidla JSNH4/H1 se provede i přechod na OSNH4/H2, které má
stejně jako OSNH4/H1 šířku 0,80 m.
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Obrázek 2 – Přechod svodidla OSNH4/H1 na dvě ZSODS1/H2 u překážky ve středním
dělicím pásu šířky 3 m (3,5 m)
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7 Svodidlo na mostech
7.1 Všeobecně
Minimální délka svodidla ZSODS1/H2 se nestanovuje.
Výška obruby se volí v rozmezí 100 - 200 mm (tím není dotčen požadavek ČSN 73 6201 na
výšku obruby). Tvar obruby musí být proveden podle obrázku v tabulce 4.
V případě použití svodidla ZSODS1/H2 jako zábradelního svodidla na okraji mostu, se osadí
výplň (druhy výplní, které lze použít viz čl. 7.5). Druh výplně se vybere tak, aby byl
v souladu s ČSN 73 6201.
Tabulka 4 – Přehled použití svodidla ZSODS1/H2
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Čl. 13.1.2.2.5 ČSN 73 6101 z r. 2004, který požaduje jeden vodorovný prvek k vedení chodců
v případě, že za svodidlem je veřejný chodník, splňuje madlo svodidla, které je cca 1,03 m
nad povrchem chodníku – viz čl. 5.2 TP XXX/2007.
Způsob použití svodidla ZSODS1/H2 uvádí tab. 4.
Je-li zajištěno kotvení římsy dle požadavků těchto TP, je dovoleno v římse provést nátoky pro
odtok vody do vnějšího odvodňovacího žlabu. Pro omezení možné kolize s hranou nátoku se
doporučuje provádět nátoky po čtyřech metrech (případně po více metrech, dle
hydrotechnického výpočtu). Šířka nátoků nemá přesáhnout 0,25 m a hrany nátoku je třeba
zkosit. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nátok v místě hrany obruby překrýt plechem.
7.2 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
Výška svodidla je dána výškou horního okraje svodnice od vozovky, která musí být 750 mm a
dále výškou osy madla od vozovky, která je 1200 mm (1250 mm od horní hrany madla
k vozovce); měřeno vždy v líci svodnice a obruby.
Výškové změny (pokud se vyskytnou např. na konci římsy, u přechodu na betonové svodidlo
apod.) se řeší sklonem svodnice 1 : 200, to je nejvýše 2 cm na délku jedné svodnice.
Tolerance výškového i směrového osazení svodidla – viz čl. 4.1 TP XXX/2007.
7.3 Pokračování svodidla mimo most
7.3.1 Svodidlo nepokračuje mimo most
V takovém případě se svodidlo provede podle obr. 3, bez ohledu na to, zda je nebo není na
mostě chodník. Platí to pro silnice směrově rozdělené i nerozdělené. Na obrázku uvedené
přesahy mimo most jsou minimální a uplatní se pouze u nízkých a krátkých mostů, kde
charakter překážky netvoří velké nebezpečí pro vozidla. U mostů, které překračují železnici,
silnici apod. je třeba se na svodidlo před mostem dívat jako na svodidlo před místem
nebezpečí a délku svodidla před a za mostem prodloužit event. až na délku dle čl. 6.3.1, tab.
6, buňky 1 tabulky TP 167 (překážka vystupuje nejvýše 0,40 m nad terén).
Z obr. 3 je patrno, že svodidlo ZSODS1/H2 se osazuje pouze na mostní římse. Mimo most se
osazuje silniční svodidlo JSNH4/H1 (toto svodidlo má sloupky po 2 m).
7.3.2 Svodidlo pokračuje mimo most
Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obr. 4 u silnic směrově rozdělených i
nerozdělených.
Pokud je za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje.
Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který za mostem nepokračuje, svodidlo se přeruší dle
obr. 12 TP XXX/2007. Odklon tohoto přerušení začíná v bodě “PR” dle obr. 4.
Nejméně na vzdálenost 12 m na obě strany mimo most je třeba osadit svodidlo JSNH4/H1.
Potom může následovat JSNH4/N2, nebo JSNH4/H1 podle požadavku na úroveň zadržení na
silnici.
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Obrázek 3 – Svodidlo nepokračuje mimo most
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7.4 Svodidlo u protihlukové stěny
Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje
požadavek na úroveň zadržení dle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle
tab. 3 pro tuto úroveň. Tzn. že při úrovni zadržení H1 musí být líc svodidla ZSODS1/H2 od
protihlukové stěny 0,70 m, při úrovni zadržení H2 pak 1,05 m. Vzhledem k nebezpečí
poškození protihlukové stěny vykloněnou korbou nákladního automobilu, což přichází
v úvahu u protihlukových stěn výšky nad 2 m, se doporučuje vzdálenost stěny od svodidla
zvětšit v závislosti na materiálu protihlukové stěny.
Poznámka: Důvodem k větší vzdálenosti protihlukové stěny od svodidla není samotné
poškození stěny, nýbrž nebezpečí pádu částí stěny z mostu a event. zranění osob
pohybujících se pod mostem.
7.5 Výplň zábradelního svodidla
Svislá a vodorovná, která je vyžadována ČSN 73 6201 pro ochranu chodců, byla zkoušena
jako součást svodidla ZSODS1/H2 a musí být proto používána tak, jak je nabízena výrobcem
svodidla.
Výrobce nabízí tři druhy výplní:
- vodorovnou;
- svislou;
- ze sítí
Všechny tři druhy výplní jsou nabízeny formou ocelového rámu, ve kterém je přivařena
vlastní výplň. Rám má velikost jednoho svodidlového pole. K mostním sloupkům se
připevňuje tak, že se na jedné straně volně navleče na čepy a na druhé straně se přišroubuje ke
sloupku – viz „Konstrukční díly“.
Tam, kde výplň není uvedenou normou vyžadována, např. je-li za svodidlem chodník
s mostním zábradlím, se výplň neosadí.
7.6 Dilatační styk - elektricky neizolovaný
7.6.1 Všeobecně
Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů.
Provádí se dilatace svodnice, madla a výplně.
V informativní části těchto TP “Konstrukční díly” jsou vykresleny způsoby řešení dilatací
uvedených dílů.
7.6.2 Svodnice
Dilatace svodnic se provádí dle TP 167.
ArcelorMittal Ostrava, a. s. nabízí dilataci pro pohyb ± 80 mm, ± 200 mm a ± 400 mm.

