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1Úvod a předmět technických podmínek výrobce
Předmětem těchto technických podmínek výrobce (TPV) je jejich první část „Prostorové
uspořádání“. Platí pro mostní zábradelní svodidlo BR2 - viz tabulka 1 a obr. 1 od firmy
Saferoad Pomerania sp. z o.o. zastoupená v ČR firmou FLOP – dopravní

značení, s.r.o.
Typové označení předmětných svodidel je ORSTA BR2, užívá se pouze označení BR2.
Tabulka 1 - Předmět TPV
Č.
položky

1

Zkratka

BR2

Svodnice

Název

Speciálně tvarované
ocelové trubky

Zábradelní svodidlo jednostranné,
úrovně zadržení H2

Svodidlo BR2 je první mostní zábradelní svodidlo uvedené v ČR na trh bez klasické
svodnice. Jako svodnice jsou využívány speciální vodorovné ocelové trubky, rovněž tak i
sloupky jsou z ocelových trubek. Vlastní svodidlo je konstruováno tak, že i bez výplně
splňuje požadavky na zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní.
Předmětné TPV mají dvě část:
- Prostorové uspořádání (vč. nárazových parametrů a podmínek použití), tato předmětná
část je zpracována v souladu s TP 114 a TP 203;
- Konstrukční díly obsahující přehledné výkresy sestav a potřebné detaily předmětného
svodidla, hlavně pro potřebu vypracování projektové dokumentace předkládá firma
FLOP – dopravní značení, s.r.o. na požádání a není předmětem schvalování MD.
Předmětné TPV platí pro silnice, dálnice a místní komunikace ve smyslu předpisů 1,2 a 3 a je
možno je přiměřeně použít i pro místní komunikace.
POZOR – použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114. To znamená, že pokud
se v TP 114 změní požadavky na některé požadavky, musí se těmto požadavků přizpůsobit
použití i předmětného svodidla.

Obrázek 1 – Pohled na svodidlo BR2 pro mosty
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2 Související předpisy
Pro svodidlo, které je předmětem těchto TPV platí dále uvedené předpisy. U datovaných
odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání předpisu,
vč, změn. TPV pro ostatní typy svodidel nejsou uvedeny, ty jsou uvedeny na portálu
www.pjpk.cz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
ČSN EN ISO 1461Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových
výrobcích – Specifikace a zkušební metody
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 – 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení
ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1992-1-7 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové
mosty – Navrhování a konstrukční zásady
ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria
pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN P ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a přechodové části
Svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-5 + A2 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky
a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
TNI CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy – Část 6: Záchytné systémy pro
chodce – Mostní zábradlí
PrEN 1317-7 Silniční záchytné systémy – Část 7: Koncové části svodidel Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ENV CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy – Část 8: Záchytné systémy pro
Motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem

17
18
19
20
21
22
23
24

TP 104
TP 114
TP 124
TP 139
TP 156
TP 158
TP 159
TP 203

25
26
27
28
29

TKP 11
TKP 18
TKP 19
Vzorové listy staveb PK – VL4 Mosty z roku 2010
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), úplné znění na www.pjpk.cz
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Zákon č. 22/1997 Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

30
31

3 Rozdíl mezi svodidlem BR2 a jinými ocelovými svodidly
Předmětné ocelové mostní svodidla BR2 není vybaveno klasickou svodnicí z profilovaného
plechu, ale vlastní podélný záchytný systém tvoří dvě ocelové trouby Ø 114 mm s podélným
prolisem. Horní záchytný podélný prvek – madlo tvoří stejná trubka. Sloupek tvoří svařovaná
trubka Ø 139,7 mm.

