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1 Úvod, předmět dodatku a způsob jeho zpracování

P edm tem tohoto dodatku je prostorové uspo ádání dvou nových typ ocelových svodidel
KLS - viz tabulka 1.
Č.
1

Zkratka
JSNH4S/N2

2

ZSKLS-I/H2

Tabulka 1 - P edm t dodatku č. 1
Typ svodnice
Název
NH4S tloušťky 4 mm
silniční svodidlo NHS4 úrovn
výrobce Madex s. r. o.
zadržení N2
NH4
zábradelní svodidlo NH4 úrovn
tloušťky 4 mm
zadržení H2 pro mosty

Zp sob zpracování dodatku
Pro typy dle tabulky 1 platí TP 240 v plném rozsahu, pokud není v tomto dodatku uvedeno
jinak.
Dále budou uvedeny ty kapitoly a články, které se m ní, nebo doplňují.
Obrázky jsou číslovány tak, že pokračuje číslování z TP 240 a první obrázek tohoto dodatku
má číslo 15.

4 Návrhové parametry svodidla a použití

Tabulka 2 a 3 TP 240 se doplňuje o svodidla JSNH4S/N2 a ZSKLS-I/H2. Za azují se nové
obrázky č. 15 až 18.
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Č.
polo
žky

Typ
svodidla

Úroveň
zadržení
N2

Dynam.
pr hyb
[m]

Pracovní ší ka
w [m]

Použití

Pro úroveň zadržení N1
Na normové krajnici ší ky 1 m za lícem svodidla –
4
1,40
1,50
viz
kapitola 6 tohoto dodatku.
JSNH4S/N2
(W5)
Pro úroveň zadržení N2
Pouze tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha
ší ky alespoň 1,2 m.
H2
Mosty, op rné zdi s ímsami, jejichž obruba má
výšku 100 -200 mm a má stanovený tvar dle čl. 7.1;
5
0,60
0,90
Silnice, pokud se osazení provede na betonový
ZSKLS-I/H2
(W3)
základ s ímsou, jejíž obruba je stejná, jako na
mostech;
minimální délka svodidla se nestanovuje.
Dynamický pr hyb - dle ČSN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické p emíst ní líce svodidla.
Pracovní ší ka - dle ČSN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla p ed nárazem a maximální
dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému.
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Tabulka 3 – Vzdálenost líce svodidla od pevné p ekážky
Č.
položky
4

5

Název svodidla

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné
p ekážky
u [m]

JSNH4S/N2

N2

1,50

ZSKLS-I/H2

N2
H1
H2

*0,60
*0,70
0,90

* Hodnota stanovena odborným odhadem
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Obrázek 18 – Výškový náb h krátký svodidla JSNH4S/N2