15

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

TP 190

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

7.6.3 Madlo
Pro dilataci madla se používá stejný profil manžety, jako u běžného styku madla - viz část
“Konstrukční díly”.
7.6.4 Výplň
Dilatace výplně je uvedena v části “Konstrukční díly” a je nabízena v provedení ± 200 mm.
Princip dilatací výplně je ten, že rám pro jedno svodidlové pole je rozdělen na dvě části a
každá část je přišroubovaná ke sloupkům. Mezi sebou jsou dvě části rámů spojeny posuvným
stykem.
7.7 Dilatační styk - elektricky izolovaný
7.7.1 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. Tento styk se provádí u svodnice, madla
a výplně.
U všech styků je dodržena zásada, že elektricky izolační styk je neposuvný, aby nedošlo
k prodření elektroizolačního povlaku.
V části “Konstrukční díly” jsou vykresleny způsoby provedení, zajišťující splnění požadavků
na elektrický odpor styku.
Požadavky na materiál izolačního povlaku dilatačních dílů je uveden v TP XXX/2007.

7.7.2 Svodnice a spojovací materiál
ODS Dopravní stavby Ostrava a. s. odebírá všechny svodnice od ArcelorMittal Ostrava, a. s.,
podrobnosti pro izolované provedení jsou uvedeny v čl. 7.7.2 TP 167.
7.7.3 Madlo
Používají se ocelové manžety stejného profilu jako pro běžné spojování madla a tyto manžety
se opatří izolačním povlakem stejným jako dilatační svodnice.
7.7.4 Výplň
Princip elektrické izolace rámů výplně je ten, že k jednomu sloupku se rám přišroubuje
potaženými šrouby (potažení viz 7.7.2) a distanční prvek, který zajišťuje mezeru mezi
sloupkem a rámem je z plastu – viz „Konstrukční díly“.
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7.8 Kotvení sloupků
Sloupky svodidla ZSODS1/H2 se kotví pouze způsobem, že se patní deska sloupku
přišroubuje k podkladu čtyřmi šrouby. Standardně je nabízen kotevní přípravek OMO – viz
„Konstrukční díly“. Přední dva šrouby jsou M24, zadní dva M16. S tímto přípravkem bylo
svodidlo odzkoušeno. Přípravek má své položkové číslo a objednává se stejně, jako jiné
komponenty svodidla.
V patní desce je otvor průměru 16 mm, který slouží k injektáži prostoru mezi patní deskou a
povrchem římsy. Vzhledem k rozdílům povrchu betonu oproti patní desce (pokud jde o
nerovnosti) a dále z důvodů výškového vedení římsy se doporučuje postupovat tak, že se
sloupek osadí na kotvy, potom se vyrovná směrově a výškově pomocí plastových podložek,
matice kotev se dotáhnou a provede se podinjektování patní desky. Tloušťka injektážní malty
nemá přesáhnout 20 mm.
V jednoduchých případech, kdy je podélný sklon římsy konstantní, je možno objednat patní
desku ve stejném sklonu, jako je římsa a pak je možno patní desku osadit na podložku
z umělé hmoty, např. PVC.
Tabulka 5 – Požadavky na odlišné kotvení svodidlových sloupků

Profil kotevních šroubů
Doporučený materiál šroubů

Výpočtová únosnost šroubů v tahu
Výpočtová únosnost šroubů ve smyku
Zkušební síly F pro odzkoušení kotev
nebo kotevních šroubů, zkouší-li se
kotva samostatně

Přední šrouby (kotvy)
M24
11523, 14220
nebo pevnostní třída
nejméně 6.8
120 kN
nestanovuje se