4 Návrhové parametry svodidla a jeho použití
Návrhové parametry svodidla BR2 jsou uvedeny v Tabulce 2.
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Č.
položky

1

Název
svodidla

BR2

Úroveň
zadržení

Dynam.
průhyb
[m]

ASI

Pracovní
šířka w
[m]

H2

0,50

1,39
(B)

0,8
(W2)

Použití

Na římsách mostů a opěrných zdí
s výškou obrubou 100 – 200 mm
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

23

Název svodidla

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
u [m]

N2
H1
H2

0,60*
0,65*
0,80

BR2

• Určené odborným odhadem

5 Popis svodidla BR2
Svodidlu BR2 je jednostranné mostní zábradelní svodidlo skládající se z těchto prvků:
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Sloupek
Sloupky se montují z roztečí 2,0 m, tvoři ho svařované trubka Ø 139,7 x 4,0 mm ukončená
nahoře sedlem z plechu tl. 6 mm pro uložení horního madla. Pro uchycení dvou svodnic je
sloupek vybaven dvěma distančními patkami s roztečí 220 mm z plechu tl 3 mm. Pro
přichycení příček má sloupek v podélném směru vždy protilehlé úchyty. Pro horní příčku
pásek z plechu tl. 5 mm ve tvaru půlkruhu a pro dolní příčku svislý pásek rovněž z plechu tl. 5
mm. Patní plech 250 x 250 x 20 mm může být navařen buď kolmo, nebo v příčném sklonu
římsy max. 5%, je opatřen čtyřmi otvory Ø 24 mm s roztečí 180 x 180 mm pro kotvení
sloupku do železobetonového podkladu. Sloupek se montuje na římsu s výškou obruby 100 –
200 mm a to buď přímo na betonový podklad, nebo na polymerní maltu tl. maximálně 30 mm.
Svodnic se osazují lícem přímo nad obrubu. U sloupků s patní deskou v příčném sklonu římsy
nutno rozlišovat levé a pravé sloupky.
Svodnice
Provil svodnic tvoří kruhový podélně otevřený profil Ø 114,0 x 3,6 mm. Mezera je
přizpůsobena pro mosazení hlavic vždy dvou T šroubů M 16 pro přichycení svodnic
k distančním patkám sloupků. Svodnice se vyrábí pro skladebnou délku 6,0 m. Svodnice se
stykují vnitřní kruhovou spojkou a čtyřmi šrouby M16 umístěných ve svislém směru s hlavou
šroubů na horní straně.
Madlo
Madlo je stejné konstrukce jako svodnice a osazuje se na horní sedlo sloupku, rovněž pomocí
dvou T šroubů M16. Stykuje se rovněž vnitřní kruhovou spojkou se čtyřmi šrouby M16
umístěných, ale ve vodorovném směru s hlavy šroubů na lícní straně.
Horní příčka
Horní příčku tvoří trubky Ø 60,3 x 3,6 mm délky 1,82 m (skladebné délky 2,0 m) připevněné
k horním úchytům na sloupky pomocí šroubů M12.
Dolní příčka
Dolní příčku tvoří prolamovaný pásek 50 x 5 mm, délky také 1,82 m (skladebné délky 2,0 m)
k dolním úchytům šrouby M12.
Kotvení sloupků
Jak bylo uvedeno patní desky sloupku svodidla je nutno kotvit čtyřmi šrouby M20 třídy 8.8.
Patní desky mohou být navařeny v požadovaném příčném sklonu římsy nebo vodorovně. Dále
viz odstavec 7.8.
Zásady pro úpravy svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla.
Zásadně se nedovoluje přerušit svodnice a horní madlo a to ani nad mostními závěry
v místech dilatačních pohybů. Ukončení svodidla BR2 se nestanovuje. Svodnice svodidla
BR2 musí za mostem vždy navazovat na svodnici svodidla, které před nebo za mostem
pokračují. Svodidlo BR2 je vybaveno přechodkami na běžné typy svodnic. Úpravy délky
svodnic, madla a příček je možná pouze řezáním. Zkrácené prvky je možno vybavit novými
otvory, nebo stávající otvory upravit, např. na oválné a to za podmínky řádné opravy
protikorozní ochrany.