5 Popis jednotlivých typů svodidel
Doplňují se nové články 5.6 a 5.7

5.6 Jednostranné silniční svodidlo JSNH4S/N2
Svodidlo – viz obrázek 15 - sestává ze svodnice, trubkové spojky a sloupku.
Svodnice – používá se svodnice NH4S, výrobce MůDEX s. r. o., která má horní hranu
750 mm nad zpevn ním. Svodnice NH4S je tvarov shodná se svodnicí NH4 dle čl. 5.1.
Sloupky jsou z válcovaných profil UE 100, mají délku 2,20 m a osazují se po 4 m.
Trubková spojka je tvo ena ocelovou trubkou  133/3 mm.
Pro p ipojení svodnice k trubkové spojce a trubkové spojky ke sloupku se používají šrouby s
polokruhovou hlavou a čty hranem M 12x30. Hlava šroubu je uvnit trubkové spojky.
Podložka pod matici se na lícní stran používá kruhová vn jšího pr m ru 45 mm se
čtvercovým otvorem 14 mm, tloušťky 4 mm. Na stran p íruby sloupku se používá klínová Upodložka.
Používají se dva výškové náb hy:
- Dlouhý Ěna délku dvou svodnicě – viz obr. 17. Použije se náb hová p echodka NH4S 8,5 %.
- Krátký Ěna délku jedné svodniceě – viz obr. 1Ř. Použije se náb hová p echodka NH4S
17,3 %.
U obou náb h se používají sloupky z válcovaných profil U140 – viz obr. 17 a 18.
Náb hové p echodky jsou obecn levé a pravé.
Náb hová p echodka pravá se používá vpravo od jedoucího vozidla, náb hová p echodka levá
se používá vlevo od jedoucího vozidla. To znamená, že pravá se používá na krajnici a levá ve
7
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st edním d licím pásu. Náb hová p echodka pravá se od levé pozná tak, že p i pohledu na
lícní plochu p echodky má pravá vpravo kalibrovanou část, levá ji má vlevo. Svodidlo
JSNH4S/N2 se neosazuje do st edních d licích pás a proto se u n j používá jen náb hová
p echodka pravá.
5.7 Zábradelní svodidlo ZSKLS-I/H2
Svodidlo – viz obrázek 16 - sestává ze svodnice, sloupku, distančního dílu, madla a výpln .
Svodnice – používá se svodnice NH4 Ěviz 5.1ě, která má horní hranu 750 mm nad zpevn ním.
Sloupky jsou z válcovaných profil U 140 a osazují se po 2 m. Jsou sloupky pravé, které se
osazují po pravé stran v či sm ru jízdy a levé, které se osazují po levé stran v či sm ru
jízdy. Sloupek má v horní části sedlo pro vložení madla a ve spodní části patní desku pro
p išroubování k podkladu.
Distanční díl, madlo, výplň, spojovací materiál, dilatace svodnice a madla jsou stejné,
jako u svodidla ZSKLS/H2 – viz článek 5.3 TP 240.
Svodidlo m že být osazeno s výplní, nebo bez výpln . Použita však m že být pouze taková
výplň, kterou nabízí výrobce svodidla.
Sloupky se kotví tak, že se ocelová patní deska, která je součástí sloupku, p išroubuje
k betonovému Ěnebo ocelovému u ocelových most ě podkladu dv ma šrouby M24.
Podrobn ji o kotvení pojednává článek 7.7.

6 Svodidlo na silnicích

Kapitola se doplňuje o nové články 6.4 a 6.5.
6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
Článek se doplňuje o text a obrázky č. 1ř a 20, týkající se silničního svodidla JSNH4S/N2:
Výška svodidla JSNH4S/N2 se m í od horního okraje svodnice a obecn platí, že musí být
nad zpevn ním, nebo nad p ilehlým terénem Ěpodle vzdálenosti líce svodnice od zpevn níě
tak, jak je uvedeno na obr. 15. P itom se postupuje v souladu s TP 203 – viz obr. 19.
Umíst ní svodidla JSNH4S/N2 v p íčném ezu na krajnici uvádí obrázek 20.
Svodidlo JSNH4S/N2 je možno osadit pouze na silnice I., II. a III. t ídy, pokud
projektant spolu s objednatelem (investoremě rozhodne, že je dostačující úroveň
zadržení N1 Ěpožadavky na úroveň zadržení viz TP 114ě. Do st edních d licích pás se
toto svodidlo neosazuje.

Obrázek 19 – Výška svodidla JSNH4S/N2
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Obrázek 20 – Svodidlo JSNH4S/N2 na krajnici
Pokud se má na silnici osadit zábradelní svodidlo ZSKLS-I/H2, postupuje se podle čl. 6.1 TP
240.
6.2 Začátek a konec svodidla
Článek se doplňuje následujícím textem:
Začátek a konec svodidla JSNH4S/N2 musí být Ěz d vodu únosnosti svodidlaě vždy opat en
výškovým náb hem se zapušt ním do zem . Svodidlo se používá s náb hem dlouhým – viz
obr. 17 a náb hem krátkým – viz obr. 18.
P ednost se dává výškovému náb hu dlouhému, ale pokud je t eba, nap . ve stísn ných
pom rech, je možno použít výškový náb h krátký.
6.3 Svodidlo ve středním dělicím pásu
Článek se doplňuje následujícím textem:
Obr. 5 a 6 platí i pro zábradelní svodidlo ZSKLS-I/H2.
6.4 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Svodidlo JSNH4S/N2 má plnou účinnost tam, kde má p edepsanou výšku dle článku 6.1. To
znamená, má-li být v n kterém míst osazeno svodidlo, musí tam být Ěnep erušenéě svodidlo
plné výšky a výškový náb h Ědlouhý nebo krátkýě je p ed nebo za tímto místem.
Minimální délka svodidla JSNH4S/N2 je uvedena v tabulce 8. Výškové náb hy se do délky
svodidla nepočítají.
Č.
položky
1