Zadní šrouby (kotvy)
M16
11523, 14220
nebo pevnostní třída
nejméně 6.8
58 kN
nestanovuje se

186 kN

93 kN

Změnu kotvení je možno provést pouze po projednání s výrobcem svodidla a musí být
provedena tak, aby nebyla v rozporu s certifikátem svodidla. Profil šroubů musí být zachován.
V tabulce 5 jsou uvedeny požadavky, které musí být v případě odlišného kotvení, splněny.
Kotvy jsou dle NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. „stanoveným“ výrobkem, u
kterých se posouzení shody provádí certifikací.
7.9 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo
Zatížení římsy tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 6. Toto zatížení vychází
z předpokladu, že nárazem dojde k současnému ohnutí čtyřech mostních sloupků.
V tabulce uvedené zatížení se uvažuje jako jediné na jedné římse, může však působit kdekoliv
od začátku římsy až po její konec.
Toto zatížení se římsou přenáší do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno v tabulce
uvedenými sílami přímo zatížit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé
zatížení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114/2007. Poloha této
síly se uvažuje v místě obruby a v podélném směru uprostřed zatěžovací délky 6 m. Všechna
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tři zatížení jsou zatížením mimořádným ve smyslu ČSN 73 6203.
Uvedené zatížení se nesnižuje v závislosti na zvolené úrovní zadržení, protože podporující
konstrukce musí být zatížena největším možným zatížením, které od svodidla může
vzniknout.
Tabulka 6 – Zatížení římsy

7.10 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu
Kotvení římsy je stanoveno v souladu s požadavky TP XXX/2007. Hodnoty sil, které musí
kotvení římsy přenést, jsou uvedeny v tabulce 7. Jedná se o zatížení mimořádné ve smyslu
ČSN 73 6203.
Tabulka 7 – Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy
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Pokud se kotvení římsy provede dle obrázku v tabulce 8, postačí osadit jednu (nebo dvě)
kotvu na jeden mostní sloupek, tj. po 2 m (nebo po 1 m).
Při odlišném způsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 7 zachytit na délce 2 m.
Při kotvení římsy do křídel se postupuje obdobně jako při kotvení do nosné konstrukce.
Běžně používaný způsob kotvení pomocí třmínků je uveden v tabulce 8.
Římsa musí být vyrobena z betonu třídy nejméně C25/30 pro prostředí XF4 + XD3.

Tabulka 8 – Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel

8 Přechod svodidla ZSODS1/H2 na jiná svodidla
Ve většině případů zábradelní svodidlo končí na mostě a mimo most pokračuje nějaký typ
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svodidla NH4, s kterým je ZSODS1/H2 kompatibilní.
Je však možno, aby hned za římsou mostu, kde ZSODS1/H2 končí, začínalo např. betonové
svodidlo. Za poslední svodnicí na konci římsy se napojí přechodový díl (dle TP 167) ze
svodnice NH4 na betonové svodidlo. Žádné zvláštní úpravy se neprovádí.
Pokud by mělo začínat za mostem ocelové svodidlo jiného výrobce, doporučuje se řešit
přechod přesahem. V tom případě by za římsou pokračoval nějaký silniční typ svodidla NH4
a přechod přesahem by se řešil až u tohoto svodidla.

9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo
Na sloupky, na svodnici a na distanční díl je dovoleno upevňovat odrazky (viz TP 125),
kilometrovníky, clony proti oslnění 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 mostního typu je dovoleno ke sloupkům připevňovat navíc plotové nástavce za podmínek
uvedených v TP XXX/2007, dle VL4 Mosty.

10 Osazování svodidla ZSODS1/H2 na stávající mosty a výměna
dřívějších mostních typů svodidla NH4 za ZSODS1/H2
Pro osazování svodidla ZSODS1/H2 dle těchto TP na stávající mosty, na kterých svodidlo
není, platí v plné míře tyto technické podmínky.
Při opravě mostů se zábradelním svodidlem NHKG se dává přednost výměně za zábradelní
svodidlo ZSODS1/H2 před opravou, protože svodidlo ZSODS1/H2 je únosnější. Pro event.
opravu zábradelního svodidla NHKG je možno použít pouze svodnici, ostatní díly jsou zcela
odlišné.
Pokud jde o mostní typy svodidla NH4 uvedené v TP 128, tyto jsou zrušeny, proto výměna
(dovolují-li to požadavky na úroveň zadržení) se provede prostou náhradou za typ
ZSODS1/H2.

11 Protikorozní ochrana
Postupuje se v souladu s TP XXX/2007.

12 Projektování, osazování a údržba
Postupuje se v souladu s TP XXX/2007.
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13 Značení komponentů svodidla
Všechny komponenty, které vyrábí ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s., jsou značeny
raznicí kruhovitého tvaru o vnějším průměru 24 mm a do hloubky 1 mm. Podrobnosti jsou
uvedeny v části Konstrukční díly.
Značeny jsou sloupky, výplň a madlo
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