5

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

TP 255

OCELOVÁ SVODIDLA
FLOP – dopravní značení, s.r.o.

Obrázek 2- Svodidlo BR2 pro mosty
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6 Svodidlo na silnicích
Mostní zábradelní svodidlo BR2 lze osadit i na silnice, pokud se osazení provede na
železobetonový podklad, např. na římsu opěrné zdi. Je nutno dodržet požadavky na zakotvení
svodidla.

7 Svodidlo na mostech
7.1 Všeobecně
Svodidlo BR2 je vyvinuto přímo jako mostní zábradelní svodidlo s výškou madla více než
1100 mm nad přilehlým povrchem vozovky. Minimální délka mostního svodidla se
nestanovuje.
7.2 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
Výška horní svodnice svodidla BR2 nad přilehlou částí vozovky je 800 mm s odchylkou ± 30
mm, včetně malty pod patní deskou tl. 30 mm. Svodidlo BR2 je zkoušeno na výšku obrubníku
150 mm. Lze jej osadit i při výškách obruby od 100 mm do 200 mm.
V příčném směru se osazuje svodidlo BR2 podle běžných zásad pro osazení jednostranných
mostních svodidel. Šířka svodidla je 340 mm. Svodidlo BR2 lze osadit i do míst, kde není
požadované zábradelní svodidlo, např. před protihlukovou stěnou. Svodidlo je nutno však
osadit v plné výbavě včetně vodorovných příček mezi sloupky.
7.3 Pokračování svodidla mimo most
7.3.1 Svodidlo nepokračuje mimo most
Tato situace se řeší stejně jako, když svodidlo za mostem pokračuje, protože mostní svodidlo
BR2 je nutno prodloužit za most silničním svodidlem podle zásad uvedených v TP 203.
7.3.2 Svodidlo pokračuje mimo most
Pro pokračování svodidla BR2 mimo most je nutno vybavit pole svodidla přes konec římsy
speciálním přechodovým dílem, který převádí dvě trubkové svodnice na tvar požadované
svodnice z tvarovaného plechu. Tyto díly zajišťuje na požádání výrobce svodidla BR2. Na
tomto přechodovém dílu se ukončuji i horní modlo, které je šikmo svedeno dolů. Přechodové
se rozlišují levé a pravé.
Přechod madla a svodnic přes konec římsy může být dva tvary. Viz obrázek 3a a 3b. Buď je
napojení přechodového dílu pevné, tj. bez dilatačních pohybů nebo pohyblivé se spojkami,
které umožňují dilatační pohyby. Dále viz článek 7.6 a 7.7.

7

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

TP 255

OCELOVÁ SVODIDLA
FLOP – dopravní značení, s.r.o.

Obrázek 3a – Svodidlo pokračuje mimo most – pevné napojení

Obrázek 3b – Svodidlo pokračuje mimo most – dilatační napojení
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7.4 Svodidlo u protihlukové stěny
Pro osazení svodidla BR2 před protihlukovou stěnou platí ustanovení TP 114.