Tabulka 8 - Minimální délka svodidla
Název Ězkratkaě
Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
svodidla
 80 [km/h]
 80 [km/h]
JSNH4S/N2
52
80
9
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6.5 Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí
Zda je t eba svodidlo p ed p ekážkou umístit, se rozhodne na základ p íslušných ČSN,
požadavk státních orgán , event. jiných od vodn ných požadavk Ěnap íklad u horských
vpustí, propustk a podobn ě. Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114.
Minimální Ěnejmenší možnáě boční vzdálenost líce svodidla od p ekážky je hodnota u v
tabulce 3.
P ekážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla.
P i stanovení délky svodidla p ed p ekážkou se postupuje podle obr. 21 a to i když je boční
vzdálenost svodidla od p ekážky menší než 3 m, což je v souladu s TP 203.

Obrázek 21 – Svodidlo JSNH4S/N2 p ed p ekážkou

7 Svodidlo na mostech
7.1 Všeobecně
Článek se doplňuje textem:
Tabulka 4 platí v plné mí e i pro svodidlo ZSKLS-I/H2.
7.2 Pokračování svodidla mimo most
Článek se doplňuje textem:
Pro svodidlo ZSKLS-I/H2 platí totéž, co pro svodidlo ZSKLS/H2.
7.3 Svodidlo u protihlukové stěny
Článek se doplňuje textem:
Pro úroveň zadržení H2 musí být líc svodidla ZSKLS-I/H2 od protihlukové st ny 0,90 m.
7.7 Kotvení sloupků
Článek se doplňuje textem:
Svodidlo ZSKLS-I/H2 se kotví dv ma šrouby M24.
Výrobce pro toto svodidlo nabízí v současné dob pouze kotvení použité p i nárazových
zkouškách:
1 Soudržné Ělepenéě kotvy HILTI - zdrsn né vrty
Dva kotevní šrouby HIT-V-F M24 z materiálu Ř.Ř, podložka 26/71/6, matice DIN ř34.Ř-tZn
+ lepicí tmel HIT-RE 500-SD, jádrový vrt pr m ru 2Ř mm, hloubka zakotvení min. 1ř0 mm.
Po vyvrtání otvoru se vrty dodatečn zdrsní podle technologického návodu.
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7.8 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo
Článek se doplňuje následujícím textem:
Zatížení ímsy od svodidla ZSKLS-I/H2 je stejné, jako od svodidla ZSKLS/H2 uvedené
v tabulce 5.
7.9 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu
Článek se doplňuje následujícím textem:
To, co platí v tabulkách 6 a 7 pro svodidlo ZSKLS/H2, platí i pro svodidlo ZSKLS-I/H2.

8 Přechod svodidel KLS na jiná svodidla

P echod svodidla JSNH4S/N2 na ocelové svodidlo jiného výrobce je možný p esahem
výškových náb h tak, aby naproti sob byly plné výšky obou svodidel.
P echod p ímým napojením m že být proveden pouze se souhlasem výrobc obou
spojovaných svodidel.
P echod svodidla JSNH4S/N2 na betonové svodidlo se provede dle požadavk TP 13ř. Za
betonovým svodidlem se osadí v délce Ř m sloupky po 1 m, potom následují op t na délce
8 m sloupky po 2 m a potom teprve následuje b žná rozteč sloupk po 4 m.
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