7.5 Výplň zábradelních svodidel
Svodidla BR2 bylo zkoušeno bez výplně. Poloha jeho vodorovných prvků však vyhovuje
požadavkům na zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní, tedy na komunikace s omezeným
přístupem chodců.
7.6 Dilatační styk – elektricky neizolovaný
Dilatační styk se provádí v dilatačním spojení všech podélných prvků. Dilatační spoj je
konstrukčně podobný normálnímu styku, pouze spojky jsou delší a na jedné straně jsou
v podélných prvcích podélné otvory a šrouby jsou vybaveny kontramatkami, aby nebylo
nutno matky dotahovat a byl zajištěn dilatační pohyb ve spoji. Podrobnosti jsou uvedeny
v části Konstrukční díly.
7.7 Dilatační styk – elektricky izolovaný
Jako neizolovaný, ale s dielektrickými vložkami v pevném připojení spojky, které v takto
vybavených spojkách zajišťují odizolování podélných prvků svodidla.
7.8 Kotvení sloupků
Patní desky sloupku svodidla je nutno kotvit čtyřmi šrouby M20 třídy 8.8 osazených vždy tak,
aby byly kolmé k povrchu patních desek a dále musí být v souladu s metodou osazování
sloupku, hlavně délka šroubů. Sloupky se osazují na polymerní maltu tl. do 30 mm
Podmínky zachycení účinků svodidla do konstrukce podporující svodidlo a sil od kotvení
sloupků svodidla do mostní římsy pro její ukotvení jsou dány v odstavcích 7.9 a 7.10.
Dostatečnou únosnost těchto konstrukcí navrhuje projektant mostu.
Nárazové zkoušky byly provedeny na sloupcích kotvených dlouhými zabetonovanými
kotvami M20 třídy 8.8. Toto kotvení se nepoužívá. Používají se dále uvedená kotvení, pro
které proběhly příslušné modifikace.
Kotvení sloupků svodidla BR2 je možno provést třemi způsoby:
1. Pouzdrová kotva – 4 pouzdra vnějšího Ø 40 mm a s vnitřním závitem M20 navařených
na rám z ploché oceli 60 x 10 mm. Celá kotva je dále zajištěna nad rámem roštem
z betonářské ocele, viz obr. 4a.
2. Košová kotva – čtyři závitové tyče M20 z materiálu 8.8, které vyčnívají v požadované
délce nad povrch římsy. Dole jsou kotvy fixovány oboustrannými maticemi k rámu
z ploché oceli 60 x 8 mm, viz obr. 4b
3. Chemické kotvy do vrtů typu FISEM390S firmy FISHER pro čtyři závitové tyče M20
třídy 8.8 s účinnou hloubkou kotvení 170 mm, viz obr. 4a.
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Obrázek 4a – Kotvení sloupku – Pouzdrová kotva

Obrázek 4b – Kotvení sloupku – Košová kotva

Obrázek 4c – Kotvení sloupku – Chemická kotva
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7.9 Zatížení konstrukcí podporující svodidlo
Pro svodidlo BR2 platí hodnoty z tabulky 4.

Tabulka 4 – Zatížení konstrukcí podporující svodidlo

7.10 Kotvení římsy do podpěrné konstrukce
Pro svodidlo BR2 platí hodnoty z tabulky 5.
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Tabulka 5 – Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy

8 Přechod svodidla BR2 na jiná svodidla
Jak bylo uvedeno v odstavci 7.3.2 výrobce svodidla BR2 vyrábí na požádání přechodové díly
mezi kruhovými svodnicemi a požadovanou svodnicí od jiného výrobce.

9 Osazování svodidla na stávající mosty
Platí stejná ustanovení jako pro novostavby.

10 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo
Postupuje se podle TP 203. Jedná se např. o plotové nástavce a odtok vody skrze římsu do
vnějšího odtokového žlabu.

11 Protikorozní ochrana
Postupuje se podle TKP 11, TKP 19A a B a podle TP 203.

12 Projektování, osazování a údržba
Postupuje se podle TKP 11 a TP 203.

13 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Hlavní prvky svodidla BR2 jsou opatřeny vlysy s identifikační značkou výrobce a to značkou
CE, za kterou následuje označení výrobce VO (nebo V0) a dále výrobní číslo - osm číslic dle
vnitřního systému výrobce.

CE VO 12345678
Vodorovné nosníky (svodnice) jsou označeny na boku u jednoho konce, spojky svodnic na
boku ve středu a sloupky na boku vedle sloupku na vrchu patní desky. Veškeré další údaje,
jako např. inspekční certifikáty výrobků pro dané prvky, lze vyhledat podle výrobních čísel na
portálu výrobce.
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